NOTITS

SKOV- OG NATURSTYRELSEN

BILAG 2
Frilufts- og
Vildtforvaltningskontoret

Ref. KDJ
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Den 7. september 2004

På Vildforvaltningsrådets møde den 5. december 2003 blev det besluttet at imødekomme
Dansk Falkejagtklubs (DFJK) forslag om nedsættelse af en arbejdsgruppe om konsekvenserne
ved jagt/regulering med rovfugle i Danmark. Arbejdsgruppen skal foretage en bred belysning
af forholdene vedrørende jagt med rovfugle og konsekvenserne heraf.
Udrag af referat af 5. december-mødet:
”6. Forslag fra Dansk Falkejagtklub om regulering med rovfugle
Dansk Falkejagtklubs (DFJK) havde til rådet indsendt et detaljeret forslag om nedsættelse af en arbejdsgruppe
om konsekvenserne ved regulering med rovfugle i Danmark.
Per Ole Olesen henviste til den tidligere debat om emnet samt til, at ministeren formentligt under alle omstændigheder vil høre rådet om holdningen til jagt og/eller regulering med rovfugle i Danmark. Indførsel af jagt med
rovfugle kræver en ændring af jagt- og vildtforvaltningsloven og spørgsmålet er nu, om rådet vil støtte nedsættelsen af en arbejdsgruppe som foreslået af Dansk Falkejagtklub.
Rådet drøftede forslaget og flere medlemmer fandt på den ene side, at falkejagt var en spændende jagtform som
trænger til en ny belysning og burde undersøges nærmere, medens det på den anden side jo var klart ved den
sidste jagtlovsrevision, at jagt med rovfugle ikke politisk kunne gennemføres. Forholdene for hold af rovfugle i
fangeskab var et af de emner, der gav de største problemer ved jagtlovens gennemførsel. Flere medlemmer var
imod falkejagt og mente derfor, at der ikke skulle nedsættes en arbejdsgruppe. Andre medlemmer mente, at falkejagt var afklaret en gang for alle ved jagtlovens vedtagelse og at der derfor ikke var grund til at åbne for diskussionen igen.
Jens Peter Simonsen oplyste, at ministeren havde vist interesseret i forslaget, men at der politisk ikke var taget
stilling til spørgsmålet.
Per Ole Olesen fandt på baggrund af diskussionen, at rådet burde kunne blive enige om at nedsætte en arbejdsgruppe som foreslået, men at alle forhold ved jagt og regulering med rovfugle, herunder hold af rovfugle i fangeskab, skulle indgå i gruppens arbejde. Per Ole Olesen konstaterede, at der i rådet var flertal for nedsættelse af
en arbejdsgruppe med deltagelse af DOF, DN, Jægerforbundet, Dansk Falkejagtklub og SNS med formandskab
og sekretariat i SNS. Arbejdsgruppen skal afrapportere til Vildtforvaltningsrådet i løbet af 2004. Arbejdsgrup-

pens formål er at foretage en bred belysning af forholdene vedrørende jagt med rovfugle og konsekvenserne
heraf.”

Arbejdsgruppen, der således er nedsat i regi af og afrapporterer til VFR, har sekretariat og
formandskab i Skov- og Naturstyrelsen. Medlemmerne udpeges af DOF, DN, DJ og DFK.
Arbejdsgruppen beslutter indhold af kommissorium og tidsplan på sit første møde. Følgende
forhold overvejes at indgå:
•

Beskrivelse af nuværende retstilstand for jagt/regulering med rovfugle og hold af rovfugle
i DK og sammenlignelige lande (f.eks. Sverige, Tyskland, Holland, England, Irland)

•

Beskrivelse af DFJK’s forslag

•

Beskrivelse af de retlige konsekvenser ved gennemførsel af DFJK’s forslag (lovændring
eller ved ny bekendtgørelse)

•

Eftersyn af bekg nr. 216 af 21. marts 1994 om hold af fugle i fangeskab

•

Krav til uddannelse af falkonerer

•
Foreløbig er målet, at arbejdsgruppens arbejde skal kunne forelægges for VFR på rådets decembermøde 2004.
DOF har udpeget Knud Flensted, DN har udpeget Folmer Hjort Kristensen, DJ har udpeget
Leif Engsby og DFK har udpeget Frank Skaarup Hansen. Lars Gudmand Pedersen, SNS, er
udpeget som formand og sekretariatet varetages af Maj Friis Munk og Karsten Due Jensen,
SNS.
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