
Den 2. september 2015/rev.22. december 2015 
 
Kommissorium for arbejdsgruppe under VFR om revision af regler om udsætning 
 
Vildtforvaltningsrådet har på sit møde den 17. september 2015 etableret en arbejdsgruppe med den 
opgave at fremkomme med oplæg til den revision af reglerne om udsætning i bekendtgørelsen om 
udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber, som senest er revideret den 11. marts 2014. 
 
Gruppen er sammensat af repræsentanter fra Dansk Ornitologisk Forening, Dyrenes Beskyttelse, Landbrug 
& Fødevarer, Dansk Skovforening, Danmarks Jægerforbund og Friluftsrådet. Flemming O. Torp er formand 
for gruppen. Som udgangspunkt sammensættes gruppen af medlemmer af Vildtforvaltningsrådet. 
Medlemmerne i Vildtforvaltningsrådet kan dog vælge at lade sig erstatte af andre personer fra de 
pågældende organisationer. 
  
Arbejdet med regler for udsætning af fugle skal bl.a. omfatte: 
 

- Evaluering af erfaringer på området siden april 2007 
 

- Vurdering af behov for ændring af gældende regelsæt, udarbejdelse af vejledning,  
rådgivningsinitiativer eller målrettede anbefalinger 

 
- Anbefaling af konkrete løsninger  

 
Arbejdet skal basere sig på et biologisk fagligt grundlag, og anbefalinger skal sikre god opdrætsetik. 
 
Gruppen påbegynder sit arbejde i foråret 2016 og leverer et første oplæg til 
Vildtforvaltningsrådet senest forud for rådets møde i juni 2017. 
  
Med henblik på at sikre en rettidig og fagligt velfunderet proces skal gruppen inden juni 2016 i 
samarbejde med Naturstyrelsen have udarbejdet oversigt over nødvendig faglig 
dokumentation, således at arbejdet hermed kan sættes i gang i anden halvdel af 2016. 
 
Arbejdsgruppen skal, såfremt det ønskes af et eller flere medlemmer af Vildtforvaltningsrådet, give rådet 
en status for arbejdet i arbejdsgruppen. 
 
Det forventes, at arbejdsgruppens medlemmer som udgangspunkt kommunikerer synspunkter på arbejdets 
proces og indhold i arbejdsgruppen eller i Vildtforvaltningsrådet og ikke bruger pressen eller de sociale 
medier til at kommunikere synspunkter eller forventninger om arbejdet i arbejdsgruppen, med mindre det 
sker efter indbyrdes aftale. 
 
Naturstyrelsen fungerer som sekretariat for gruppen og sørger løbende for mødeindkaldelser og referater 
fra gruppens møder. 


