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1. Godkendelse af dagsorden 2022-03-01 

Dagsordenen blev godkendt. 

2. Udsætningsudvalget  

Ramme: 

Flemming Torp (FR) gav et kort resume af arbejdet i Udsætningsudvalget. Udvalget vil gerne 

undersøge, hvordan udsætning af både ænder og fasaner kan udvikles i et længere perspektiv, 

og udvalget ønsker at kunne fremsende en indstilling, som enhver regering vil kunne godkende. 

Drøftelse: 

Flemming Torp (FR) fortalte, at der bliver indkaldt til et nyt møde i Udsætningsudvalget, hvor 

man vil bede DCE om at undersøge udsætningen af fasaner, på samme måde som man 

undersøgte udsætningen af ænder. Resultaterne kan være med til at belyse omfanget af 

udsætningen. 

Peter A. Busck (DS) var enig i, at DCE’s undersøgelse skal igangsættes hurtigst muligt. 

Claus Lind Christensen (DJ) fortalte, at der har været IT-udfordringer i forbindelse med 

indberetning af udsætningen, og spurgte til, hvordan det ser ud nu. Han nævnte, at der med 

fordel kan udvikles et nyt system. 

Jens Skovager Østergaard (MST) svarede, at man har forlænget indberetningsperioden, og at 

man er undervejs med en opdatering af indberetningssystemet, som gerne skal være klart inden 

den næste jagtsæson. Det forventes, at VFR og jægerne skal inddrages i udviklingen af systemet. 

Peter A. Busck (DS) anbefalede, at MST skrev ud til jægerne om, at indberetningssystemet 

virker igen, og påpegede, at der med fordel kan afsættes flere ressourcer i MST til udvikling og 

tilpasning af systemet. 

Jan Eriksen spurgte, hvornår VFR kan forvente en substantiel behandling af spørgsmålet om 

udsætning. Han ønskede også at vide, hvordan undersøgelsen af fasanudsætningens omfang vil 

præge arbejdet i rådet. 

Flemming Torp (FR) svarede, at man forventer at have første drøftelse i VFR til mødet i 

december, og at man i den forbindelse håber at have et bedre indblik i omfanget af 

fasanudsætningen, som vil være essentielt i forhold til de videre drøftelser. 

Jan Eriksen konkluderede, at VFR vil have den første af flere substantielle drøftelse til mødet i 

december 2022 [Mødet udsat til 2. februar 2023, grundet valg]. Man ønsker at færdiggøre 

arbejdet inden sommeren 2023 og sende en indstilling til miljøministeren i den sammenhæng. 

Dertil konkluderede han, at de eksisterende rammer for udsætning bør fortsætte i den nuværende 

form, indtil der kommer en indstilling fra VFR.  

3. Ulvegruppen  

Ramme: 

Jan Eriksen fortalte, at Ulvegruppen har drøftet rammerne for de informationsmøder, som 

skal afholdes i forhold til ulvene. Der er afsat midler til møderne, som skal bruges effektivt. 



 

 

Gruppen vil gerne bygge videre på den dialog, som er igangsat, men der kommer ikke til at 

blive lavet store informationsmøder efter samme model, som man har haft tidligere. 

Ulvegruppen anbefaler, at møderne koncentrerer sig om de to områder, hvor ulvene yngler – 

Klelund og Borris Hede. Der har været et nyt samråd om ulve, og der er en fortsat 

opmærksomhed fra pressen vedrørende ulvene i Klelund. Det forudses, at ulvebestanden vil 

stige de næste par år. Jan Eriksen sluttede af med at fortælle, at der er fire opgaver, som har 

afsæt i VFR’s forslag til forvaltningsplan for ulv, disse er hjælpetrailere, mobile hegn, 

informationsmøder og indfangning af ulve med henblik på GPS-mærkning. 

Drøftelse: 

Jens Skovager Østergaard (MST) fortalte, at dialogmøderne er aftalt med DCE, og de bliver 

sat op således, at der laves indledende drøftelser på møder i de to områder, hvor ulvene yngler, og 

efterfølgende samles de to områder og deres interessenter i ét fælles møde. 

Peter A. Busck (DS) pointerede, at der kan være spørgsmål om etik ved Klelund, hvor ulvene 

lever i et indhegnet område med kronvildt. Han mente, at man bør undersøge, hvordan 

kronvildtets adfærd er ændret, eftersom de er hegnet inde sammen med ulvene. 

Christina Ahlefeldt-Laurvig (LF) spurgte om, der er risiko for, at der kan opstå konflikter 

mellem mennesker og ulve i forhold til sikkerhed. 

Henrik Bertelsen (LF) spurgte om, hvem man vil invitere til dialogmøderne, hvordan disse skal 

inviteres, og hvornår møderne skal afholdes. 

Claus Lind Christensen (DJ) sagde, at det vil være rettidig omhu at se på områderne omkring 

Varde, hvor der også lever et ulvepar. Desuden påpegede han, at de to steder, hvor ulvene yngler 

ligger uden for ulvezonerne. 

Jan Eriksen bemærkede, at mange af svarene på spørgsmålene kan findes i VFR’s forslag til 

forvaltningsplan for ulv. Heri står der blandt andet, at man bør udpege hele Jylland som én stor 

ulvezone. Angående spørgsmålet om sikkerhed for mennesker indgår der også et afsnit om 

’problemulve’. Sådanne ulve har man endnu ikke set. Han var også enig i, at møderne skal 

afholdes snart.Jan Eriksen sluttede af med at fortælle, at Ulvegruppen gerne vil lave en 

prioritering af punkterne i VFR’s forslag til en forvaltningsplan for ulv. 

4. Bekendtgørelse om jagt og regulering ved brug af rovfugle 2022-03-02 

2022-03-03 

Ramme: 

Cristina Nissen (MST) fortalte om evalueringen af bekendtgørelse om jagt og regulering ved 

brug af rovfugle. I evalueringen, hvori de relevante interessenter er inddraget, fokuseres der på 

følgende temaer: 

- Er der sket en 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 har sendt indstilling til miljøministeren, hvori man konkluderer, at der ikke er nogen faglig 

grund til ikke at tillade jagt med rovfugle, selvom evalueringens datagrundlag er relativt småt. 

Hvis der ikke tages aktivt stilling, så vil bekendtgørelsen fortsætte i sin nuværende form, da den 

ikke har en udløbsdato. 

Drøftelse: 

Egon Østergaard (DOF) bemærkede, at evalueringen er baseret på indberetninger fra 

falkejægerne selv, og at der er tale om et relativt begrænset datagrundlag. Derfor mente han, at 

det er svært at danne reelle konklusioner. Han spurgte om, hvorvidt der er en egentlig værdi af 

muligheden for at regulere ved brug af rovfugle, når der kun har været én reguleringstilladelse. 

Endvidere påpegede han, at der er et stort ressourceforbrug relateret til administrationen af 

bekendtgørelsen. Alt i alt mener DOF, at jagtformen bør forbydes. 

Ella Maria Bisschop-Larsen (DN) og Birgitte Heje Larsen (DB) var enige med DOF. 

Peter A. Busck (DS) mente, at man har et faktuelt grundlag for at gøre jagtformen permanent. 

Jan Eriksen konkluderede, at medlemmerne i VFR har tilkendegivet deres holdninger, og at 

sagen igen drøftes på VFR-mødet i december 2022 [flyttes til 2. februar 2023] med henblik på at 

sende en indstilling til ministeren. Dertil spurgte han, hvilke ændringer, der bør laves i 

bekendtgørelsen, såfremt jagtformen ikke skal forbydes. 

5. Vildtudbyttestatistikken  

Ramme: 

Camilla Uldal (MST) fortalte, at har været et fald i det samlede udbytte på jagt, særligt rådyr 

og ræv. Altså er det gennemsnitlige udbytte pr. jæger faldet. Der er ligeledes et fald i udbyttet af 

mårhund, dette kan skyldes, at bekæmpelsen af arten går godt. I statistikken fremgår også et 

fald af jægere, der indberettet detaljer på pattedyr, når det er frivilligt. Der bliver indleveret 

mange vinger til vingeundersøgelser. 

Drøftelse: 

Peter A. Busck (DS) fortalte, at indberetningssystemet til vildtudbyttestatistikken er 

gammeldags og langsomt og gerne må fornyes. 

Claus Lind Christensen (DJ) bemærkede, at man ofte har hørt, at systemet ikke fungerer godt. 

Han ønskede, at datagrundlaget i statistikken gerne må være klart tidligere, så det bedre kan 

bruges som værktøj i forvaltningen af vildtet. Dertil opfordrede han til, at indberetningssystemet 

udvikles på en effektiv måde. 

Egon Østergaard (DOF) spurgte, om man kan undersøge de store årlige udsving, der er for 

indberetning af de forskellige arter. 



 

 

Ole Roland Therkildsen (DCE) svarede, at man gerne vil forberede en gennemgang af de 

konkrete data fra statistikken til mødet i december. 

Jens Skovager Østergaard (MST) forklarede, at der ikke har været konkrete nedbrud i 

indberetningssystemet til vildtudbyttestatistikken, men medgav at det kan være svært at navigere 

i systemet. 

Jan Eriksen konkluderede, at VFR ønsker, at indberetningssystemet forbedres, så 

indberetningerne kan gøres lettere. VFR vil drøfte vildtudbyttestatistikken på mødet i december 

[flyttes til 2. februar 2023]. 

6. Meddelelser  

Status på bekendtgørelser 

Marie Dahl Kongerslev (DEP) meddelte, at jagttidsbekendtgørelsen er trådt i kraft, mens 

vildtskadebekendtgørelsen forventes at træde i kraft 1. januar 2023. 

Jens Skovager Østergaard (MST) fortalte, at de nye regler om bly i riffelammunition er trådt i 

kraft, og at man er i gang med en bred udfasning af ammunitionen, i den forbindelse er man ved 

at dele informationer om nye ammunitionsregler med jægerne. 

7. Orientering  

Orientering fra formanden 

Jan Eriksen nævnte, at der er udpeget et nyt VFR, syv af medlemmerne er genudpeget, og DN 

får en ny repræsentant. I den nye rådsperiode skal VFR beskæftige sig med valg af formænd for 

rådets underudvalg. Dette skal ske på mødet i december [flyttes til 2. februar 2023]. Dertil fortalte 

han, at han havde deltaget på en konference om faunakriminalitet arrangeret af DOF og DJ og en 

konference om forvaltning af kronvildt med input fra svenske erfaringer. En af konklusionerne 

herfra var, at samarbejde mellem lodsejere er meget effektivt, når der skal laves en bæredygtig 

forvaltning af kronvildt. Desuden berettede han om sit møde med formændene for 

Biodiversitetsrådet og Skovrådet, hvor der blev talt om rådenes arbejde og samarbejde.  

 

Orientering fra rådsmedlemmerne 

Claus Lind Christensen (DJ) præsenterede et udkast til undervisningsmateriale om 

artskendskab og biologi for rovfugle. Planen er, at materialet skal være tilgængeligt som led i 

jagttegnsundervisningen. Dertil bemærkede han, at et væsentligt mål for forvaltningen af det store 

hjortevildt er, at aldersfordelingen i bestanden skal være således, at 5 % af hjortene skal være 

mere end 8 år. I forhold til indberetningen af data vedrørende alder, så mente han, at der er 

indberettet gode data, men indberetningen er dog ikke ligeligt fordelt over landet. Indsamlingen af 

data afhænger af frivillige kræfter, så det er nødvendigt, at dette tilgodeses. Han mente dertil, at 

man skal finde en effektiviseret indsamlingsmetode. Uden dette er der risiko for, at 

datagrundlaget ikke er godt nok til at tage beslutninger om ændringer i forvaltningen af 

hjortevildtet. Ydermere nævnte han, at man kan være nødsaget til at acceptere, at man ikke kan 

finde en absolut perfekt indsamlingsmetode. 

 

Peter A. Busck (DS) understregede, at det er vigtigt, at man understøtter den metode, der 

fungerer bedst til dataindsamlingen. For nuværende er den bedste metode indsamling af tænder 

fra de nedlagte hjorte. 

 



 

 

Jens Skovager Østergaard (MST) fortalte, at DCE er med til at kvalificere den måde, hvorpå 

tænderne bedst indsamles, men denne skal effektiviseres, da der er systematiske fejl i 

indsamlingen. 

 

Ole Roland Therkildsen (DCE) beskrev problemerne med stikprøveindsamlingen af tænderne 

fra hjortevildtet. Indsamlingen er ikke repræsentativ, og man kan risikere at stå i en situation, 

hvor man ikke ved, hvordan kronvildtbestanden egentlig er sat sammen. 

 

Jan Eriksen fortalte, at MST, DCE og DJ arbejder sammen for at finde en indsamlingsmetode, 

der er effektiv nok. 

 

Egon Østergaard (DOF) meddelte, at de syv organisationer, som er repræsenteret i VFR, 

indsendte en fælles indstilling til miljøministeren og justitsministeren om faunakriminalitet. Jan 

Eriksen svarede, at fordi indstillingen ikke var sendt i regi af VFR, ville dette arbejde ikke drøftes 

i rådet. 

 

Peter A. Busck (DS) ønskede, at VFR vil blive orienteret og hørt i forbindelse med arbejdet 

vedrørende faunakriminalitet. 

 

Flemming Torp (FR) mente, at arbejdet vedrørende faunakriminalitet sendes i høring i hele den 

brede interessentskare, som har beskæftiget sig med sagen. Grundlaget for at man arbejder med 

faunakriminalitet er ikke er den oprindelige henvendelse til ministrene, men natur- og 

biodiversitetspakken. 

 

Orientering fra Miljøministeriet 

Bekendtgørelse om buejagt på større hjortevildt 

Jens Skovager Østergaard (MST) fortalte, at der er en proces i gang om evalueringen af 

bekendtgørelsen. Tidsplanen er uændret. DCE forventes at forelægge et notat af evalueringen med 

udgangen af 2022. 

 

Forvaltning af ulve 

Se punkt 3. 

 

Odder ift. bekendtgørelse om stoprist eller spærrenet i fiskeredskaber i visse salte vande 

Jens Skovager Østergaard (MST) orienterede om bekendtgørelsen, som ligger under 

Fødevareministeriet. Dens formål er at begrænse antallet af oddere, der bliver fanget og drukner i 

fiskeredskaber. MST er i dialog med Fødevareministeriet om oddere på Sjælland, og MST 

forventer at mødes med Fødevareministeriet og fiskeriinteressenter om sagen, men i sidste ende 

er det Fødevareministeriets ressort. DCE er også inviteret til dette møde. 

8. Kommende møder 2022-02-04 

Ramme: 

Næste møde i VFR er 

- Torsdag den 2. februar (København) 

Drøftelse: 

Jan Eriksen konkluderede, at møderne i 2023 bliver: 



 

 

 

- Mandag den 20 marts 2023 

- Tirsdag den 6. juni 2023 

- Torsdag og fredag den 28.-29. september 2023 

- Onsdag den 13. december 2023 

9. Eventuelt  

Jan Eriksen meddelte, at undersøgelserne om råvildt vil tages op på næste mødet i Rådet 

sammen med punktet om invasive rovdyr og eventuelt buejagt på større hjortevildt. 


