
Forretningsorden for 

Vildtforvaltningsrådet 

Miljø- og fødevareministeriet august 2016Fødevareministeriet xx 2018 

 

I medfør af § 51, stk. 4, i lov om jagt og vildtforvaltning, jr. lovbekendtgørelse nr. 1373270 af 16. december 

201412. april 2018, fastsættes følgende forretningsorden for Vildtforvaltningsrådet: 

 

Rådets opgaver: 

§ 1. Rådet rådgiver og afgiver indstilling til miljø-og fødevareministeren i større eller principielle spørgsmål 

om jagt og vildtforvaltning, jf. § 51, stk. 1, i lov om jagt og vildtforvaltning § 1. Spørgsmålene forelægges 

rådet af ministeren eller af Styrelsen for Vand og Naturforvaltning.. Rådet kan af egen drift selv tage emner 

om jagt og vildtforvaltning op til debat. 

 

Rådets sammensætning 

§ 2. Rådet består af en formand samt 8 medlemmer. 

§ 3. Formanden og medlemmerne udnævntes af miljøministerenudpeges af miljø- og fødevareministeren for 

en periode af 4 år. GenudnævnelseGenudpegning kan finde sted. Medlemmerne udnævnesudpeges efter 

indstilling fra de organisationer og foreninger, der er nævnt i § 4. 

Stk. 2. Hvis formanden eller et medlem fratræder inden udløbet af funktionsperioden, udnævnesudpeger 

miljø- og fødevareministeren en ny formand eller et nyt medlem affor den resterende del af perioden. 

Stk. 3. I tilfælde af midlertidigt forfald kan et medlem lade sig repræsentere ved en stedfortræder.  

§ 4. Danmarks Jægerforbund, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Dansk 

Skovforening, Dyrenes Beskyttelse og Friluftsrådet indstiller hver ét medlem. Landbrug & Fødevarer 

indstiller to medlemmer. 

§ 5. Rådet vælger blandt sine medlemmer en næstformand. Beslutningen herom træffes med simpelt flertal. I 

tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 

 

Rådets sekretariat 

§ 6. Formanden og næstformanden udgør rådets formandskab. FormanskabetFormandskabet kan udtale sig 

på rådets vegne og afholde møder med ministeren om sager, der behandles eller har været behandlet af rådet. 



Stk. 2. Formandskabet vurderer i hvilket omfang, der allerede forliggerforeligger et mandat fra rådet, eller 

om det er påkrævet forudgående at inddrage rådet, jf. stk. 1. 

Stk. 3. Formandskabet orienterer, hvor det er muligt, rådet inden afgivelse af udtalelser og afholdelse af 

møder med ministeren, jf. stk. 1, og orienterer altid efterfølgende. 

Stk. 4. Alle rådets medlemmer kan forlange at få taget formandskabets dispositioner i henhold til stk.1 

opdrøftet på det førstkommende, ordinære møde. 

Stk. 5. Styrelsen for VandMiljø- og NaturforvaltningFødevareministeriet er sekretariat for rådet. 

 

Rådets møder 

§ 7. Rådet afholder mindst 2 ordinære møder om året. 

Stk. 2. Ordinære møder kan aflyses af formanden, såfremt der ikke foreligger sager til behandling, der 

betinger mødets afholdelse. 

Stk. 3. Rådet kan indkaldes til ekstraordinært møde efter formandens beslutning eller på skriftlig begæring af 

sekretariatet eller mindst 3 af rådets medlemmer. Begæringen skal indeholde forslag til dagsorden. 

§ 8. Sekretariatet indkalder til rådets møder med angivelse af dagsorden, og så vidt muligt med mindst 14 

dages varsel. Bilag skal så vidt muligt fremsendes samtidig med indkaldelsen. 

 

Rådets arbejdsform 

§ 9. Rådets daglige forretninger forestås af formanden og sekretariatet. 

§ 10. Rådets sager behandles normalt på møder. Formanden kan dog afgive indstilling efter skriftlig høring 

af rådets medlemmer, hvis sagen ikke kan afvente behandling på et møde. 

§ 11. Formanden og sekretariatet udarbejder dagsorden for rådets møder og forbereder sager til behandling 

på disse. 

§ 11a. Dagsorden til de enkelte møder fastlægges endeligt af formanden. Rådets medlemmer kan begære 

punkter optaget på dagsordenen for rådets møder ved at meddele punktet til formanden og sekretariatet, 

senest en måned før det pågældende møde. 

§ 12. Møderne ledes af formanden og i dennes fravær af næstformanden. 

§13. Beslutning om, hvorvidt rådet skal afgive indstilling til miljøministerenministeren om et givet 

spørgsmål, om nedsættelse af underudvalg eller lignende proceduremæssige spørgsmål, træffes med mindst 

2/3 flertal. Det samme gælder beslutning om indstilling til miljø- og fødevareministerenministeren om 

tilføjelser eller ændringer i denne forretningsorden. 

§ 14. Sekretariatet udarbejder referat af møderne, der efter formandens godkendelse af formanden udsendes 

til medlemmerne. Hvis sekretariatet ikke inden 14 dage efter udsendelsen af referatet har modtaget skriftlige 



bemærkninger hertil, anses det eller modtagne bemærkninger ikke ændrer rådets konklusioner eller 

budskaber, anses referatet for godkendt med de indkomne bemærkninger. 

Stk. 2. Hvis der inden for 14 dage fremkommer indholdsmæssige indvendinger mod referatet, der giver 

anledning til at ændre rådets konklusioner eller budskaber, meddeler sekretariatet straks dette til formanden 

og medlemmerne. Endelig godkendelsergodkendelse af referatet sættes i så fald på dagsordenen på det 

førstkommende møde derefter. 

§ 15 Repræsentanter for Styrelsen for VandMiljø- og NaturforvaltningFødevareministeriet, Miljøstyrelsen og 
forskningsinstitutioner deltager efter behov i rådets møder. 

Stk. 2. Rådet kan invitere særligt sagkyndige til at deltage i behandlingen af en sag. 

§ 16. Rådet kan nedsætte underudvalg til behandling af særlige spørgsmål. 

 

Rådets udgifter 

§ 17.  Rådets udgifter afholdes af Styrelsen for VandMiljø- og Naturforvaltning.Fødevareministeriet. Rådet 
kan ikke uden aftale med Styrelsen for VandMiljø- og NaturforvaltningFødevareministeriet disponere over 
Styrelsen for VandMiljø- og NaturforvaltningsFødevareministeriets midler. 

Stk. 2. Miljø- og fødevareministerietFødevareministeriet yder ingen godtgørelse for de udgifter, som 
medlemmerne – bortset fra formanden – har ved deltagelse i rådets møder. 

 

Ikrafttræden 

§ 18.  Forretningsordenen har virkning fra den 1. september 2016 xx 2019. 
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Natur og klimatilpasning 

Ref. MERJE 

Den 8. januar 2019 

 

  

Underudvalg til Vildtforvaltningsrådet  
 

 

 

 

Underudvalg til VFR Opgave  Periode Deltagere 

Udsætningsudvalg Politisk gruppe 

Kommissorium 

2018 - 2021  Flemming Torp (formand) 

Friluftsrådet, Landbrug & Fødevarer, Dansk 

Skovforening, Dy renes Besky ttelse, Danmarks 

Jægerforbund og Dansk Ornitologisk Forening. 

MST (Søren Egelund Rasmussen) 

Den national 

hjortevildtsgruppe 

(+ regionale 

hjortevildtsgrupper) 

Faglig gruppe 

Kommissorium 

Fast siden 2004 Svend Bichel (formand) 

Landbrug & Fødevarer, Danmarks 

Naturfredningsforening, Dansk Skovforening og 

Danmarks Jægerforbund. 

MST (Anders Larsen)  

Vildtreservater Faglig gruppe 

Kommissorium 

Fast siden 2013 Christian Hjorth (formand) 

Friluftsrådet, Landbrug & Fødevarer, Danmarks 

Naturfredningsforening, Danmarks Jægerforbund og 

Dansk Ornitologisk Forening. 

MST (Anders Jensen) 

Ulvegruppen Faglig gruppe  

Ny t kommissorium ved nedsættelse  

 

Afventer  Jan Eriksen (formand)  

Friluftsrådet, Landbrug & Fødevarer, Danmarks 

Naturfredningsforening, Dansk Skovforening, Dy renes 

Besky ttelse, Danmarks Jægerforbund og Dansk 
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Ornitologisk Forening. 

MST (Lasse Jensen) 

Biotopplangruppe Faglig gruppe under 

udsætningsudvalget/udsætningsforliget. 

Formål: Håndterer primært regler vedr. 

biotopplaner.  

Fast Søren Egelund Rasmussen (formand) 

Landbrug & Fødevarer, Dansk Skovforening, 

Danmarks Jægerforbund og Dansk Ornitologisk 

Forening. 

MST (Søren Egelund Rasmussen) 

Jagtprøvegruppe  Faglig gruppe 

Formål: Udvikling og forberedelse af 

den skriftlige del af jagtprøven.  

Regelforenkling. Mere fleksibilitet i 

prøveafvikling. Sky deprøver. 

Fast Søren Egelund Rasmussen (formand) 

Friluftsrådet, Landbrug & Fødevarer, Danmarks 

Naturfredningsforening, Dansk Skovforening og 

Danmarks Jægerforbund. 

NST (4 v ildtkonsulenter) 

MST (Søren Egelund Rasmussen) 

Jagttidsgruppen  Faglig gruppe 

Ny t kommissorium når den nedsættes. 

Jan. – dec. 2019 Henrik Bertelsen (formand)  

Landbrug & Fødevarer, Danmarks 

Naturfredningsforening, Dansk Skovforening, Dy renes 

Besky ttelse, Danmarks Jægerforbund og Dansk 

Ornitologisk Forening.  

MST (Anders Larsen) 

Vildtskadebekendtgørelsen Faglig gruppe 

Ny t kommissorium når den nedsættes. 

Ofte en del af jagttidsgruppens arbejde 

Ikke aktiv   
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Kommissorium for ”Arbejdsgruppe om jagttider 2020”: 
 

 

 
Vildtforvaltningsrådet nedsætter på møde den 13. december 2018 ”Arbejdsgruppe om jagttider 2020”, 
som består af repræsentanter med faglige kompetencer udpeget af de interesseorganisationer, der 
indgår i Vildtforvaltningsrådet. Der udpeges et medlem for hver af disse organisationer. 
Arbejdsgruppen etableres for perioden december 2018 til december 2019. 
 
Vildtforvaltningsrådet udpeger en formand for arbejdsgruppen. Formanden deltager i 
Vildtforvaltningsrådsmøder, hvor jagttiderne er på dagsordenen og fremlægger forslag og anbefalinger 
på vegne af hele arbejdsgruppen.  
 
Miljøstyrelsen deltager i møderne og bistår med afklaring af faglige eller juridiske problemstillinger og 
yder bistand til udarbejdelse af arbejdspapirer og indstillinger til Vildtforvaltningsrådet. DCE deltager 
i det omfang det af formanden skønnes nødvendigt i arbejdsgruppens møder. DCE’s deltagelse skal af 
budgethensyn forudgående godkendes af Miljøstyrelsen.  
 
Arbejdsgruppen om jagttider 2020 har til opgave at evaluere jagttiden fastsat ved jagttidsrevisionen i 
2018 på arterne grågås, sædgås, taffeland, bjergand, tyrkerdue, kronhjort, kronspidshjort, kronhind, 
kronkalv, ræv, hare. Arbejdsgruppen arbejder efter principperne beskrevet i Vildtforvaltningsrådets 
notat om ”Vildtforvaltningsrådets principper for fastsættelse af jagttider” og de fastlagte målsætninger 
for de nævnte arter fra jagttidsrevisionen i 2018 beskrevet i Vildtforvaltningsrådets notat om 
”Målsætning for de danske vildtarter ved jagttidsrevisionen 2018”. Arbejdsgruppen har følgende 
konkrete opgaver knyttet til de nævnte arter:  
 

 Gennemgang af fagligt grundlag for jagttidsforhandlingerne på de nævnte arter, formulering 
af evt. udestående spørgsmål/vidensbehov og anmode Miljøstyrelsen om bistand til 
besvarelsen. 

 Udarbejdelse af anbefalinger til rådet om evt. ændrede jagttider på de nævnte arter. 
 Udarbejdelse af forslag om eventuelle konsekvensjusteringer i vildtskadebekendtgørelsen. 

 
Det er muligt at optage drøftelse af arter ud over de ovennævnte arter, hvis der er kommet væsentligt 
ny viden af juridisk eller biologisk karakter siden sidste forhandling. 



Levestedsindsatsen for vildtet
December 2018



Levestedsprioritering

Menneskelig forvaltning

Levestederne

Menneskelig forvaltning Menneskelig forvaltning

Enge og havet

Søer i det åbne land

Inter-
national

sam-
arbejde

Reservat-
netværket

Levestederne

Hjortevildt Markvildt Trækvildt

Skove Landbrugslandet Enge, fjord og hav



Prioriteret indsatsområde ift. levesteder

Hjortevildt Markvildt Trækvildt

Skove Landbrugslandet Enge, fjord og hav

Levestederne

Levestederne

Enge og havet

Søer i det åbne land

Enge, fjord og hav



Svagheder

• En del af arterne som yngler uden for landets grænser 
har vi ikke direkte indflydelse på i relation til 
yngleområder

• Der tænkes ofte ikke multifunktionelt i forhold til 
løsninger

• Der er mange aktører i forhold til den indsats der 
gennemføres (er det en svaghed)

Trusler

• Manglende opbakning hos lodsejere
• Opfattelse af konkurrence om rådgivningen i relation til 

levestedsforbedringer
• Manglende motivation hos frivillige

Muligheder

• Skabe en fælles tilgang til vildtets levesteder
• Lave en fokuseret tilgang i forhold til de arter som er i 

tilbagegang
• Styrke værdibetragtning hos lodsejer (ejerglæde).
• Øget multifunktionel tænkning
• Bidrage til praktiske tiltag, der integrer natur i 

landbrugslandet, og inddrage miljø og klima 
udfordringer.

• Modvirke a og b natur tilgang.

Styrker

• Vi har en høj grad af viden om de enkelte arter og deres 
levesteder her i landet

• Der afsættes løbende midler til levestedsforbedringer
• Der er generelt en god erkendelse af de udfordringer 

der er for vildtet på tværs af organisationerne 

SWOT Analyse
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Vi skal stå på to ben (måske tre)

Vildtforvaltningsrådet

Jagtlov

Bekendtgørelser

Etiske spørgsmål

Forvaltningsplaner

Levestedsindsatser

Brug af 
jagttegnsmidler

Regulering af 
menneskelig adfærd

Levestedsforbedringer

Invasive 
arter



Vildtforvaltningsrådet har 
brug for en levestedsstrategi


