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Ref. soera
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Referat til møde i Vildtforvaltningsrådets Hjortevildtgruppe
Tid:
Sted:

Torsdag den 8. september 2016, kl. 12-15 (mødet vil starte med
frokost)
Hotel Faaborg Fjord

Dagsorden:
1)

Siden sidst
Behandlingen af NHG indstilling i VFR (som bilag er referatet
fra VFR-mødets punkt 3. - med tilhørende materiale).
Gruppen fik en kort redegørelse for mødet i VFR og rådets
endelige beslutning jævnfør referat fra mødet - der var ingen
kommentarer til VFR behandling af indstillingen.

2)

Mødet på Christiansborg den 25. august.
Ministeren udtrykte respekt og ros for det arbejde som er lagt i
den fremlagte indstilling.
I forhold til fremførte argumenter om ekspropiering og
grundlovsrettigheder efterspurgte arbejdsgruppen SVANA om
en juridisk redegørelse. SVANA har behandlet emnet og vil
tilsende gruppen et juridisk nnotat.

3)

Det fortsatte arbejde i forhold til kronvildt
Evt. udmeldinger fra ministeren
Ministeren har endnu ikke meldt noget konkret ud om
indstillingen udover til mødet den 25. august, hvor det ikke
tydeligt fremstod hvorvidt indstillingen blev fulgt eller ej.
Gruppen afventer derfor en udmelding fra ministeren.

4)

Det fortsatte arbejde i forhold til dåvildt
De kommende dage med dåvildt som tema for ekskursionen, vil
give arbejdsgruppen yderligere viden om dåvildt og forvaltning
af arten. Herefter vil gruppen til det næste møde i nærmere
detalje beslutte, hvilke udfordringe der er med forvaltning af
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dåvildt og hvorvidt det kræver en indstilling til forvaltning af
dåvildt.
5)

Eventuelt
- Forløb af ekskursionen blev gennemgået
- Henvendelse af 7. september fra Egon Bennetsen
Henvendelsen blev behandlet. De arbejdspapirer som
arbejdsgruppen har fået udarbejdet og benyttet er offentligt
tilgængelige, det samme gælder referater. Formanden for
arbejdsgruppen vil udarbejde et svar på tilsendte spørgsmål.

Med venlig hilsen
Søren Egelund Rasmussen
72 54 22 02
soera@svana.dk
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