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Ad dagsordenspunkt:

1. Velkommen til nye medlemmer af Vildtforvaltningsrådet
Indstilling: Til orientering
Beslutning: Anders D. Lassen bød velkommen til de nye medlemmer af
Rådet: Ella Maria Bisschop-Larsen, Danmarks Naturfredningsforening,
Claus Lind Christensen, Danmarks Jægerforbund og Henrik Bertelsen,
Landbrug & Fødevarer. Endvidere bød han velkommen til Sven KoefoedHansen, Naturstyrelsen, som ny vicedirektør på området.
2. Godkendelse af dagsorden (Bilag 2012-02-01)
Indstilling: Til godkendelse
Beslutning: Ella Maria Bisschop-Larsen konstaterede, at de sidste bilag til
mødet var kommet meget sent og spurgte, om det var normalt. Anders D.
Lassen var enig i, at det var uhensigtsmæssigt, hvis der dukkede noget nyt
materiale op for sent. Men samtidig fandt han også, at materiale, der fremsendes for sent af 3. mand, men har relevans for Rådets dagsorden, skulle
sendes ud til medlemmerne. Alternativt kan medlemmerne forlange punktet
udsat til et senere møde.
Dagsordenen blev herefter godkendt.
3. Godkendelse af referat fra mødet 13. marts 2012 (Bilag 2012-02-02)
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Resumé: Udkast til referat af mødet den 13. marts 2012 blev udsendt den
28. februar 2012 med frist for bemærkninger den 11. april 2012. Der indkom
bemærkninger fra Jan Søndergaard, Christian Hjorth og Aksel Bo Madsen.
Disse blev indarbejdet og udsendt den 16. april 2012.
Indstilling: Til godkendelse
Beslutning: Christian Hjorth spurgte til den lovede opfølgning under referatets punkt 14 vedrørende antikoagulenter. Opfølgningen blev behandlet
senere under mødet, hvor Anders D. Lassen konkluderede, at opfølgningen skal på som et punkt på det næste møde.
Referatet blev godkendt.
4. Odder-projekt i Vestsjælland (Bilag 2012-02-03, 2012-02-04 og 201202-05)
Resumé: På mødet den 13. marts 2012 blev punktet om Danmarks Naturfredningsforenings forslag til projekt om udsætning af odder i Vestsjælland
udsat til yderligere drøftelse. Som bilag vedlægges oplæg fra DN samt henvendelse fra Jane Nordstrand, Det Danske Odderinstitut, herunder korrespondance mellem DN og Jane Nordstrand. Endelig vedlægges indkomne
bemærkninger fra de berørte kommuner. På mødet forelægger Bo Håkansson, DN, oplægget.
Indstilling: Til drøftelse.
Beslutning: Bo Håkansson fremlagde DN’s oplæg til projektet. Han pointerede, at der er tale om et projekt i 2 faser. Fase 1 har til formål at skabe
grundlag for en beslutning om en egentlig, større udsætning over en længere periode. Fase 2 er den større udsætning. Der vil ske evaluering efter såvel fase 1 som fase 2.
Flere af Rådets medlemmer pointerede, at de oddere, der udsættes i fase
1, bør GPS-mærkes med henblik på at finde ud af, hvad der sker med dem.
Det er vigtig viden i forhold til at træffe beslutning om fase 2.
Anders D. Lassen konkluderede på baggrund af drøftelserne i Rådet, at
Rådet kan støtte projektets fase 1 på betingelse af, at de udsatte dyr GPSmærkes. Dyrenes Beskyttelse var hverken for eller imod.

5. Udsætning af sikavildt (Bilag 2012-02-06)
Resumé: På baggrund af en konkret ansøgning om udsætning af sikavildt
på Sjælland ønskes en drøftelse heraf i Rådet. Som bilag er vedlagt Vildtforvaltningsrådets Natursyn fra 1997.
Indstilling: Til drøftelse.
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Beslutning: Anders D. Lassen opfordrede Rådet til en principiel drøftelse af
udsætning af sikavildt på Sjælland.
En del af Rådets medlemmer fandt, at der ikke bør ske udsætning, og at
den eksisterende bestand bør fjernes. En anden del af medlemmerne var
positive over for udsætning, da der i forvejen er en bestand. Claus Lind
Christensen opfordrede til, at spørgsmålet løses lokalt i hjortevildtgrupperne.
På baggrund af udmeldingerne konkluderede Anders D. Lassen, at Rådet
er delt i spørgsmålet, men at en udsætning af sikavildt ikke vil være i overensstemmelse med Rådets natursynspapir.
Ole Markussen oplyste på den baggrund, at Naturstyrelsen formentlig vil
give et afslag på ansøgningen.
6. Udkast til nye bekendtgørelser om artsfredning, erhvervsmæssig
konservering og fuglehold (Bilag 2012-02-07, 2012-02-08, 2012-02-09
og 2012-02-10)
Resumé: Udkast til reviderede bekendtgørelser vedlægges. Formålet med
revisionen, der sker på anbefaling af Rådet, er en modernisering og forenkling af bekendtgørelserne. Bekendtgørelserne har siden det seneste møde i
Rådet den 13. marts 2012 været drøftet med det nedsatte faglige dialogforum bestående af berørte organisationer og interessenter: Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Konservator Forening, Danmark Jægerforbund, Friluftsrådet, Dansk Falkejagtklub, Landbrug og Fødevarer, Dansk Skovforening samt Naturstyrelsen.
Der vedlægges endvidere et notat, der fremhæver de forhold, der ikke er
enighed om i dialogforum, som således har godkendt papirets udeståender i
relation til de foreliggende udkast.
For så vidt angår fugleholdsbekendtgørelsen har Dansk Falkejagtklub sat
spørgsmålstegn ved, om forbuddet mod hold af hjemmehørende arter af
rovfugle, der er født og opdrættet i fangenskab, er foreneligt med EU-retten.
Styrelsen vil orientere nærmere om dette.
Efter forelæggelse for Rådet vil udkast til bekendtgørelser gennemgå en
såkaldt lovteknisk gennemgang forud for den offentlige høring og den efterfølgende ministergodkendelse.

Indstilling: Til drøftelse
Beslutning: Jacob Bertram oplyste kort om processen i arbejdet, herunder
dialogforummets rolle. De udestående problemstillinger er opregnet i notatet, som er sendt ud. Der har fra Dansk Falkejagtklubs side været rejst
spørgsmål vedrørende fugleholdsbekendtgørelsens overensstemmelse
med det traktatretlige forbud mod kvantitative indførelsesrestriktioner. NST
har forelagt spørgsmålet for Justitsministeriet, som ikke vurderer, at bekendtgørelsen er i strid med EU-retten. Der har endvidere fra DOF’s side
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været rejst spørgsmål om den gældende bestemmelse vedrørende omsætning af lovligt konserverede produkters overensstemmelse med fuglebeskyttelsesdirektivet. Naturstyrelsen har her vurderet, at bestemmelsen er en
lovlig udmøntning af direktivets undtagelsesbestemmelse i art. 9.
For så vidt angår bekendtgørelserne om artsfredning og erhvervsmæssig
konservering anførte Christian Hjorth, at der ifølge hans opfattelse er anvendt en uofficiel oversættelse af fuglebeskyttelsesdirektivets art. 9, og at
der kun kan ske omsætning af konserverede produkter i overensstemmelse
med direktivets bilag III, som opregner hvilke arter, der kan handles. Ole
Markussen bemærkede, at det vil styrelsen se nærmere på. Claus Lind
Christensen anførte, at dyr, der er lovligt nedlagt i et andet land, bør kunne
konserveres i Danmark. Bjarne Clausen anførte, at muligheden for pleje i
op til 12 måneder bør forkortes til 6 måneder.
For så vidt angår bekendtgørelse om fuglehold påpegede Christian Hjorth,
at 5 af arterne på bilag 2 ifølge hans opfattelse rettelig hører hjemme på
bilag 1, fordi de må anses for ”hjemmehørende” i Danmark. Han ønskede
endvidere en beskrivelse af hvordan styrelsen vil bruge den nye bestemmelse i § 9, ”Naturstyrelsen bestemmer, hvad der skal ske med fugle i et
fuglehold, hvis en person dør, eller en virksomhed ophører”. Jacob Bertram oplyste, at bestemmelsen er delvist ny, men er en kodificering (lovfæstelse) af den eksisterende retstilstand, og at der ikke er planer om at ændre den administrative praksis i henhold hertil. Christian Hjorth fremhævede endvidere, at en lempelse af reglerne vedrørende ikke-hjemmehørende
fugle, således at holdet ikke fremover kræver tilladelse, men alene registrering, er uhensigtsmæssig. Christian Hjorth udleverede samtidig en oversigt, der viste stigningen i antallet af holdte rovfugle på baggrund af den
gældende dispensationspraksis.
For så vidt angår bekendtgørelserne om artsfredning og erhvervsmæssig
konservering konkluderede Anders D. Lassen, at styrelsen bør genoverveje de nævnte punkter vedrørende den officielle oversættelse af direktivet,
muligheden for at omsætte konserverede fugle, der ikke er opført på direktivets bilag III, og muligheden for at pleje tilskadekommet vildt i mere end 6
måneder, og at Rådet derudover er enig.
For så vidt angår bekendtgørelse om fuglehold konkluderede Anders D.
Lassen, at Rådet er enig i bekendtgørelsesudkastet, dog ikke i forhold til
ændringen om, at ikke hjemmehørende fugle fremover alene skal registreres uden en særlig dokumentation for, at fuglene er minimum 2. generations
fangenskabsdyr. Desuden finder Rådet, at bilagene skal tilpasses, så alle
”hjemmehørende” arter er med på bilag 1. Formanden understregede, at
ønsket fra Rådet havde været en teknisk gennemgang og opdatering af
bekendtgørelserne, hvor Rådet havde forudsat, at der ikke skulle ske
stramninger eller lettelser i forhold til de gældende regler.

7. Status vedrørende hare- og agerhøneforvaltningsplaner, herunder
den videre opfølgning (Bilag 2012-02-11)
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Resumé: Udkast til hare- og agerhøneforvaltningsplanerne, som har været
forelagt Rådet forud for høringen på det seneste møde den 13. marts 2012,
har været i offentlig høring med frist den 26. august 2012. Der vedlægges
status i relation til planerne og den videre opfølgning herpå.
Indstilling: Til drøftelse.
Beslutning: Punktet blev behandlet som punkt 10. Ole Markussen redegjorde for status for forvaltningsplanerne. Derudover opfordrede han Rådet
til at komme med input til, hvordan opfølgningen skal ske, og hvordan vi
kommer videre. Ole Markussen kvitterede for arbejdet i følgegruppen i forbindelse med forvaltningsplanerne. Fødevareministeriet vil deltage i følgegruppen fremover, og DN opfordres til også at være med. Følgegruppen vil
fremover være omdrejningspunktet for opfølgningen på forvaltningsplanerne. Ella Maria Bisschop-Larsen gjorde opmærksom på, at DN gerne vil
være med i arbejdet. Claus Lind Christensen redegjorde for det arbejde,
som DJ allerede er gået i gang med. Der findes tilstrækkelig viden til at
kunne komme videre, og indsatsen bør baseres på frivillige, det være sig
landmænd og jægere. DJ forestiller sig 100 forvaltningsområder (markvildtlaug) fordelt over hele landet på hver 1.000 – 1.500 ha. Det skal være frivilligt at være med i områder/lav, og lavene skal faciliteres af en ”markvildtrådgiver”. Ella Maria Bisschop-Larsen anførte, at arbejdet skal medføre
en forbedring, der kan fastholdes på længere sigt. Claus Lind Christensen
var enig heri og forestillede sig, at tiltagene fremadrettet indtænkes i støtteordningerne i regi af Fødevareministeriet. Ole Markussen anførte, at arbejdet kan ses over flere etaper. Naturstyrelsen har en bevilling over nogle år.
Disse midler skal anvendes mest muligt effektivt her og nu og gerne være et
skridt på vejen for en evt. efterfølgende større indsats. Finansieringen heraf
må i givet fald skulle ske på anden vis. Henrik Bertelsen var positiv over
for forslaget, selv om der ikke er nogen garanti for, at det vil fortsætte. Vi
skal i gang, og ved en indsats som beskrevet vil vi kunne blive klogere på,
hvilke evt. barrierer, der er for en målrettet indsats til gavn for markvildtet.
Den viden er nødvendig for at kunne indrette en indsats på længere sigt.
På baggrund af drøftelserne i Rådet konkluderede Anders D. Lassen, at
Rådet støtter bredt op om de fremkomne forslag og idéer.
8. Monitering af biotopplaner
Resumé: Det blev på det seneste møde den 13. marts 2012 besluttet, at
DCE forelægger status for projektet vedrørende monitering af biotopplanerne.
Indstilling: Til drøftelse.
Beslutning: Punktet blev behandlet som punkt 11. Aksel Bo Madsen redegjorde for status på projektet. Der er indsamlet materiale på 12 ejendomme
ad to omgange – i 2010 og 2012. Analysefasen er i gang, og der vil ske
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afrapportering pr. 1. april 2013. Aksel Bo Madsen orienterede endvidere
om, at der er indgået en tillægskontrakt med styrelsen med henblik på at
vurdere konsekvenserne for ræve af den udvidede adgang til regulering på
biotopplanejendommene. Christian Hjorth spurgte til en evaluering af tiltagene. Lars Hvidtfeldt svarede hertil, at det vil ske på baggrund af rapporten i Rådets biotopplanudvalg.
Anders D. Lassen konkluderede, at Rådet tager den fremlagte status til
efterretning.
9. Center for Vildtsundhed (Bilag 2012-02-12 og 2012-02-13)
Resumé: Center for Vildtsundhed har fungeret i en 3-årig forsøgsperiode
siden medio 2009. Der vedlægges rapport om centrets virke i forsøgsperioden. Dyrlæge Mariann Chriél fra DTU-Vet vil forelægge rapporten på mødet. Der vedlægges endvidere notat vedrørende fremtidig vildtsundhedsovervågning.
Indstilling: Til drøftelse.
Beslutning: Punktet blev behandlet som punkt 7. Mariann Chriél fremlagde
i hovedtræk det arbejde, der har været gennemført i regi af Center for Vildtsundhed i forsøgsperioden, herunder de undersøgelser der er lavet i forhold
til råvildt, hare og ederfugl. Mariann Chriél henviste også til de udsendte
årsrapporter.
Anders D. Lassen takkede for oplægget.
Ole Markussen bad herefter repræsentanterne for DTU-Vet og DCE om at
forlade mødet under resten af punktet. Ole Markussen konstaterede herefter, at Center for Vildtsundhed var et forsøg. Det er nu afsluttet, og styrelsen
og de implicerede parter ønsker ikke at fortsætte konstruktionen. Styrelsens
forslag til den fremtidige ramme for vildtsundhedsovervågningen blev præsenteret. Styrelsen har således indgået en kontrakt med DTU-Vet for resten
af året 2012 med henblik på faldvildtundersøgelser. Derudover er der mulighed for at igangsætte yderligere projekter, hvis der er særskilt behov herfor. Det være sig i regi af DTU-Vet eller DCE. Der lægges også op til et tættere samarbejde med Fødevareministeriet. Styrelsen er blevet bekendt
med, at Københavns Universitet tilbyder at udføre faldvildtundersøgelser.
Da der således nu er flere mulige leverandører til den ydelse, skal der gennemføres et EU-udbud af kontrakten. Dette vil ske hurtigst muligt.
Bjarne Clausen fremlagde det oplæg til en ny og enklere konstruktion af
det fremtidige arbejde med faldvildtundersøgelser, som er udarbejdet sammen med DJ. Flere af Rådets medlemmer bakkede op om oplægget. Niels
Iuel Reventlow pointerede, at det var vigtigt med en langsigtet og kontinuerlig indsats. Ole Markussen takkede for det klare signal om retningen for
det fremtidige arbejde, et signal som i det meste svarer til styrelsens egne
intentioner.
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På baggrund af drøftelserne i Rådet takkede Anders D. Lassen for oplæggene og konkluderede, at det er glædeligt, at der er så store ligheder. Rådet
har håb om, at arbejdet vil komme til at fungere.
10. Foreløbigt budget 2013 samt orientering om nye tiltag (Bilag 201202-14 og 2012-02-15)
Resumé: Det foreløbige budget for 2013 vedlægges.
Budgettet afspejler bl.a. den nye organisering i Naturstyrelsen. Ikke alle
hovedposter er direkte sammenlignelige, da der kan være sket flytning af
enkelte poster m.v. Endvidere er budgettet foreløbigt, idet der løbende pågår forhandlinger m.v. vedrørende aftaler/projekter.
Der orienteres ligeledes om igangsættelse af en række projekter, bl.a. som
opfølgning på den særlige pulje, som Rådet på tidligere møder har kunnet
komme med forslag til. Der er vedtaget en ny budgetlov, som træder i kraft
fra 2014. Det betyder bl.a., at der er fokus på, at budgettet er i balance, og
at der sker et træk på de opsparede midler. Rådet er derfor fortsat velkommen til at komme med forslag til relevante projekter/anvendelsesmuligheder
af jagttegnsmidlerne.
Indstilling: Til drøftelse.
Beslutning: Ole Markussen orienterede om den nye budgetlov og de forventede konsekvenser heraf. Han orienterede endvidere om de igangsatte
tiltag og bad om kommentarer m.v. til de skitserede forslag til nye projekter.
Rådets medlemmer kommenterede på enkelte af de foreslåede projekter.
Claus Lind Christensen anbefalede kort to nye projekter om fødekæder i
det åbne land og højere naturindhold i agerlandet. Under påtænkte projekter foreslog Christian Hjorth, at projektet ”Agerlandets almindelige og
sjældne fugle” prioriteres. Der var forbehold i forhold til projektet om lokale
vildtpartnerskaber, men der var dog opbakning til at organisationerne sætter
sig sammen med styrelsen og ser på, om der kan nås til enighed om en
sådan ordning. FR, LF, DOF, DN og DJ meldte sig hertil. Ella Maria Bisschop-Larsen fremhævede vigtigheden af, at projekter ikke er for kortsigtede i deres virke.
Anders D. Lassen tog med de indkomne bemærkninger fra Rådet budgettet og orienteringen i øvrigt til efterretning.

11. Rapportering fra Den nationale hjortevildtgruppe, herunder forslag
til justering af lokale jagttider vedrørende hjortevildt (Bilag 2012-02-16)
Resumé: Som sekretær for den nationale hjortevildtgruppe aflægger Ulrik
Lorenzen, NST, gruppens årlige rapport om arbejdet i grupperne, herunder
gruppens forslag til mindre justeringer af lokale hjortevildtfredninger med
foreslået virkning fra jagtåret 2013/14.
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Indstilling: Til drøftelse.
Beslutning: Punktet blev behandlet som punkt 8. Ulrik Lorenzen forelagde
som sekretær for den nationale hjortevildtgruppe den årlige afrapportering til
Rådet. Det er den nationale hjortevildtgruppes klare opfattelse, at der generelt arbejdes rigtig godt i de regionale grupper, og at de leverer gode rapporter. Hjortevildtgruppen har udarbejdet forslag til tre lokale justeringer af dåvildtfredninger med henblik på det kommende jagtår. Hjortevildtgruppen
kommer med et oplæg til et projekt vedrørende afværgning af markskader
på baggrund af rapporten fra Djurslands Landboforening om afværgemetoder i og omkring Fuglsø Mose.
Ulrik Lorenzen oplyste, at kronvildtfolderen er genoptrykt.
På baggrund af Rådets bemærkninger takkede Anders D. Lassen for det
vigtige og konstruktive arbejde i hjortevildtgrupperne. Rådet tilsluttede sig
endvidere de foreslåede justeringer af jagttiderne fra jagtåret 2013/14.
12. Evaluering af indsats mod markskader fra kronvildt fra sommer
2010 (Bilag 2012-02-17 og 2012-02-18)
Resumé: Den daværende miljøminister og Landbrug & Fødevarer aftalte i
sommeren 2010 en indsats i forhold til markskader forvoldt af kronvildt.
Pressemeddelelsen vedlægges som bilag. Det fremgik af aftalen, at indsatsen skulle evalueres efter 2 år. Evaluering vedlægges som bilag.
Indstilling: Til drøftelse.
Beslutning: Punktet blev behandlet som punkt 9. Ole Markussen anførte på
baggrund af det fremsendte bilag, at styrelsen således har haft fokus på
området med aftalen og fortsat vil have det.
Lars Hvidtfeldt kvitterede for det arbejde, der er gjort i styrelsen, og at styrelsen fortsat vil have fokus herpå. Tiltagene virker – nogle steder er problemerne minimeret, mens de er vokset andre steder. Lars Hvidtfeldt anførte, at der skal være fokus på balancen mellem fødegrundlag og bestandens størrelse. Fødegrundlaget i skovene skal kunne matche grundlaget
udenfor. Ella Maria Bisschop-Larsen påpegede, at der ikke bør gødes og
udlægges arealer i omdrift i skovene.
Anders D. Lassen takkede på baggrund af Rådets drøftelse for evalueringen og anbefalede, at indsatsen fortsættes.
13. Status vedrørende Vilreg (Bilag 2012-02-19)
Resumé: Som opfølgning på status fra mødet den 16. september 2011 vedlægges tal fra Vilreg for 2011.
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Indstilling: Til drøftelse.
Beslutning: Caroline Bald oplyste, at indberetningsprocenten på reguleringstilladelser i 2011 var 90 %. Christian Hjorth kvitterede for den forbedrede statusoversigt. Han vil gerne have en lignende årligt. Bjarne Clausen
påpegede i forhold til en konkret indsats over for ræve, at anvendelse af
CO 2 ikke nødvendigvis slår dyrene ihjel, men bare bedøver dem. Ole Markussen oplyste, at det vil styrelsen gå videre med.
Anders D. Lassen konkluderede, at Rådet tog orienteringen om status til
efterretning.

14. Status vedrørende bramgæs (Bilag 2012-02-20)
Resumé: Landbrug & Fødevarer har ønsket en drøftelse af status på bramgæs. Som bilag vedlægges oplæg fra L&F.
Indstilling: Til drøftelse.
Beslutning: Henrik Bertelsen redegjorde for baggrunden for punktet. Bestanden er stigende og medfører stigende problemer. Landmændene har
ingen midler til at forsvare sig mod skader, som fortsætter med at vokse.
Christian Hjorth gjorde opmærksom på, at Rådet tidligere har indstillet i
enighed, at der udpeges områder, hvor gæssene kan være i fred mod erstatning til landmændene og så kan jages væk andre steder. Ole Markussen nævnte, at der ikke har været politisk opbakning til erstatning for vildtskader, idet holdningen er, at vildtet er sit eget. Der arbejdes med problemstillingen i det trilaterale vadehavssamarbejde med henblik på ministerkonferencen i 2014. Styrelsen vil godt se på praksis i forhold til regulering. Ella
Maria Bisschop-Larsen ønskede ikke regulering i fuglebeskyttelsesområderne, mens landbrugets repræsentanter generelt ønskede bedre muligheder for regulering. Claus Lind Christensen tilbød at komme med et oplæg
vedrørende regulering i samarbejde med DOF. Henrik Bertelsen ville gerne med i det samarbejde også.
På baggrund af drøftelsen i Rådet konkluderede Anders D. Lassen, at der i
Rådet er enighed om, at der er et problem, som ikke bliver løst. Rådet vil
gerne have penge til de skaderamte, men er opmærksom på, at dette ikke
er lykkedes hidtil. Rådet er delt, idet DN er imod, når det kommer til regulering i fuglebeskyttelsesområderne. Danmarks Jægerforbund vil til næste
møde komme med et oplæg til Rådet i relation til problematikken.
15. Orientering fra jagtprøvestyregruppen
Resumé: Styregruppen for revision af jagtprøven vil orientere om projektet.
Indstilling: Til drøftelse.
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Beslutning: Flemming O. Torp redegjorde for arbejdet i jagtprøvestyregruppen. Styregruppen har fokus på at løse problemstillinger løbende med
henblik på, at Rådet alene skal tage stilling til de store spørgsmål. Der arbejdes bl.a. med krav om obligatorisk undervisning, krav til underviserne,
herunder om efteruddannelse, og der er fokus på, at aspiranterne skal kunne kende arten og ikke billedet, der anvendes til prøven. Teoriprøven skal
indrettes, så der på et senere tidspunkt vil kunne anvendes videoklip til prøven. Der er set på skydebanekapaciteten, og der er tilsyneladende kapacitet
til at afvikle en form for dokumentation for skydefærdighed. Der er i øvrigt
sat ekstra penge af til skydebanerne. Det er besluttet, at staten ikke fremover skal udgive lærebogsmateriale, og DJ har besluttet, at forbundet vil
udarbejde en ny lærebog. Styregruppen forventer fortsat at fremlægge beslutningsgrundlag for Rådet på mødet i december. Henrik Bertelsen supplerede med, at det er besluttet, at alle aspiranter skal kunne dokumentere
færdigheder med hagl, uanset om de her og nu alene ønsker at gå på jagt
med riffel eller bue.
Anders D. Lassen takkede for gennemgangen. Rådet ser frem til beslutningsgrundlaget.

16. Svar fra Fødevareministeren på Rådets breve af 20. november 2011
(Bilag 2012-02-21 og 2012-02-22)
Resumé: Rådet sendte i november 2011 enslydende breve til miljø- og fødevareministrene. Brevene er vedlagt som bilag. Fødevareministerens svar
på vegne af begge ministre af 27. marts 2012 er vedlagt. Dansk Ornitologisk Forening har ønsket en drøftelse i Rådet af svaret.
Indstilling: Til drøftelse.
Beslutning: Christian Hjorth ønskede oplyst, om svaret betyder, at der er
løst op for de problemer, der blev rejst i Rådets brev. Lars Hvidtfeldt oplyste, at nogle af reglerne er blødt op eller ændret, men at effekten heraf endnu ikke er kendt.
Anders D. Lassen konkluderede på baggrund af drøftelserne i Rådet, at de
påpegede problemstillinger kun er løst i et begrænset omfang, og at organisationerne må gå til Natur- og Landbrugskommissionen med henblik på
yderligere ændringer.
17. Meddelelser
• Fra formanden
o Der var ingen meddelelser fra formanden.
• Fra Naturstyrelsen
o Orientering vedrørende omstrukturering i NST
 Sven Koefoed-Hansen orienterede om de seneste
omstruktureringer i styrelsen med fokus på ændringerne på jagt- og vildtforvaltningsområdet.
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Orientering af status vedrørende ændring af bekendtgørelser
om jagttegn m.v.
 Elsebeth Braüner oplyste, at bekendtgørelserne er
sendt i høring med frist den 20. september 2012. I
udkastet er forslaget om en dispensationsmulighed til
brug af lyddæmper ikke medtaget, da Justitsministeriet har ikke meldt tilbage på nuværende tidspunkt.
o Orientering om reservation vedrørende sædgås i AEWA
 Elsebeth Braüner orienterede kort om AEWA’s beslutning om at flytte skovsædgås til jagtfredningsbilaget og EU-Kommissionens reservation i forhold hertil.
Det betyder, at ændringen ikke får virkning i EU.
o Orientering om status vedrørende igangsat projekt om evt.
ændring af vildtreservater på baggrund af N2000-planerne
 Elsebeth Braüner oplyste, at projektet er i gang og
kører efter planen. DCE er i gang med at screene
handleplanerne og vil have en rapport klar til den 15.
november 2012.
o Orientering vedrørende forlængelse af bekendtgørelse om
regulering af ringdue og grågås i Dragør og Tårnby Kommuner
 Elsebeth Braüner oplyste, at Københavns Lufthavne
A/S støttet af Trafikstyrelsen har evalueret effekten af
bekendtgørelsen og på den baggrund af foreslået en
forlængelse og en udvidelse. Naturstyrelsen vil gennemføre de foreslåede ændringer.
Fra medlemmerne
o Claus Lind Christensen påpegede, at DJ forventer at blive
inddraget i processen omkring tilretning af vildtreservater i relation til N2000.
o Henrik Bertelsen oplyste, at Landbrug & Fødevarer bakker
op om Vadehavet som verdens naturarv.
o Bjarne Clausen gjorde opmærksom på, at der er en stigende bekymring for betydningen for vildtet af kobber i svinegylle. Lars Hvidtfeldt tilbød på opfordring af lave et notat om
problematikken og oplyste, at der ikke er noget, der tyder på,
at det giver problemer i forhold til vildtet i det åbne land.
o

•

18. Evt.
Ella Maria Bisschop-Larsen udbad sig en liste over mobilnumre og adresser på medlemmerne i Rådet. Desuden ønskede hun problematikken med
giftdrab af rovfugle behandlet på næste møde.

Mødet sluttede kl. 18.45
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