
Vildtforvaltningsrådet 
– et portræt
Vildtforvaltningsrådet har i mange år været en central spiller i dansk jagt  
og vildtforvaltning. Vi tegner et portræt af rådets rolle, arbejdsområde, 
organisatoriske ophæng og medlemmer. 
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POLITIK: Vildtforvaltningsrådet har 
eksisteret lige så længe, der har været 
jagtlovgivning i Danmark. Oprindelig 
hed det Jagtrådet, men i forbindelse 
med flytningen af lovgivningsområdet 
fra Landbrugsministeriet til Miljømi-
nisteriet i 1979 blev det omdannet til 
det nuværende Vildtforvaltningsråd. 
Rådet er nedsat ved lov, idet det følger 
af jagt  og vildtforvaltningsloven, at: 
”Miljøministeren nedsætter et vildt-
forvaltningsråd, der er rådgivende for 
ministeren i spørgsmål om jagt og 
vildtforvaltning.” 

Formanden udpeges af miljø- og fø-
devareministeren, og dets medlemmer 
udpeges for fire år ad gangen af miljø- 
og fødevareministeren efter indstilling 
fra organisationerne. Det er senest sket 
i efteråret 2018. Rådet består p.t. af 
Danmarks Jægerforbund, Danmarks 
Naturfredningsforening, Dansk Orni-
tologisk Forening, Dansk Skovfor-
ening, Dyrenes Beskyttelse, Frilufts-
rådet samt Landbrug & Fødevarer.

Miljø- og Fødevareministeriets de-
partement er sekretariat for Vildtfor-
valtningsrådet, og oplysninger om råd-
et, herunder forretningsorden, med-

lemmer, den seneste dagsorden med 
bilag og referater fra møderne, fremgår 
af Vildtforvaltningsrådets hjemmeside 
(https://vildtforvaltningsraadet.dk). 
Rådet afholder fire møder årligt, hvoraf 
det ene er henlagt til udlandet, for at 
indsamle nyttig viden og erfaring.

Arbejdsgrupper
Vildtforvaltningsrådet kan nedsætte 
arbejdsgrupper (se organisationsdia-
gram). P.t. er følgende nedsat: Den na-
tionale hjortevildtgruppe (med de re-
gionale hjortevildtgrupper under sig), 
gruppen, der behandler jagttider, 
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Formand, Jan Eriksen 
Landbrug & Fødevarer, næstformand, 
husmand Henrik Bertelsen
Danmarks Jægerforbund, formand 
Claus Lind Christensen 
Danmarks Naturfredningsforening, 
tidligere præsident 
Ella Maria Bisschop-Larsen
Dansk Ornitologisk Forening,  
formand Egon Østergaard
Dansk Skovforening, godsejer  
Niels Iuel Reventlow
Dyrenes Beskyttelse, cand.scient.  
Birgitte Heje Larsen 
Friluftsrådet, bestyrelsesmedlem 
Flemming O. Torp
Landbrug & Fødevarer, godsejer  
Frederik Lüttichau 

I de tre kommende numre af Jæger 
bringer vi en artikel om Vildtforvalt-
ningsrådets medlemsorganisationer 
og deres holdning til jagt og natur, et 
interview med rådets genudpegede 
formand, Jan Eriksen, og endelig Jæ-
gerforbundets holdning til rådets 
fremtidige arbejde.

gruppen, der behandler udsætnings-
spørgsmål, gruppen, der behandler 
ulvespørgsmål, og gruppen, der be-
handler jagtprøvespørgsmål.

Vildtforvaltningsrådets rolle
Vildtforvaltningsrådets centrale rolle i 
dansk jagt og vildtforvaltning kom-
mer først og fremmest til udtryk ved, 
at rådet indstiller til ministeren, 
hvilke arter der må jages og i hvor 
lang tid. Vildtforvaltningsrådet har 
således ikke beslutningskompetence, 
men en rådgivende funktion overfor 
ministeren. Rådet har dog i praksis 
meget stor indflydelse på, hvad Miljø-
ministeriet og miljø- og fødevaremini-
steren vælger at gøre. Hvis de meget 
forskellige interesser, der er samlet i 
Vildtforvaltningsrådet, kan blive enige 
om en retning, vil det kun meget sjæl-
dent være i myndighedernes eller mi-
nisterens interesse at gå i en anden 
retning. Rådet bidrager til at sikre en 
bred opbakning til de valgte løsninger. 
Den konsensusprægede tilgang rum-
mer både fordele og ulemper. Fordel-
ene er bred opbakning til og stor ind-
flydelse på løsningerne, ulemperne er, 
at det kan være svært at blive enige, og 
at kompromiserne udmønter sig i vag 
lovgivning uden klar retning. 

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 solidt fagligt 
grundlag. I forhold til fastsættelse af 
jagttiderne er der med indførelsen af 
den nye faktabaserede metode med 
inddragelse af juridiske, biologiske og 
etiske aspekter taget et stort skridt i 
den faglige retning.

Rådets arbejdsområder
Vildtforvaltningsrådet arbejder med 
jagt og vildtforvaltning. Det vil først 
og fremmest sige de forhold, der er 
omfattet af jagt  og vildtforvaltningslov-
en med bekendtgørelser, og de dele af 
naturbeskyttelsesloven, der vedrører 
vildt (alle individer med fjer og pels). 
Herunder ligger også spørgsmålet om 
anvendelsen af jagttegnsmidlerne. 
Derudover har rådet påtaget sig at 
rådgive miljø- og fødevareministeren i 
spørgsmål om dels landbrugsrelateret 
lovgivning med indflydelse på vildt og 
natur, dels regler om f.eks. hunde og 
katte. Det drøftes indimellem internt i 
rådet, hvor grænsen for rådgivningen 
går, men det har hidtil været kutyme, 
at rådet drøfter og kommer med anbe-
falinger på alle områder, der relaterer 
sig til vildt og natur, uanset hvilket 
ministerområde emnet eller lovgiv-
ningen vedrører.
msj@jaegerne.dk 
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