UDKAST
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Fra Vildtforvaltningsrådet deltog:
Anders D. Lassen (formand)
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Henrik Bertelsen, Landbrug & Fødevarer
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Claus Lind Christensen, Danmarks Jægerforbund
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Niels Iuel Reventlow, Dansk Skovforening
Flemming O. Torp, Friluftsrådet, som suppleant for Trine Skov
Fra DCE deltog, under punkt 1-5 og 9-10:
Aksel Bo Madsen
Ole Roland Therkildsen
Jesper Madsen
Fra Naturstyrelsen deltog:
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Ole Markussen
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Ad dagsordenspunkt:

1. Godkendelse af dagsorden (Bilag 2013-01-01)
Indstilling: Til godkendelse
Beslutning: Dagsordenen som justeret og udsendt den 19. marts 2013 blev
godkendt.
2. Godkendelse af referat fra mødet 11. december 2012 (Bilag 2013-0102)
Resumé: Udkast til referat af mødet den 11. december 2012 blev udsendt
den 20. december 2012 med frist for bemærkninger den 10. januar 2013.
Der indkom bemærkninger fra Christian Hjorth. Disse blev indarbejdet og
udsendt den 11. januar 2013.
Indstilling: Til godkendelse
Beslutning: Referatet blev godkendt.
3. Ulv i Danmark (Bilag 2013-01-10, 2013-01-11 og 2013-01-12)
Resumé: Som bilag vedlægges notat udarbejdet af DCE vedrørende ulv i
Danmark, samt notat fra Naturstyrelsen vedrørende samme. Der vedlægges ligeledes artikel fra The Economist om ulve. Danmarks Jægerforbund
har ønsket at drøfte udarbejdelse af forvaltningsplan for ulv. Rådet bedes se
på, hvordan en konkret forvaltningsplan for ulve kan se ud.
Indstilling: Til drøftelse
Beslutning: Vildtforvaltningsrådet har på sit møde i dag på opfordring fra
miljøminister Ida Auken drøftet en række forhold om ulv i Danmark:
Rådet konstaterer, at der er kommet ulv til Danmark, og at det vil have indflydelse på naturen og give store udfordringer. Rådet er enig om at anbefale
en forvaltningsplan, som kan sikre, at man kan håndtere de konkrete biologiske, samfundsmæssige og økonomiske udfordringer.
Rådet tager udgangspunkt i, at ulven er omfattet af EU's habitatdirektiv, og
at Danmark har internationale forpligtelser over for ulve.
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Der er enighed i Rådet om, at forvaltningsplanen bør have klare mål og være dynamisk, så den kan justeres efter den kommende udvikling, også når
den bliver uventet. Rådet ønsker nedsat en arbejdsgruppe, der kan trække
på en bred vifte af forskere og interessenter i forbindelse med udarbejdelse
og opfølgning på planen. Arbejdsgruppen skal aflevere forslag til forvaltningsplan til Rådet på det kommende møde i september med henblik på, at
Rådet derefter kan aflevere forslag til forvaltningsplan til ministeren.
Et enigt råd anbefaler, at ministeren i forvaltningsplanen etablerer ordninger, der både skal forebygge skader og yde erstatning for direkte og indirekte skader i forbindelse med ulveangreb - i lighed med ordninger i nabolandene. I øvrigt anbefaler rådet, at der omgående etableres en erstatningsordning, indtil forvaltningsplanen er vedtaget.
Rådet anbefaler desuden, at ministeren iværksætter en oplysningskampagne om ulven som en del af forvaltningsplanen.

4. N2000 og vildtreservater (Bilag 2013-01-03 og 2013-01-04)
Resumé: Som opfølgning på N2000-planerne har Naturstyrelsen på baggrund af DCE’s rapport om vurdering af forstyrrelsestrusler i Natura 2000områderne udarbejdet oplæg til implementeringsplan (vedlagt). Planen ønskes drøftet i Rådet. Desuden er vedlagt ”Idéoplæg til en større undersøgelse af effekterne af det stærkt øgede rekreative pres på søterritoriet” og
artikel om ”Fuglelivet ved Horsens Fjord” fra Christian Hjorth.
Indstilling: Til drøftelse
Beslutning: Ole Roland Therkildsen, DCE, præsenterede kort rapporten
om forstyrrelsestrusler i N2000-områderne og baggrunden herfor. Henrik
Lykke Sørensen præsenterede et af styrelsen udarbejdet notat vedrørende
prioritering af indsatsen på baggrund af rapporten og redegjorde for projektets status i forhold til den øvrige N2000-proces.
Flere af Rådets medlemmer havde fokus på styrelsens håndtering af de
forstyrrelser, der ikke kan afhjælpes ved hjælp af vildtreservater. Jens
Skovager Østergaard forklarede, at andre forstyrrelsestrusler håndteres af
N2000-processen med N2000-planer og handleplaner og ved hjælp af andre værktøjer, afmærkning af reder, information m.v. Der var ligeledes fokus
på håndhævelsen af de allerede eksisterende begrænsninger. Henrik Lykke Sørensen oplyste, at der er ansat reservatopsynsmænd i alle reservater,
som varetager opsynet sammen med styrelsens lokale enheder. Christian
Hjorth foreslog, at Rådet nedsætter et reservatudvalg.
På baggrund af drøftelserne i Rådet takkede Anders D. Lassen for gennemgangen og konkluderede, at Rådet ønsker nedsat en følgegruppe med
deltagelse af Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Naturfredningsfor-
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ening, Danmarks Jægerforbund, Friluftsrådet og Landbrug & Fødevarer.
Han pegede på Christian Hjorth som formand for gruppen. Rådet bakkede
op om den forelagte prioritering, og om at styrelsen og følgegruppen arbejder videre med en nærmere plan til næste møde i Rådet. For så vidt angår
det foreslåede projekt, anbefalede Rådet, at der iværksættes de nødvendige undersøgelser i forbindelse med processen.
5. Evaluering af biotopplantiltag (Bilag 2013-01-05 og 2013-01-06)
Resumé: DCE fremlægger de foreløbige resultater af moniteringen af biotopplanerne, herunder effekten på rævebestanden af de udvidede muligheder for regulering. En evt. evaluering på baggrund af DCE’s monitering,
herunder omfanget af en sådan, ønskes drøftet i Rådet. Som bilag vedlægges endvidere notat om håndtering af de nye randzoner i biotopplansammenhæng. Naturstyrelsen vil endelig orientere om status vedrørende digitalisering af biotopplananmeldelser.
Indstilling: Til drøftelse
Beslutning: Aksel Bo Madsen præsenterede kort de foreløbige resultater af
den gennemførte monitering og orienterede ligeledes kort om den undersøgelse, der er gennemført i relation til regulering af ræv. Der sendes udkast
til endelig rapport til styrelsen primo april.
Elsebeth Braüner redegjorde kort for notatet om håndtering af randzoner i
2013 og for konklusionerne på mødet i biotopplanudvalget den 26. februar
2013.
Rådet drøftede mulighederne for evaluering af reglerne, herunder håndtering af randzonerne, med henblik på, at der opnås mest mulig natur med de
tiltag, der laves.
På baggrund af drøftelsen i Rådet konkluderede Anders D. Lassen, at Rådet ønsker rapporten tilsendt, når den foreligger, og at Rådet beder biotopplanudvalget om at gennemføre en evaluering med henblik på, at et evt
ændret grundlag forelægges på Rådets møde i september. I evalueringen
tages ligeledes højde for, hvordan randzonerne skal indgå fremadrettet.

6. Regnskab 2012 og budget 2013 (Bilag 2013-01-07)
Resumé: Regnskab for anvendelse af jagttegnsmidlerne 2012 og foreløbigt
budget for 2013 er vedlagt som bilag.
Indstilling: Til drøftelse
Beslutning: Ole Markussen præsenterede kort regnskab for 2012 og budget for 2013. Budgettet tilpasses løbende, når forudsætningerne ændrer sig.
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Der er, som tidligere nævnt, en større opsparet kapital. Rådet og Rådets
medlemmer er velkomne med forslag til, hvordan denne kapital kan anvendes. Styrelsen vil så forholde sig til de indkomne forslag i forbindelse med
budgetopfølgninger, og ligeledes selv arbejde videre hermed. Ole Markussen foreslog endvidere, at styrelsen til et kommende møde fremlægger en
ramme for, hvordan midlerne tænkes forbrugt.
Anders D. Lassen konkluderede, at Rådet tog orienteringen til efterretning
og vil gerne drøfte en sådan ramme på mødet i september.
7. Status for opfølgning på hare og agerhøne forvaltningsplaner
Resumé: Danmarks Jægerforbund har fået tilskud fra jagttegnsmidlerne til
pilotprojekt i 2013 vedrørende etablering af markvildtlav. DJ orienterer om
status i projektet. Naturstyrelsen orienterer om status vedrørende opfølgningen i øvrigt.
Indstilling: Til orientering
Beslutning: Claus Lind Christensen oplyste om status på markvildtlav projektet. Der er meget stor tilslutning og interesse for arbejdet i hele landet.
Der er ansat en projektleder, og man er relativt langt i forhold til de planlagte
leverancer. Elsebeth Braüner oplyste, at forvaltningsplanerne er godkendt
og ligger på styrelsens hjemmeside. Der arbejdes endvidere på igangsættelse af de to andre projekter, som følgegruppen har anbefalet, nemlig en
undersøgelse af harekillingers dødelighed og et projekt vedrørende agerlandet fugle. Der er møde i følgegruppen den 10. april 2013.
Anders D. Lassen takkede for orienteringerne og konkluderede, at Rådet
bakker op om de tiltag, der er sat i gang.

8. Regulering af kronvildt (Bilag 2013-01-08 og 2013-01-09)
Resumé: Den nationale hjortevildtgruppe har ønsket en drøftelse af Naturstyrelsens retningslinjer for tilladelser til regulering af kronvildt med henblik
på justering heraf. Som bilag vedlægges retningslinjerne og hjortevildtgruppens indstilling.
Indstilling: Til drøftelse
Beslutning: Rådet drøftede kort det indkomne forslag. Ella Maria Bisschop-Larsen oplyste, at DN ønsker en national forvaltningsplan for kronvildt med henblik på en permanent løsning.
På baggrund af drøftelsen i Rådet konkluderede Anders D. Lassen, at alle
er enige om at bakke op om den nationale hjortevildtgruppes indstilling,

5

men at Rådet også gerne så forslag til mere permanente ordninger i forhold
til kronvildtet.

9. Vildtudbytteindberetning (Bilag 2013-01-13)
Resumé: Vildtudbytteindberetningsprocenten for jagtåret 2011/12 var 68,7,
hvilket er et fald i forhold til året forinden. Der ønskes en drøftelse i Rådet af
mulighederne for at indføre yderligere sanktioner med henblik på at nå en
højere indberetningsprocent og en drøftelse af mulighederne for at overgå
til ren digital indberetning.
Indstilling: Til drøftelse
Beslutning: Ole Markussen redegjorde kort for styrelsens forslag, som indebærer en ren digital indberetning og en samtidig kobling til udstedelse af
jagttegn, således at der ikke kan udstedes jagttegn før der er sket indberetning af vildtudbytte. Den nuværende indberetningsprocent er ikke tilfredsstillende. Claus Lind Christensen bakkede op om forslaget, men gjorde opmærksom på, at der skal ses på IT-delen, idet der er en del ældre borgere,
vi skal finde ud af at hjælpe. Ole Markussen oplyste, at det vil styrelsen
gerne se på sammen med forbundet.
På baggrund af drøftelsen i Rådet konkluderede Anders D. Lassen, at Rådet er enig i styrelsens forslag, da der skal foreligge et statistisk sikkert
grundlag for beregning af vildtudbyttet. Der skal samtidig fremover kunne
ske artsvis indberetning og ikke længere indberetning under samlebetegnelser. Rådet vil gerne have forelagt den konkrete løsning.

10. Orientering vedrørende gåseforvaltning i vadehavsområdet
Resumé: Landbrug & Fødevarer har ønsket, at Rådet orienteres om det
arbejde, der foregår i det trilaterale vadehavssamarbejde om forvaltning af
gæs.
Indstilling: Til drøftelse
Beslutning: Jesper Madsen, DCE, orienterede om det arbejde, der foregår i
regi af det trilaterale vadehavssamarbejde. Arbejdsgruppen skal lave en
udredning til selve vadehavsgruppen, som derefter udarbejder et oplæg til
ministerkonferencen i 2014. Det er hovedsageligt bramgæs, der er problematiske, idet bestanden er stigende og opholder sig i området i længere og
længere tid. Det har bl.a. betydet, at gæssene er flyttet fra forlandene ind til
baglandene. Det er fornuftigt med de trilaterale drøftelser, da det er de
samme gæs, der er tale om i de tre lande, og fordi tiltag i et land påvirker
forvaltningen i de andre lande.
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Henrik Bertelsen, der havde bedt om orienteringen til Rådet, gav udtryk
for, at der nu foreligger et godt grundlag for det videre arbejde. Det bliver
nødvendigt at tage hånd om problemerne på et tidspunkt og erkende, at der
skal findes en løsning.
Anders D. Lassen takkede på Rådets vegne for orienteringen.
11. Meddelelser
• Fra formanden
• Fra Naturstyrelsen
o Orientering om revision af jagtprøve
 Ole Markussen oplyste, at der ikke har været en officiel udmelding vedrørende ny jagtprøve endnu, men
at en sådan forventes snart.
o Orientering om og demonstration af den nye jagtportal
 Det blev besluttet at udsætte dette punkt til næste
møde.
o Orientering om henvendelse fra Dansk Fuglekollisionskomité
 Ole Markussen oplyste, at der er kommet en henvendelse til Rådet med henblik på håndtering af gæs
ved lufthavnene. Styrelsen har taget kontakt til Trafikstyrelsen, som er ansvarlig for luftfartssikkerheden i
DK. Der arbejdes videre hermed.
o Orientering om status for bekendtgørelserne om artsfredning,
erhvervsmæssig konservering og fuglehold
 Ole Markussen oplyste, at bekendtgørelserne er underskrevet og vil træde i kraft den 1. april 2013.
• Fra medlemmerne
12. Evt.
Der var ikke noget under evt.
Mødet blev sluttet kl. 16.05.
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