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1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

2022-02-01

2. Udsætningsudvalget
Ramme:
Udsætningsudvalgets formand Flemming Torp (FR) fortalte, at udvalget mødtes den
6. maj og drøftede brevet fra miljøministeren om udsætning af ænder til jagt. Udvalget
tolker brevet som om, at ministeren ikke vil tage stilling til VFR’s indstilling, men at
hun ønsker at udsætning af ænder tages op sammen med udsætning af fasaner og
agerhøns. Udvalget er usikre på, hvornår ministeren ønsker en ny indstilling. Udvalget
er enige i, at der er brug for, at drøftelserne holdes på et fagligt niveau og ikke bliver
politiske. DN er ikke repræsenteret i udvalget, men orienteres løbende af udvalgets
formand, som forud for det kommende arbejde vil drøfte sagen enkeltvis med
medlemmerne.
Drøftelse:
Jan Eriksen spurgte til, hvordan bekendtgørelsen om udsætning af vildt, jagtmåder og
jagtredskaber skal udvikles i forhold til det kommende arbejde med udsætning af ænder,
hvortil Jens Skovager Østergaard (MST) svarede, at reglerne for udsætning
fortsætter i deres nuværende form indtil videre.
Claus Lind Christensen (DJ) fortalte, at der er problemer med systemerne, som skal
bruges til indrapportering af udsætning og anmeldelse af biotopplaner, hvilket er meget
utilfredsstillende for DJ, da det derved ikke er muligt at overholde gældende lovgivning.
Jens Skovager Østergaard (MST) svarede, at det er korrekt, at systemerne ikke er
funktionelle grundet et længerevarende nedbrud, hvilket MST beklager. Fra 2023
forventer man, at et nyt system vil kunne tages i brug.
Jan Eriksen konkluderede, at udsætningsudvalget gerne skal præsentere et udkast til
en ny indstilling til efteråret. Så længe der ikke foreligger en ny indstilling, fortsætter
reglerne for udsætning som de er. Jan Eriksen vil lave en kort orientering på VFR’s
hjemmeside.
3. Sikkerhed ved riffeljagt

2022-02-02

Ramme:
Jan Eriksen lagde ud med at understrege, at dagsordenen var misvisende, da DN er
enige i konklusionerne fra de forudgående drøftelser i VFR om sikkerhed ved riffeljagt.
Det, som DN anfægter, er VFR’s anbefalinger i forhold til at styrke sikkerheden.
Flemming Torp (FR) fortalte, at jagttegnsudvalget mødtes den 2. juni 2022 og
drøftede processen for arbejdet med at styrke sikkerheden. Man blev enige om, at
starte med at samle op på erfaringer fra de initiativer, der blev iværksat i 2020. Disse
initiativer er det obligatoriske riffelskydeforløb forud for selve riffelprøven samt de nye
regler for, hvornår man kan tage hagltegn, riffeltegn og buejagttegn. Flemming
Torp bemærkede, at der er op mod 125.000 riffeljægere i Danmark. Derfor vil
jagttegnsudvalget se på nye muligheder for uddannelse og efteruddannelse, blandt
andet brug af skydebiografer. Der kommer et temanummer af DJ’s magasin, Jæger,
med fokus på sikkerhed ved jagt. Til slut understregede han, at sagens kerne er adfærd
hos jægere, og at man vil vende tilbage til sagen til VFR’s møde i september 2022.
Drøftelse:

Claus Lind Christensen (DJ) fortalte, at VFR i 2020 blev præsenteret for et indlæg
om sikkerhed og riffeljagt. Her blev det konkluderet, at der ikke er et regulært problem
med riffeljagt og sikkerhed. Han gentog, at de få ulykker kan forklares med dårlig adfærd
hos jægere samt eventuelle overtrædelser af loven.
Jens Skovager Østergaard (MST) fremhævede, at det er meget svært at lave
egentlige undersøgelser og forsøg, der kan bevise sammenhængen mellem sikkerhed og
riffeljagt på små arealer. Dog siger al den ekspertise, som MST besidder, at arealstørrelse
ikke er et sikkerhedsmæssigt problem, da riffelskud kan bevæge sig meget langt, og da
der i forvejen ikke er krav til afstanden til skel mellem ejendomme, når der udøves jagt.
Det helt væsentlige for sikkerheden ved riffeljagt er, at der ikke må afgives skud, med
mindre man har et sikkert kuglefang uanset arealstørrelsen.
Jan Eriksen nævnte, at hvis man skal lave et arealkrav i forhold til, hvor man må udøve
riffeljagt, så vil der ikke være mange områder i Danmark, hvor der kan drives jagt set i
forhold til jagtrifler, hvor sikkerhedsafstanden er flere kilometer.
Ella Maria Bisschop-Larsen (DN) accepterede konklusionen, at der ikke er
sammenhæng mellem sikkerhed og arealstørrelse, men påpegede, at det bør fremgå af
drøftelserne, at man bygger konklusionen på en følgeslutning, som ikke er bevist ved
forsøg. Hun afsluttede med at sige, at hun mente, at der især er behov for skærpede krav
til sikkerhed ved riffeljagt på små arealer og ved jagt langs hegn.
4. Bekendtgørelse om jagt og regulering ved brug af rovfugle
Ramme:
Cristina Nissen (MST) redegjorde for MST’s evaluering af bekendtgørelsen om jagt
og regulering ved brug af rovfugle. MST har afholdt et interessentmøde, hvor mange af
organisationerne repræsenteret i VFR deltog. Dertil deltog Dansk Falkejagtklub og
Dansk Falkonerklub. Dansk Pattedyrsforening var ligeledes inviteret, men deltog ikke.
På interessentmødet blev de forskellige evalueringstemaer præsenteret. Disse fokuserer
på følgende spørgsmål:
-

Er der sket forøgelse af hold af rovfugle?
Udgør ”anskydninger” (dvs. situationer, hvor byttedyret såres, men ikke dræbes af
rovfuglen) et problem?
Er der tendenser i forhold til øget faunaforurening som følge af undslupne fugle?
Er der forøgelse i anmeldelser af faunakriminalitet (ulovlig indfangning af
vildtlevende rovfugle og nedlagte/”anskudte” ikke-jagtbare arter)?
Er der forøgelse af situationer af jagt på et areal, hvor falkoneren ikke har
jagtretten?
Hvordan er omfanget af interessen for rovfuglejagt og størrelsen af jagtudbyttet?

MST ønsker at lave mere interessentinddragelse i juni 2022 med en efterfølgende
ministerforelæggelse i august 2022. MST ønsker at lave en sammenskrivning af alle
interessenternes bemærkninger med faglig og teknisk vurdering af bekendtgørelsen.
Efter 1. september 2022 forventer MST, at der tages stilling til, hvordan
bekendtgørelsen skal stykkes sammen.
Drøftelse:
Ella Maria Bisschop-Larsen (DN) spurgte om mågejagt og –regulering i byområder
indgår i evalueringen. Hvilket Cristina Nissen (MST) bekræftede.

Peter A. Busck (DS) spurgte om, hvordan VFR spiller ind i evalueringen. Cristina
Nissen (MST) svarede, at evalueringen sendes til VFR ti orientering, og at der herefter
vil være et forløb med opfølgning sammen med departementet. I denne forbindelse
forventes det, at VFR vil blive inddraget. Hun orienterede om, at der vil køre en
almindelig høringsproces, såfremt bekendtgørelsen laves om.
5. Eksport af danskproducerede falke til jagt
2022-02-03
Ramme:
Egon Østergaard (DOF) fortalte, at det har været kendt i flere år, at der foregår
produktion af falke til eksport i Nordjylland. Dette er blevet diskuteret perifert flere
gange. Der er tale om mange fugle hos en enkelt virksomhed. Grundet en nyere artikel i
Nordjyske om sagen har han indsendt følgende afklarende spørgsmål til MST:
-

Hvilke love og bekendtgørelser er gældende for produktion og eksport af falke til
jagt?
I hvilken udstrækning fører MST og Fødevarestyrelsen tilsyn med den virksomhed,
som omtales i artiklen?
Hvor mange kontrolbesøg har der været udført de seneste 10 år?
Hvor mange individer og af hvilke arter er der blevet eksporteret de seneste 10 år?
Produceres og eksporteres der hybridfalke fra den omtale virksomhed?
Bliver fuglene chipmærket, inden de eksporteres?

Drøftelse:
Maj Friis Munk (MST) fortalte, at man kun kan udvide eksisterende fuglehold, hvis
man får specifik tilladelse fra MST. Der kan dog gives dispensation. Der er to sæt
lovgivning, der har betydning for salg og opdræt af rovfugle. Fugleholdsbekendtgørelsen
handler om hold af fugle i Danmark, hvis der skal nye fugle ind i det enkelte fuglehold,
hvis der er fugle der dør, osv. så skal MST oplyses om dette. CITES Konventionen
regulerer al import, eksport og EU-handel, og der kræves tilladelser til hver enkelt fugl
efter konventionen. For så vidt angår tilsyn med virksomheder og kontrolbesøg
gennemgår MST fugleholdenes oplysninger. Antallet af individer til eksport blev
gennemgået af MST.
MST har fjerprøver af alle de eksporterede fugles forældre, så der kan udføres DNA-tests.
Der tages ikke prøver af fugle, der eksporteres. Dog kan MST lave stikprøver af de
enkelte opdræt, så der kan laves DNA-tests efter behov. Hvis der avles på afkom af
forældrefugle, så skal der tages DNA-materiale af disse.
Birgitte Heje Larsen (DB) spurgte, om der er mistanke om, at fugle tages fra naturen.
Henrik Bertelsen (LF) tvivlede meget på, at der bliver taget fugle fra naturen, da det
kunne have ødelæggende betydning for virksomheden.
Egon Østergaard (DOF) spurgte, om alle de eksporterede fugle er under et år, og Jan
Eriksen spurgte, om man ved om, der er andre virksomheder, der eksporterer fugle.
Maj Friis Munk (MST) svarede, at fuglene alle er under et år, og at man ser mange
unger, der udruget i rugemaskiner, men at der ikke er indtryk af, at der sker eksport af
jagtfalke fra andre virksomheder end den pågældende. Det er kun den nævnte
virksomhed, der har opdrættet hybridfalke. Dette opdræt er stoppet, og der opdrættes nu
kun jagtfalke.
Egon Østergaard (DOF) spurgte om, der har været import af fugle, samt hvordan
kontrolbesøg foregår. Maj Friis Munk (MST) svarede, at der er tilført fugle, og at der

har været genimport af enkelte individer. I tilfælde af import er CITES-reglerne vigtige,
da der ikke tillades import af fugle fanget i naturen. Ved tilsyn ser man fuglene fysisk, og
tager fjerprøver efter behov. Ved brug af CITES-reglerne kan man følge hver enkelt fugl.
Jan Eriksen konkluderede, at oplysningerne præsenteret af MST kan benyttes af VFR,
såfremt der findes anledning til at tage sagen videre.
6. Møde i Den Nationale Hjortevildtgruppe den 19. april 2022
Ramme:
Jan Eriksen refererede fra mødet i Den Nationale Hjortevildtgruppe, der blev afholdt
den 19. april 2022. Her blev de jagtetiske regler og fodring af hjortevildt diskuteret.
Der var generelt stor forventning til, at arealkravet bliver implementeret fra 2023. På
mødet deltog også en svensk vildtforvalter, som fortalte om svensk
hjortevildtforvaltning i forhold til samarbejde på store arealer.
Drøftelse:
Claus Lind Christensen (DJ) understregede et klart ønske om implementering af
samforvaltningen i forbindelse med lovændringen. Han fortalte om et notat fra DCE,
hvoraf det fremgår, at der er en stor bestand af kronvildt på Borris Hede, og at der derfor
er mange omkringliggende lodsejere. En lukning af jagten på Borris Hede vil medføre en
dårlig forvaltning og forventelig en uetisk afskydning, da lodsejere vil blive presset af en
stor bestand af kronvildt på Borris Hede, samt en øget brug af hegn.
Henrik Bertelsen (LF) pointerede, at LF tidligere har tilkendegivet, at det er ærgerligt
at implementeringen af arealkravet trækker ud. Han konstaterede, at lovforslaget falder
ud, hvis der udskrives valg, og at arealkravet ikke implementeres. Han konstaterede, at
man i forhold til fodring i forbindelse med jagt ser tilfælde, der er uetisk. Derudover
spurgte han, om der foreligger en aftale mellem Forsvarsministeriet og Miljøministeriet i
forhold til jagt på forsvarets arealer.
Jan Eriksen fortalte, at fodring vil blive diskuteret igen på VFR-mødet til september
2022. Til slut påpegede han, at det ville være en fordel, hvis MIM kunne lave en skriftlig
orientering om sagen på Borris Hede.
7. Møde med ulvegruppen den 22. april 2022
Ramme:
Jan Eriksen refererede fra mødet i VFR’s ulvegruppe den 22. april 2022. Der er et
ynglepar i Klelund, formentligt et ynglepar ved Borris, som måske får hvalpe, parret
ved Oksbøl får sandsynligvis ikke hvalpe. Der er en stribe enlige hanner, men alle fire
unger fra Klelund er hunner. DCE forudser, at der kommer en større vækst af ulve i
Jylland de næste år. Parret ved Stråsø er forsvundet. Det samme skete for de tre andre
par i samme område. Dette kan kategoriseres som ”kryptisk dødelighed”. Væksten af
ulve i Tyskland har været stigende, men er nu ved at flade ud. Der er ca. 150 ynglepar i
Tyskland, hvoraf 30 opfattes som kobler. Der er ingen ynglepar i Slesvig Holsten.
Ulvegruppen har udtrykt beklagelse over, at MIM kun har imødekommet tre af de 41
forslag i VFR’s forslag til adaptiv forvaltningsplan for ulve. De tre tiltag er
dialogmøder, mobile hegn, udrykningstrailer og mærkning. Jan Eriksen fortalte, at
han har meddelt ministeren, at VFR er utilfreds med antallet af tiltag, som er blevet
imødekommet. Han bemærkede dog, at tiltagene vedrørende mobile hegn og yderligere
sikring ved hegnene ser ud til at fungere godt. Det tager kortere tid end forventet at
sætte hegnene op, og ulvene angriber ikke fårene bag disse hegn, og kronvildtet løber
ikke hegnene ned, da de er lidt højere end normalt. MST har planlagt dialogmøder i

2022 som foreslås afholdt i de områder, hvor der er ulvepar forventeligt med afkom.
Ulvegruppen vil se på, hvilke af de resterende 38 forslag fra forvaltningsplanen, der er
de vigtigste.
Drøftelse:
Ella Maria Bisschop-Larsen (DN) spurgte, om der er meldinger fra MIM om, hvorfor
man ikke er interesseret i at implementere flere tiltag fra ulveforvaltningsplanen og
tilføjede, at DN finder det uacceptabelt, at ulvene forsvinder fra Stråsø som følge af
kryptisk dødelighed. Hun ønskede at vide, hvad man konkret gør for at bekæmpe ulovlig
nedskydning.
Jan Eriksen sagde, at antallet af implementerede tiltag er et økonomisk spørgsmål. Til
sammenligning i Slesvig Holsten bruges der op mod 10 mio. kr., mens der bruges ca. 5
mio. kr. i hele Danmark. Han fortsatte med at pointere, at sagen om kryptisk dødelighed
er kompliceret, men at NST har beskyttet områder, hvori ulvene lever. Dette kan dog
lede til, at ulvene er nemmere at finde. Han påpegede dertil, at vildtkameraer ikke kan
bruges til at efterforske kryptisk dødelighed grundet lovgivning.
Jens Skovager Østergaard (MST) var enig i at den kryptiske dødelighed er
uacceptabel, men svær at undersøge. Ulvene bevæger sig over store områder, og
myndighederne har ikke mulighed for at være tilstede på alle arealer. DCE er ved at
undersøge, hvordan man kan GPS-mærke ulvene i forhold til at forebygge, at de bliver
skudt. Dog vides det ikke præcist, hvad der er sket med de forsvundne ulve, men NST er
meget opmærksomme på, hvad der foregår i områderne, hvor ulvene lever. Charlotte
Brøndum (MIM) svarede, at ministeriet er ved at undersøge faunakriminalitet i den
pågående lovgennemgang, og at VFR er involveret i arbejdet.
Henrik Bertelsen (LF) bemærkede, at den kryptiske dødelighed er svær at drøfte med
folk, da mange afviser det med, at der ikke forelægger konkrete beviser. Desuden spurgte
han, om at staten fortsat udlejer arealer til fåregræsning i ulveområde. Jan Eriksen
svarede, at det nye, mobile hegn er med til at sikre fårene i ulveområderne.
Jens Skovager Østergaard (MST) fortalte, at der er områder, hvor man har stoppet
fåreafgræsning, da der er risiko for ulveangreb. I disse specifikke områder håber man, at
den vilde bestand af kronvildt kan afgræsse arealerne og stå for naturplejen. Til slut
nævnte han, at de nye, mobile hegn er gode, men at de permanente hegn fortsat er bedre
i forhold til at forhindre ulveangreb.
Claus Lind Christensen (DJ) bakkede op om at lave en prioritering i tiltagene fra
ulveforvaltningsplanen, så ministeren kan udvælge flere tiltag, når der er rum i
budgettet.
Jan Eriksen konkluderede, at man ser, at de militære områder er de sikreste områder
for ulvene. Dette er også konkluderet i en nyligt udgivet artikel, som vil blive delt med
VFR. Han påpegede til sidst, at stationære ulve sjældent angriber husdyr, og at man
håber på at kunne GPS-mærke ulvene ved Klelund.
8. Odderens udvikling og status
2022-02-04
Ramme:
Jan Eriksen fortalte om DCE’s vedhæftede notat om odderens status i Danmark, og
Jens Skovager Østergaard (MST) kunne meddele, at Fiskeristyrelsen er bevidst om
de hensyn, der skal tages i forhold til regulering af fiskeriet med stopriste i ruserne, så

oddere ikke drukner i fiskeudstyret. Den relaterede bekendtgørelse om stoprist eller
spærrenet i fiskeredskaber i visse salte vande ligger under FVM.
Drøftelse:
Birgitte Heje Larsen (DB) nævnte, at der er fundet odder i områder, hvor stopriste
ikke er påkrævet, blandt andet ved Østsjællands kyst. Jens Skovager Østergaard
(MST) nævnte, at MST ikke deltager i den relaterede arbejdsgruppe.
Jan Eriksen konkluderede, at MIM kan tage kontakt til Fiskeristyrelsen og høre, om
der arbejdes for at indføre regler om stoprist ved fiskeredskaber på hele Sjælland, så man
kan forebygge at oddere drukner i disse. Odderen breder sig i Danmark, så sagen kan
udvikle sig.
9. Oprettelse af arbejdsgruppe til opfølgning på arbejdet med
jagttider
Ramme:
Jan Eriksen fortalte om den opgave, som gives til arbejdsgruppen til opfølgning på
arbejdet med jagttiderne. Gruppen skal følge op på de beslutninger og indstillinger,
som VFR har givet til ministeren. VFR har haft fokus på hare, agerhøne, husmår og
ederfugl. De tre første skal tages op igen om to år. Arbejdsgruppen skal finde ud af,
hvordan man skal behandle arterne i næste forhandling. Derfor kan gruppen spørge
om yderligere informationer fra MST og DCE. Når gruppen indstiller noget, så skal det
tages op i VFR, som kan sende det videre til ministeren.
Drøftelse:
Jan Eriksen konkluderede, at VFR bakker op om arbejdsgruppens kommissorie.
10. Meddelelser
Status på bekendtgørelser
Charlotte Brøndum (MIM) fortalte om jagttidsbekendtgørelsen, som er
underskrevet af ministeren og træder i kraft 1. juli 2022. Høringssvarene
kan findes på Høringsportalen. Vildtskadebekendtgørelsen skal notificeres
i EU grundet reglerne om fælder til regulering af vildt.
Vildtskadebekendtgørelsen kan derfor først træde i kraft 1. januar 2023.
Ella Maria Bisschop-Larsen (DN) spurgte, hvorfor man kan regulere
ilder, når den er rødlistet. Jens Skovager Østergaard (MST) uddybede,
at det afgørende i reguleringen er, at selve reguleringen af vildt ikke er et
problem for den pågældende arts bestand. Dette er ikke tilfældet for ilder,
hvorfor arten godt kan reguleres efter bestemmelserne i
vildtskadebekendtgørelsen. Der er ikke informationer som tyder på, at
ilderens bestand påvirkes betydeligt af reguleringen.
11. Orientering
Orientering fra formanden
Jan Eriksen kunne orientere om, at han havde holdt møde med ministeren den 1. april
2022, hvor de havde drøftet ulv og udsætning af ænder. Han har desuden haft en samtale
med Christian Hjort fra reservatudvalget, som gerne vil give status på udvalgets arbejde
til september. Den største udfordring i forhold til revision af vildtreservaterne er
Vildtreservat Vadehavet. Dertil fortalte han, at der torsdag den 16. juni er møde i
Vildbjerg vedrørende forvaltning af kronvildt.

Orientering fra rådsmedlemmerne
Flemming Torp (FR) nævnte, at mødet i udsætningsudvalget bliver udskudt.
Ella Maria Bisschop-Larsen (DN) ønskede at høre om forordningen om Nature
Restoration Law. Charlotte Brøndum (MIM) svarede, at når forordningen kommer,
vil MIM fortælle om den på et møde.
Claus Lind Christensen (DJ) meddelte, at der er fuld gang i arbejdet vedrørende
dataindsamling om vildt, og at der afholdes en konference om dette til efteråret. Noget af
det mest omfangsrige arbejde handler om beskrivelse af metoderne og validering af disse,
så dataindsamlingen kan foregå så effektivt som muligt.
Henrik Bertelsen (LF) påpegede, at der øjensynligt er sket en stramning i forhold til
reguleringstilladelser i forhold til tidligere, udover hvad bekendtgørelsen muliggør. Dette
mente han, sker både i forhold til antal og periode. Jens Skovager Østergaard (MST)
forklarede, at der ikke er tale om opstramning af reglerne, da der hele tiden har været
antalsbegrænsninger på regulering af bramgås. Der stilles vilkår til den enkelte
reguleringstilladelse, og der er et samarbejde med Naturstyrelsen, hvor man beskæftiger
sig med en potentiel utilsigtet praksis, der skal laves om. Dette kan godt opleves som
opstramning af praksis, da der i nogle lokale områder ikke har være korrekt praksis
tidligere. Nu ønsker man at strømline praksis, så det stemmer overens med reglerne i
hele landet. Der kan gives tilladelser til regulering i op til en måned ad gangen, men der
vil være tale om en konkret vurdering i hver enkelt sag.
Orientering fra Miljøministeriet
Jens Skovager Østergaard (MST) kunne berette om, at der ligger et udkast til en
rødlistestrategi, og status er, at der skal føjes en målsætning til strategien. I efteråret
bliver der mulighed for at kommentere strategien.
Claus Lind Christensen (DJ) beskrev, at en del at jagttegnsmidlerne går til
schweisshunde-arbejdet, dog vil det være at foretrække, hvis der også kommer penge fra
en anden side. Han pointerede, at det er vigtigt at anerkende schweisshundeførernes
arbejde.
Jens Skovager Østergaard (MST) kunne oplyse, at der pågår drøftelser med
Naturstyrelsen og trafikmyndighederne vedrørende håndtering af schweisshundearbejdet i forbindelse med påkørsler af vildt. Denne del af arbejdet vokser, og det er
kompliceret arbejdet grundet tidspunkt på døgnet og oplysninger om det påkørte dyr.
Trafikmyndighederne vil lave oplysningskampagner rettet mod bilisterne om, hvornår
man skal tilkalde schweisshundefører.
Jens Skovager Østergaard (MST) orienterede om møder mellem MST og
Fiskeristyrelsen i forhold til bifangst af ederfugl og forebyggelse af dette. Der er tale om
fiskenet, der sættes op på uhensigtsmæssige tidspunkter. Der er også bifangst af marsvin
og sæler.
Jesper Madsen (DCE) kunne meddele, at DCE er flyttet fra Kalø og ind til Aarhus.
Dertil er der kommet nyheder om kortnæbbet gås og den relaterede adaptive
forvaltningsplan i regi af AEWA’s European Goose Management Platform. Der er årlige
undersøgelser af bestandens udvikling, som er målsat til ca. 60.000. Bestanden er i
foråret 2022 vurderet til 75.000. Resultatet af overvågningen af kortnæbbet gås vil blive
præsenteret på møde i EGMP i Helsinki i dagene 21. til 23. juni 2022, hvor MST er leder

af den danske delegation. Det er muligt, at jagten på arten skal reduceres de kommende
år, men der er endnu ikke grund til at lave særskilt behandling af arten.
12. Kommende møder
Ramme:
Næste møder er
-
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Mandag-tirsdag den 26.-27. september (Ry)
mandag den 5. december (København)

Drøftelse:
Jan Eriksen fortalte, at den nuværende rådsperiode udløber 30. september, og at
mødet i Ry derfor bliver det sidste møde i denne rådsperiode.
13. Eventuelt
Der var ingen punkter under eventuelt.

