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Det fremgår af rapporten, at næste
revision af jagttiderne skal ske med
virkning den 1. april 2022. Dette er ikke
korrekt. Den rigtige dato er den 1. juli
2022.

Det fremgår af
forordet til
rapporten.

MST

2

Der har vist sneget en sproglig fejl ind i
nedenstående sætning. Fjernes ordet
"fald" giver sætningen mening.

Rapportens
side 11.

MST

"De foreløbige vurderinger af den pågående
verifikation af Vildtudbyttestatistikken
indikerer, at en del af forklaringen på faldet fald fra
2005/06 til 2006/07
sandsynligvis kan kobles med skiftet i
korrektionsmetode……………"
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Det fremgår af rapportens afsnit 2.8. i
første afsnit, at
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"Det er vigtigt, at definere, hvad der menes med
bæredygtighed og bæredygtig udnyttelse i
forbindelse med jagt".

Længere nede i afsnittet fremgår
følgende. "I denne rapports vurdering af
jagttider behandles kun den økologiske
bæredygtighed, dvs. jagtens indflydelse
på de danske vildtbestande".
DCE kan overveje, at lade indsætte en
egentlig definition af hvornår en
udnyttelse af en art anses som
"bæredygtig" henholdsvis "ikke
bæredygtig" i rapporten. Hensynet er
alene at klargøre over for læsere, hvad
der helt konkret ligger til grund for
vurderingerne. Vurderingen er
umiddelbart, at dette kan gøres med en
enkel sætning.
Tilføj flere linjer efter behov
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