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Kære Finn Madsen

Miljøministeren har bedt Naturstyrelsen om at takke for og besvare din
mail af 14. marts 2015 vedrørende Voerså-Stensnæs Vildtreservat.

Først vil Naturstyrelsen gerne benytte lejligheden til endnu engang at 
beklage, at referatet fra brugergruppemødet den 9. oktober 2014 først 
blev udsendt 23. januar 2015, hvilket naturligvis er for lang tid efter 
mødet. 

Du spørger: Hvordan Naturstyrelsen kan udarbejde et udkast til ny 
bekendtgørelse for Voerså-Stensnæs Vildtreservat, når der ikke er 
udarbejdet et godkendt referat fra mødet i Vildtforvaltningsrådets 
reservatudvalg, hvor det ifølge dagsordenen blev behandlet?

Der er ingen direkte sammenhæng mellem, hvornår det endelige 
referat fra Vildtforvaltningsrådets reservatudvalg foreligger, og 
hvornår bekendtgørelsen sendes i offentlig høring. 

Dog var det Naturstyrelsens ønske at drøfte forslaget med 
Vildtforvaltningsrådets reservatudvalg før bekendtgørelsen blev sendt i
offentlig høring. Men da gruppen entydigt bakkede op om forslaget, var
der ikke noget fra mødet, som talte imod at sende bekendtgørelsen i 
høring umiddelbart efter mødet. Det endelige referat er nu godkendt 
og findes vedlagt. 

Det skal endvidere præciseres, at selvom Naturstyrelsen i videst muligt
omfang forsøger at udforme reglerne i forståelse med interessenterne, 
herunder de kompromiser reservatudvalget bliver enige om, er 
reservatudvalget alene rådgivende. Det er i sidste ende 
miljøministeriet, som har ansvaret for udstedelse af bekendtgørelser 
om vildtreservater. 

Med venlig hilsen

Jens Skovager Østergaard 
72 54 25 01 
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Miljøminister. Kirsten Rosbøll
(Kopi Naturstyrelsen)

Protestskrivelse vedr. sagsforløb ved Voerså Stensnæs vildtreservat

Sagsforløb:
9. oktober 2014, Deltager jeg i møde i brugergruppen for Voerså-Stensnæs 
vildtreservat.
23. januar 2015 modtager jeg referat af brugergruppemødet.
24. februar 2015 er der møde i Vildtforvaltningsrådets reservatudvalg, på 
mødets dagsorden punkt 3: står: ”Udkast til bekendtgørelse om Voerså-
Stensnæs Vildtreservat”.
10. marts 2015, Udkast til ny bekendtgørelse for Voerså-Stensnæs 
vildtreservat er udarbejdet, og sendes i høring.
12. marts 2015,  anmoder jeg NST om at få tilsendt referat af mødet i 
Vildtforvaltningsrådets reservatudvalg, den 24. februar 2015.
13. marts 2015, oplyser NST at: ”Kære Finn Madsen. Jeg er blevet 
informeret om, at der endnu ikke foreligger et godkendt referat. Jeg skal 
holde øje med det og sende det, når det foreligger”.

Spørgsmål: Hvordan kan NST udarbejde, udkast til ny 
reservatbekendtgørelse for Voerså- Stensnæs vildtreservat, når der IKKE er 
udarbejdet et godkendt referat, af mødet i  Vildtforvaltningsrådets 
reservatudvalg, hvor det ifølge dagsordenen blev behandlet?
Jeg skal derfor anmode om at hele processen går om.
Med venlig hilsen
Finn Madsen
Vestergade 44
9900 Frederikshavn.
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