UDKAST

Referat af møde i Vildtforvaltningsrådet
Torsdag den 11. december 2012 kl. 9.00

Fra Vildtforvaltningsrådet deltog:
Anders D. Lassen (formand)
Christian Hjorth, Dansk Ornitologisk Forening
Henrik Bertelsen, Landbrug & Fødevarer
Lars Hvidtfeldt, Landbrug & Fødevarer
Michael Carlsen, Dyrenes Beskyttelse, som suppleant for Bjarne Clausen
Claus Lind Christensen, Danmarks Jægerforbund
Ella Maria Bisschop-Larsen, Danmarks Naturfredningsforening
Niels Iuel Reventlow, Dansk Skovforening
Flemming O. Torp, Friluftsrådet, som suppleant for Trine Skov
Fra DCE deltog:
Jesper Madsen under punkt 6 og 7
Fra Miljøstyrelsen deltog:
Niels Bukholt under punkt 3 og 4
Fra Naturstyrelsen deltog:
Sven Koefoed-Hansen
Ole Markussen
Søren Friese, under punkt 5.
Mads Bank-Mikkelsen
Jacob Bertram,
Camilla Uldal
Henrik Zeltner
Elsebeth Braüner (referent)
Mødet startede kl. 9.00
Godkendelse af dagsorden
2.
Godkendelse af referat fra mødet 13. september 2012
3.
Status vedrørende udfasning af antikoagulanter
4.
Giftdrab af rovfugle
5.
Revision af jagtprøve
6.
International forvaltningsplan for kortnæbbet gås
7.
Opfølgning vedrørende regulering af bramgæs
8.
Kobber i svinegylle
9.
Status vedrørende opfølgning på hare/agerhøne-
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10.
11.
12.
13.
14.

Forvaltningsplanerne – markvildt
Ændring af praksis vedrørende eftersyn af fælder
Revision af jagttider
Meddelelser
Fastlæggelse af møder i 2013
Evt.

Ad dagsordenspunkt:
1. Godkendelse af dagsorden (Bilag 2012-03-01)
Indstilling: Til godkendelse
Beslutning: Niels Iuel Reventlow ønskede at høre nærmere vedrørende
organisationsændringens betydning for den nationale hjortevildtgruppe.
Spørgsmålet blev henvist til evt.
Dagsordenen blev derefter godkendt.
2. Godkendelse af referat fra mødet 13. september 2012 (Bilag 2012-0302)
Resumé: Udkast til referat af mødet den 13. september 2012 blev udsendt
den 25. september 2012 med frist for bemærkninger den 4. oktober 2012.
Der indkom bemærkninger fra Christian Hjorth og Henrik Bertelsen. Disse
blev indarbejdet og udsendt den 9. oktober 2012.
Indstilling: Til godkendelse
Beslutning: Christian Hjorth påpegede, at han under punkt 10 havde anført, at han ønskede projektet om agerlandets sjældne og almindelige fugle
prioriteret frem for Lokale Vildtpartnerskaber, og at Rådet var enig heri.
Det blev drøftet, i hvilket omfang Rådet havde været enig heri, idet en række organisationer efterfølgende meldte sig til at deltage i arbejdet med Lokale Vildtpartnerskaber. Det blev præciseret, at dette for nogles vedkommende skulle forstås som et ønske om indflydelse på projektet, men ikke
som en prioritering heraf.
Med de nævnte bemærkninger blev referatet godkendt.
3. Status vedrørende udfasning af antikoagulanter (Bilag 2012-03-03)
Resumé: På mødet den 13. marts 2012 bad Rådet om en senere status fra
Miljøstyrelsen vedrørende udfasningen af antikoagulante stoffer. På mødet
vil Miljøstyrelsen redegøre herfor.
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Indstilling: Til drøftelse
Beslutning: Niels Bukholt fra Miljøstyrelsen redegjorde for status i det løbende godkendelsesarbejde med 1. og 2. generations antikoagulanter som
led i implementering af biociddirektivet. 2. generations stoffer godkendes
kun til professionelt brug, d.v.s. til brug for personer med ”rottebevis”, mens
1. generationsstoffer forventes godkendt også til privat anvendelse.
Ella Maria Bisschop-Larsen oplyste, at DN arbejder for at stofferne ikke
kan anvendes i det åbne land. Niels Iuel Reventlow og Lars Hvidtfeldt
gav udtryk for erhvervenes behov for at kunne anvende stofferne i forbindelse med opdræt, foder-, halm- og brændestakke m.v., også i det åbne
land.
Anders D. Lassen konkluderede, at Rådet med de anførte bemærkninger
tager orienteringen til efterretning.
4. Giftdrab af rovfugle
Resumé: På det seneste møde den 13. september 2012 fremsatte Ella Maria Bisschop-Larsen ønske om, at problematikken med giftdrab af rovfugle
behandles i Rådet.
Indstilling: Til drøftelse
Beslutning: Ella Maria Bisschop-Larsen gav udtryk for, at anvendelse af
ulovlig gift til bekæmpelse af pattedyr må ske i et vist omfang, i og med der
sker så mange dødsfald blandt rovfugle, og spurgte på den baggrund, hvad
myndighederne gør ved det. Ole Markussen oplyste, at styrelsen i det omfang, den bliver bekendt med sådanne lovovertrædelser, anmelder sagen til
politiet. Ella Maria Bisschop-Larsen fandt, at det var for passiv en tilgang
til problematikken. Sven Koefoed-Hansen gjorde opmærksom på, at Naturstyrelsen følger op på de sager, vi får kendskab til, herunder anmelder
ulovlige forhold til politiet, og ikke umiddelbart kan gøre mere. Naturstyrelsen er selvsagt interesseret i at drøfte eventuelle idéer, der kan styrke indsatsen mod giftdrab af rovfugle.
På baggrund af drøftelserne i Rådet konkluderede Anders D. Lassen, at
Rådet tager stærkt afstand fra anvendelse af ulovlige giftstoffer. Samtidig
anmoder Rådet Naturstyrelsen om et ikke-videnskabeligt notat vedrørende
omfanget af problemet, som det er Naturstyrelsen bekendt.
5. Revision af jagtprøve (Bilag 2012-03-04)
Resumé: Styregruppen for projektet vedrørende revision af jagtprøven forelægger sit oplæg til Rådet vedrørende rammerne for en ny jagtprøve, herunder for aspiranternes dokumentation af skydefærdighed.
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Indstilling: Til drøftelse
Beslutning: Punktet blev behandlet efter punkt 7. Søren Friese redegjorde
for indholdet af og baggrunden for styregruppens arbejde og oplæg. Der var
generelt stor anerkendelse fra organisationerne for arbejdet i styregruppen
og for projektet.
På baggrund heraf konkluderede Anders D. Lassen, at Rådet bakker op
om den samlede indstilling og håber, at ministeren vil følge den.
6. International forvaltningsplan for kortnæbbet gås (Bilag 2012-03-05)
Resumé: På mødet i Rådet den 16. september 2011 blev der orienteret om
et udkast til AEWA’s internationale forvaltningsplan for kortnæbbet gås og
med henblik på, at Naturstyrelsen skulle tage stilling til Danmarks svar på
udkastet, ønskede styrelsen at høre Rådets holdning hertil. Rådet drøftede
udkastet og var umiddelbart positive over for perspektivet i planen, herunder
over for idéen om at fastsætte mål for visse bestande. Der har efterfølgende
været afholdt møde i AEWA arbejdsgruppen om implementering af forvaltningsplanen. Jesper Madsen, DCE, vil orientere om implementeringen af
planen. Styrelsen ønsker en drøftelse i Rådet heraf.
Indstilling: Til drøftelse
Beslutning: Jesper Madsen redegjorde for arbejdet med at implementere
den vedtagne forvaltningsplan. I de kommende år vil der kunne skydes flere
kortnæbbede gæs end tidligere, men når bestandsmålet på 60.000 individer
er nået, vil der være behov for at sænke jagttrykket. Afskydningen vil skulle
koordineres med de øvrige lande (Tyskland, Holland og Norge), og forventes at kunne følge de 3-årige jagttidscykler, vi har kørt med i Danmark, men
vil skulle vurderes årligt. DCE er i samarbejde med DJ i gang med forskellige jagtforsøg i det vestlige Jylland med henblik på at finde den mest effektive og forsvarlige metode til at øge jagtudbyttet uden samtidig at øge anskydningsraten. Det sker bl.a. ved opbygning af frivillige lav på tværs af
ejendomsskel, hvor jagten foregår koordineret, og hvor der sikres skiftende
jagtfredede områder henover sæsonen.
På baggrund af drøftelsen i Rådet konkluderede Anders D. Lassen, at der
generelt var opbakning i Rådet til de nævnte midler og metoder.

7. Opfølgning vedrørende regulering af bramgæs
Resumé: På mødet den 13. september 2012 tilbød Danmarks Jægerforbund i samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening at komme med et oplæg vedrørende regulering af bramgæs.
Indstilling: Til drøftelse
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Beslutning: Claus Lind Christensen orienterede om, at der har været holdt
møder med deltagelse af DJ, DOF og L&F. Man er endnu ikke nået frem til
et færdigt oplæg. Henrik Bertelsen der havde deltaget i møderne supplerede med, at arbejdet var strandet på, at DOF havde insisteret på at oplægget skulle indeholde kompensation til de landmænd, der ikke skulle kunne
regulere bramgæs. Christian Hjorth forklarede,at det er DOF’s krav til en
aftale, at der først udpeges store, værdifulde områder for gæssene, hvor de
kan have fred og finde føde nok, og at det efter foreningens opfattelse vil
kræve kompensation til de berørte landmænd. Henrik Bertelsen afkræftede dette, idet der netop var tale om et forsøg på at finde andre løsninger
end en kompensationsløsning, som ikke vurderes at være en realistisk mulighed. Christian Hjorth tilkendegav på den baggrund, at DOF vil deltage i
videre drøftelser.
Anders D. Lassen konkluderede på baggrund af drøftelserne, at Rådet
gerne ser, at gruppen arbejder videre, evt. med faglig støtte fra Jesper
Madsen.
8. Kobber i svinegylle (Bilag 2012-03-06, 2012-03-07, 2012-03-08)
Resumé: På mødet den 13. september 2012 tilbød Landbrug & Fødevarer
på opfordring at udarbejde et notat vedrørende betydningen for vildtet af
kobber i svinegylle. Som bilag vedlægges endvidere artikel og notat af Søren Wium-Andersen fra Aktuel Naturvidenskab nr. 5-2012 og et notat fra
DTU-Vet som sammenfatter de undersøgelser og konklusioner vedrørende
kobber og markvildt, der er gennemført i regi af Center for Vildtsundhed.
Indstilling: Til drøftelse
Beslutning: Lars Hvidtfeldt redegjorde for konklusionerne i det fremsendte
notat og vurderede på den baggrund ikke, at der er behov for yderligere
undersøgelser. Ella Maria Bisschop-Larsen vurderede derimod, at notaterne viser, at der ikke er belæg for at konkludere, at der ikke er et problem,
og ønskede flere undersøgelser gennemført som foreslået i DTU-Vet’s notat. Ole Markussen oplyste, at der i forbindelse med opfølgningen på hare/agerhøne forvaltningsplanerne bliver sat et arbejde i gang med henblik
på at afdække harekillingedødeligheden.
På baggrund af Rådets bemærkninger konkluderede Anders D. Lassen, at
en del af Rådet finder det afklaret, at der ikke er en sammenhæng mellem
råvildtsygen og kobber, mens den anden del af Rådet (DN, DOF, DB og
Friluftsrådet) finder det uafklaret.
9. Status vedrørende opfølgning på hare/agerhøneforvaltningsplanerne - markvildt
Resumé: Danmarks Jægerforbund har ønsket et statuspunkt vedrørende
opfølgning på hare/agerhøne forvaltningsplanerne.
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Indstilling: Til drøftelse
Beslutning: Claus Lind Christensen redegjorde for status på arbejdet i
følgegruppen for opfølgning på hare/agerhøne forvaltningsplanerne for så
vidt angår markvildtlav-projektet. Følgegruppen var på det seneste møde
meget positiv og støttede op om projektet og anbefalede, at DJ fremsender
en ansøgning til NST vedrørende fase 1, der skal løbe i 2013. Claus Lind
Christensen bad om Rådets opbakning til projektet. Ella Maria BisschopLarsen kunne ikke på det foreliggende grundlag tage stilling til projektet,
idet projektoplægget ikke var vedlagt som bilag, og fordi punktet ikke som
angivet vedrørte forvaltningsplanerne. De øvrige organisationer udtrykte
opbakning til projektet som en del af opfølgningen på forvaltningsplanerne
for hare og agerhøne.
På baggrund af drøftelsen i Rådet konkluderede Anders D. Lassen, at projektoplægget burde have været vedlagt som bilag, og at et flertal af Rådet
bakker op om det fortsatte arbejde i følgegruppen, herunder markvildtlavprojektet. Rådet forventer fortsat at blive holdt orienteret, og DJ sender en
ansøgning til NST.
10. Ændring af praksis vedrørende eftersyn af fælder (Bilag 2012-0309)
Resumé: Styrelsen ønsker en drøftelse i Rådet af reglerne for eftersyn af
fælder på baggrund af den teknologiske udvikling, der har været, siden
vildtskadebekendtgørelsens fælderegler blev ændret sidst med virkning fra
1. april 2011.
Indstilling: Til drøftelse
Beslutning: Elsebeth Braüner redegjorde kort for indholdet af notatet. Flere
af Rådets medlemmer gav udtryk for, at den nye teknologi skal kunne udnyttes til at effektivisere indsatsen ved fældefangst. Ella Maria BisschopLarsen foreslog, at reglerne skrives ind i en vejledning i stedet for i en bekendtgørelse.
På baggrund af drøftelserne i Rådet konkluderede Anders D. Lassen, at
Rådet kan støtte en praksis som foreslået, forudsat at dyrene ikke skal sidde længere i fælderne, end de kan komme til nu, hvor eftersynet sker fysisk.

11. Revision af jagttider
Resumé: Jagttidsbekendtgørelsen skal revideres med henblik på ikrafttræden af evt. ændringer fra jagtåret 2014/15. Vildtforvaltningsrådet bedes
nedsætte en arbejdsgruppe med henblik på at udarbejde et oplæg til en
indstilling fra Rådet.
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Indstilling: Til drøftelse
Beslutning: Der blev nedsat et udvalg bestående af Ella Maria BisschopLarsen, Danmarks Naturfredningsforening, Claus Lind Christensen, Danmarks Jægerforbund, Christian Hjorth, Dansk Ornitologisk Forening, Henrik
Bertelsen, Landbrug & Fødevarer, Niels Iuel Reventlow, Dansk Skovforening, Bjarne Clausen, Dyrenes Beskyttelse og med Anders D. Lassen som
formand.
Der blev aftalt møder i udvalget den 8. marts 2013 og 23. april 2013 et sted
i Trekantsområdet. Naturstyrelsen arrangerer som sekretariat møderne.
12. Meddelelser
• Fra formanden
• Fra Naturstyrelsen
o Orientering om justeringer af biotopplanreglerne
 Elsebeth Braüner orienterede om, at der laves et
system i lighed med Vilreg til håndtering af anmeldelser af biotopplanerne. Samtidig forenkles reglerne for,
hvad en biotopplan skal indeholde, så det svarer til
praksis i dag. Udkast vil blive sendt til biotopplanudvalget.
o Opfølgning vedrørende regulering af ræve i diger
 Jacob Bertram oplyste, at det er undersøgt nærmere, at CO 2 er dødbringende, når det anvendes i rette
doser. Det anvendes alene som sidste udvej af hensyn til menneskers sikkerhed, og efter at rævene så
vidt muligt er jaget ud af graven.
o Orientering vedrørende status for EU-udbud for så vidt angår
vildtsundhed
 Ole Markussen oplyste, at der er igangsat arbejde
med udbud af faldvildtundersøgelser m.v. Aftalen
med DTU-Vet vil blive forlænget indtil 30. juni 2013,
hvorefter der forventes være indgået aftale på baggrund af udbuddet.
o Orientering om forsøg med fælder til fangst af mårhund
 Elsebeth Braüner oplyste, at styrelsen har givet tilladelse til forsøg med nye fældetyper til bekæmpelse af
mårhund, herunder fælder der kan fange flere dyr på
en gang, og som kan udløses manuelt.
o Orientering om status vedrørende N2000 og vildtreservater
 Elsebeth Braüner oplyste, at DCE’s rapport forventes udsendt til Rådet i januar, at rapporten vil blive
drøftet i Grønt Fremdriftsforum, og at Rådet på mødet
i marts forventes at blive præsenteret for et udkast til
en implementeringsplan.
• Fra medlemmerne
o Christian Hjorth spurgte til styrelsens afgørelse vedrørende
udsætning af sikavildt. Elsebeth Braüner oplyste, at der er
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o

givet afslag på ansøgningen. Christian Hjorth spurgte endvidere til status vedrørende de tre bekendtgørelser om artsfredning, erhvervsmæssig konservering og fuglehold. Jacob
Bertram oplyste, at bekendtgørelserne forventes sendt i høring inden jul. Endelig spurgte Christian Hjorth til det endelige budget for 2013. Ole Markussen oplyste, at det kommer
på martsmødet sammen med regnskabet for 2012.
Michael Carlsen spurgte til opfølgning på bison-projektet.
Ole Markussen oplyste, at der var forudsat en evaluering,
som en del af selve projektet, inden der tages stilling til, om
hegnet skal fjernes.

13. Fastlæggelse af møder i 2013
Beslutning: Der blev fastlagt møder til den:
•
•
•

22. marts 2013 (forventes afholdt i København med start efter kl.10),
5. – 6. september 2013 (forventes afholdt i Lille Vildmose – Christian Hjorth undersøger nærmere), og
11. december 2013 (forventes afholdt i Klampenborg med start efter
kl. 10).

14. Evt.
Ella Maria Bisschop-Larsen spurgte, om det er udelukket, at ulven i Thy er
undsluppet fra fangenskab. Ole Markussen oplyste, at den genetisk svarer
til ulve i Tyskland, og at det vurderes, at den ville kunne være kommet derfra. Styrelsen er ikke bekendt med, at der skulle være undsluppet ulv fra
fangenskab i Danmark.

Mødet sluttede kl. 13.00
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