
Orientering fra Vildtforvaltningsrådets møde den 15/3-21 
På Rådets netop afholdte møde blev bl.a. nedenstående emner drøftet.


Hjortevildt 
Den Nationale Hjortevildtgruppes (DNH) formand Svend Bichel præsenterede gruppens model for 
arealkravet ved jagt på kron- og dåhjort. Rådet vedtog forslaget med alle stemmer for på nær 
Danmarks Jægerforbund. 

Arealkravet kan ikke stå alene i den fremtidige forvaltning af hjortevildtet. DNH fremlagde derfor 
forslag om nye pilotprojekter for at fremme samforvaltning mellem lodsejere med afsæt i Miljømi-
nisteriets forslag. Det blev enstemmigt bakket op af Vildtforvaltningsrådet.

Desuden diskuterede Vildtforvaltningsrådet det  3-årige forsøg med skumrings- og dæmringsjagt. 
Vildtforvaltningsrådet udtrykte utilfredshed med de ulovligheder, som blev præsenteret og ind-
skærpede at informationsindsatsen blev forstærket i det tilbageværende år af forsøgsperioden.


Flere oplysninger hos Svend Bichel 26279012 og Jan Eriksen 40332122.


Udkast til ny forvaltningsplan for ulv 
Forvaltningsplanen er Rådets udkast til en adaptiv forvaltning af den danske ulvebestand.

Forvaltningsafsnittene i kapitel 6 har i 6 afsnit fokus på:   befolkningens oplevelse af sikkerhed, de 
rekreative interesser, samspillet med husdyrholdere i ulveområder, sikring af den danske ulvebe-
stand overlevelse og udveksling med bestanden syd for grænsen, fremskaffelse af mere kvalifice-
ret viden og styrkelse af det internationale samarbejde om ulven.

Vildtforvaltningsrådet mener at ulveforvaltningsplanen bør gennemføres i sin helhed over de næ-
ste 10 år og vil kræve en anden finansiering end hidtil anvendt.

Det var et enigt Råd som vedtog planen, som nu sendes til miljøminister Lea Wermelin.


Planen kan ses på:   vildtforvaltningsraadet.dk 


Flere oplysninger hos Jan Eriksen, 40332122.


Udsætning af gråænder 
Formand for udsætningsudvalget, Flemming Torp, forelagde udvalgets to indstillinger med bag-
grund i den fælles erkendelse af at der udsættes betydeligt flere gråænder end der indberettes. 
Vildtforvaltningsrådet finder dette helt uacceptabelt.


En indstilling  fra Landbrug & Fødevarer, Dansk Skovforening og Danmarks Jægerforbund fore-
slog at fortsætte udsætning af gråænder med flere skærpede regler bl.a. vedr. kontrol og faglig 
uddannelse. En anden indstilling kom fra Dansk Ornitologisk Forening og Friluftsrådet og blev 
bakket op af Danmarks Naturfredningsforening og Dyrenes Beskyttelse. Den anbefalede at stop-
pe udsætningerne.


Vildtforvaltningsrådet besluttede at formanden for udsætningsudvalget indkalder udsætningsud-
valget igen med det mål at kunne komme med en endelig indstilling til Rådet på det næste møde i 
juni.


Flere oplysninger hos Flemming Torp 20730077


Udtalelse om rewilding 
Vildtforvaltningsrådet har i de sidste par år beskæftiget sig med rewilding i Danmark som en na-
turlig del af sit arbejde. Rådet har med tilfredshed konstateret den politiske vilje til at skabe mere 
natur og biodiversitet. Rådet finder at debatten om rewilding i Danmark ofte efterlader  nogen for-
virring om begrebet og har derfor valgt at komme med denne udtalelse der bl.a. rummer en be-
skrivelse af forudsætninger og redskaber for opnåelse af mere biodiversitet. I skrivelsen peges der 
endvidere på behovet for pilotprojekter på baggrund af vores manglende erfaring og manglende 
viden om de økonomiske konsekvenser.


Udtalelsen kan ses på: vildtforvaltningsraadet.dk


Flere oplysninger hos Jan Eriksen, 40332122.


