Miljø- og Fødevareministeriet
Slotsholmsgade 12
1216 København K
Att: Klaus Retoft

22. august 2016

Vedr. bemærkninger til rammenotat til EU Miljøspecialudvalget
De fire jagtorganisationer, CIC, SCI, NSK og DJ har følgende bemærkninger til
rammenotatet om EU’s forslag, der skal behandles på CoP17 i Johannesborg fra 24.
september – 5. oktober 2016.
Generel holdning til rammenotatet
I forlængelse af en god dialog på møder med SVANA og efterfølgende skriftlig
indstilling til forslag til CoP17 af 6. juli 2016 vil de fire jagtorganisationer gerne
generelt anbefale en mere klar dansk stillingtagen til EU’s forslag og især til
spørgsmålet om holdningen til jagttrofæer i stedet for blot at lægge sig op ad EU’s
holdning. Begrundelsen herfor er, at jo større klarhed i de danske holdninger,
desto mindre plads levnes der til fortolkning af EU’s og følgelig de danske
holdninger.
De fire jagtorganisationer er overordnet enige i rammenotatet og især, at der skal
være konsekvens i EU’s tilgang til de forskellige forslag, men også at EU lægger
vægt på, at beskyttelsen af dyr og planter skal bygge på en videnskabelig tilgang.
Holdninger som Danmark gerne må udtrykke endnu tydeligere.
Specifikt om jagttrofæer
I afsnittet om EU’s holdning til jagttrofæer lægges der op til, at CITES bør
fastsætte guidelines, der kan sikre, at jagt på arter omfattet af liste I og II skal
være både bæredygtig og lovlig.
Ønsket fra EU om at styrke bæredygtigheden i trofæjagt anerkender vi og
anbefaler, at det sker gennem målrettet opbakning, økonomisk og videnskabelig
støtte, samt udveksling af knowhow til og imellem de trofæeksporterende lande,
således at de over en årrække kan opbygge de nødvendige administrative og
forskningsmæssige systemer til at dokumentere den biologiske bæredygtighed af
trofæjagten, herunder generelt styrke incitamentstrukturerne i de
trofæeksporterende lande, så benyttelse og beskyttelse af vildtbestandene går
hånd i hånd.
Hvis der derimod med guidelines menes tiltag i retning af EU’s tidligere forslag om
et trofæimportforbud fra lande, der ikke kan dokumentere trofæjagtens
bæredygtighed, tager vi klart afstand fra et sådant forslag.
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IUCN, som er verdens mest betydningsfulde naturbeskyttelsesorganisationen har
udarbejdet et dokument (april 2016) om trofæjagtens betydning for bevaring af en
række sårbare arter. I dette dokument giver IUCN en helt utvetydig opbakning til
trofæjagt, i dens nuværende form.
Set i lyset af, at Danmark er medlem af IUCN, opfordrer vi kraftigt til, at Danmark
eksplicit henviser til dette dokument i spørgsmålet om trofæjagt og jagttrofæer.
http://cmsdata.iucn.org/downloads/iucn_informingdecisionsontrophyhuntingv1.pd
f
Specifikt om administrative byrder
I forhold til administrative byrder, mener EU, at man skal søge at mindske den
administrative byrde for erhvervsdrivende og private i forbindelse med ind- og
udførsel af produkter opført på CITES-listerne, når den skadelige effekt for de
berørte arter skønnes at være meget lille.
Det støtter vi, men mener også, at det strider mod EU’s forslag om, at alle
jagttrofæer fra arter under Appendix I og II ikke længere kan betragtes som
personlige effekter og bohave, men vil kræve både en eksport- og importtilladelse
(forslag til resolutioner i annex 1 og 2). Det vil i den grad lægge bureaukratiske
forhindringer i vejen for trofæjagten i lande, som ikke har opbygget samme
forvaltningsapparater som f.eks. i EU. At stille særlige krav til jagttrofæer i forhold
til de mange, mange flere andre beskyttede arter synes helt ude af proportioner.
Specifikt om regeringens foreløbige generelle holdning
Under dette punkt anføres det, at Danmark finder, at det i EU skal tilstræbes, at
der opnås konsensus om de forslag, der drøftes på partskonferencen. Det er uklart,
om det er konsensus i EU inden konferencen, eller om det er konsensus i
forhandlingerne under CITES-konferencen, der menes.
Vi mener, at det er meget afgørende for de mulige resultater – både i EU og i
CITES. Når der står ”tilstræbes”, opleves der sjældent vilje til at nå konsensus på
fløjene, hvorimod et krav om konsensus vil tvinge fløjene til at arbejde med på et
forslags endelige formulering. Derfor opfordrer vi den danske regering til at
arbejde for, at det er et krav, at der opnås konsensus i forhandlingerne både i EU
og i CITES.
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