Referat fra møde i Vildtforvaltningsrådet
Fredag den 16. september 2011 kl. 9.30

Naturplanlægning og biodiversitet
J.nr. NST-303-00061
Ref. elbra
Den 26. oktober 2011

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 Århus Universitet deltog
Aksel Bo Madsen
Jesper Madsen, til og med punkt 6.
Fra Naturstyrelsen deltog:
Agnete Thomsen, til og med punkt 4.
Ole Markussen
Ulrik Lorenzen
Peter Simonsen
Caroline Bald
Jacob Christian Bertram
Elsebeth Braüner (referent)
Mødet startede kl. 9.30
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra mødet 16. marts 2011
Rammer for forvaltningsplaner m.v.
Drøftelse af AEWA forvaltningsplan for kortnæbbet gås
Udkast til forvaltningsplaner for hare og agerhøne
Vildsvin (behandlet som punkt 4)
Gennemgang af budget for 2011 og 2012
Forskningsstrategi i forlængelse af udbud af vildtforvaltningen
Orientering fra styregruppen vedr. revision af jagtprøven
Skovning i fuglenes yngletid (behandlet som punkt 3)
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Kronvildt, afrapportering og vildtafværge
Første år med ”Vilreg”
Handel med reguleret vildt
EU landbrugsstøtteordninger og naturtiltag (behandlet som
pkt. 8)
Udkast til Beredskabsplan for havpattedyr
Meddelelser
Evt.

Ad dagsordenspunkt:
1. Godkendelse af dagsorden (Bilag 2011-02-01)
Indstilling: Til godkendelse
Beslutning: Forud for mødet var rundsendt en revideret dagsorden, hvorefter punkt 6, 10 og 14 var flyttet frem.
Med de ændringer blev dagsordenen godkendt.

2. Godkendelse af referat fra mødet 16. marts 2011 (Bilag 2011-02-02)
Resumé: Udkast til referat af mødet den 16. marts 2011 blev udsendt den 1.
april 2011 med frist for bemærkninger den 12. april 2011. Der indkom bemærkninger fra Christian Hjorth og Aksel Bo Madsen. Disse blev indarbejdet og udsendt den 13. april 2011.
Indstilling: Til godkendelse
Beslutning: Referatet blev godkendt.
3. Rammer for forvaltningsplaner (Bilag 2011-02-03)
Resumé: På baggrund af Rådets ønske på det sidste møde den 16. marts
2011 forelægger Naturstyrelsen de rammer for hhv. forvaltningsplaner,
handlingsplaner og indsatsplaner, som styrelsen arbejder efter. Notat vedlægges.
Indstilling: Til drøftelse
Beslutning: Ole Markussen præsenterede oplægget. Der var på sidste møde i Rådet et ønske om at få konkretiseret, hvad der skal forstås ved en
forvaltningsplan. Forvaltningsplaner skal ses som et værktøj, og oplægget
giver bl.a. en skematisk definition af, hvad styrelsen forstår ved en forvaltningsplan og indholdet af en sådan.
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Flere af Rådets medlemmer fandt, at der manglede fastsatte tidsmæssige
rammer, målsætninger og evaluering i de skitserede planer. Ole Roed Jakobsen efterlyste endvidere konkrete handlinger.
Ole Markussen oplyste, at en forvaltningsplan ikke nødvendigvis indeholder alle de samlede løsningsmuligheder på de udfordringer, planen forholder sig til. De økonomiske rammer spiller ind her. Er der på forhånd afsat
midler til handlinger, vil disse kunne indgå. Desuden vil planer indeholde råd
og anbefalinger, f.eks. til arealdrift.
Anders D. Lassen takkede på baggrund af drøftelsen for et godt oplæg.
Rådet ser på baggrund af de konkrete bemærkninger frem til et endeligt
udkast.
4. Drøftelse af AEWA forvaltningsplan for kortnæbbet gås
Resumé: Jesper Madsen, DMU, præsenterer det foreløbige udkast til en
international forvaltningsplan for kortnæbbet gås, som er under udarbejdelse i regi af AEWA.
Indstilling: Til drøftelse
Beslutning: Forud for punktet oplyste Aksel Bo Madsen og Jesper Madsen, at Århus Universitet mandag den 19. september 2011, udsender rapporten om anskydninger, som er finansieret af jagttegnsmidlerne. For så
vidt angår ræv og ederfugl går det den rigtige vej, mens det, for så vidt angår kortnæbbet gås, ser ud, til at anskydningsprocenten er stigende. Det
blev fremhævet, at kortnæbbet gås jages væsentligt hårdere end tidligere i
Norge, hvor der ikke har været ført anskydningskampagner, så en del af
problemet kan formentlig henføres dertil. Århus Universitet har desuden på
eget initiativ undersøgt to ikke-jagtbare arter – odder og bramgås. En rapport vedrørende disse arter udsendes i løbet af efteråret.
Ole Roed Jakobsen oplyste, at Danmarks Jægerforbund har genoplivet
anskydningskampagnen og desuden holder møder om god gåsejagt. Han
oplyste ligeledes, at der ikke er iværksat lignende kampagner i Norge, hvor
de kortnæbbede gæs beskydes kraftigt, p.g.a. markskader.
Anders D. Lassen konkluderede for så vidt angår den kommende rapport
om undersøgelserne af odder og bramgås, at Rådet vil behandle konklusionerne i rapporten på det kommende møde, og at Rådet gerne vil have rapporten, inden den offentliggøres.
Jesper Madsen forelagde udkastet til og baggrunden for en international
forvaltningsplan for kortnæbbet gås. Det er første plan i en række planer i
AEWA regi vedrørende konfliktarter, der bevæger sig gennem flere lande.
Det er nyt, at der fastsættes konkrete mål for bestande, og at der lægges op
til øget afskydning med henblik på at nå det mål.
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Ole Markussen gjorde opmærksom på, at styrelsen skal bidrage med
Danmarks svar på udkastet, og at styrelsen derfor ønsker at høre Rådets
holdning til planen.
Rådet drøftede udkastet og var umiddelbart positive over for perspektivet i
planen, herunder over for idéen om at fastsætte mål for visse bestande.
På baggrund af drøftelsen i Rådet takkede Anders D. Lassen for orienteringen om et spændende arbejde.
5. Udkast til forvaltningsplaner for hare og agerhøne (Bilag 2011-02-04,
bilag 2011-02-05 og bilag 2011-02-06)
Resumé: Til drøftelse i Rådet forelægges de udkast til notater fra DMU, som
styrelsen vil udarbejde de nye forvaltningsplaner for hare og agerhøne på
baggrund af. Udkastene er vedlagt. Desuden vedlægges udkast til disposition for indholdet af de nye forvaltningsplaner.
Indstilling: Til drøftelse samt nedsættelse af følgegruppe til det videre arbejde med forvaltningsplanerne.
Beslutning: Aksel Bo Madsen indledte med kort at slå fast, at det ikke er
Århus Universitet, der sætter målene, men højst kan komme med en anbefaling. Notaterne er grundlag for det arbejde, som styrelsen skal i gang med.
Ole Markussen indstillede, at der nedsættes en følgegruppe vedrørende
arbejdet med udarbejdelsen af de to forvaltningsplaner. Ole Markussen
oplyste endvidere, at der er afsat ca. 3 mio.kr. i alt, hvoraf 1 mio.kr. kommer
fra jagttegnsmidlerne og 2 mio.kr. fra Finanslov 2011, til konkrete handlinger
på baggrund af forvaltningsplanerne.
På baggrund af drøftelserne i Rådet konkluderede Anders D. Lassen, at
Rådet fandt det hensigtsmæssigt, hvis Århus Universitet kunne redegøre
for, hvad de enkelte begrænsende faktorer betyder for bestandenes størrelse, med henblik på at kunne vejlede om nødvendige tiltag, der konkret gavner bestandene, gerne med udgangspunkt i de allerede eksisterende biotopplanejendomme. Der nedsættes en følgegruppe, og Naturstyrelsen arbejder videre med de konkrete planer. Medlemmerne meddeler snarest styrelsen, hvem de ønsker at have med i følgegruppen.
6. Vildsvin (Bilag 2011-02-07 og bilag 2011-02-08)
Resumé: På baggrund af vedlagte henvendelse fra Landbrug & Fødevarer
og styrelsens svar på samme, drøftes i Rådet, hvad der fremadrettet kan
gøres m.h.p. at forhindre etablering af en bestand af vildsvin i Danmark.
Desuden vedlægges kopi af artikler i hhv Jæger og Effektivt Landbrug vedrørende problemstillingen.
Indstilling: Til drøftelse
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Beslutning: Lars Hvidtfeldt redegjorde kort for indholdet af L&F’s henvendelse til styrelsen, idet man fra L&F’s side ønskede fokus på, at beslutningen om ikke at tillade vildsvinene at indvandre bliver håndhævet effektivt.
Lars Hvidtfeldt anbefalede, at Rådet nedsatte et lokalt dialogforum med
deltagelse af forskellige interesseorganisationer med henblik på at skabe
forståelse lokalt for, at der ikke alene er tale om et landbrugsmæssigt problem.
Agnete Thomsen oplyste, at der løbende udstedes påbud om nedskydning, og at styrelsen som myndighed reagerer så godt, som det er muligt.
Styrelsen støtter nedsættelse af et lokalt dialogforum.
Flere af Rådets medlemmer var af den opfattelse, at vildsvinene ikke kan
holdes ude af landet, og at det derfor er bedre at lave en forvaltningsplan
med henblik på at forholde sig til en bestand. Det blev endvidere drøftet,
hvad udgangspunktet for et dialogforum skulle være; forvaltning eller bortskydning.
På baggrund af drøftelsen i Rådet konkluderede Anders D. Lassen, at Rådet herved har bekræftet konklusionen fra mødet den 23. februar 2010.
Dele af Rådet ønskede at fastholde styrelsens fokus på at påbyde nedskydning af vildsvin. Der var ikke samlet tilslutning i Rådet til at nedsætte et
lokalt dialogforum.
7. Gennemgang af budget for 2011 og 2012 (Bilag 2011-02-09)
Resumé: Opdateret budget for jagttegnsmidlerne for 2011 samt udkast til
budget for 2012, forelægges for Rådet. Budgettet er vedlagt.
Indstilling: Til drøftelse
Beslutning: Ole Markussen forelagde budgetterne. Der er tale om et foreløbigt udkast, og der vil fremover blive arbejdet med en løbende tilpasning
af budgettet. Det fremgår af budgettet for 2011/2012, at der er afsat 1
mio.kr. til opfølgning på forvaltningsplanerne for hare og agerhøne, at der er
afsat 500.000 kr. til indsatsen mod mink, at der er afsat yderligere til
125.000 kr. til finansiering af mårhundesamarbejdet, og at der er afsat 1
mio.kr., som styrelsen ønsker Rådets input til anvendelsen af. Endvidere
fremgår det af budgettet, at der er afsat midler til modernisering og effektivisering af administrationen af hhv. jagttegnsudstedelsen og Plant for vildtetordningen.
Rådet stillede forskellige opklarende spørgsmål, som Ole Markussen besvarede. Rådet anbefalede, at der bør afsættes et beløb til opfølgning på
anskydningsrapporten.
Anders D. Lassen takkede for orienteringen.
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8. Forskningsstrategi i forlængelse af udbud af vildtforvaltningen (Bilag 2011-02-10)
Resumé: På baggrund af den forskningsstrategi, som tidligere har været
drøftet i Rådet (vedlagt), og at DMU nu har vundet udbuddet, ønskes Rådets evt. supplerende bemærkninger til forskningsstrategien til brug for styrelsen ved udarbejdelse af arbejdsprogram med DMU.
Indstilling: Til drøftelse
Beslutning: Ole Markussen forklarede baggrunden for punktet. Rådets
medlemmer kom med enkelte konkrete bemærkninger til strategien og Naturstyrelsen tilkendegav, at den konkrete formulering om havkajakker blev
fjernet fra strategipapiret.
På baggrund heraf konkluderede Anders D. Lassen, at Rådet fortsat var
enig i de prioriterede temaer og dermed tog strategien til efterretning.
9. Orientering fra styregruppen vedr. revision af jagtprøven
Resumé: Styregruppen vil orientere om status for arbejdet med revision af
jagtprøven.
Indstilling: Til orientering
Beslutning: På baggrund af den knappe tid for mødet, bad Ole Roed Jacobsen Rådets medlemmer om at tilkendegive, hvis de ikke fandt sig betryggede i, at arbejdet pågår efter det aftalte. Der var ingen der gav udtryk
for dette.
10. Skovning i fuglenes yngletid (Bilag 2011-02-11)
Resumé: Christian Hjorth har ønsket en drøftelse af skovning i yngletiden
på baggrund af vedlagte notat.
Indstilling: Til drøftelse
Beslutning: Christian Hjorth henviste som oplæg til punktet til det fremsendte notat.
Rådet drøftede rækkevidden af forbuddet i jagtloven mod beskadigelse m.v.
af reder og æg, herunder formålet med den tilsvarende regel i fuglebeskyttelsesdirektivet i forhold til mulighederne for land- og skovbrugsdrift.
Agnete Thomsen foreslog, at arbejdsgruppen, der pt. bl.a. ser på artsfredningsbekendtgørelsen, arbejder videre med problematikken omkring justering af bekendtgørelsens § 3. Christian Hjorth fremførte, at ændring af et
par ord i § 3 ikke løste dilemmaet, og at DOF ville gentage sit ønske om en
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egentlig vejledning. Nogle af Rådets medlemmer ønskede også en vejledning fra Naturstyrelsen på området.
Agnete Thomsen tilkendegav, at der udover, at der bliver set på bekendtgørelsen, vil blive lavet et notat med styrelsens fortolkning. Hun tilføjede, at
Naturstyrelsen på egne arealer naturligvis overholder reglerne.
På baggrund af Rådets drøftelse konkluderede Anders D. Lassen, at Rådet til næste møde opfordrer Naturstyrelsen til at komme med styrelsens
fortolkning af reglen i jagt- og vildtforvaltningslovens § 6 a, stk. 2, om forbud
mod forsætlig beskadigelse og fjernelse af reder og æg. Der arbejdes ligeledes videre med problematikken i regi af arbejdsgruppen, der sidder med
revision af bl.a. artsfredningsbekendtgørelsen.
11. Kronvildt, afrapportering og vildtafværge (Bilag 2011-02-12 og
2011-02-13)
Resumé: På baggrund af ministerens aftale med Landbrug & Fødevarer i
juli 2010 tilbød Den Nationale Hjortevildtgruppe at komme med et oplæg til
Rådet vedrørende mulighederne for vildtafværge i relation til kronvildt. Ulrik
Lorenzen forelægger, som sekretær for gruppen, oplægget på gruppens
vegne. Desuden aflægger Ulrik Lorenzen den årlige afrapportering fra hjortevildtgrupperne.
Indstilling: Til drøftelse
Beslutning: Punktet blev udsat til næste møde.
12. Første år med ”Vilreg” (Bilag 2011-02-14)
Resumé: Christian Hjorth bad på det sidste møde i Rådet den 16. marts
2011 om en status for brugen af Vilreg – det digitale system for ansøgninger
om tilladelse til regulering af skadevoldende vildt. Vildtkonsulent Hans Henrik Erhardi gennemgår status.
Indstilling: Til drøftelse
Beslutning: Punktet blev udsat til næste møde. Christian Hjorth uddelte en
række spørgsmål som grundlag for behandling af punktet på næste møde.

13. Handel med reguleret vildt (Bilag 2011-02-15)
Resumé: På foranledning af Landbrug & Fødevarer ønskes en drøftelse i
Rådet af forbuddet i Naturstyrelsens tilladelser til regulering af skadevoldende vildt mod at handle det regulerede vildt.
Indstilling: Til drøftelse
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Beslutning: Punktet blev udsat til næste møde.

14. EU landbrugsstøtteordninger og naturtiltag (Bilag 2011-02-16)
Resumé: Christian Hjorth opfordrede på det sidste møde i Rådet den 16.
marts 2011 om at medlemmerne fra Landbrug & Fødevarer lavede et oplæg
om samspillet mellem EU-landbrugsstøtten og naturtiltag. På foranledning
af Christian Hjorth vedlægges som bilag ’Sådan ligger landet – tal om landbruget 2011’ (bilaget/publikationen er sendt fysisk til Rådets medlemmer).
Indstilling: Til drøftelse
Beslutning: Lars Hvidtfeldt og Henrik Bertelsen redegjorde for de lovgivningsmæssige rammer for støttetildeling til landbruget, herunder om de
uhensigtsmæssigheder der er indbygget i forhold til at give landmændene
incitament til at lave natur- og vildtvenlige tiltag.
På baggrund af oplægget og Rådets efterfølgende drøftelse konkluderede
Anders D. Lassen, at Rådets medlemmer er enige om at opfordre de nye
miljø- og fødevareministre til at koordinere støtteordningerne, således at de
frivillige naturtiltag kan gennemføres, uden at der lægges hindringer, herunder økonomiske hindringer, i vejen herfor. Landbrug & Fødevarer udarbejder et udkast til brev fra Rådet.
15. Udkast til Beredskabsplan for havpattedyr (Bilag 2011-02-17)
Resumé: Vedlagte udkast til ny beredskabsplan er sendt i offentlig høring
den 18. august 2011 med frist til den 1. oktober 2011. Udkastet er udarbejdet i samarbejde med Center for Vildtsundhed, Fiskeri- og Søfartsmuseet
og DMU, Århus Universitet.
Indstilling: Til drøftelse
Beslutning: Punktet blev ikke nået.
16. Meddelelser
• Fra formanden
• Fra sekretariatet
o Orientering om blyhaglsundersøgelse
o Orientering om bekendtgørelse om hold af mårhund samt
status for indsatsen mod mårhund
o Orientering om revision af visse bekendtgørelser
o Orientering af status vedrørende lovforslag om digitalisering
m.v.
o Orientering om udbud af ”Jagtportalen”
o Orientering om Miljøstyrelsens informationskampagne vedrørende rodenticider
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•

Fra medlemmerne

Punktet blev ikke nået.
17. Evt.
Punktet blev ikke nået.

Mødet sluttede kl. 16.00
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