Referat fra møde i Vildtforvaltningsrådet
Tirsdag den 16. marts 2011 fra 9.00 – 14.00

Fra Vildtforvaltningsrådet deltog:
Anders D. Lassen (formand)
Christian Hjorth, Dansk Ornitologisk Forening
Henrik Bertelsen, Landbrug & Fødevarer, som suppleant for Heidi Alsing
Lars Hvidtfeldt, Landbrug & Fødevarer
Bjarne Clausen, Dyrenes Beskyttelse
Ole Roed Jakobsen, Danmarks Jægerforbund
Poul Hald-Mortensen, Danmarks Naturfredningsforening
Niels Iuel Reventlow, Dansk Skovforening
Flemming O. Torp, Friluftsrådet, som suppleant for Trine Skov
Fra DMU deltog til pkt. 4 og dele af pkt. 7
Aksel Bo Madsen
Peter Sunde
Fra Naturstyrelsen deltog:
Agnete Thomsen
Ole Markussen
Peter Simonsen – pkt. 1-4 og 7
Ulrik Lorenzen – pkt. 3
Jonas Bak
Elsebeth Braüner (referent)
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1. Godkendelse af dagsorden (Bilag 2011-01-01)
Indstilling: Til godkendelse
Beslutning: Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra mødet 14. december 2010 (Bilag 2011-0102)
Resumé: Udkast til referat af mødet den 14. december 2010 blev udsendt
den 20. januar 2011 med frist for bemærkninger den 3. februar 2011. Der
indkom bemærkninger fra Christian Hjorth og Lars Hvidtfeldt. Disse blev
indarbejdet og udsendt den 4. februar 2011.
Indstilling: Til godkendelse
Beslutning: Referatet blev godkendt.
3. Udkast til bekendtgørelse om hold af mårhund (Bilag 2011-01-03)
Resumé: På baggrund af Vildtforvaltningsrådets anbefalinger og de indkomne høringssvar på indsatsplan mod mårhund, har Naturstyrelsen udarbejdet udkast til ny bekendtgørelse om hold af mårhund (Nyctereutes procyonoides) i fangenskab (bilag 2011-01-03). Naturstyrelsen vil endvidere
orientere om status for indsatsplanen mod mårhund.
Indstilling: Til drøftelse
Beslutning: Elsebeth Braüner forelagde i korte træk udkastet til bekendtgørelse om hold af mårhund i fangenskab, herunder den juridiske baggrund for
at lave en registreringsordning frem for et forbud, der også gælder eksisterende hold.
Ole Roed Jakobsen anbefalede, at undtagelsen i § 1, stk. 3 for midlertidige
hold, som Naturstyrelsen har i forbindelse med indfangning og udsætning af
mårhund i bekæmpelsesøjemed, udvides til også at gælde andre, som styrelsen måtte bemyndige hertil. Det skulle desuden sikres, at transport af
mårhunde i relation til bekæmpelsesindsatsen ikke blev gjort forbudt.
Poul Hald-Mortensen fandt at registrering burde kunne ske tidligere end
som foreslået, den 31. december 2011.

Rådets medlemmer var generelt positive over for initiativet. Flere af Rådets
medlemmer udtrykte dog bekymring for, at godkendte zoologiske anlæg var
undtaget.
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På baggrund af Rådets drøftelse konkluderede Anders D. Lassen, at Rådet anbefaler, at fristen rykkes så langt frem som muligt, og at det undersøges nærmere, hvor mange af de zoologiske anlæg m.v. som foreslås undtaget, der har mårhunde. Det er Rådets anbefaling, at undtagelsen indskrænkes mest muligt og som minimum sikrer, at der ikke kommer mårhund
i flere anlæg, end der allerede er.
Ulrik Lorenzen redegjorde kort for status for den indsats, der er igangsat
for bekæmpelse af mårhund. Bekæmpelsen er en del af et EU Life-projekt,
der løber fra 1. september 2010 og 3 år frem. Efter drøftelse i Vildtforvaltningsrådet og offentlig høring blev en indsatsplan for bekæmpelse af mårhund udsendt den 22. december 2010 med en målsætning om, at der i
2015 ikke skal være en reproducerende bestand af mårhund i Danmark.
Selve bekæmpelsesindsatsen er sat i værk, og der er for helt nylig gpsmærket 1 mårhund og 1 mere er på vej. Der sker løbende en omfattende
videndeling på det praktiske felt med svenskerne og finnerne, som er med i
Life-projektet.
Der er igangsat arbejde med bekendtgørelse om hold af mårhund og om
ændring af vildtskadebekendtgørelsen. De ændringer vedrørende mårhund,
der kommer i vildtskadebekendtgørelsen, er i praksis iværksat i form af tilladelser.
Endvidere er der igangsat et arbejde med at planlægge og etablere et earlywarning-system bestående af et netværk af fotofælder langs grænsen til
Tyskland.
Der er ved at blive indgået en aftale med Danmarks Jægerforbund om
håndtering af den praktiske indsats, ligesom andre organisationer vil blive
kontaktet med henblik på samarbejde om bekæmpelse af mårhunden, herunder eventuelle initiativer, der bl.a. skal understøtte, at borgerne aktivt indrapporterer observationer af mulige mårhunde.
På baggrund af den efterfølgende drøftelse i Rådet konkluderede Anders
D. Lassen, at Rådet tager redegørelsen til efterretning.
4. Forvaltningsplaner (Bilag 2011-01-04)
Resumé: Danmarks Naturfredningsforening har bedt om status vedrørende
forvaltningsplaner for hare, agerhøne og bilag IV arter, herunder økonomi.
Derudover vil DMU redegøre for indholdet af en ny forvaltningsmodel (vedlagt), som indgår som et værktøj i det faglige oplæg til en forvaltningsplan
for hare, som Naturstyrelsen har bedt DMU om at udarbejde. DMU vil ligeledes orientere om hovedoverskrifterne i det igangværende arbejde med det
faglige oplæg.
Indstilling: Til drøftelse
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Beslutning: Ole Markussen redegjorde for status for udarbejdelsen af forvaltningsplaner for bilag IV arter, agerhøne og hare. Forvaltningsplan for
hasselmus ligger i udkast, og forvaltningsplaner for flagermus og birkemus
forventes der at foreligge udkast til i løbet af foråret 2011. For så vidt angår
markfirben, grønbroget tudse og strandtudse er Naturstyrelsen i gang med
at udarbejde forvaltningsplaner.
Vedrørende forvaltningsplaner for hare og agerhøne er der indgået kontrakt
med DMU om udarbejdelse af et fagligt notat som baggrund for styrelsens
udarbejdelse af forvaltningsplaner. Det, der er udleveret til Rådet som bilag
til punktet er et første udkast fra DMU til styrelsen til en del af det faglige
notat.
Der er i forbindelse med FL11 samlet afsat 4 mio.kr., inkl. administration,
over 3 år til opfølgning på forvaltningsplaner for hhv. hare, agerhøne og
laks.
Ole Markussen redegjorde endvidere for, at det overordnede indhold af en
forvaltningsplan er de biologiske og forvaltningsmæssige rammer for den
pågældende art. En egentlig handlingsplan kan besluttes på baggrund heraf, under hensyn til økonomi og rammer i øvrigt. Flemming O. Torp bad om
til næste møde at få en definition af, hvad der forstås ved forvaltningsplaner,
handlingsplaner og indsatsplaner, med henblik på, at der er en fælles forståelse af rammerne for sådanne planer.
Aksel Bo Madsen forklarede om den opgave, DMU har fået af styrelsen, at
det nye er, at der er tale om forvaltningsplaner for jagtbare arter. Det har
givet en ny udfordring, og derfor har DMU udviklet et nyt koncept for den
type forvaltningsplaner.
Peter Sunde præsenterede den nye forvaltningsmodel. Udgangspunktet for
modellen er, at der fastlægges en målsætning for bestanden, en klarlæggelse af den faktiske bestand og endelig en kurs for, hvordan målet nås. I
notatet vil alle de kendte virkemidler blive gennemgået. Disse kan opdeles i
to typer af tiltag: 1) prædation, herunder jagt og 2) habitatforbedringer. Peter Sunde henviste endvidere til hhtp://hare.dmu.dk for yderligere information, instruktion og indberetning i relation til overvågning af hare i Himmerland.
Anders D. Lassen påpegede, at der med det DMU projekt, der er igangsat
med henblik på monitering af biotopplanerne, burde være grundlag for en
måling af effekten af biotopplantiltagene, hvilket kan indgå i rammerne for
forvaltningsplanerne. Dette synspunkt var der opbakning til i Rådet.
Rådets medlemmer drøftede forskellige mulige målsætninger, herunder om
der kan fastsættes en målsætning uden at kende de forskellige årsager til
bestandens tilbagegang.
På baggrund af drøftelsen i Rådet konkluderede Anders D. Lassen, at Rådet glæder sig til på næste møde at se udkastet til forvaltningsplanen og til
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at se definitionerne af de forskellige typer af planer. Rådet glæder sig over,
at der skabes et bedre vidensgrundlag, såvel videnskabeligt som erfaringsbaseret, som baggrund for den videre drøftelse af målsætninger m.v. på det
kommende møde.
5. Revision af konservatorbekendtgørelsen
Resumé: Christian Hjorth har bedt om at få spørgsmålet om revision af bekendtgørelse om erhvervsmæssig konservering af visse dyrearter drøftet.
Dette sker bl.a. på baggrund af en henvendelse fra Dansk zoologisk Konservatorforening, som stiller spørgsmålstegn ved den seneste praksis på
området.
Indstilling: Til drøftelse
Beslutning: Christian Hjorth foreslog, at der nedsættes en arbejdsgruppe
for at understøtte revisionen af bekendtgørelsen. Knud Flensted vil gerne
deltage. Ole Roed Jakobsen påpegede, at der i en ny bekendtgørelse skal
tages højde for, at lovligt nedlagt vildt lovligt kan transporteres m.v. Danmarks Jægerforbund deltager gerne i en arbejdsgruppe. Flemming O. Torp
pegede på, at naturvejledningen og –formidlingen bør inddrages for at sikre,
at denne ikke kommer i klemme i nye regler.
Ole Markussen takkede for de indkomne indlæg. Det er styrelsens indtryk,
at administrationen fungerer i det daglige. Henset til de begrænsede ressourcer har styrelsen ikke valgt at prioritere revisionen i arbejdsprogrammet
for 2011. Hvis Rådet imidlertid mener, at revisionen skal prioriteres, så vil
styrelsen gå videre med det.
På baggrund af drøftelsen i Rådet konkluderede Anders D. Lassen, at Rådet anbefaler en opprioritering af revisionen af konservatorbekendtgørelsen
og artsfredningsbekendtgørelsen. Organisationerne meddeler snarest styrelsen, hvem de evt. ønsker skal deltage i en arbejdsgruppe.
6. Regnskab 2010 (Bilag 2011-01-05)
Resumé: Regnskabet for anvendelsen af jagttegnsmidlerne for 2010 vedlægges.
Indstilling: Til orientering
Beslutning: Ole Markussen redegjorde kort for indholdet af regnskabet for
2010. Resultatet er ca. 7 mio.kr. bedre end budgetteret.
En del af dette skyldes besparelser på løn til administrationen, mindre udgifter til jagttegnssystemet og et mindre forbrug på ”Plant for vildtet”ordningen. En del af forbedringen skyldes også, at projekter, herunder
forskningsprojekter, ikke er faktureret som forventet. Den del af forbedringen må således forventes som et mertræk i 2011 i forhold til det budget,
som Vildtforvaltningsrådet så på mødet i december 2010. Uanset forbedrin-
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gen i forhold til budgettet er der fortsat et overforbrug i forhold til indtægterne. Den kapital, der tidligere er opbygget grundet et underforbrug af midlerne, anvendes til dækning af overforbruget. Kapitalen er ultimo 2010 på ca.
13 mio.kr.
Flere af Rådets medlemmer ønskede en drøftelse af, hvordan midlerne prioriteres.
På baggrund af drøftelserne i Rådet konkluderede Anders D. Lassen, at
Rådet tager orienteringen til efterretning. Desuden ønsker Rådet overordnet
drøftelse af prioriteringen af midlerne på det kommende møde på baggrund
af et opdateret budget for 2011.

7. Faglig koordination i Center for Vildtsundhed
Resumé: Naturstyrelsen ønsker at høre Vildtforvaltningsrådet, om Rådet
finder behov for, at der inddrages faglig kompetence fra organisationernes
side i den faglige koordinationsgruppe i Center for Vildtsundhed.
Indstilling: Til drøftelse
Beslutning: Ole Markussen oplyste, at styrelsen gerne vil høre Rådets
holdning til, at der inddrages yderligere faglig kompetence i den faglige koordinationsgruppe i Center for Vildtsundhed. Agnete Thomsen supplerede
med, at der for projektet er nedsat en styregruppe med deltagelse af NST,
DMU og DTU-Vet. Den koordinationsgruppe, der her er tale om, er det rent
faglige niveau.
Aksel Bo Madsen oplyste, at hverken DMU eller DTU har indvendinger
mod en sådan udvidelse, men at det kan være en god styrkelse af gruppen.
Lars Hvidtfeldt meddelte, at Landbrug & Fødevarer gerne vil have Jan
Dahl ind i gruppen. Ole Roed Jakobsen meddelte, at Danmarks Jægerforbund gerne vil have Carsten Riis Olesen ind i gruppen.
Anders D. Lassen konkluderede, at Rådet finder, at det er en god idé, at
de foreslåede personer kommer ind i den faglige koordinationsgruppe.
8. Meddelelser
• Fra formanden
• Fra sekretariatet
Agnete Thomsen oplyste, at styrelsen på baggrund af
Rådets indstilling på det sidste møde vedrørende revision
af jagtprøven, har haft møde med ministeren. Ministeren
har besluttet at igangsætte et arbejde som anbefalet af
Rådet. Ministeren ønskede et solidt grundlag for og en
beslutning om, hvordan der fremover kan sikres dokumentation for jagttegnsaspiranternes skydefærdighed.
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Ole Markussen oplyste, at der vil blive nedsat en styregruppe, som skal tage stilling til en projektbeskrivelse.
Der er afsat penge i budgettet til projektet i 2011 og 2012.
En del af disse penge vil skulle bruges til at finansiere
styrelsens ressourcer i projektet.
Status vedrørende vildtskadebekendtgørelsen
Elsebeth Braüner oplyste, at bekendtgørelsen har været
i høring, og at den fortsat forventes at træde i kraft den 1.
april. Elsebeth Braüner svarede derudover på spørgsmål vedrørende styrelsens håndtering af høringssvarene.
Status vedrørende forbud mod vandscootere m.v.
Elsebeth Braüner oplyste, at der er sendt en bekendtgørelse i høring. Udkastet tillader brug af vandscootere m.v.
uden for en zone på 300 m fra kysten, dog med visse
områder undtaget herfra. For yderligere information henvistes til selve høringen af bekendtgørelsen.
Best practise for biotopplaner
Elsebeth Braüner oplyste, at der nu på styrelsens
hjemmeside ligger ”God skik for biotopplaner”. Der er
alene tale om biologisk, faglige forslag til, hvordan biotopplantiltagene kan optimeres yderligere i forhold til de
krav, der stilles i bekendtgørelsen og vejledningen.
Resultat af blyhaglsundersøgelsen
Elsebeth Braüner oplyste, at der i jagtsæsonen efterår/vinter 2010/11 er gennemført kontroller for blyhagl på
ca. 30 jagter rundt i landet. Der er undersøgt i alt 657 jægere og fundet 3 jægere med blyhagl på sig. Disse er politianmeldt. Ole Roed Jakobsen var kritisk over for den
vinkel, artiklen om blyhaglsundersøgelsen i Vildtinformation havde. Ole Markussen svarede hertil, at det ikke har
været hensigten med artiklen fra styrelsens side generelt
at hænge jægerne ud, men alene at fortælle, at der gøres
noget ved ulovlig anvendelse af blyhagl. Ole Markussen
lagde op til, at fokus på blyhaglsproblematikken sker i et
samarbejde med jægerne. Ole Roed Jakobsen bekræftede dette.

Fra medlemmerne
o Christian Hjorth bad om en nærmere og mere konkret gennemgang af Miljøstyrelsens rapport om bejdsede rapsfrø. Elsebeth Braüner oplyste, at en sådan teknisk gennemgang
vil skulle ske ved Miljøstyrelsen. Hvis Rådet ønsker det, vil
Miljøstyrelsen blive inviteret til et kommende møde. Der var
enighed i Rådet om, at styrelsen i første omgang skal bede
Miljøstyrelsen om et sammendrag af rapporten med en vildtforvaltningsmæssig vinkel. Hvis dette ikke kan leveres, så vil
Miljøstyrelsen blive inviteret med på mødet i december med
henblik på en gennemgang af rapporten. Christian Hjorth
bad endvidere om en status til mødet i september for brugen
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af Vilreg – det digitale system for ansøgninger om tilladelse
til regulering af skadevoldende vildt.
Henrik Bertelsen gjorde opmærksom på den problematik
der ligger i, at landmænd, der ønsker at lave vildtvenlige tiltag m.v., risikerer at blive straffet i forhold til EU støtten, da
støttereglerne ikke er koordineret med ønsket om forbedret
natur.
Ole Roed Jakobsen oplyste om igangsætning af et Interreg
projekt i samarbejde med Slesvig-Holstein om forvaltningstiltag i relation til forbedring af vilkårene for markvildtet. Ole
Roed Jakobsen påpegede endvidere behovet for, at vildtudbyttestatistikken offentliggøres på kommunebasis. Ole
Roed Jakobsen oplyste desuden, at den nye folder med de
tilrettede jagtetiske regler er på vej.

9. Evt.

Christian Hjorth spurgte til resultatet af udbuddet af myndighedsbetjeningen på vildtforskningsområdet. Agnete Thomsen oplyste, at der snart vil
blive truffet en beslutning, og at Rådet vil blive orienteret herom. Denne
orientering er efterfølgende sket ved mail.
Christian Hjorth opfordrede medlemmerne fra Landbrug & Fødevarer til på
det kommende møde at komme med et oplæg om samspillet mellem EUlandbrugsstøtten og naturtiltag. Lars Hvidtfeldt og Henrik Bertelsen påtog
sig at lave et sådant oplæg.

Mødet sluttede kl. 14.00
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