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REFERAT AF MØDE I VILDTFORVALTNINGSRÅDET  
 
Den 14. august 2015 kl. 09.30 – 12.30 på Professionshøjskolen Metropol, 
Sigurdsgade 26, Lokale C211, 2200 København N. 
  
Fra Vildtforvaltningsrådet deltog: 
Jan Eriksen (formand)  
Henrik Bertelsen (næstformand)  
Egon Østergaard, Dansk Ornitologisk Forening  
Lars Hvidtfeldt, Landbrug og Fødevarer  
Birgitte Heje Larsen, Dyrenes Beskyttelse  
Claus Lind Christensen, Danmarks Jægerforbund 
Ella Maria Bisschop-Larsen, Danmarks Naturfredningsforening 
Niels Iuel Reventlow, Dansk Skovforening  
Flemming O. Torp, Friluftsrådet  
 
Fra Aarhus Universitet, DCE, deltog: 
Jesper Madsen 
 
Fra Naturstyrelsen deltog: 
Oluf Engberg  
Thomas Borup Svendsen, NST Vestjylland 
Annette Samuelsen  
Henrik Lykke Sørensen, NST Blåvandshuk  
Victor Bech Pedersen  
Jacob Friis 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra VFR-mødet den 27. marts 2015 
3. VFR-forretningsorden 
4. Ulv – seneste status 
5. Bæver – seneste status 
6. Ringduer – status fra arbejdsgruppen 
7. Invasive arter – seneste status for forhandlinger i Bruxelles 
8. Forvaltningsplan for kortnæbbet gås 
9. Plan for kommende arbejde med udsætning og jagttider 
10. Opdatering af matrix og møder i 2016 
11. Jagttegnsbudgettet 
12. Meddelelser 
13. Eventuelt 
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Ad. 1 Godkendelse af dagsorden (Bilag 2015-02-01) 
 
Indstilling: Til godkendelse 
 
Diskussion: Jan Eriksen gjorde opmærksom på, at Trine Fugmann har fra-
trådt sin stilling som kontorchef i Naturstyrelsen. I den forbindelse har An-
nette Samuelsen foreløbigt overtaget ansvaret for jagt- og vildtforvaltnings-
opgaverne. Oluf Engberg oplyste, at en eventuel genbesættelse af Trine 
Fugmanns stilling afventer afklaring af det nye ministeriums organisering, 
herunder udmelding om udflytning af statslige arbejdspladser.  
 
Ella Maria Bisschop-Larsen spurgte, hvorvidt ansættelsestoppet stadig er 
gældende, og Oluf Engberg svarede, at ansættelsesstoppet forventes op-
hævet snarest, men at det ikke i første omgang havde betydning i forhold til 
genbesættelsen af Trine Fugmanns stilling.  
 
Jan Eriksen konstaterede, at nærværende møde erstatter mødet i juni, 
som blev aflyst grundet udskrivelsen af valg. Dagsordene for mødet i sep-
tember er i forvejen tung.  

 
Beslutning: Dagsordenen blev herefter godkendt. 
 
 
Ad. 2 Godkendelse af referat fra mødet den 27. marts 2015 (Bilag 2015-
02-02) 
 
Indstilling: Til godkendelse 
 
Resumé: Udkast til referat fra mødet blev udsendt til rådet den 7. april med 
frist for bemærkninger den 22. april. Der blev modtaget bemærkninger fra 
DN, DOF og Danmarks Jægerforbund samt præciseringer fra DCE vedrø-
rende punkt 4 om forgiftning af småpattedyr med antikoagulanter. Bemærk-
ninger og præciseringer er indarbejdet. 
 
Diskussion: Niels Iuel Reventlow tilkendegav, at han tilsyneladende ikke 
var blevet helt korrekt forstået i forhold til diskussionen om rotter og an-
tikoagulanter. Der er fortsat store problemer med rotter indenfor skovbrugs-
erhvervet, men de tilladte midler er udfaset. Det har vist sig, at udfasningen 
i skovbruget ikke har haft betydning for forgiftningerne, og problemstillingen 
skal løses både i det åbne land og i skovbruget. Jan Eriksen opsummere-
de, at han på baggrund af diskussionen ved sidste møde har udarbejdet et 
brev til ministeren, hvor det fremgår, at rådet anser den nuværende situati-
on med forgiftninger af små pattedyr for uacceptabel. Rådets medlemmer 
har mulighed for at kommentere brevet, før det sendes til ministeren.  
 
Ella Maria Bisschop-Larsen understregede vigtigheden af en hurtig ud-
sendelse af brevet vedr. forgiftning af de små pattedyr og spurgte endvidere 
til arbejdet med forvaltningsplan for arter. Oluf Engberg oplyste, at arbejdet 
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med forvaltningsplanen for arter indgår i det servicetjek af Naturplan Dan-
mark, som ministeren har sat i værk. 
  
Ella Maria Bisschop-Larsen stillede sig undrende overfor, at skydeaktivite-
ter i Langemosen er forøget i forbindelse med jagtskydeprøverne på trods 
af, at kommunens miljøgodkendelse ikke giver denne mulighed. Annette 
Samuelsen bekræftede, at Naturstyrelsen lejer sig ind i forbindelse med 
jagtskydeprøverne, og at skydeaktiviteterne er forøget, men at spørgsmål 
om miljøgodkendelse er en sag mellem skydebanen og kommunen. Natur-
styrelsen vil dog undersøge spørgsmålet om miljøgodkendelse. 
 
Egon Østergaard efterlyste årlige rapporter om mårhundeindsatsen, og 
Jan Eriksen tilkendegav, at det vil blive taget med i matrix. 
  
Beslutning: Referatet blev herefter godkendt. 
 
 
Ad. 3  VFR-forretningsorden 
 
Indstilling: Til godkendelse 
 
Resumé: Rådets formand har ønsket en revision af forretningsorden, som 
bl.a. præciserer formandskabets rolle i forbindelse med ekstern kommunika-
tion, inddragelse af rådet i forbindelse med eventuelle kontakter/møder med 
miljø-og fødevareministeren og løbende justering af forretningsorden. Et 
første udkast til revideret forretningsorden blev drøftet på rådets møde den 
27. marts. På baggrund heraf forelægges nyt udkast til rådets godkendelse, 
som er præciseret med hensyn til formandskabets rolle, og som også slår 
fast, at rådets medlemmer kan begære punkter optaget på rådets dagsor-
den. 
 
Beslutning: Uden bemærkninger fra rådets medlemmer konkluderede Jan 
Eriksen, at det reviderede udkast til forretningsorden nu er godkendt.  

 
 

Ad. 4 Ulv – seneste status  
 
Indstilling: Til drøftelse 
 
Resumé: Naturstyrelsen organiserede i april i samarbejdet med kommuni-
kationsfirmaet Operate fire informationsmøder om ulv i hhv. Silkeborg, 
Rødding og Tranum. Møderne var velbesøgte og flere af rådets medlemmer 
var til stede. Det foreslås, at rådet drøfter erfaringer fra disse møder.   
 
Diskussion: Jan Eriksen nævnte, at der siden sidst var blevet afholdt fire 
informationsmøder om ulv, og at tre af rådets medlemmer havde deltaget. 
På tre af møderne var stemningen overvejende imødekommende i forhold 
til forvaltningsplanen, men på et af møderne havde stemningen været mere 
kritisk. På dette møde var der mere fokus på spørgsmålet om, hvorvidt ulv 
hører til i Danmark end på forvaltningsplanen. Der havde været stor interes-
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se for møderne, og på tre ud af de fire møder var der ikke plads til alle i lo-
kalerne. Det samlede indtryk var, at møderne var vellykkede, og at ulve-
gruppen og rådets repræsentanter havde gjort en rigtig god indsats. Jan 
Eriksen nævnte i øvrigt, at der er blevet bekræftet hunulve i Danmark, så 
der må forventes afkom på et tidspunkt, og at det vil være relevant for rådet 
at drøfte, hvad konstatering af ulvehvalpe kan give anledning til. Det næste 
ulvegruppemøde vil blive forsøgt afholdt inden næste vildtforvaltningsråds-
møde. 
 
Flere af rådets medlemmer tilkendegav, at navnlig Henrik Bertelsen havde 
formidlet budskaberne på en god måde, som deltagerene kunne forstå. 
Henrik Bertelsen kvitterede og gav udtryk for, at lignende møder med for-
del kunne afholdes igen.  
 
 
Ad. 5 Status for bæver 
 
Indstilling: Til orientering 
 
Resumé: Friluftsrådet har ønsket en status for bæver. Naturstyrelsen har 
udarbejdet en kort beskrivelse af status baseret på seneste tællinger og 
redegør på mødet for arbejdet med revidering af forvaltningsplanen. 
 
Diskussion: Thomas Borup Svendsen fortalte, at det er tid for revision af 
forvaltningsplan for bæver, da den eksisterende forvaltningsplan er fra 
1998. Der skal blandt andet tages stilling til, hvornår integreringsfasen er 
overstået, og der skal gøres status på påvirkningen af vandløb. Der forud-
ses en adaptiv forvaltningsplan, Jesper Madsen fra DCE skal bidrage til 
processen med revision af planen og de relevante organisationer inviteres 
til at deltage i arbejdet. Det forventes, at der afholdes 2-4 møder. Det første 
møde afholdes den 7. september. Ved den seneste bævertælling var optalt 
en bestand på 213 bævere i Nordjylland, særligt i Flynder Å-systemet, og at 
der i Nordsjælland var talt 27. Enkelte strejfere af bævere var set langt om-
kring.  
 
Flemming Torp fremhævede, at det er vigtigt, at der tænkes adaptivt, men 
at skemaet over mulige tiltag, som var vedlagt det udsendte notat, ikke fuldt 
ud afspejlede en adaptiv tilgang, idet anvendelse af regulering ikke er at 
tænke adaptivt. Man skal være åben for alle muligheder og ikke låse sig 
fast. FT ønskede, at revision af forvaltningsplanen har ophæng i Vildtfor-
valtningsrådet.  
 
Claus Lind Christensen gav udtryk for, at målsætningerne for forvalt-
ningsplanen er det første, som der skal ses på, og at målsætningerne skal 
drøftes i Vildtforvaltningsrådet. Flemming O. Torp tilsluttede sig synspunk-
tet om, at Vildtforvaltningsrådet bliver involveret i målsætningerne og kon-
staterede, at Henrik Berthelsen er rådets repræsentant i arbejdsgruppen. 
Jesper Madsen bekræftede vigtigheden af, at målsætningerne er på plads 
fra starten. Jan Eriksen konkluderede, at der først skal udarbejdes mål-
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sætninger, som drøftes i rådet. Herefter følger den tekniske rapport, som 
følger op på målsætningerne.  
 
Lars Hvidtfeldt erklærede sig enig i, at målsætningerne skal udarbejdes 
indledningsvist og understregede endvidere, at det er vigtigt fortsat at have 
de oprindelige betingelser for udsætningerne i erindring.  
 
Henrik Berthelsen tilkendegav, at da han sidder i gruppen som repræsen-
tant for landbruget, kan der være en interessekonflikt ved, at han samtidig 
skal repræsentere rådet.  
 
Niels Iuel Reventlow gav udtryk for, at de interesser og bekymringer, som 
der måtte være for bæverne vil blive kvalificeret i følgegruppen. Egon 
Østergård mente ikke, at det vil være nødvendigt med rådets repræsentati-
on i arbejdsgruppen, blot rådet får mulighed for at kommentere udkastet.  
 
Jan Eriksen konkluderede, at rådet skal drøfte målsætningerne, men at  
VFR ikke nødvendigvis skal være repræsenteret i arbejdsgruppen.   
 
 
Ad. 6 Ringduer – status fra arbejdsgruppen (Bilag 2015-02-06, ingen 
underbilag) 
 
Indstilling: Til orientering 
 
Resumé: På VFR’s møde i december 2014 havde rådet en første drøftelse 
af vildtskadebekendtgørelsens bestemmelse om regulering af ringduer med 
udgangspunkt i notater fra DCE, oplysninger fra VILREG om regulerede 
duer og notat fra Gefion om dueskader på markafgrøder. Rådet efterlyste 
yderligere dokumentation om ynglemønstre og naturlig dødelighed. På det 
seneste møde i VFR den 27. marts besluttede rådet at etablere en mindre 
arbejdsgruppe (bestående af Egon Østergaard, Birgitte Heje Larsen, Henrik 
Berthelsen og Claus Lind Christensen) til at udarbejde forslag til beslut-
ningsgrundlag til Rådets møde i juni. Arbejdsgruppen har afholdt ét møde, 
hvor yderligere dokumentation blev efterlyst. Et andet møde i gruppen skul-
le være afholdt ultimo juni, men blev aflyst på grund af Folketingsvalget. 
Gruppen mødes i stedet den 14. august efter VFR mødet. Rådet orienteres 
mundtligt om status. 
 
Diskussion: Jan Eriksen oplyste, at der vil blive afholdt møde i arbejds-
gruppen i forlængelse af dagens vildtforvaltningsrådsmøde. Henrik Ber-
thelsen fortalte, at arbejdsgruppen nu havde fået et juridisk notat fra Natur-
styrelsen, som dagens møde vil tage udgangspunkt i. Claus Lind Chri-
stensen meddelte endvidere, at Danmarks Jægerforbund havde udarbejdet 
et forvaltningsnotat som forslag til, hvordan man kan komme lidt bredere 
rundt om problematikken.   
 
Jan Eriksen spurgte Naturstyrelsen om mulighederne for at nå en revision 
inden reguleringen i september og oktober, såfremt arbejdsgruppen bliver 
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enige. Annette Samuelsen konstaterede, at det vil blive vanskeligt at nå at 
få ændringerne implementeret, så de kan træde i kraft dette efterår.  
 
Claus Lind Christensen tilkendegav, at Danmarks Jægerforbund gerne vil 
bistå med gode råd til jægerne om, hvordan det bedst undgås, at der sky-
des gamle fugle, bl.a. ved at skyde fugle i flok.  
 
 
Ad. 7 Invasive arter – seneste status for forhandlingerne i Bruxelles 
(Bilag 2015-02-07) 
 
Indstilling: Til orientering 
 
Resumé: Kort note om status for EU-forhandlingerne. 
 
Diskussion: Annette Samuelsen nævnte, at EU-forhandlingerne senest har 
drejet sig om listen over invasive arter af EU-betydning. Det forlyder, at li-
sten har været i en intern høring i Kommissionen, og at den herefter vil blive 
sendt til WTO. Der foreligger endnu ikke et officielt forslag til listen. Der er 
signaler, der peger på, at det ikke giver Danmark de store udfordringer.  
 
På spørgsmål om konkrete arter på listen oplyste Oluf Engberg, at Natur-
styrelsen vil give rådet besked, når der kommer flere oplysninger. Danmark 
ønsker en omkostningseffektiv tilgang, hvor ressourcerne anvendes på ar-
ter, hvor en indsats vil give resultater. Dette fremgår af det mandat, Natur-
styrelsen forhandler ud fra, og som har været forelagt Folketingets Euro-
paudvalg. Kun hvis man bevæger sig uden for dette, kan det blive relevant 
at inddrage Folketinget igen.  
 
Flemming O. Torp spurgte, om der er regnet på omkostningerne , hvortil 
Oluf Engberg svarede, at der regnes på omkostninger ved forskellige sce-
narier.  
 
 
Ad. 8  Forvaltningsplan for kortnæbbet gås (Bilag 2015-02-07) 
 
Indstilling: Til beslutning 
 
Resumé: En international forvaltningsplan for kortnæbbet gås blev godkendt 
på Vandfugleaftalens (AEWA) møde i maj 2012. Planen blev drøftet på mø-
de i VFR den 16. september 2011. Planen overordnede mål er at sikre be-
standen gunstig bevaringsstatus samtidigt med at der tages hensyn til øko-
nomi og rekreative interesser. Efter to år med adaptiv forvaltning af kort-
næbbet gås er bestanden faldet fra 82.000 til 59.000 gæs og er dermed 
faldet under bestandsmålet som blev fastsat i planen på 60.000 gæs. Op-
nåelse af planens bestandsmål betyder, at jagtudbyttet i de kommende år 
skal reduceres væsentligt. Dette kan ske enten ved at lukke for al jagt eller 
ved at afkorte jagtsæsonen. DCE anbefaler, at jagtsæsonen afkortes med 
januar måned med virkning fra 2015-2016. DCE vil på mødet præsentere 
vurdering af forvaltningsplanens foreløbige resultater. 
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Henrik Lykke Sørensen gav kort baggrundsinformation om forvaltnings-
planen og oplyste i den forbindelse, at formandsposten for den internationa-
le gruppe for forvaltning af kortnæbbede gæs går på skift, og at han var 
formand i år. Jesper Madsen gennemgik herefter oplægget ”Status for 
adaptiv forvaltning af kortnæbbet gås”.  
 
Diskussion: Ella Maria Bisschop-Larsen spurgte ind til fastsættelsen af 
bestandsmålet på 60.000 individer, hvortil Jesper Madsen forklarede, at 
dette antal skaber en robust population, men samtidig imødegås skader på 
afgrøder og sårbar tundra.  
 
Ella Maria Bisschop-Larsen gav udtryk for utilfredshed med, at forslaget 
om frivillige aftaler kan indgå som forvaltningsinstrument, da tidligere ek-
sempler har vist, at det ikke virker. Jesper Madsen understregede, at det 
blot var nævnt som en mulighed, der kan inddrages.  Flemming O. Torp 
var enig i, at man skal passe på med frivillige aftaler og nævnte muligheden 
for kvoter, som anvendes i Norge. Han tilkendegav, at Friluftsrådet gerne vil 
bakke op om forvaltningsplanens anbefalinger, bl.a. for at beskytte tundra-
en. Samtidigt giver det en god mulighed for at få erfaring om adaptiv forvalt-
ning.  
 
Henrik Lykke fortalte, at der skal ses på mulighederne for at reducere jagt-
trykket på de kortnæbbede gæs i den kommende sæson. Et forkortelse af 
jagtiden, så jagten i januar fjernes, vil være en mulighed. Ligeledes skal der 
ses på procedurer i forhold til et ”nødstop” for jagt, hvis dette skulle blive 
aktuelt.  
 
Egon Østergaard spurgte ind til, om man kan vende det om, da ca. 50% af 
gæssene skydes i januar, så det var i september-december at jagttiden blev 
fjernet, så kortnæbbet gås kunne jages i januar. Fandt det i øvrigt vigtigt, at 
udviklingen moniteres meget tæt. Jesper Madsen svarede, at i starten af 
sæsonen skydes der langt flere ungfugle, og derfor risikerer man, at en så-
dan model ikke vil have den ønskede effekt på bestanden.    
 
Lars Hvidtfeldt så gerne anvendelse af frivillige aftaler og lagde vægt på, 
at mange får mulighed for at skyde gæs. På indvending fra Birgitte Heje 
Larsen om, at det er vigtigt at undgå anskydninger, bemærkede Lars Hvidt-
feldt, at uddannelse af jægere også bør være et element i adaptiv forvalt-
ning. Jesper Madsen oplyste, at der eksisterer en stor gruppe af dygtige 
gåsejægere, og at der er et projekt i gang finansieret af 5. juni-fonden om 
uddannelse i gåsejagt.    
 
Claus Lind Christensen tilkendegav, at han støtter en suspension af jagt-
tiden i januar i et år, men at der skulle åbnes op for muligheden , når be-
standen igen overstiger bestandsmålet. Det er vigtigt, at der indhentes erfa-
ring, og så må modellen udvikles år for år.  
 
Beslutning: Jan Eriksen opsummerede, at der var opbakning fra rådet til et 
stop for jagten i januar 2016  en suspendering, og at det vil være fornuftigt 



 8 

./. 

at udarbejde procedurer for nød-stop, som ikke er et nyt begreb, men noget 
der jævnligt bliver brugt bl.a. i forbindelse med strenge vintre. Oluf Engberg 
tilkendegav, at Naturstyrelsen vil kunne ændre jagtidsbekendtgørelsen, så 
ændringen med hensyn til jagttiden vil kunne træde i kraft før nytår.  
 
Ad 9. Plan for kommende arbejde med udsætning og jagttider (Bilag 
2015-02-08) 
 
Indstilling: Til drøftelse 
 
Resumé: Næste revision af jagttider og revision af bekendtgørelse om ud-
sætning skal finde sted i 2017. Med henblik på at sikre en grundig behand-
ling i rådet af disse revisioner skal det drøftes, hvilken dokumentation der vil 
være påkrævet for at skabe et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag, og hvor-
dan drøftelserne frem til beslutning om anbefaling til miljø- og fødevaremini-
steren i december 2016 skal tilrettelægges.  
 
Diskussion: Jan Eriksen gav udtryk for, at han forventer en god proces 
med arbejdet med udsætning og jagttider. Der foreslås nedsat to arbejds-
grupper, henholdsvis for udsætning og jagttider. Et udkast til kommissorier 
for disse arbejdsgrupper vil blive udarbejdet af Annette Samuelsen og Jan 
Eriksen og blive udsendt til rådet med henblik på diskussion ved rådets næ-
ste møde i september i Sverige.  
 
Claus Lind Christensen og Ella Maria Bisschop-Larsen fremlagde en 
fælles hensigtserklæring for det kommende arbejde (vedlagt). Jan Eriksen 
takkede for indspillet fra Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks 
Jægerforbund og tilkendegav en forventning om, at synspunkterne vil blive 
inddraget i undergruppernes arbejde, og at beslutningerne i øvrigt skal træf-
fes ud fra faglige hensyn.  
 
Niels Iuel Reventlow tilsluttede sig proceduren og gav udtryk for, at også 
kommissorierne kunne hjælpe med at lede arbejdet i en mere faglig retning. 
Lars Hvidtfeldt tilsluttede sig samme synspunkt og gav endvidere udtryk 
for, at det var vigtigt at få de nødvendige rapporter ind i god tid, så grundla-
get for at træffe beslutninger er til stede.   
   
Egon Østergaard, Ella Maria Bisschop-Larsen og Flemming O. Torp 
gav udtryk for, at der ikke kun skal træffes beslutninger ud fra biologiske 
hensyn, men også de andre hensyn, som jagtloven foreskriver f.eks. ople-
velsesmæssige hensyn. 
  
Annette Samuelsen nævnte, at listen over nødvendig dokumentation kun 
er foreløbig, og at det er vigtigt, at Naturstyrelsen får tilbagemeldinger, så 
en endelig liste kan sendes til DCE. Claus Lind Christensen fremhævede, 
at det er vigtigt at rapporterne koncentreres om de arter, hvor behovet for 
yderligere viden er til stede. Jan Eriksen gav udtryk for, at dette måtte ta-
ges op i arbejdsgrupperne.  
 

Kommentar [E1]: Mangler der ikke et 
“ikke” her? 
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Ella Maria Bisschop-Larsen spurgte til undersøgelsen om forveksling af 
skovmår og husmår. Annette Samuelsen kunne oplyse, at undersøgelsen 
er gennemført, og at rapporten herom vil være til rådighed i nærmeste frem-
tid. Birgitte Heje Larsen anførte i den forbindelse, at husmåren bør fredes, 
da det ikke vides, hvordan bestanden udvikler sig jævnfør forgiftningspro-
blematikken.   
 
Flemming O. Torp vil gerne opfordre til, at andre end rådets medlemmer 
kan sidde i arbejdsgruppen, og Jan Eriksen tilkendegav, at hvis andre end 
Vildtforvaltningsrådets medlemmer skal deltage, vil dette blive vedtaget i 
rådet. 
 
Egon Østergaard påpegede, at der bør overvejes en tidsmæssig forskyd-
ning af arbejdet i de to undergrupper, da nogle formentlig vil skulle sidde i 
begge. Jan Eriksen svarede, at det vil blive taget med i betragtning.  
 
 
Ad 10 Opdatering af matrix og planlægning af møder i 2016 (Bilag 
2015-02-09) 
 
Indstilling: Til beslutning 
 
Resumé: Med henblik på planlægning af rådets arbejde og tilfredsstillende 
forberedelse af de mange sager, der er i pipelinen til VFR, skal matrix opda-
teres. Friluftsrådet har desuden efterspurgt fastlæggelse af mødedatoer for 
2016.   
 
Diskussion: Jan Eriksen indledte punktet med fastsættelse af datoer for 
møder i Vildtforvaltningsrådet i 2016. Flemming O. Torp gjorde opmærk-
som på sammenfaldet med Folkemødet på Bornholm d. 16. juni 2016. Jan 
Eriksen foreslog d. 14. juni 2016 i stedet, og da ingen havde indsigelser, 
blev det konkluderet, at det nævnte møde nu er flyttet til den foreslåede 
dato og med start kl. 10.00. De øvrige mødedatoer blev vedtaget som fore-
lagt dvs. 

- Den 15. marts 2016 kl. 13.00 
- Den 14. juni 2016 kl. 10.00 
- Den 21.-23. september 2016 (afholdes i udlandet) 
- Den 15. december 2016 kl. 10.00  

 
Ella Maria Bisschop-Larsen ønskede revisionen af forvaltningsplanen for 
sæler anført i matrixen. Annette Samuelsen nævnte, at matrixen løbende 
vil kunne udbygges og revideres.  
 
Claus Lind Christensen oplyste, at projektet med markvildtlaug stopper i 
2016, og Danmarks Jægerforbund vil gerne afrapportere på mødet til de-
cember. Endvidere vil nye metoder i forhold til buejagt være et godt emne at 
diskutere, da det har udviklet sig meget. Egon Østergaard efterspurgte et 
punkt vedr. bødestørrelser, og Annette Samuelsen informerede om, at 
Naturstyrelsen arbejder på et bilag, så dette emne vil kunne sættes på som 
punkt til mødet i september.  
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Henrik Berthelsen bad om, at punktet vedr. hund/kat kommer på dagsor-
denen snart, da generne er store for landmændene. Jan Eriksen supplere-
de med, at i den forbindelse var ulve DNA-analyserne til god hjælp, da de er 
med til at belyse problematikken med hunde. 
 
Ella Maria Bisschop-Larsen gav udtryk for bekymring i forhold til at hunde 
har lov at løbe frit i reservater, der er udlagt til fugle. Jan Eriksen konklude-
rede, at matrix justeres, herunder at rådet må vende tilbage til en diskussion 
om hund/kat.    
 
 
Ad. 11 Status for jagttegnsmidler (Bilag 2015-02-10)  
 
Indstilling: Til orientering 
 
Resumé: Rådet orienteres løbende om status for jagttegnsbudgettet, og 
rådets synspunkter og spørgsmål inddrages i Naturstyrelsens forvaltning af 
jagttegnsmidlerne. Specifikke spørgsmål til jagttegnsbudgettet meddeles 
Naturstyrelsen forud for rådets møder, så tilfredsstillende svar kan forbere-
des. 
 
Diskussion: Viktor Bech Pedersen meddelte, at han havde modtaget 
spørgsmål fra Egon Østergaard og Ella Maria Bisschop-Larsen, og besva-
relser på disse blev delt ud. Det blev endvidere oplyst, at der var adgang til 
at bruge op til 4 mio. kr. af de opsparede jagttegnsmidler, men kun i 2015. 
Om samme muligheder vil være til stede i 2016 vides ikke på nuværende 
tidspunkt. Egon Østergaard spurgte, hvordan det kan være, at det netop er 
i år, at der kan udbetales af opsparingen. Viktor Bech Pedersen oplyste, at 
der er tale om en generel mulighed for udnytte statslige akkumulerede op-
sparinger. Projekter, der er hurtigt afløb på, er allerede sat i gang.  
 
Jan Eriksen efterlyste klare retningslinjer for rådets kompetencer i forhold 
til anvendelsen af jagttegnsmidlerne, og har bedt om en uddybning fra Na-
turstyrelsen. Egon Østergaard bad om, at notater, der redegør for anven-
delsen af jagttegnsmidlerne sendes et par dage før mødet. 
 
Claus Lind Christensen konstaterede, at skydebanepuljen kun var forhøjet 
i 2016, men at der stadig vil være behov fremover for det udvidede støttebe-
løb. Flemming O. Torp ser gerne, at fokus er på forskning og udvikling, og 
mener, at der ikke bør sættes projekter i gang, uden at det er taget op i rå-
det.  
 
Birgitte Heje Larsen spurgte til projektet om vildtsundhed og Viktor Bech 
Pedersen kunne meddele, at DTU har kontrakt til og med 2017. Niels Iuel 
Reventlow understregede vigtigheden af, at kontrakten ikke løber ud, uden 
at en ny kontrakt overtager.  
 
Lars Hvidtfeldt efterlyste statusnotater til projekter finansieret af jagt-
tegnsmidler bl.a. tilskudsordningerne ”plant for vildtet” og til vådområder. 
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Henrik Bertelsen havde gerne set en mere detaljeret opgørelse af, hvad de 
ca. 17 mio. kr. til naturforvaltning går til og gerne skriftligt. Med de bemærk-
ninger erklærede Jan Eriksen punktet for afsluttet og tilkendegav, at 
spørgsmål til jagttegnsmidlerne så vidt muligt skal være styrelsen i hænde 
to uger før rådets møde, derefter vil en skriftlig besvarelse blive sendt ud ca. 
en uge før.  

 
 
Ad. 12 Meddelelser (Bilag 2015-02-11) 
 

 Jan Eriksen meddelte, at han havde gjort departementschef Henrik 

Studsgaard opmærksom på, at rådet står til rådighed, hvis ministe-

ren gerne vil mødes.  

 

 Jan Eriksen fortalte, at ved det sidste møde i den nationale hjorte-

vildtgruppemøde, den 13. august 2015, havde formanden for grup-

pen meddelt, at han trak sig. Således skal der findes en ny formand i 

nær fremtid. Materialet, som den nationale hjortegruppe sendte ud til 

de lokale hjortegrupper, var blevet modtaget med nogen kritik. De 

lokale hjortevildtgrupper skal lave anbefalinger til lokale jagttider for 

hjortevildtet.  

 

Flemming O. Torp foreslog, at en skovrider fra Naturstyrelsen kun-

ne varetage formandsposten. Oluf Engberg svarede, at dette ikke 

lader sig gøre af uafhængighedsårsager.  

 

Claus Lind Christensen udtrykte, at arbejdsopgaverne i hjortevildt-

grupperne i dag og fremover er anderledes i dag, end da den afgå-

ende formand tiltrådte. Dengang var det frivillige tiltag, mens det nu 

er konkrete lovgivne forvaltningstiltag, som gruppen skal tage sig af.  

 

 Annette Samuelsen meddelte, at arten bengalsk hornugle er om-

klassificeret til stor hornugle. Således er den nu på Cites bilag 1 og 

må således ikke holdes i fangeskab. De eksisterende hold udfases.  

 

 Oluf Engberg redegjorde kort for status for EU-Kommissionens fit-

ness tjek, som har været i bred høring. Det var forventet, at der sam-

let vil blive modtaget op mod 200.000 høringssvar. Da der stadig 

samles data ind, er det for tidligt at udtale sig om resultatet af fit-

ness-tjek. Kommissionen havde på Naturdirektørmødet i maj givet 

udtryk for, at fleksibiliteten i direktiverne bliver undervurderet, inkl. 

Fuglebeskyttelsesdirektivet bliver undervurderet af medlemsstater-

ne. Skal der åbnes op for direktiverne skal presset dog komme fra 

medlemslandende, som er delte på spørgsmålet. Claus Lind Chri-

stensen spurgte, om mandatet for Danmarks bidrag til fitness.-tjek 
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skulle forelægges Folketingets Europaudvalg. Oluf Engberg svare-

de, at først når Kommissionen kommer med konklusion på fitness-

tjek og eventuelt forslag, vurderes det, om sagen skal forelægges i 

Folketingets Europaudvalg.  

 

Ad. 13 Eventuelt 
 
Jan Eriksen fortalte, at næste møde i Vildtforvaltningsrådet bliver afholdt i 

Sverige, hvor det forventes, at rådet mødes d. 16. september i lufthavnen. 

Der skal bl.a. tales med de svenske myndigheder, om rovdyrs- og elgfor-

valtning. Turen går tilbage til Danmark om fredagen d. 18. Med de ord er-

klæredes mødet for afsluttet.  

 


