
88 www.jaegerforbundet.dk 4 /  2015

VILDTFORVALTNINGSRÅDETS CENTRALE 
ROLLE i dansk jagt og vildtforvaltning 
kommer bedst til udtryk ved, at det er 
her, at jagttiderne, og hvilke arter der 
må jages, fastlægges. Rådet er også at 
betragte som et lukket diskussionsfo
rum, hvor p.t. otte organisationer med 
meget forskellige interesser kan kryd

 se klinger og se hinanden an. Det me
ner Jægerforbundets formand, Claus 
Lind Christensen, efter at have siddet 
i Vildtforvaltningsrådet siden 2012 og 
fortsætter: – Jægerforbundets vision 
for det fremtidige arbejde i rådet er, at 
vi kan ændre grundlaget for lovgiv
ningen, så den dels i langt højere grad 

bliver baseret på faktuelle, videnska
belige data og ikke på følelser, som det 
ofte sker i dag, dels at den bliver mere 
langsigtet. Natur er jo ikke noget, man 
sådan bare ændrer på, det tager tid, 
derfor skal rammer  ne for naturen væ
re baseret på langsigtede og videnska
beligt underbyggede løsninger.

Vildtforvaltningsrådet
– et portræt

Vildtforvaltningsrådet er en central spiller i forhold til dansk jagt og 
vildtforvaltning. I denne artikel portrætterer vi rådet, herunder hvad det 
arbejder med, og hvordan Danmarks Jægerforbund arbejder med rådet. 
I et par kommende udgaver af Jæger bringes henholdsvis en artikel om 
Vildtforvaltningsrådets medlemsorganisationer og deres holdning til jagt 
og natur samt et portræt af rådets nyudpegede formand, Jan Eriksen.
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Altid et rådgivende udvalg
Vildtforvaltningsrådet har eksisteret 
lige så længe, som der har været jagt
lovgivning i Danmark. Oprindeligt 
var det et jagtråd, men i forbindelse 
med flytningen af lovgivningsområ
det fra Landbrugsministeriet til Mil
jøministeriet i 1979 blev det omdan
net til det nuværende Vildtforvalt
ningsråd. Rådet er nedsat ved lov, 
idet det følger af jagt og vildtforvalt
ningsloven, at:  „Miljøministeren 
nedsætter et vildtforvaltningsråd, 
der er rådgivende for ministeren i 
spørgsmål om jagt og vildtforvalt
ning“. Formanden udpeges af miljø
ministeren, og dets medlemmer ud
peges for fire år ad gangen af miljø
ministeren efter indstilling fra orga
nisationerne, senest i 2014. Disse er 
fastlagt i forretningsordenen, som og

så fastsættes af ministeren. For tiden 
er der tale om Danmarks Jægerfor
bund, Danmarks Naturfredningsfor
ening, Landbrug & Fødevarer, Dansk 
Ornitologisk Forening, Dansk Skov
forening, Dyrenes Beskyttelse og Fri
luftsrådet. 

Naturstyrelsen er sekretariat for 
Vildtforvaltningsrådet, og oplysnin
ger om rådet, herunder forretningsor
den, medlemmer, den seneste dags
orden med bilag og referater fra mø
derne, fremgår af Naturstyrelsens 
hjemmeside. Der holdes nu fire mø
der årligt. 

Vildtforvaltningsrådet kan nedsæt
 te arbejdsgrupper. Den nationale 
hjortevildtgruppe er således nedsat i 
Vildtforvaltningsrådets regi, ligesom 
rådet har en arbejdsgruppe i forbin
delse med ulveforvaltningen. Der har 
tidligere været en styregruppe i for
bindelse med revision af jagtprøven, 
ligesom jagttiderne hidtil har været 
forhandlet i regi af en arbejdsgruppe i 
rådet.  

Vildtforvaltningsrådets rolle
Sager finder vej til rådet på flere må
der. Det kan ske ved, at de forelægges 
for rådet af Naturstyrelsen, eller fordi 
ministeren har bedt om det, andre 
igen tages op af Vildtforvaltningsrå
det som sådan eller af de enkelte med
lemsorganisationer.  

Vildtforvaltningsrådet har ikke be
slutningskompetence, men har, som 
navnet siger, en rådgivende funktion 

Jagttegnsmidlerne
Man hører ofte, at jagttegnsmidlerne er „jægernes penge“ – og det er de på en 
måde også. Det er jægerne, der har indbetalt dem, idet jagttegnsmidlerne er et 
andet ord for jagttegnsafgiften, de 500 kr. som alle jagttegnsløsere betaler 
hvert år, når de indløser jagttegn (hertil kommer 35 kr. til forsikring).

Naturstyrelsen får afgiften som en del af styrelsens finanslovsbevilling, så på 
papiret er det styrelsens penge, ligesom det er Naturstyrelsen, der kan be-
slutte, hvad pengene skal anvendes til.

MEN pengene er øremærkede, idet det fremgår af jagt- og vildtforvaltningslo-
ven, hvad pengene kan bruges til. Et langt stykke ad vejen kommer pengene 
derfor jægerne til gode, hvorfor man med nogen rette faktisk KAN tale om, at 
det er „jægernes penge“. Selve afgiften udgør samlet set ca. 89 mio. kr. årligt.
Jægerforbundet arbejder målrettet på, at jagttegnsmidlerne anvendes til for-
mål, der gavner vildtet og jagten i Danmark.

Et langt stykke hen ad vejen kom-
mer pengene fra jagttegnsmidlerne 
jægerne til gode.

Steen Axel Hansen
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> over for ministeren. Når det så er sagt, 
er der ikke tvivl om, at rådet i praksis 
har meget stor indflydelse på, hvad 
Naturstyrelsen og miljøministeren 

vælger at gøre. Hvis de meget forskel
lige interesser, der er samlet i Vildt
forvaltningsrådet, kan blive enige om 
en retning, vil det kun i meget få situ

ationer være i myndighedernes eller 
ministerens interesse at gå i en anden 
retning. Rådet bidrager til at sikre en 
bred opbakning til de løsninger, der 
vælges på området. Der er således i 
nyere tid kun meget få eksempler på, 
at en minister har tilsidesat en anbe
faling fra Vildtforvaltningsrådet og er 
gået enegang. Et sådant eksempel er 
Svend Aukens fredning af grævlingen 
tilbage i 1994.

Der er både fordele og ulemper ved 
en sådan tilgang til en enig rådsanbe
faling. Fordelen er utvivlsomt, at det 
giver mulighed for en stærk og direk
 te indflydelse på området. Ulempen 
kan i nogle tilfælde være, at rådet kan 
have svært ved at blive enig om en 
klar anbefaling, eller at der laves bre
 de kompromiser eller forhandlings
løsninger på tværs af forskellige em
ner, hvorved lovgivningen kan blive 
vag, eller det kan være svært at sætte 
en klar retning for området.

Benyttere og beskyttere
– Rådet er sammensat af organisation
 er, der traditionelt betragtes som hen
holdsvis benyttere og beskyttere af 
naturen. Det giver en god balance i 
beslutningsprocesserne, men det be
tyder også, at diskussionerne i rådet 
og de efterfølgende anbefalinger kan 
blive båret mere af holdninger og fø
lelser end baseret på et egentlig fag
ligt grundlag, siger Claus Lind. 

Ikke desto mindre er det Danmarks 
Jægerforbunds opfattelse, at forde
lene ved at have indflydelsen i Vildt

Pengene anvendes inden for 
forskellige grupper af udgifter*:

Lovadministration: 10 %
Information: 0,2 %
Forskning og udvikling: 25 %
Rådgivning og reservater: 17 %
Jagttegnsudstedelse: 12 %
Tilskud: 13 %
Vildtplejeforanstaltninger: 1 %
Skydebanepuljen: 2 %
Naturforvaltning: 20 %
*Procenterne er beregnet på baggrund af NST’s reviderede budget for 2014 
forelagt VFR på decembermødet i 2014.
Pengene går dermed dels til at drive jagttegnsadministrationen og den admini-
stration, der har med jagt- og vildtforvaltningsloven at gøre, dels til forskning, 
rådgivning og information vedrørende vildt og -forvaltning. 
Desuden går pengene fra skydebanepuljen til at sikre, at der er skydebanefacili-
teter (hagl) landet over, ligesom 8,5 mio. kr. af naturforvaltningspuljen går til til-
skud til private vandhuller og til særlige jagtrelaterede projekter.

Danmarks Jægerforbund modtager …
Danmarks Jægerforbund modtager tilskud fra jagttegnsmidlerne til forskellige 
opgaver og projekter:
Uddannelse og formidling: ca. 7 mio. kr. årligt.
Schweissregistret: ca. 900.000 kr. årligt.
Markvildtprojektet: ca. 11 mio. kr. i alt i perioden 2013-2016.
Mårhundeindsatsen: 655.000 kr.
Afholdelse af riffelprøver og haglskydeprøver (finansieres af prøvegebyrer): 
ca. 2 mio. kr. årligt.

Fra jagttegnsmidlerne modtager Danmarks Jægerforbund i perioden 2013-2016 i alt 11 mio. kroner til markvildtprojektet.
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forvaltningsrådet klart overstiger 
ulemperne, og at rådet er en vigtig og 
væsentlig politisk faktor, som vi øn
sker opretholdt og styrket i fremtid
 en. – Sat lidt på spidsen er alternati
vet til Vildtforvaltningsrådet, at be
slutningerne skal træffes i Folketin
get med den risiko, at de bliver base
ret på populistiske holdninger, oplys
ninger fra pressen eller blot truffet af 
det parlamentariske flertal uden hen
syn til faglige argumenter og en lang
sigtet strategi. Og det, tror jeg bestemt 
ikke, er i jagtens, naturens eller jæger
nes interesse.

Rådets arbejdsområde
Vildtforvaltningsrådet arbejder med 
jagt og vildtforvaltning, det vil først 
og fremmest sige de forhold, der er 
omfattet af jagt og vildtforvaltnings
loven med bekendtgørelser og de dele 
af naturbeskyttelsesloven, der vedrø
rer vildt (alle individer med fjer og 
pels). Herunder ligger også spørgs
målet om anvendelsen af jagttegns
midlerne. Derudover har rådet påta
get sig at rådgive såvel miljøministe
ren og fødevareministeren i spørgs
mål om landbrugsrelateret lovgiv
ning, der har indflydelse på vildt og 
natur, samt fødevareministeren for 
så vidt angår regler om hunde og kat
 te samt hold af ræve. Det drøftes ind
imellem internt i rådet, hvor grænsen 
for rådgivningen går, men det har 
hidtil været kutyme, at rådet drøfter 
og kommer med anbefalinger på alle 
områder, der relaterer sig til vildt og 

natur uanset hvilket ministerområde, 
emnet eller lovgivningen vedrører. 

DJ i Vildtforvaltningsrådet
I og med at Vildtforvaltningsrådet er 
så stærk en politisk spiller på jagt og 
naturområdet, tager Danmarks Jæ
gerforbund selvfølgelig sin rolle og 
opgave som medlem af rådet meget 
alvorligt. Det indebærer bl.a. konse
kvent inddragelse af det administra
tive vildtforvaltningsteam, som be
står af ledere og medarbejdere fra af
delingerne for rådgivning og uddan
nelse, politik og kommunikation. Ar
bejdet i vildtforvaltningsteamet sik
rer, at vores forhandler i rådet (Jæger
forbundets formand) er klædt grun
digt på til møderne, både fagligt og 
strategisk i forhold til Jægerforbun
dets politik. Derudover drøfter vi lø
bende vores holdninger i de forskel
lige sager med andre organisationer 
med henblik på at afklare mulige 
strategiske samarbejder m.v.

Som det fremgår, er det Jægerfor
bundets formand, Claus Lind Chri
stensen, der er udpeget som medlem 
af rådet for Danmarks Jægerforbund. 
På basis af de sidste knap tre år i rå
det, mener Claus Lind Christensen, at 
det er et overordentlig spændende ar
bejde, som giver mulighed for en me
get frugtbar dialog både med de an
dre organisationer og med embeds
folkene i Naturstyrelsen. – Man skal 
dog ikke tage fejl af, at der til tider – 
især i forbindelse med jagttidsfor
handlingerne – foregår meget hårde 

forhandlinger, hvor holdningerne 
står stejlt over for hinanden. Det er 
også specielt i disse forhandlinger, at 
der er tendens til, at følelserne tager 
over, når fagligheden slipper op. Jeg 
må dog tilføje, at der for det meste er 
en god tone i rådet og et ønske om at 
samarbejde og bidrage konstruktivt.

Fremtidigt rådsarbejde
Vildtforvaltningsrådet er netop udpe
get i 2014 for en ny firårig periode. 
Der er ligeledes udpeget en ny for
mand for rådet. I den kommende pe
riode skal der bl.a. drøftes udsætning 
af fuglevildt, forvaltning af hjorte
vildt og revision af jagttider, så det er 
en yderst vigtig periode set fra jæger
side. 

– Jeg glæder mig meget til at kom
 me videre med arbejdet i det nye råd. 
På baggrund af de første møder og 
mine bilaterale drøftelser med den 
nye formand, Jan Eriksen, er jeg for
trøstningsfuld i forhold til den ret
ning, arbejdet peger i, og jeg er helt 
sikker på, at rådets arbejde i sig selv 
vil være med til at vise, at et Vildtfor
valtningsråd, som vi kender det, er 
den bedste måde at sikre bred opbak
ning til de rammer, vi i Danmark har 
for jagten og vildtforvaltningen, siger 
Claus Lind Christensen og tilføjer, at 
det stærkeste ønske til det fremtidige 
arbejde er loyalitet over for de faglige 
argumenter fra hele rådet.
ebr@jaegerne.dk 

Medlemmer af 
Vildtforvaltningsrådet 
Formand, Jan Eriksen
Næstformand, Landbrug & Fødeva-
rer, v/ husmand Henrik Bertelsen
Danmarks Jægerforbund, 
v/ formand Claus Lind Christensen
Danmarks Naturfredningsforening, 
v/ præsident Ella Maria Bisschop-
Larsen
Dansk Ornitologisk Forening, 
v/ formand Egon Østergaard
Dansk Skovforening, v /godsejer 
Niels Iuel Reventlow
Dyrenes Beskyttelse, v/ cand.- 
scient. Birgitte Heje Larsen
Friluftsrådet, v/ bestyrelsesmedlem 
Flemming O. Torp
Landbrug & Fødevarer, v/ godsejer 
Lars Hvidtfeldt

Jægerforbundet arbejder målrettet på, at jagttegnsmidlerne anvendes til formål, der gav-
ner vildtet og jagten i Danmark.


