
DAGSORDEN FOR VILDTFORVALTNINGSRÅDSMØDET D. 20/6-19, 

Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C, 

kl 10 - 14.30. 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

 

 

2.   Naturforvaltningsmidler. 

      Der henvises til bilaget om jagttegnsmidler fra Mfvm fra sidste møde, hvor organisationerne       

      havde muligheder for at indsende bemærkninger. 

      Der er indkommet bemærkninger fra DOF og DN, som er vedhæftet. 

 

      Bilag og bemærkninger drøftes med henblik på indstilling til departementet. 

 

 

3.   Udsætninger, status. Flemming Torp fremsende relevante bilag i løbet af weekenden. 

 

 

 

4.   Hjortevildt. 

      Orientering om netop afholdt konference om kronvildt på Løvenholm, Birgitte Heje og 

      formanden deltog på VFRs vegne.                 

      Status fra Den Nationale Hjortevildtgruppe, Svend Bichel. 

      Brev til Vfr fra 5 af organisationerne i DNH, tidligere fremsendt. 

 

      Drøftes. 

 

 

- frokost- 

 

 

5.    Rewilding, oplæg ved formand for Dyreetisk Råd Bengt Holst, der henvises til den tidligere  

       udleverede rapport fra Dyreetisk Råd. 

 

       Drøftes. 

 

 

6.    Jagttider, orientering ved Henrik Bertelsen, 2 bilag vedhæftet. 

 

 

7.    Ulveforvaltning ved formanden.  

       Problemformulering fremsendes i løbet af weekenden. 

 

 

8.    Status på markvildtindsatsen ved Niels Søndergaard, DJ. 

 

 

 

9.    Orientering. 

       - vildtudbyttestatistikken, fremsendes snarest. 

       - næste møde. 

 

 

10.   Eventuelt 

       

-- AKT 4401496 -- BILAG 1 -- [ Dagsorden for Vildtforvaltningsrådsmødet d 20_6-19. ] --



Det er en vigtig opgave, at myndighederne kontrollerer lovene, så ulovligheder ikke betaler sig eller bliver 

det normale.  

Vi anbefaler derfor, at naturmyndighederne får flere midler til dette arbejde og gerne jagttegnsmidler. 

 Vores forslag er  

1.      at en andel af jagttegnsmidlerne fremover allokeres til MST/NST, så de i langt højere grad kan vejlede 

og rådgive i felten på ejendommene omkring de enkelte tilladelser til diverse (biotopplaner, reguleringer, 

mv.) samt øvrige jagt relaterede aktiviteter: fældefangst, skydetårne, udlejede arealer mv. 

  

2.      at en andel af jagttegnsmidlerne fremover anvendes til i højere grad at føre tilsyn med overholdelsen 

af jagtlovgivningen samt at følge op på anmeldelser om mulige overtrædelser. Det er vores opfattelse at 

det må være i alles interesse at få et klart billede af, i hvilket omfang overtrædelser af de forskellige 

bekendtgørelser under jagtloven finder sted. 

  

 

-- AKT 4401496 -- BILAG 2 -- [ Jagttegnsmidler ] --



Hermed DOF’s kommentarer og ønsker til Mst’s udkast til anvendelse af jagttegnsmidler til naturforvaltning. 

Nedenstående er inkl. synspunkter fremsat på det seneste møde i VFR  
  
Generelt har vi et ønske om, at biodiversitet indskrives og indtænkes ved tildeling af midler/projekter. 

  
Indsatsområde 1: 
I dette område kunne indsættes et passus om, at især biodiversitetsfremmende projekter prioriteres.  

  
Indsatsområde 2: 
Også her kunne der i den indledende tekst indskrives, fx: ”…i det åbne land og i skov, så biodiversiteten 

øges”.  
Til punktet: Vådområder og småsøer kunne tilføjes: Forbedringer af eksisterende vådområder og 
småsøer prioriteres fremfor etablering af nye . Det er langt at foretrække at forbedre noget eksisterende 

natur, fremfor at starte helt forfra på bar mark.  
I punktet om etablering af småbiotoper kunne ligeledes tilføjes et ønske om at målrette tiltag eksisterende 
natur. Fx: Tiltag til forbedring af eksisterende levesteder samt etablering af nye småbiotoper, gerne i 

direkte forbindelse med eksisterende natur. 
  
Indsatsområde 3:  

Intet at bemærke 
  
Indsatsområde 4: 

Vi har et ønske om, at tilførslen til Nst. øremærkes til biodiversitetsprojekter, der understøtter biodiversiteten 
på statens eksisterende naturarealer. Pengene bør også kunne anvendes på at understøtte selvforvaltende 
natur og forsøg med nye naturforvaltningsprincipper som fx helårsgræsning.   

  
Midler til skovrejsning bør findes andet steds.  
  

  
  

 

-- AKT 4401496 -- BILAG 3 -- [ Hermed DOF ] --



 

Til Vildtforvaltningsrådet 

VFR møde den 20. september 2019 

Pkt. 7. Udsætninger 

 

 

 

Status for videnskabelige undersøgelser i forlængelse af udsætningsforliget. 

 
I forlængelse af udsætningsforliget har der været udtrykt ønske om, at udføre forskellige videnskabelige 
undersøgelser med henblik på, at øge vidensniveauet på området for biotopplaner og andeudsætning. DCE 
Aarhus Universitet har på bestilling fra Udsætningsudvalget udarbejdet 3 projektforslag. Projekterne 
omhandler Andeudsætningens genetiske indvirkning på den vilde bestand, Andeudsætnings indvirkning på 
søers næringsstofbelastning og tilstand og Biotopplanernes effekt på naturindholdet 

 
Udsætningsudvalget har, som tidligere orienteret om, bedt DCE om uddybninger af de først indkomne 
projektforslag, hvilket har medført justeringer af projekter for andeudsætning således det er tydeliggjort 
hvad projekternes fordele og ulemper er, såvel som projekternes tidsmæssige og økonomiske rammer.  

For biotopplanprojektet ønsker udsætningsudvalget indledningsvist, at biotopplanudvalget drøfter 
projektudkastet med henblik på præciseringer, hvorefter udsætningsudvalget træffer endelig beslutning 
om indstilling til projektets igangsættelse. 

På den baggrund ønsker Udsætningsudvalget, at forelægge Vildtforvaltningsrådet en indstilling til 
september for, hvorvidt de 3 projekter vurderes at skulle gennemføres med henblik på videre drøftelser om 
udsætning af fuglevildt. 

 

-- AKT 4401496 -- BILAG 4 -- [ VFR møde 20-6-19 ] --



Det Dyreetiske Råd:
Udtalelse om brug af dyr til 
rewilding ved naturforvaltning 

 

-- AKT 4401496 -- BILAG 5 -- [ Dyreetisk Råd - Udtalelse om rewilding ] --
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Det Dyreetiske Råd: Udtalelse om brug af dyr til rewilding ved naturforvaltning

Sammenfatning 

I Danmark er der stigende fokus på at fremme natur, der i højere grad er selvforvaltende og med 
en høj grad af biodiversitet. I engelsktalende lande kalder man denne tilgang ”rewilding”. Det kan fx 
indebære, at man sætter større dyr ud i et område, hvor de skal spille den samme rolle i naturen, 
som man mener, at deres forfædre gjorde. Som udgangspunkt skal dyrene kunne klare sig selv, og 
bestanden skal reguleres ved de mekanismer, der i øvrigt hersker i naturen. Der er dog ikke enig-
hed om, hvilket ansvar mennesker bør have for de udsatte dyr. Nogle mener, at man har ansvaret 
for at beskytte dyrene mod de værste dyrevelfærdsmæssige udfordringer, mens andre mener, at en 
sådan menneskelig indblanding er uforenelig med hele idéen om rewildingens selvforvaltende natur 
og derfor skal undgås.

Det Dyreetiske Råd ønsker med denne udtalelse at sætte fokus på dyrevelfærds- og dyreetiske 
overvejelser i forbindelse med rewilding, hvor planen er, at udsatte dyr så vidt muligt overlades til 
at skulle klare sig selv som vildtlevende dyr. Det Dyreetiske Råd har ikke blot drøftet emnet rewil-
ding ud fra, hvordan situationen er i Danmark i dag, men også ud fra hvordan rewilding-projekter 
vil kunne udvikle sig. Rådet har fokuseret på tre hovedemner: dyrevelfærd, forpligtelser over for de 
udsatte dyr, og konkrete tiltag vedrørende dyr i rewilding-projekter. 

Det Dyreetiske Råd mener ikke, at det naturlige liv nødvendigvis er ensbetydende med optimal dy-
revelfærd. Rådets medlemmer finder det afgørende, at de udsatte dyr er hårdføre nok til at kunne 
klare sig i det valgte område, og medlemmerne finder det problematisk, hvis dyrene på grund af 
den situation, de er blevet bragt i, overlades til lidelse, evt. med dødelig udgang. Det Dyreetiske Råd 
mener derfor, at uanset hvordan dyrene i rewilding-projekter er beskyttet juridisk, er der en moralsk 
forpligtelse til så vidt muligt at beskytte de udsatte dyr mod unødig lidelse, hvis der aktivt er sat en 
fysisk barriere for at fastholde dyrene på et bestemt areal. Rådet mener derfor, at der er behov for 
at regulere og forvalte bestanden. Der er dog forskellige vurderinger blandt Rådets medlemmer af, 
hvornår der er behov for, at mennesker griber ind. Det Dyreetiske Råds medlemmer er dog enige 
om at anbefale en række konkrete tiltag, bl.a. i forhold til valg af områder og udsatte dyr, til planer 
for overvågning og forvaltning, til indsamling af dokumentation, og til kommunikation om projektet. 
Rådet peger også på behovet for håndtering af afledte konsekvenser, som rewilding måtte medføre.
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Det Dyreetiske Råd: Udtalelse om brug af dyr til rewilding ved naturforvaltning

1. Baggrund

I Danmark er der over de seneste årtier kommet et stigende fokus på at fremme en mere vild na-
tur. Formålet er at skabe natur, der i højere grad er selvforvaltende. Det vil sige, at den skal kunne 
udvikle sig uden eller med kun en begrænset indblanding fra mennesker, og den skal kunne rumme 
en høj grad af biodiversitet. Ved denne form for naturforvaltning prøver man derfor at genetablere 
og understøtte naturens egne måder at udvikle sig på. Denne tilgang ses ikke kun i Danmark. I en-
gelsktalende lande kalder man denne tilgang ”rewilding” (genforvildning), og ordet optræder stadigt 
hyppigere i den danske debat. Begrebet rewilding bruges dog meget forskelligt, både i forhold til 
hvordan det defineres, og i forhold til hvilken slags naturforvaltning, der i praksis er tale om. 

Der er brug for mange forskellige tiltag, når naturen skal udvikle sig til at kunne klare sig selv. Når 
naturen forvalter sig selv, er den under stadig forandring som følge af fx storme, oversvømmel-
ser, brande og sygdomme hos dyr og planter. Det er vigtigt for denne selvforvaltning, at alle led i 
fødekæder og processer i økosystemer er til stede og har de nødvendige betingelser for at kunne 
fungere. Det kan fx indebære, at man lader gamle væltede træer og døde dyr ligge, så de kan indgå 
i naturens cyklus. Det kan også betyde, at man genindfører naturlige processer, som er gået tabt i 
vore dage, fx ved at sætte større dyr ud i et område, fordi de med deres adfærd kan bidrage til land-
skabets udvikling og forvaltning i retning af en større mangfoldighed. Det kan dyrene fx ved at spise 
nogle bestemte planter, så andre planter får bedre betingelser, ved nedtrampning af jorden, ved at 
afsætte gødning, og ved at sprede frø rundt i området. De udsatte dyr kan både være vilde dyr som 
bisoner og elge, og domesticerede dyr som heste og kvæg, og tanken er, at de skal spille den sam-
me rolle i naturen, som man mener, at deres vilde forfædre gjorde. Uanset dyrenes oprindelse som 
vilde eller domesticerede udsættes de i princippet til et liv som vildtlevende dyr. På længere sigt vil 
de domesticerede dyr under de rette betingelser over generationer kunne udvikle sig både adfærds-
mæssigt og genetisk i retning af mere vilde former – en slags af-domesticering. 

Selv om tanken er, at dyrene skal kunne klare sig selv, kan der i praksis godt være en grad af både 
pasning og forvaltning af bestanden, enten som en indledningsvis hjælp eller som et permanent 
tiltag. Men som udgangspunkt skal bestanden reguleres ved de mekanismer, der i øvrigt hersker i 
naturen, fx udvandring og indvandring af dyr, sult, tørst, sygdom og kulde. Det er normalt for vilde 
populationer af planteædende dyr at tabe op til 30 % af deres kropsvægt pga. begrænset føde om 
vinteren. Det kan ligefrem være nødvendigt for rewilding, at dyrene oplever en vis grad af sult for at 
sikre, at de søger føde over hele området, og at flere typer vegetation bides ned – også de mindre 
velsmagende. Supplerende fodring er derfor ikke ønskelig. Dyrene er desuden afhængige af, om 
den naturlige vegetation tilbyder tilstrækkelig beskyttelse mod vind og vejr. I naturen er det ikke 
ualmindeligt, at op mod en tredjedel af en bestand dør i løbet af vinteren. Dette giver en naturlig 
selektion af dyrene og skaber variation i mængden af afgræsning i området, hvilket er på linje med 
rewildingens principper. Diskussioner om behovet for forvaltning af bestandenes størrelse i forhold 
til arealet henleder opmærksomheden på fraværet af rovdyr i naturen, som ellers i mange tilfælde 
ville kunne hjælpe til at holde bestanden nede. Rovdyr kan således også have en vigtig funktion i for-
hold til ønsket om en mere selvforvaltende natur. Her kan man fx vælge at undlade at skyde rovdyr, 
der selv søger at etablere sig i et område, som det er tilfældet med ulvene i Danmark. Rovdyrene 
holder dog ikke nødvendigvis bestanden så langt nede, at dyrene undgår sult og andre af naturens 
reguleringsmekanismer.
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Det Dyreetiske Råd: Udtalelse om brug af dyr til rewilding ved naturforvaltning

Hvis naturen skal forvalte sig selv, er der brug for alle processer i økosystemet, fx også nedbrydningen af døde dyr.
Foto: Colourbox
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Det Dyreetiske Råd: Udtalelse om brug af dyr til rewilding ved naturforvaltning

De udsatte dyr kan principielt set komme i en gråzone mellem en status som vilde dyr og som hus-
dyr. Hvis de i udgangspunktet er domesticerede, er der desuden en biologisk gråzone, hvis populati-
onen får mulighed for at af-domesticere sig og med tiden blive en vild bestand. Dermed kan det blive 
uklart, hvilke forpligtelser der er til at sikre fx, at dyrene ikke sulter, at der bliver sørget for dem, hvis 
de bliver syge eller kommer til skade, og at de ikke overlades til en langsom død, hvis de ikke kan 
klare sig. Sådanne forpligtelser har man juridisk kun, når det gælder hold af dyr, ikke når der er tale 
om dyr, man ikke holder. I praksis er det dog svært at etablere områder i Danmark af en størrelse, 
hvor bestande af en række store dyrearter vil kunne klare sig selv uden menneskers indblanding. 
Der sættes typisk en form for hegn om området, hvilket forhindrer dyrene i at sprede sig. Derved 
forhindres de også i at prøve at finde føde og andet andre steder, hvis det ellers er tilgængeligt uden 
for hegnet. Om vinteren, hvor føden som regel er knap, er der derfor større risiko for, at der er nogle 
dyr, der går til. Dette er som nævnt en normal del af bestandsreguleringen og udvælgelsen af dyr 
i naturen, og dermed er det også et vigtigt element i rewilding. Men det er ikke lovligt i forhold til 
dyrehold at lade dyrene dø af sult. For at undgå dette kan man fx give supplerende foder og/eller 
regulere bestanden med jagt, så der ikke er flere dyr, end området kan bære.

Der er ikke enighed i diskussionerne af rewilding om, hvor grænsen går. Alle synes at være enige 
om, at udgangspunktet er, at dyrene skal klare sig selv på naturens præmisser. Men nogle i debatten 
mener, at mennesker – idet man har ansvaret for at have sat dyr ud i rammer, man selv har be-
stemt og afgrænset – også har ansvaret for at beskytte dem mod de værste dyrevelfærdsmæssige 
udfordringer. Og andre mener, at en sådan menneskelig indblanding er uforenelig med hele idéen 
om rewildingens selvforvaltende natur og derfor skal undgås. Her ses de dyrevelfærdsmæssige 
udfordringer som en acceptabel del af det naturlige liv. Der kan også være forskellige overvejelser 
omkring hvilke tiltag, der anses for acceptable, hvis der af dyreværnsmæssige hensyn er behov for, 
at mennesker blander sig i forvaltningen. Dertil kommer, at de udsatte dyr kan skabe interessekon-
flikter, fx hvis de ødelægger afgrøder, giver anledning til ulykker, eller spreder sygdomme. 

I Holland har man gjort sig en del erfaringer med rewilding. Der refereres i forbindelse med rewil-
ding ofte til projektet ved Oostvaardersplassen, hvor der i 1980’erne og de tidlige 1990’ere blev 
udsat kvæg, heste og krondyr. Dyrene blev anset for at være vilde dyr, og skulle derfor klare sig 
uden menneskers indblanding. Dyrebestandene voksede, og mange dyr døde om vinteren, når der 
var knaphed på føde. Dette udløste massiv kritik, og i flere omgange er forvaltningen af dyrebe-
standene blevet drøftet og justeret. I første omgang anbefalede en komité bl.a., at der blev sikret 
tilstrækkeligt læ, at bestandene blev overvåget, og at dyr, der ikke forventedes at kunne klare sig 
vinteren over, blev aflivet. Ved en senere evaluering efter en hård vinter, hvor dyr trods de nævnte 
tiltag alligevel sultede og døde, blev der fremsat yderlige anbefalinger, bl.a. om yderligere læ-for-
hold, at aflive de svage dyr på et tidligere tidspunkt, og om nødvendigt at reducere bestandens 
størrelse, så den passer til arealet. Forvaltningen giver dog fortsat anledning til stor debat og be-
kymring for dyrenes velfærd. Der blev i 2017 derfor nedsat et udvalg, der skulle rådgive om den 
fremtidige forvaltning af Oostvaardersplassen. Udvalgets rapport kom i april 2018. Her understre-
ges igen, at der skal sikres tilstrækkeligt læ, og det anbefales bl.a., at dyrebestandene reduceres 
markant, så antallet af dyr passer bedre til områdets fødegrundlag.

Det Dyreetiske Råd henviser til materialet i bilag 2, som ovenstående tekst bygger på, for yderligere 
information om rewilding og om de hollandske erfaringer fra Oostvaardersplassen.
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Det Dyreetiske Råd: Udtalelse om brug af dyr til rewilding ved naturforvaltning

2. Formål og afgrænsning 

Selv om der i Danmark mange steder udsættes dyr til forskellige former for naturpleje, og der er en 
stigende interesse for rewilding, er der på nuværende tidspunkt ikke mange projekter, hvor dyrene 
sættes ud uden opsyn og opfølgning, hvis der opstår dyrevelfærdsmæssige problemer. Og i så fald 
er der tale om dyr, der i forvejen var vildtlevende, men blot er blevet flyttet. Egentlig rewilding, for-
stået som natur, der er uden menneskers indblanding, er derfor foreløbig sparsomt forekommende 
i Danmark. Rådet bruger dog alligevel betegnelsen rewilding i indeværende udtalelse til at dække 

Indvandring af fx ulve anses af nogle for en form for passiv rewilding. Der gælder dog ikke de samme forpligtelser 
over for dyrene som ved aktiv udsætning. 
Foto: Colourbox
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Det Dyreetiske Råd: Udtalelse om brug af dyr til rewilding ved naturforvaltning

de omtalte naturplejeprojekter, der involverer udsætning af dyr, dels af hensyn til overskueligheden 
ved kun at bruge en betegnelse og dels for at fastholde opmærksomheden på, i hvilken retning ud-
viklingen kan gå.

Det Dyreetiske Råd har bemærket, at der sammen med den stigende interesse for rewilding, også 
er udtrykt ønske om, at de dyr, der udsættes i Danmark, i højere grad lever ”det vilde liv” for der-
ved at komme nærmere målsætningen om et selvforvaltende økosystem. Dyrenes velfærd er i den 
sammenhæng ikke nødvendigvis et tungtvejende hensyn, da fokus i stedet er rettet mod populati-
onsdynamikker og økosystemets funktioner, hvilket indebærer en risiko for at tilsidesætte hensyn 
til dyrenes velfærd. Rådet ønsker med denne udtalelse derfor at sætte fokus på dyrevelfærds- og 
dyreetiske overvejelser i forbindelse med rewilding, herunder de juridiske udfordringer, som disse 
projekter giver anledning til.

Rewilding omfatter som nævnt en række forskellige tiltag. Det Dyreetiske Råd forholder sig ikke til 
naturforvaltning som sådan og drøfter derfor ikke rewilding i bredere forstand, fx hvor dette ikke 
involverer udsætning af dyr. Rådet ser alene på de dyreetiske og velfærdsmæssige aspekter ved 
udsætningen af dyr i forbindelse med sådanne projekter. Rådet afgrænser dermed sine drøftelser 
til at omhandle udsætning af dyr, hvor planen er, at dyrene så vidt muligt overlades til at skulle 
klare sig selv som vildtlevende dyr. 

Rådet har noteret, at der er en række forhold omkring udsætning af dyr og naturforvaltning i andre 
sammenhænge, der rummer problematikker, der ligger tæt på emnet rewilding og kan involvere et 
langt større antal dyr. Rådet har dog valgt ikke at inkludere dem i de aktuelle drøftelser, da de sam-
tidig også rummer aspekter, der falder uden for den valgte afgrænsning. Dette skal dog ikke tages 
som udtryk for, at Rådet ikke også ser relevante drøftelser for disse emner. Det gælder bl.a. udsæt-
ning af dyr i andre sammenhænge, fx fasaner, der udsættes med henblik på jagt og ikke rewilding, 
og dyrehaver, hvor en dyrebestand holdes som en del af et kulturlandskab og ikke for at fremme bio-
diversitet. Det gælder også vilde dyrs vandring og etablering i nye områder, fx ulvens indvandring. 
Dette anses af nogle som en passiv form for rewilding, hvor man ved at undlade bekæmpelse lader 
dyrene bidrage til økosystemets selvforvaltning. Dette involverer imidlertid ikke en aktiv udsætning 
af dyr, og dermed heller ikke de forpligtelser, som vil kunne følge af aktivt at have anbragt dyr i et 
bestemt område. Ligeledes gælder det de invasive arter eller på anden måde uønskede dyr, som 
ikke får lov at etablere sig men søges begrænset eller helt bekæmpet, som fx vildsvin, mårhund 
og undslupne mink fra minkfarme. Andre aspekter omfatter udsætning af dyr fra vildtpleje eller i 
forbindelse med forskning, menneskers adgang til at bruge naturområder og sikkerhed for dem, der 
færdes i området, rewilding-projekters værdi som turistattraktioner, mulige udfordringer ved be-
kæmpelse af og beskyttelse mod smitsomme sygdomme, samt naturpleje i øvrigt, herunder hvilken 
natur, og dermed hvilke dyr, der ønskes i Danmark. For drøftelser om udsætning af fasaner, og om 
bekæmpelse af uønskede dyr og invasive arter henvises til Det Dyreetiske Råds udtalelse om jagt.
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3. Lovgivning og andre rammer

Der er en række love og bekendtgørelser, der har betydning for mulighederne for brug af dyr til 
rewilding ved naturforvaltning. Herunder skitseres blot dem, og de aspekter af dem, der umiddelbart 
synes at være relevante i forhold til Det Dyreetiske Råds drøftelser. Der er ikke tale om en udtøm-
mende oversigt, og i forhold til rewilding som helhed kan andre aspekter også være relevante, fx 
regler om naturforvaltning og miljø.

Som det fremgår, er det uklart, hvordan begrebet rewilding skal forstås, men når der i Danmark ud-
sættes dyr i rewilding-lignende projekter, er der typisk en form for hegn omkring det område, hvor 
dyrene udsættes. Lovgivningen har ikke en klar definition af, hvad der skal forstås ved hold af dyr, 
men gennemgangen tager udgangspunkt i den antagelse, at der i juridisk forstand er tale om hold 
af dyr, når dyrene forhindres i at kunne bevæge sig uden for et nærmere afgrænset område. 

Dyreværnsloven (LBK nr. 20 af 11/01/2018)
Dyreværnsloven gælder for alle dyr. Loven stiller i § 1 krav om, at dyr skal behandles forsvarligt 
og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe. Dette krav 
omfatter både dyr, der holdes af mennesker, og vildtlevende dyr, som mennesker kommer i kontakt 
med. Loven stiller endvidere i § 2 krav om, at den, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles 
omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiolo-
giske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske 
og videnskabelige erfaringer.

Kravene i § 1 gælder således alle personer, der er i kontakt med dyr, mens kravene i § 2 kun gælder 
de personer, der holder dyr, og det er uanset, om der er tale om hold af landbrugsdyr, dyr i dyrepar-
ker eller andre former for dyrehold. Man har således fx pligt til at behandle vilde dyr forsvarligt, hvis 
man er i kontakt med dem, men man har kun pligt til fx at fodre de dyr, man selv holder.

I lovens § 3 stilles krav om, at rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes, så dyrenes behov 
tilgodeses, bl.a. i forhold til bevægelsesfrihed og hvile, og at dyrene skal sikres mod vejr og vind. 
Loven stiller i § 3 endvidere krav om, at enhver, der holder dyr, skal sørge for, at dyret tilses mindst 
en gang om dagen. Det gælder dog ikke fritgående dyr på græs eller lignende – men de skal stadig 
tilses jævnligt.

Det Veterinære Sundhedsråd og Dyreværnsrådet (nedlagt siden 1. januar 2016) har i en fælles ud-
talelse af 8. november 2012 anført en række betingelser for, at bl.a. § 3 kan antages at være opfyldt 
for dyr, der går ude i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr. For eksempel skal alle dyr, 
der går ude i mere end 12 timer af døgnet i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr, 
være forberedt på at skulle være udegående. Dyrene skal således være tilvænnet til at gå ude, så 
de har udviklet et kraftigt og tæt hårlag eller en tæt fjerdragt. De skal desuden være ved godt huld, 
og de skal tilføres supplerende foder, så det gode huld opretholdes. Derudover skal der hele tiden 
være adgang til frisk drikkevand.
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Lov om hold af dyr (LBK nr. 998 af 02/07/2018)
Lovens formål er at sikre, at hold af dyr sker på ansvarlig vis, og at hensyn til både fødevaresikkerhed, 
menneskers og dyrs sundhed samt produktionen tilgodeses. Lovens § 4 giver mulighed for at fastsæt-
te regler om registrering og mærkning af dyr, og den mulighed er udnyttet med bekendtgørelse om 
mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder, jf. nedenfor. 

Af lovens § 16 fremgår, at opdrættet vildt kun må udsættes, hvis det forventes at være i stand til at 
overleve i naturen. Bestemmelsen omfatter ikke hensyn til beskyttelse af den fritlevende vildtbestand, 
da dette er reguleret i jagtloven. Opdrættet vildt betragtes som husdyr, så længe det er i menneskers 
varetægt, jf. lovens § 17. Dette indebærer, at vildt, som opdrættes, ikke er omfattet af jagtloven, men 
af husdyrlovgivningen. 

Bekendtgørelse af lov om hold af heste (LBK nr. 304 af 30/03/2017)
Reglerne i lov om hold af heste finder anvendelse på ethvert hestehold, bortset fra heste som anven-
des i forbindelse med tekniske og videnskabelige undersøgelser (jf. lovens § 1). Heste, der udsættes 
som led i et rewilding-projekt, vil således i udgangspunktet være omfattet af lovens regler.

Loven giver mulighed for, at miljø- og fødevareministeren i særlige tilfælde helt eller delvis kan und-
tage visse hestehold fra loven, men det er uklart, om dette vil kunne gælde for rewilding-projekter. 
Af bemærkningerne til denne bestemmelse fremgår bl.a., at bestemmelsen fx vil kunne anvendes i 
tilfælde, hvor et hestehold er placeret i en fredet bygning, og hvor det på grund af fredningsværdi-
erne ikke er muligt at opfylde kravene om eksempelvis indretning af stalden.

Det følger af lovens § 16, at der for ethvert hestehold skal være adgang til en fold. En fold defineres 
i lovens § 2 som en udendørs indhegning, og der er fastsat krav til foldens størrelse. Krav til folden 
må således forventes også at gælde for heste, der udsættes på afgrænsede arealer, uanset om det 
er hensigten, at disse skal leve (delvist) vildt og gå ude hele året. De tilgængelige arealer i et rewil-
ding-projekt overstiger dog typisk almindelige foldstørrelser. 

Af lovens § 19 fremgår, at den ansvarlige for et hestehold skal sikre, at heste, som går ude i vinter-
perioden og i perioder med vinterlignende vejr, kun er ude i mere end 12 timer i døgnet, hvis de har 
udviklet et kraftigt og tæt hårlag, er ved godt huld og har adgang til et læskur eller en bygning, hvor 
alle dyr samtidig kan hvile på et tørt, strøet leje. Dyreværnsrådet og Det Veterinære Sundhedsråd 
har i fælles udtalelser (i 2001 og 2005) udtalt, at december, januar og februar altid skal betragtes 
som vinterperiode, men at det også ofte er vinterlignende vejr i november og marts måned. Miljø- 
og fødevareministeren kan dog undtage heste af bestemte racer fra dette krav (§ 20), og denne 
mulighed er benyttet i bekendtgørelse om udegående heste, jf. nedenfor. 

Af lovens § 25 følger, at hesten i en tidlig alder skal oplæres til at blive håndteret, men dette krav 
gælder ikke for heste, der lever delvist vildt i særligt afgrænsede områder. Undtagelsen blev indsat 
i 2017, fordi der visse steder i Danmark findes heste, som lever delvist vildt på afgrænsede arealer, 
og hvor det ikke er hensigtsmæssigt at stille krav til håndtering, fx i rewilding-lignende projekter. Her 
benyttes hestene til naturpleje samtidig med, at der også er tale om en attraktion, der trækker be-
søgende til. Hestene er af en hårdfør natur, lever i en flok og danner deres eget hierarki. De går ude 
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hele året med mindst mulig indblanding fra menneskers side. Men der er typisk adgang for publikum 
til de arealer, hvor hestene holdes. Derfor er det af sikkerhedsmæssige grunde vigtigt, at hestene ikke 
vænnes til at blive håndteret, så de naturligt holder en passende afstand til mennesker. Når termino-
logien ”lever delvist vildt” er valgt i stedet for ”lever vildt”, skyldes det især, at hestene, trods deres 
frie liv, bliver holdt på et afgrænset område og er under opsyn og fodres, såfremt der fx under en 
meget streng vinter bliver knaphed på føde i området. Ved afgrænsede områder forstås eksempelvis 
et naturreservat, en dyrepark eller lignende.

Loven stiller endvidere bl.a. krav om, at heste skal have fri adgang til frisk drikkevand (§ 22), at he-
ste skal tilses mindst én gang om dagen (§ 23), og at heste i tilfælde af sygdom eller tilskadekomst 
om nødvendigt skal isoleres, plejes og behandles (§ 24).

Kun heste af særligt hårdføre racer må holdes ude om vinteren 
uden adgang til læskur, fx exmoor-ponyerne på Langeland.
Foto: Colourbox
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Bekendtgørelse om udegående heste (BEK nr. 979 af 16/08/2017)
Af bekendtgørelsen følger, at nogle hesteracer på visse betingelser kan holdes ude døgnet rundt 
uden adgang til læskur eller bygning i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr. I før-
ste omgang gjaldt dette for islandske heste og shetlandsponyer, men med den seneste ændring af 
bekendtgørelsen (2017) blev konik-heste, przewalski-heste og exmoor-ponyer tilføjet til listen, da 
disse racer også vurderes at være tilstrækkeligt hårdføre.

Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder (BEK nr. 598 af 31/05/2017)
Af bekendtgørelsen fremgår, at kvæg, får og geder samt svin skal være forsynet med et øremærke. 
Mærkning af kvæg skal være foretaget senest 20 dage efter fødslen, og inden dyret føres fra op-
rindelsesbesætningen. Fødevarestyrelsen kan dog give tilladelse til, at øremærkning af kalve, der 
afgræsser områder godkendt til naturpleje, kan udskydes i op til seks måneder efter fødslen. For 
bisonokser gælder, at øremærkning skal være foretaget senest ni måneder efter fødslen. Bisonkalve, 
der fjernes fra deres mødre eller fra oprindelsesbesætningen inden ni måneder efter fødslen, skal 
være mærket. Det er muligt at mærke kvæg med en chip, hvis de ikke indgår i fødevarekæden, og 
hvis det vurderes, at de holdes af kulturelle eller historiske årsager. 

Mærkning af får og geder skal være foretaget senest 60 dage efter fødslen, og inden dyret føres fra 
oprindelsesbesætningen. Fødevarestyrelsen kan dog give tilladelse til, at øremærkning af mufloner, 
der afgræsser ekstensive områder, bliver foretaget senest ni måneder efter fødslen. Lam, der føres 
fra området inden ni måneder efter fødslen, skal være mærket. Svin skal være mærket, inden de 
føres fra oprindelsesbesætningen. Svin, der sættes ud, skal således være mærket, men der ikke er 
krav om, at deres afkom mærkes, hvis disse ikke flyttes.

Reglerne om mærkning af dyr er reguleret på EU-niveau. Det er således ikke umiddelbart muligt at 
undtage kvæg, svin, får eller geder fra kravene om mærkning, selv om dette kan være et ønske i 
forbindelse med rewilding-projekter. 

Bekendtgørelse af lov om jagt og vildtforvaltning (LBK nr. 270 af 12/04/2018)
Loven gælder ikke kun pattedyr og fugle, som er naturligt forekommende i den danske natur, men 
også dyr som er udsat og som har etableret vildtlevende, reproducerende bestande i naturen, med-
mindre de traditionelt betragtes som husdyr.

Det følger af lovens § 3, at jagt kun må drives på vildt, der er fastsat jagttid for, og kun inden for den 
jagttid, der er fastsat for arten. I medfør af lovens § 3, stk. 3, er der dog hjemmel til at fastsætte 
regler, der udvider, begrænser eller ophæver jagttiden for de enkelte vildtarter inden for nærmere 
afgrænsede områder samt på fiskeriterritoriet eller dele heraf. 

Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse (LBK nr. 934 af 27/06/2017)
Formålet med loven er at sikre en generel beskyttelse af naturen, og dette gøres gennem en række 
bestemmelser, der sigter efter at forbedre, genoprette eller tilvejebringe områder, der er af betyd-
ning for vilde dyr m.v. Lovens § 31 regulerer udsætning af dyr i Danmark, og reglen fastslår, at dyr, 
der ikke findes naturligt vildtlevende i Danmark, ikke må udsættes i naturen uden miljø- og fødeva-
reministerens tilladelse. 
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4. Rewilding i Danmark

Der er mange projekter i Danmark, der omtales som rewilding, men som ikke nødvendigvis invol-
verer alle aspekter, som rewilding kan indebære. Naturplejeprojekter kan have forskellige grader af 
selvforvaltning, det kan fx også være helårsgræsning, hvor husdyr går ude hele året og er med til at 
forme landskabet. I Danmark ligger de fleste projekter, der omtales som rewilding, mellem en form 
for helårsgræsning med dyr, der er vilde eller som ikke længere skal holdes som husdyr, såkaldt 
vildgræsning, og rewilding som fx i det tidligere omtalte hollandske projekt. 

I Danmark er udsætning af bævere indtil videre det projekt, der kommer tættest på at efterleve 
idéerne om rewilding fuldt ud. Bæverne er blevet udsat i nogle områder, fordi man her ønskede 
en ændring af naturen, som netop denne dyreart kan fremme. Bæverne fælder træer, bygger små 
dæmninger og ændrer vandløb, og de skaber dermed en dynamisk udvikling af naturen, som også 
kan tiltrække andre dyrearter. Bestanden af bævere er efterhånden vokset, og da dyrene ikke er 
indhegnet, breder de og deres effekt på naturen sig nu også til områder, hvor de ikke er ønskede, 
fx landbrugsarealer. Der er derfor overvejelser om, hvorvidt og i så fald hvordan bestanden skal 
reguleres.

De øvrige projekter i Danmark involverer dyrearter, der er udsat for deres egenskaber som plante-
ædende dyr af en størrelse, hvor også deres færden og adfærd i sig selv vil påvirke naturen. Der er 
udsat hårdføre racer af heste og kvæg, samt elg, bison, krondyr, dådyr og vildsvin. Der er således 
både tale om dyr, der i udgangspunktet er domesticerede, og dyr, der allerede er vilde. Fælles for disse 
projekter er, at der er en form for hegn omkring dyrene, så de ikke forlader det område, de er tiltænkt 
at skulle fungere i.

Hvor bæverne er overladt til at klare sig selv på naturens præmisser, er dyrene i de øvrige og ind-
hegnede projekter i et vist omfang underlagt forvaltning. Som nævnt indledningsvis er der en række 
dyrevelfærdsmæssige udfordringer i form af risiko for, at dyr dør af sult og kulde, bliver syge eller 
skadede, eller på anden måde ikke kan tilpasse sig det vilde liv under de givne rammer. Der er derfor 
en grad af overvågning af dyrene og iværksat tiltag for at reducere risikoen for dyrevelfærdsproble-
mer. Det kan fx være, at de dyr, der ikke kan klare sig, enten bliver aflivet eller bliver omplaceret til 
andre steder. Det kan også være, at en del af bestanden på forhånd bortskydes i jagtsæsonen, så 
bestandens størrelse passer til arealets fødegrundlag hen over vinteren. Endelig kan der være en 
tilførsel af nye dyr for at undgå indavl.

Der er imidlertid også en del overvejelser omkring at udvikle rewildingen i Danmark. Overvejelserne 
går bl.a. på at afdække, hvilke områder der vil kunne anvendes til dette, hvordan områderne skal 
anvendes, og om og i så fald hvordan de skal afgrænses fra andre aktiviteter, fx landbrug, trafik og 
bebyggelse. I den forbindelse bliver der også fremsat forslag om at udvide listen af dyrearter, som 
kan udsættes til rewilding. Her bliver der skelet til, hvilke arter, der tidligere har levet i Europa, og 
man vil så vælge nulevende arter af samme familie, som vil kunne yde væsentlige bidrag til naturens 
selvforvaltning. Blandt de mere eksotiske arter kan nævnes vandbøfler, der kan græsse i vådområ-
der, samt næsehorn og elefanter, der med deres størrelse vil kunne påvirke naturen mere end heste 
og kvæg. Også store kattedyr som fx leoparder og løver bliver nævnt. Den risiko, som de store og 
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potentielt farlige dyr udgør for mennesker, og de dyrevelfærdsmæssige udfordringer der kan være 
for nogle af dem ved udsætning i Danmark, gør dem dog til mindre sandsynlige valg.

Denne udvikling vil imidlertid støde på nogle juridiske udfordringer. Som beskrevet i afsnittet om lov-
givning anses de udsatte dyr for dyrehold, og dermed er rewilding-projekterne underlagt regler, som 
kan være i direkte modstrid med ideerne omkring rewilding i forhold til fx fodring, adgang til vand, 
mærkning af dyr, og selve idéen om at acceptere at nogle dyr i perioder ikke er ved godt huld, eller 
dør af sult og kulde som led i den selvforvaltende proces. Hvis rewilding skal have mulighed for at 
udvikles, kan det derfor være nødvendigt, at der gives muligheder for dette rent juridisk. Dette kan 
ske nationalt eller – hvor rammerne er fastsat på EU-niveau – ved ændring af de relevante EU-regler.

Udsatte bævere skaber dynamik i naturen ved at bygge små dæmninger. I modsætning til andre rewilding-projekter i 
Danmark er bæverne ikke indhegnet, så når bestanden vokser, spredes dyrene og deres effekt på naturen, bl.a. ved 
Klosterheden.
Foto: Colourbox
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5. Det Dyreetiske Råds overvejelser og anbefalinger

Det Dyreetiske Råd har i sine drøftelser af emnet rewilding ikke kun forholdt sig til, hvordan rewil-
ding-lignende projekter i dag fungerer i Danmark, men også hvordan sådanne projekter vil kunne 
udvikle sig set i lyset af den stigende interesse, der er, for at fremme mere vild og selvforvaltende 
natur i Danmark bl.a. med udsætning af dyr. Projekterne spænder som nævnt vidt fra udsætning af 
vilde dyr, der skal fungere som vildtlevende, til udsætning af husdyr, der til en vis grad lever som 
holdte dyr, og Rådets medlemmer er i visse tilfælde bekymrede for udviklingen i relation til dyrenes 
velfærd. Rådet har i sine drøftelser fokuseret på tre hovedemner: dyrevelfærd, forpligtelser over for 
de udsatte dyr, og konkrete tiltag vedrørende dyr i rewilding-projekter. 

5.1 Dyrevelfærd
Det Dyreetiske Råd har drøftet dyrevelfærden for de udsatte dyr ved rewilding. Der er både forde-
le og ulemper. Det er åbenlyst, at naturen giver dyrene muligheder for at udfolde normal adfærd, 
både som individ og som del af en større flok. Dyrene har i et vist omfang også muligheder for at 
reagere på omgivelser i forandring, fx ved flytte sig til et andet sted for at finde mere attraktiv føde 
eller et mere bekvemt opholdssted. Dyrevelfærden er på den måde mindre udfordret end i almin-
deligt dyrehold. Til gengæld er der risiko for, at dyrene oplever perioder med sult, tørst og kulde, 
der kan være manglende eller utilstrækkeligt læ og tørre steder, de kan ligge, og hvis de bliver syge 
eller kommer til skade, kan der gå noget tid, inden det bliver opdaget, og der bliver taget hånd om 
det, og i værste fald kan dyrene dø efter langvarig lidelse. Som nævnt er netop disse udfordringer i 
princippet en integreret del af rewildingens koncept, og jo bedre dyrene beskyttes mod disse udfor-
dringer, jo mere fjerner projektet sig fra rewildingens målsætning om en selvforvaltende natur, hvor 
netop de udfordringer er med til at sikre en genetisk sund bestand og til at motivere dyrene til at 
indtage forskellige slags føde. Det at områderne, som dyrene udsættes i, er afgrænset af hegn, kan 
også have betydning for dyrenes velfærd. Hegn kan ganske vist beskytte dyrene mod trafik, men 
samtidig begrænser hegn også dyrenes mulighed for at vandre videre og fx søge føde, hvis området 
er ved at være nedbidt, eller opsøge steder med mere tørt underlag og læ. Hegnet kan også være 
begrænsende for genetisk udveksling, så der er risiko for indavl. Jo større det indhegnede areal er i 
forhold til den aktuelle dyrebestand, jo færre begrænsninger vil det dog give for dyrene.

Det Dyreetiske Råd har drøftet dilemmaet mellem på den ene side at lade dyrene leve som vildt-
levende for at opnå nogle naturplejemæssige gevinster og på den anden side at skulle varetage 
hensyn til deres velfærd. Det står i den forbindelse allerede fra starten klart, at det naturlige liv efter 
Rådets opfattelse ikke nødvendigvis er ensbetydende med optimal dyrevelfærd. Rådets medlemmer 
kan godt acceptere, at dyrene i perioder oplever en vis grad af sult, tørst og kulde. Men det er af-
gørende, at de udsatte dyr er hårdføre nok til, at det kan forventes, at de kan klare sig i det valgte 
område, uanset om der er tale om udsatte vilde eller domesticerede dyr. Dyrenes grad af domesti-
cering kan dog godt have betydning for deres robusthed som vildtlevende dyr.

Rådet har videre drøftet betydningen af, at området, som dyrene er i, er indhegnet. Medlemmerne 
finder det problematisk, hvis dyrene på grund af den situation, de er blevet bragt i, overlades til 
lidelse, evt. med dødelig udgang. Hegnet er efter Rådets opfattelse i den sammenhæng ikke væ-
sentligt i sig selv, men størrelsen og kvaliteten af arealet er. Hvis arealet har en størrelse og kvalitet, 



15

Det Dyreetiske Råd: Udtalelse om brug af dyr til rewilding ved naturforvaltning

så dyrene har en reel mulighed for at vandre efter føde og for at søge til områder, der giver bedre 
beskyttelse mod vind og vejr, er det nemmere at acceptere, at der vil være enkelte individer, der 
alligevel har vanskeligt ved at klare forholdene. Rådet anerkender dog, at det i praksis kan være 
vanskeligt at afgøre, hvor stor betydning arealets størrelse og beskaffenhed og dermed indhegning 
af området har for evt. forekomst af dyrevelfærdsmæssige problemer.

5.2 Forpligtelser over for de udsatte dyr
Som det fremgår af lovgivningsafsnittet tager regler vedrørende dyr for det meste udgangspunkt i, 
at dyrene enten holdes som husdyr eller er vildtlevende. Dyrene, der udsættes i rewilding-projekter, 
havner imidlertid i en gråzone, hvor planen er, at deres status ændres fra at have været holdt af 
mennesker til at være delvist vildtlevende, til – hvis de ultimative principper i rewildingen realiseres 
– at være helt vildtlevende uden menneskers indblanding. Der er derfor risiko for konflikt mellem 
forskellige normer vedrørende ansvar for dyr, og desuden med dyreværnslovens og tilknyttede reg-
lers bestemmelser. Skal dyrene betragtes som husdyr, med de begrænsninger dette giver juridisk 
for at realisere rewilding, eller skal de betragtes som vilde dyr med de dertilhørende manglende 
krav om at sikre foder, vand og lign.? Eller er der behov for at udvikle særlig lovgivning og normer 
vedrørende dyr, der kommer til at befinde sig i gråzonen derimellem, hvis rewilding skal udvikles i 
Danmark? Med andre ord – i hvilket omfang bør mennesker have ansvar for de dyr, der er sat ud – 
juridisk såvel som moralsk – når det gælder fx overvågning og indgriben, hvis dyrene har svært ved 
at klare sig, eller forebyggende tiltag som fodring eller aflivning?

Det Dyreetiske Råd mener som udgangspunkt, at når der udsættes dyr i et område, der er omgivet af 
hegn, så følger der også et ansvar med for dyrene. Rådet anerkender, at der, uanset om der er hegn 
eller ej, også vil være andre begrænsninger for dyrenes færden, fx veje, byer, opdyrkede arealer osv., 
ligesom det kan gælde for nogle af de vildtlevende dyr, der allerede er i området. Men Rådet finder, at 

Det Dyreetiske Råd mener, at der med udsætning af dyr i indhegnede områder må følge en vis grad af overvågning 
og indgriben i perioder, der kan være vanskelige, fx under en hård vinter for galloway-kvæget i Molslaboratoriet.
Foto: Molslaboratoriet



16

Det Dyreetiske Råd: Udtalelse om brug af dyr til rewilding ved naturforvaltning

det, at der aktivt er sat en fysisk barriere for at fastholde nogle dyr på et bestemt areal, også medfø-
rer forpligtelser. En undtagelse kan dog være, hvis arealet er så stort, at dyrene ikke møder hegnet og 
kan finde både føde og læ. Rådets medlemmer finder det således problematisk, hvis dyrene på grund 
af menneskers aktiviteter påføres problemer og begrænsninger, der gør det svært for dem at klare 
sig. Rammerne og de udsatte dyr skal altså være egnede, og rewilding kan medføre forpligtelser over 
for dyrene, men spørgsmålet udestår stadig om, i hvor høj grad mennesker skal styre udviklingen.

Rådet mener, at uanset hvordan dyrene i rewilding-projekter er og fremover vil være beskyttet 
juridisk, er der under alle omstændigheder en moralsk forpligtelse til så vidt muligt at beskytte de 
udsatte dyr mod unødig lidelse, hvis deres færden er begrænset af hegn. Unødig lidelse skal i denne 
sammenhæng forstås som lidelse, der kan forhindres ved en rimelig grad af overvågning og indgri-
ben, fx ved at aflive dyr som vurderes ikke at overleve en nær fremtid. Som det fremgår herunder 
i afsnittet om de konkrete anbefalinger, peger Rådet på en række tiltag, som Rådet anser for nød-
vendige i forhold til forvaltningen, og Rådet lader det være op til rette instanser at vurdere juraen i 
disse. Rådets overordnede indstilling er, at når der udsættes dyr til rewilding, skal det både sikres, at 
området er passende for en population af dyr, der skønnes egnede til at leve det pågældende sted, 
og der skal gøres noget for at minimere risikoen for individuelle dyrs alvorlige lidelse. Rådet mener 
ikke, at der skal være tale om en tilsynspligt og omsorg for dyr svarende til almindeligt husdyrhold, 
men at der med udsætningen må følge en vis grad af overvågning og indgriben i perioder, der kan 
være vanskelige for dyrene. Rådet ser dette ansvar på linje med den pligtfølelse mange allerede har 
til at skride ind, hvis de får kendskab til lidelse hos vilde dyr, hvor fx ræve med skab eller tilskade-
komne rådyr aflives. 

Mere specifikt har Rådet drøftet forpligtelser i relation til sult og regulering af dyr i indhegnede om-
råder. Rådet anerkender, at sult bidrager væsentligt til at få dyrene til at vandre over hele arealet, 
og på længere sigt bidrager dette også til en naturlig selektion i bestanden. Rådet accepterer en vis 
grad af sult og mener ikke, at der som udgangspunkt bør være pligt til at fodre dyrene. Rådet finder 
det dog afgørende at undgå unødig lidelse, og Rådet mener derfor, at aflivning kan komme på tale. 
Som led i at sikre at fødegrundlaget i området er tilstrækkeligt i forhold til bestandens størrelse og 
generelt at skabe gode betingelser for bestanden, mener Rådet også, at der er behov for at regulere 
og forvalte bestanden. Dette gælder både i forhold til aflivning af svage individer, til tilførsel af nye 
dyr for at undgå indavl, og til sammensætning af bestanden, fx i tilfælde af for mange hanner, der 
normalt ville søge til nye områder og etablere egen flok, men som er forhindret pga. hegnet.

Der er blandt Det Dyreetiske Råds medlemmer forskellige vurderinger af, hvornår der er behov for, 
at mennesker griber ind, sådan som det også ses generelt i debatten om rewilding. Det kan fx gælde 
ved overvejelser om betydning af, at dyrene er i et indhegnet område, om graden af sult og afmag-
ring, om behovet for supplerende fodring, om behovet for hjælp hvis dyrene kommer til skade, og 
om omfanget af tilsyn. Rådets medlemmer er dog enige om anbefalingen af de konkrete tiltag, der 
skitseres herunder.

5.3 Konkrete tiltag 
Det Dyreetiske Råd anser det for afgørende, at der også er fokus på dyrevelfærd i rewilding-pro-
jekterne og ikke bare på hensyn til ønsker om naturforvaltning. Nogle af Rådets medlemmer er 
stærkt bekymrede for udviklingen af disse projekter, og alle medlemmer er enige om, at hensyn til 
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dyrevelfærd skal inddrages allerede ved planlægning af udsætning af dyrene. Der skal således tages 
stilling til, om arealernes størrelse og beskaffenhed kan understøtte en god trivsel for de dyrearter 
og bestandsstørrelser, som tænkes udsat. I den forbindelse er det væsentligt, at de valgte arter og 
racer kan trives under danske forhold. Hvis der er tale om domesticerede dyr, skal der tages stilling 
til, om de i en overgangsperiode og om nødvendigt på permanent basis har brug for særlige tiltag 
for at sikre, at de kan klare sig. Der skal endvidere tages stilling til, hvor stor en bestand området 
kan bære, såfremt dyrene yngler.

Herunder skitserer Rådet med inspiration fra anbefalinger for det omtalte hollandske projekt en ræk-
ke konkrete tiltag, som medlemmerne skønner, vil bidrage til at sikre dyrenes velfærd. Rådet vur-
derer, at der på nuværende tidspunkt primært er behov for at udvikle planer for forvaltningen. Som 
det fremgår af lovgivningsafsnittet, er reguleringen af området kompleks, og i takt med at rewilding i 
Danmark måske udvikler sig i retning af stadigt mere selvforvaltende natur, kan det blive nødvendigt 
at evaluere lovgivningen. Det Dyreetiske Råd forholder sig i denne udtalelse dog kun til, hvordan 
forvaltningen efter Rådets opfattelse bør være for at sikre dyrene den nødvendige beskyttelse. Rådet 
henviser dermed til andre instanser for en vurdering af, om de foreslåede tiltag indebærer, at der er 
behov for tilpasning af lovgivningen og i så fald hvordan. Rådet anbefaler på den baggrund følgende: 

• Det skal sikres, at der er tilstrækkelige forhold i området til, at dyrene kan udfolde deres natur-
lige adfærd og få dækket deres adfærdsmæssige behov. Forholdene skal desuden som udgangs-
punkt give dyrene det nødvendige fødegrundlag samt yde dem tilstrækkelig beskyttelse mod 
vind og nedbør.

• Det skal sikres, at de dyrearter og racer, der udsættes, er velegnede til at klare sig i det pågæl-
dende område. Rådet minder her om § 3 i dyreværnsloven samt udtalelsen fra Det Veterinære 
Sundhedsråd og Dyreværnsrådet, som omtalt i afsnittet om lovgivning, hvor det bl.a. påpeges, 
at dyrene skal være tilvænnet til at gå ude. Det Dyreetiske Råd finder, at der i en periode efter 
udsætningen bør være opsyn med bestanden, så det sikres, at den viser tegn på at kunne trives 
under de givne forhold, at der om nødvendigt tildeles supplerende foder i overgangsperioden, og 
at evt. svage dyr fjernes.

• Der skal udvikles en plan for overvågning af bestanden i perioder, hvor det må forventes, at 
dyrene vil have særlig vanskeligt ved at klare sig, fx hvis der er mangel på føde efter en ”dårlig” 
sommer, hvis der er en særlig hård vinter, eller hvis der udbryder sygdom. Hvis der observeres 
dyr, der har svært ved at klare sig, skal der skrides ind for at hindre unødig lidelse. Når der træf-
fes beslutning om aflivning eller omplacering med henblik på at undgå unødig lidelse, bør der 
tages højde for de konkrete forhold vedr. de enkelte dyr, populationen, området, fødegrundlaget 
og vejret. Der bør formuleres konkrete kriterier for, hvornår dyr bør aflives, fx ift. huld, adfærd, 
bestandens tæthed set i relation til arealets størrelse, tilgængelig føde og muligheder for læ, 
samt vejrforhold.

• Der skal udvikles en handlingsplan for, hvornår og under hvilke betingelser man bør foretage en 
evt. reduktion af bestanden, fx i jagtsæsonen, hvis den ovennævnte reaktive aflivning forventes 
ikke at være tilstrækkelig. I den forbindelse bør der tages højde for sammensætningen af bestan-
den, fx antallet af hanner i forhold til hunner. Hvis der juridisk set i dag ikke er mulighed for dette, 
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fx pga. begrænsninger i forhold til tidspunkt på året eller dyrearter, bør dette ændres for at sikre 
forebyggelse af dyrevelfærdsproblemer.

• Der skal løbende indsamles dokumentation for projektet. I den forbindelse bør det noteres, hvor-
dan bestanden udvikler sig, og hvordan udfordringer i relation til dyrevelfærd håndteres. Det bør 
også noteres, hvordan området generelt udvikler sig både ift. dyr og planter, så udviklingen og 
effekten af rewilding kan evalueres med henblik på en fremadrettet vurdering af det pågældende 
og tilsvarende områders egnethed i forhold til at understøtte en vildtlevende dyrebestand af de 
valgte arter og de tilsigtede effekter af rewilding. 

• Endelig skal der sikres en god kommunikation til besøgende og beboere i området om formål 
med projektet og om håndteringen af dyreværnsproblemer, herunder hvornår man bør rette 
henvendelse til de ansvarlige for projektet om bekymrende observationer samt relevant kon-
taktinformation.

Rådet har desuden drøftet andre tiltag som tilførsel af nye dyr for at undgå indavl og tilskudsfod-
ring for at sikre fødegrundlaget. Rådet vurderer, at tilførsel af nye dyr for at undgå indavl kan være 
nødvendig, men at tilskudsfodring vil være imod tankegangen i rewilding og i mindre grad vil være 
nødvendigt, såfremt bestanden forvaltes som foreslået herover.

Endelig peger Rådet på, at der kan være behov for at iværksætte handlingsplaner for håndtering af 
afledte konsekvenser, som rewilding måtte medføre. Det kan fx være bedre eller værre vilkår for an-
dre vildtlevende dyr, spredning af sygdomme, mulighed for at mennesker kan opleve dyrene uden at 
disse generes, samt mulige gener for mennesker, som de udsatte dyr kan forvolde.

Det Dyreetiske Råd anbefaler, at der indsamles den nødvendige dokumentation om dyrene, så rewilding-projekterne 
også kan evalueres i forhold til dyrevelfærd, fx ved udsætningen af bison på Bornholm.
Foto: Colourbox



19

Det Dyreetiske Råd: Udtalelse om brug af dyr til rewilding ved naturforvaltning

6. Konklusion

Det Dyreetiske Råd har ikke blot drøftet emnet rewilding ud fra, hvordan situationen er i Danmark i 
dag, men også ud fra hvordan rewilding-projekter vil kunne udvikle sig. Rådet har fokuseret på tre 
hovedemner: dyrevelfærd, forpligtelser over for de udsatte dyr, og konkrete tiltag vedrørende dyr i 
rewilding-projekter. Rådet har fremsat følgende overvejelser og anbefalinger.

Dyrevelfærd
Det Dyreetiske Råd har drøftet dilemmaet mellem at lade dyrene leve som vildtlevende for at frem-
me en bestemt natur og at skulle varetage hensyn til dyrevelfærd, idet Rådet ikke mener, at det 
naturlige liv nødvendigvis er ensbetydende med optimal dyrevelfærd. Rådets medlemmer finder det 
afgørende, at de udsatte dyr er hårdføre nok til at kunne klare sig i det valgte område, og medlem-
merne finder det problematisk, hvis dyrene, på grund af den situation de er blevet bragt i, overlades 
til lidelse, evt. med dødelig udgang. 

Forpligtelser over for de udsatte dyr
Det Dyreetiske Råd mener, at uanset hvordan dyrene i rewilding-projekter er beskyttet juridisk, er 
der en moralsk forpligtelse til så vidt muligt at beskytte de udsatte dyr mod unødig lidelse, hvis der 
aktivt er sat en fysisk barriere for at fastholde dyrene på et bestemt areal. Rådets overordnede ind-
stilling er, at det skal sikres, at området er passende for en population af egnede dyr, og Rådet finder 
det afgørende, at unødig lidelse undgås. Rådet mener derfor, at der er behov for at regulere og for-
valte bestanden. Der er forskellige vurderinger blandt Rådets medlemmer af, hvornår der er behov 
for, at mennesker griber ind. Medlemmerne er dog enige om anbefalingen af de konkrete tiltag.

Konkrete tiltag
Det Dyreetiske Råd anser det for afgørende, at der også er fokus på dyrevelfærd i rewilding-projek-
terne, og ikke bare på naturforvaltning. Nogle af Rådets medlemmer er stærkt bekymrede for udvik-
lingen af disse projekter, og alle medlemmer er enige om, at hensyn til dyrevelfærd skal inddrages 
allerede ved planlægning af udsætning af dyrene. Rådet peger på en række konkrete tiltag, bl.a. i 
forhold til valg af områder og udsatte dyr, til planer for overvågning og forvaltning, til indsamling af 
dokumentation, og til kommunikation om projektet. Rådet peger også på behovet for håndtering af 
afledte konsekvenser, som rewilding måtte medføre.
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Bilag 1. Det Dyreetiske Råds udarbejdelse af denne 
udtalelse

Ved udarbejdelse af udtalelsen bestod Det Dyreetiske Råd af følgende medlemmer:
• Bengt Holst (formand)
• Jes Aagaard
• Paolo Drostby
• Pernille Fraas Johnsen
• Sebastian Klein
• Yke W. Kloppenburg-Oosterwoud
• Peter Mollerup
• Lene Munksgaard
• Michael Nielsen
• Thomas Søbirk Petersen
• Dorte Rebbe Schou
• Anne Sørensen

Rådet har behandlet emnet i perioden d. 2. november 2016 – d. 22. juni 2018.

Det Dyreetiske Råd vil gerne rette en tak til Jens-Christian Svenning, Aarhus Universitet og Stef-
fen R. Bengtsson, Faunaforst, for at have bistået Rådet med afdækning af emnet. Jens-Christian 
Svenning og Steffen R. Bengtsson har i den forbindelse bl.a. deltaget i et møde med Rådet og har 
kommenteret et tidligere udkast til de faktuelle dele af udtalelsen.

Medlemmer af Det Dyreetiske Råd samt Rådets sekretariat har under udarbejdelsen af udtalelsen 
desuden deltaget i div. arrangementer med fokus på rewilding: 
• Biodiversitetssymposium på Københavns Universitet, d. 1.-2. februar 2017.
• Borgermøde på Naturcenter Amager, d. 27. februar 2017.
• Naturmødet i Hirtshals, d. 18.-20. maj 2017. Det Dyreetiske Råd inviterede her til debat om 

rewilding som et led i Rådets arbejde med emnet. Debatpanelet bestod af Rådets formand, 
Bengt Holst, Jens-Christian Svenning, Aarhus Universitet, Claus Lind, Danmarks Jægerforbund 
og Inger Lund Overgaard, Dyrenes Beskyttelse. 

• Møde om rewilding med oplæg af Rune Engelbreth Larsen i Københavns Zoo, d. 23. august 2017.

Det Dyreetiske Råd vil gerne sige tak for lån af foto til Molslaboratoriet. Øvrige fotos er fra Colourbox.
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Bilag 2. Litteratur

Det Dyreetiske Råd har ved udarbejdelsen af udtalelsen konsulteret en række relevante rapporter, 
videnskabelige artikler og andet materiale. Den for Rådet væsentligste del af litteraturen er anført 
herunder. For yderligere information om naturpleje i Danmark samt konkrete projekter, både med 
rewilding og anden naturforvaltning, henviser Rådet til Miljøstyrelsen: http://mst.dk/natur-vand/
natur/national-naturbeskyttelse/naturpleje/naturplejeportalen/ og til Naturstyrelsen: http://natur-
styrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/.

Aarhus Universitet, DCA – Nationalt Center for Jordbrug og Fødevarer (2017): Dimensioner og de-
sign af læskure til udegående kvæg i vinterperioden, 24. april.

Aarhus Universitet, DCA – Nationalt Center for Jordbrug og Fødevarer (2017): Udegående dyrs be-
hov for skygge i sommerperioden, 28. februar.

Aarhus Universitet, DCA – Nationalt Center for Jordbrug og Fødevarer (2016): Vidensyntese om 
udegående heste, 11. august.

E xterne begeleidingscommissie beheer Oostvaardersplassen (2018): Advies Beheer Oostvaarders-
plassen. Kaders voor provinciaal beleid provincie Flevoland, april.

Fløjgaard, C., Bladt, J. &  E jrnæs, R. (2017): Naturpleje og arealstørrelser med særligt fokus på Na-
tura 2000 områderne. Videnskabelig rapport fra Aarhus Universitet DCE  - Nationalt Center for Miljø 
og E nergi, nr. 228.

G amborg, C., G remmen, B., Christiansen, S.B. &  Sandøe, P. (2010): De-Domestication: E thics at 
the Intersection of Landscape Restoration and Animal Welfare. E nvironmental Values, vol. 19, nr. 1, 
s. 57-78.

ICMO2 (Report of the second International Commission on Management of the Oostvaardersplassen) 
(2010): Natural processes, animal welfare, moral aspects and management of the Oostvaarder-
splassen, november.

Svenning, J.C., Fløjgaard, C., E jrnæs, R. &  Pedersen, P.B.M. (2014): Rewilding. Natur og Museum, 
53. årg. nr. 4.

Svenning, J.C., Pedersen, P.B.M., Donlan, C.J., E jrnæs, R., Faurby, S., G aletti, M., Hansen, D.M., 
Sandel, B., Sandom, C.J., Terborgh, J.W. &  Vera, F.W.M. (2016): Science for a wilder Anthropocene: 
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Ad velkommen  

Formanden bød velkommen.  

Ad siden sidst 

Formanden nævnte hovedpunkter fra Vildtforvaltningsrådets sidste møde for så vidt angik 

jagttidsrevidering, herunder at DJ ikke fandt terminologien ”key-concept” passende for 

pattedyr. Formanden for Vildtforvaltningsrådet havde desuden fundet det paradoksalt, at 

”arbejdsgruppe om revidering af jagtider” havde øget antallet at arter til jagttidsrevidering i 

forhold til kommissorium og samtidigt ytrede ønske om at man altovervejende revider 

jagttider i den almindelige 4 årige cyklus.  

Ad oplæg Aarhus Universitet (DCE) vedrørende gæs   

Professor Jesper Madsen indledte med at fortælle, at begrebet ”forstyrrelse” af vandfugle ikke 

er veldefineret og kan spænde fra let forhøjet puls til tab af yngel og død. Hvor meget 

forstyrrelse der kan tillades i et område anses grundlæggende som værdibaseret. Dertil 

kommer frekvensen af en forstyrrelse; fx hvor ofte sker en given forstyrrelse – hver dag eller 
en gang om måneden?   

På opfordring af Jesper Madsens var der en kort drøftelse, af ”forstyrrelse”. Skalaen for 

gruppens diskussion af acceptable forstyrrelser gik grundlæggende fra nultolerance over til 

accept af nogen forstyrrelse, så længe vandfuglenes brug af et vådområde ikke blev påvirket, 

til at overlevelsesmuligheder ikke blev forringet, herunder at fuglene blev tvunget til at 

fortsætte på deres trækruter, - som følge af forstyrrelsen, - uden tilstrækkelig fødeindtag til at 

overleve.   

Jesper Madsen fremlagde derefter resultaterne af undersøgelser af simuleret gåsejagt på 

omdriftsarealer i forhold til vandfugle i vådområder, udført i efteråret 2017 og august 2018. 

Han konkluderede sammenfattende, at der helt generelt ses en lavere respons på 

forstyrrelser i august sammenlignet med i efterårsmånederne. Den forstyrrende effekt af 

skudafgivelse (støjen) aftager med afstanden, men er meget følsom over for meteorologiske 

forhold som vindretning, vindstyrke m.m. Ved første skudafgivelse bliver fugle forskrækkede, 

men de falder hurtigt til ro igen. Tilsvarende konkulderes det, at fuglene utvivlsomt reagerer 

på forstyrrelsen i august måned, men fuglene bliver i området og opholdstiden vurderes ikke 

påvirket. En bufferzone på 300 m er tilstrækkelig til at de fleste arter af vandfugle ikke 
forlader vådområderne (Fra tabellen som vist på mødet blev følgende niveauer af forstyrrelse 

observeret i forsøgene; ”Ophør af hvile og fødesøgning”, ”opflyvning”, samt”omfordeling i 

området”, Følgende kategorier blev ikke observeret: ”Delvis bortskræmning”,”Total 

bortskræmning”, ”Mistet yngel” og ”Voksendødelighed”).    

Det aftales, at afrapporteringen fra forsøget hurtigst muligt sendes rundt i arbejdsgruppen 

med henblik på senere drøftelse.  

Ad gennemgang af de enkelte arter på baggrund af fagligt materiale.  

Formanden oplyste, at gennemgangen af arterne skulle skabe overblik over nuværende viden 
og eventuelle mangler, der kan tilvejebringes i krydsfeltet mellem tid og ressourcer. Det 

faglige materiale skal indgå i mødematerialet til vildtforvaltningsrådets møde i juni.   

Nedenfor gennemgås de enkelte arter:  
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Tyrkerdue  

Det aftales, at DCE genfremsender notat ”Opdatering af det biologisk grundlag for udvalgte 

arter” indeholdende en beskrivelse af tyrkerduen svarende til de øvrige arter. DOF ville på 

opfordring fra DCE forholde sig til repræsentativiteten i fordeling af punkter med tyrkerduer 

imellem Øst- og Vestdanmark.   

Det bemærkes endvidere, at der for tyrkerduen desuden er uoverensstemmelse med ”Key-
concept” svarende til en måned.  

Grågæs  

Det aftales, at jagttiden bliver genstand for en drøftelse med afsæt i rapporten om 

forstyrrelser fra DCE. Rapporten sendes rundt i gruppen hurtigst muligt.  

Sædgæs  

DN ønskede, at DCE genbesøgte ”vurderingen af gældende jagttid” for arter, idet 

konklusionen ikke forekom DN logisk i lyset af gennemgangen af arten.  

Det aftales, at DCE forsøger at tilvejebringe et skøn over hvor mange ikke jagtbare taiga 

sædgæs der findes i de områder, hvor der må drives jagt på sædgæs.  

Der var en meget kort drøftelse af anskydningsproblematik generelt. DOF ønskede en 

grundig diskussion af dette i arbejdsgruppen. Formanden konkluderede, at 

anskydningsproblematikker ikke bliver genstand for en konkret drøftelse i denne gruppe. 

Formanden henviste til formanden for Vildtforvaltningsrådet, hvor ønsker til kommende 

emner kan drøftes, herunder anskydningsproblematikker.  

Taffeland  

Der var enkelte korte bemærkninger om rødlisteproblematikken. Formanden anså ikke at 

emnet afspejlede en faglig diskussion og det blev derfor henvist til vildtforvaltningsrådet, der 

kan vælge at tage emnet op endnu engang som en politisk diskussion.  

DOF ønskede, at referatet skulle afspejle, at de grundlæggende ikke mener, at Miljø- og 

Fødevareministeriet overholder de regler, som ministeriet selv har været med til at vedtage i 

forhold til beskyttelse af rødlistede fugle. Miljøstyrelsen noterede sig synspunktet. 

Der var en lang drøftelse af DCE’s vurderinger vedrørende om jagt udgør et bæredygtigt 

udtag af en bestand. Det blev i forlængelse heraf aftalt, at DCE vil forholde sig til skriftligt til 

DOF’s kritik af notaterne om bæredygtighed af jagtudtaget. DOF fandt blandt andet, at 

konklusionerne fra DCE omkring jagtens bæredygtighed for en række arter ikke var 

tilstrækkeligt underbygget i forhold til arternes trivsel på fly-way niveau. DOF finder således, 
at der er et modsætningsforhold mellem en række videnskabelige artikler med DCE-

medarbejdere som første- eller medforfattere og publiceret i internationalt anerkendte 

tidsskrifter, hvor man fx skriver, at ”the problem remains that the numbers of each species 

shot each year remains unknown, making it impossible to assess the sustainability of current 

harvest levels” (Fox et al. 2015. Ann. Zool. Fennici 52: 193-220), tilsvarende at man i notatet 
Jagttidsrevision for udvalgte arter 2020 angiver, at for 11 svømmefuglearter herunder 

taffeland begrænser den samlede effekt af jagten på flywayniveau ”muligvis” bestanden, 

hvorefter man i Opdatering af det biologisk grundlag for udvalgte arter angiver, at jagten i 

Danmark er bæredygtig. Som det ofte synes at være tilfældet, forholder man sig kun til 

Commented [AL1]: Kommentar fra Niels Søndergård; 
Hvordan skal dette forstås? Yngletiden for tyrkerdue er 
fastsat til 21.2.-10.11., og jagttiden er fastsat til 01.11-30.11. 
De to perioder MÅ GERNE overlappe med 10 dage. 
 
 

Commented [AL2]: Kommentar fra Niels Søndergård; 
Sædgås ER jagtbar i Danmark: Der skelnes ikke mellem de 
to underarter i jagttidsbekendtgørelsen. Selv hvis man 
vælger at skelne, så er det forkert at skrive ikke-jagtbare, 
idet tajgasædgæs ER jagtbare ifølge den aftale, Danmark 
har indgået med de øvrige lande i AEWA’s 
gåseforvaltningsplatform. Vi har bare en kvote, som vi p.t. 
ikke ved, om vi overholder - det er dét, der er problemet. 
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afskydningstallene fra vildtudbyttestatistikken, mens skudte fugle, der går tabt, anskudte 

fugle, der dør timer, dage eller uger senere, anskudte fugle, der lever videre med skader, 

forstyrrelser, der påvirker fuglenes fouragering negativt, og forstyrrelser, der påvirker 

fuglenes dag- eller natterastmuligheder negativt – for ikke at nævne den voldsomt forøgede 

skyhed, som jagten forårsager, og som medfører, at også andre menneskelige aktiviteter kan 

forstyrre fuglene – ignoreres. For DOF burde en så betydelig usikkerhed komme fx en truet 

og rørlistet art som taffelanden til gode. Det samme gælder for de øvrige rødlistede arter 
behandlet her. 

      

Bjergand 

Det aftales, at DCE undersøger hvilke andre lande end Danmark, der har jagttid på Bjergand. 

Ræv 

Gruppen noterer sig en fejl i rapportens side 27 vedrørende regulering på 

biotopplansejendomme. Det aftales, at forudsat, at der er tale om en fejl, bliver dette rettet af 
DCE.  

Det aftales, at DJ sender referencer til undersøgelser vedrørende ræve, der blev nævnt på 

mødet.  

Hare  

Det aftales, at DOF undersøger om der fra punkttællingen kan trækkes data vedrørende 

udbredelse af hare på regionsniveau. Der er et ønske om, at se nærmere på de regionale / 

lokale bestande, idet DCE har konkluderet at jagten sandsynligvis ikke er bæredygtig i dele af 

Jylland.  

Fløjsand  

Ikke yderligere kommentarer til fagligt materiale   

Havlit  

Ikke yderligere kommentarer til fagligt materiale   

Edderfugl  

Ikke yderligere kommentarer til det faglige materiale.  

Blishøne  

Det pointeres som ved tidligere lejligheder, at der er er en udfordring relateret til ”key 
concept” for arten.  

 Vildkanin   

Der var en længere drøftelse af hvilke overvejelser og delelementer som DCE bør nævne i 

notatet i deres vurderinger af om jagten er biologisk bæredygtig. DCE henviste til, at deres 

vurderinger alene er af biologisk karakter. DCE ville ikke forholde sig til etisk og normative 

betragtninger i forhold til bæredygtighed.  

Commented [AL3]: Kommentar fra Niels Søndergård; 
Som nævnt, så skal vi have tålmodighed til at se effekterne 
af fredningen af hunnerne. Det bør skrives ind i DCE’s notat 
under ”Vurdering af den gældende jagttid”. Jeg kan i øvrigt 
stadig ikke se, hvordan de foreløbige tal for 2017/18 kan 
bruges til at vurdere ændringer i jagttiden, som er trådt i 
kraft fra 2018/19?  
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Det aftales, at DCE forholder sig til kommentarerne fra gruppen og at DCE overvejer om de 

vil belyse samtlige relevante delelementer i en vurdering af en bestands bæredygtighed eller 

om deres konklusioner skal være på et højre abstraktionsniveau.  

Ad videre proces  

Formanden fortalte, at nærværende gruppe i henhold til gældende procesplan skal have 

indstillingerne vedrørende jagttider på krondyr, senest til oktober. Arbejdet hermed var 
overdraget til den Nationale Hjortevildtgruppe. Det var ikke forventningen, at nærværende 

gruppe skal forholde sig substantielt til forslagene til jagttider, men forslagene skulle 

koordineres i denne gruppe til en samlet indstilling om jagttider til Vildtforvaltningsrådet.  

Formanden bemærkede, at VFR skal have vores samlede faglige materiale med til deres juni 

møde 2019.  

Næste møde fastlægges til den 23. september 2019 kl. 10-14.00 i Odense.  

 



Jagttidsrevision for udvalgte arter 2020  

Opfølgning på punkter fra møde i Jagttidsgruppen d. 2. april 2019  

Udarbejdet af DCE: Thomas Kjær Christensen & Preben Clausen 

 

I nærværende notat gennemgås de punkter hvor DCE blev adspurgt om at forholde sig til bemærkninger til 

det faglige materiale fremsat på mødet d. 2. april 2019.  Punkterne gennemgås i forhold til rækkefølgen af 

punkterne som de fremgår af udkast til referat af mødet d. 2. april, fremsendt til kommentering i 
jagttidsgruppen d. 25. april 2019. 

 

Generelt punkt 

Under diskussion af Taffeland fremsatte DOF en generel kritik af den faglige vurdering af bæredygtigheden i 
det jagtlige udtag i 2020-notatet, specifikt i forhold til arternes trivsel på flyway-niveau.  

I forhold til dette punkt skal det slås fast, at DCE’s vurdering af jagtudtagets bæredygtighed for trækkende 

vildtarter er baseret på de nyeste tilgængelige internationale bestandstal og vurderinger af frem-eller 

tilbagegange i disse flyway-betande, som sammenholdes med udviklingen i antallet af individer nedlagt ved 

jagt i Danmark. En detaljeret beskrivelse af vurderingskriterier for bestandsudvikling og forvaltningsstatus, 

samt en dybdegående udredning af bæredygtighedsbegrebet er tidligere beskrevet af Noer et al. (2010). De 

principper der er anvendt ved vurdering af jagtudtagets bæredygtighed i 2020-notatet er ikke ændret i 

forhold til tidligere, og har været anvendt ved revision af jagttider i 2014 og 2018 (se også Bregnballe et al. 
2006). 

 

Tyrkerdue 

DCE vedhæfter et opdateret notat (Jagttidsrevision for udvalgte arter 2020 – Opdatering af det biologiske 
grundlag for jagttider, herefter benævnt ”2020-notatet”) hvor tyrkerdue er medtaget. 

 

Sædgås 

”DN ønskede, at DCE genbesøgte ”vurderingen af gældende jagttid” for arter, idet konklusionen ikke 
forekom DN logisk i lyset af gennemgangen af arten.” 

I 2020-notatet er der ikke inddraget og analyseret nyere data for fordelingen af racebestemte sædgæs. Den 

differentierede jagttid der blev indført i 2014 blev baseret på en analyse af forekomsten af de to racer i 

Danmark registreret i DOFbasen i efterårsmånederne 2000-2011, hvoraf det fremgik at under 5 % af 

skovsædgæssene i det tidligere Storstrøms Amt registreres før december måned (Christensen m.fl. 2013). I 

forbindelse med jagttidsrevisionen i 2018 blev denne analyse ikke gentaget, men det anbefaledes at 

fastholde den differentierede jagttid, så sædgås kun var jagtbar i september-november i området, hvor 
forekomsten domineres af tundrasædgås (Asferg m.fl. 2016).  

Da der ikke foreligger systematiske tællinger af sædgås i andre måneder end januar fra NOVANA -

programmet, kan en opdatering af ’fænologien’ fortsat kun foretages ud fra data i DOFbasen.  

-- AKT 4401496 -- BILAG 7 -- [ Svar til punkter fra møde 2 april 2019_Jagttidsrevision for udvalgte arter 2020 ] --



Der er i den forbindelse foretaget en analyse af et udtræk data fra DOFbasen vedr. de seneste 10 

overvintringssæsoner 2009/10-2018/19 af data vedrørende sædgås fra Lolland, Guldborgsund og 
Vordingborg kommuner.  

Udtrækket indeholder knap 4.300 observationer af 535.000 sædgæs, hvoraf 62 % af de observerede 

individer er racebestemte. Ved analysen er der kun medtaget observationer af rastende/fouragerende gæs, 

da langt de fleste observerede fugle på træk/overflyvende ikke er racebestemt, hvilket vidner om at de 
lokale feltornitologer er opmærksomme på, at det er svært at bestemme fuglene uden omhyggelighed.  

Blandt de racebestemte rastende/fouragerende gæs er der en stigende andel som er blevet racebestemt . I 

de første tre sæsoner blev 38-51 % indrapporteret uden raceangivelse, en andel der de sidste tre sæsoner 

er faldet til 14-22 %.  

Analysen af de racebestemte fugle viser:  

 at der i september kun ses ganske få individer af begge racer (1 tajgasædgås og 41 tundrasædgås 

indrapporteret i 10 år) 

 at forekomsten i oktober, november og første halvdel af december domineres af tundrasædgås 

(figur 1) 

 at forekomster efter midten af december domineres af tajgasædgås (figur 1) 

 at tajgasædgås i oktober-november udgør mellem 4 og 9 % af de forekommende gæs, hvorefter 

andelen stiger markant frem til december (figur 2) 

 at der et enkelt år (i 2016) var en større forekomst af tajgasædgæs i de tre kommuner allerede i 
november.  

 

Figur 1. Gennemsnitlige antal af sædgæs indrapporteret per halvmåned med racebestemmelse i de 10 
overvintringssæsoner 2009/10-2018/19. Bemærk at antallene repræsenterer alle indrapporterede fugle – 
og derfor ikke kan opfattes som bestandsopgørelser per måned.  
 



 

Figur 2. Fordeling per halvmåned mellem tajga- og tundrasædgæs blandt racebestemte sædgæs i de 10 
overvintringssæsoner 2009/10-2018/19.  
 

På baggrund af eksisterende data og generelt kendskab til forekomst af de to racer af sædgås  (jf. figur 

under ’Sædgås’ i 2020-notatet og regelmæssige screeninger af DOFbase data til brug i forbindelse med 

arbejdet DCE udfører under AEWA/European Goose Management Platform og NOVANA), er det DCE’s 

opfattelse, at der ikke er sket væsentlige ændringer i den tidsmæssige forekomst og udbredelse af sædgæs 

i Danmark i de sidste par år. På den baggrund har DCE opretholdt den vurdering, at den eksisterende 

differentierede jagttid overordnet set yder tilstrækkelig beskyttelse af den beskyttelseskrævende race 

tajgasædgås.  

 

 

…………………. 

 

Taffeland 

”Det aftales, at DCE undersøger hvilke andre lande end Danmark, der har jagttid på taffeland.” 

I henhold til Fuglebeskyttelsesdirektivet (EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/147/EF) kan 
taffeland jages frit jages i alle lande inden for EU’s område. Taffeland er listet på Bilag II A. 

Baseret på den seneste opgørelse af udbyttet i Europa (EU24 og Schweitz og Norge) var det samlede 

udbytte i 2014/15 30.645 taffelænder (Hirchsfeld & Attard 2017, Hirchsfeld, Attard & Scott 2019). I dette 

tal er ikke medtaget estimerede udbytter fra enkelte lande hvor der ikke foreligger artsspecifikke 

opgørelser. Hirchsfeld & Attard (2017) estimerer udbyttet af taffeland i 5 lande (Polen, Spanien, Tyskland, 

Tjekkiet og Østrig) på flere måder. Medtages de højeste estimater fra disse lande stiger det samlede årlige 

udbytte fra 30.645 til 67.452 taffelænder i Europa. I Danmark angives der at være nedlagt 606 taffelænder i 



2014/15, hvilket ikke afviger markant fra 591 taffelænder angivet i den danske vildtudbyttestatistik , og som 

har ligget på det samme niveau siden (http://fauna.au.dk/jagt-og-vildtforvaltning/vildtudbytte/udbyttet-
online-siden-1941/soejlediagram/).  

Der er for følgende lande ikke jagttid på taffeland: Belgien, Bulgarien, Ungarn, Luxemborg, Holland, Norge, 
Sverige og Slovenien. 

 

Bjergand 

”Det aftales, at DCE undersøger hvilke andre lande end Danmark, der har jagttid på Bjergand”  

I henhold til Fuglebeskyttelsesdirektivet (EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/147/EF) kan 

bjergand kun jages i Belgien, Danmark, Frankrig, Holland, Irland, Letland, Rumænien, Tyskland og 
Storbritannien. Bjergand er listet på Bilag II B. 

Baseret på den seneste opgørelse af udbyttet i Europa (EU24 og Schweitz og Norge) var det samlede 

udbytte i 2014/15 659 bjergænder (Hirchsfeld & Attard 2017, Hirchsfeld, Attard & Scott 2019). I Danmark 

angives der at være nedlagt 530 bjergænder i 2014/15, hvilket er i overensstemmelse med 529 taffelænder 

angivet i den danske vildtudbyttestatistik, og som har ligget på det samme niveau siden 

(http://fauna.au.dk/jagt-og-vildtforvaltning/vildtudbytte/udbyttet-online-siden-1941/soejlediagram/).  
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Baggrund 
Ved forhandlingerne om jagttider i forbindelse med jagttidsrevisionen i 2018 
blev det besluttet, at revidere følgende arter efter 2 år: grågås, sædgås, taffeland, 
bjergand, tyrkerdue, kronhjort (hjort, spidshjort, hind, kalv), ræv og hare. Bag-
grunden for gennemførsel af en revision efter 2 år var et ønske om at vurdere 
indførte ændringer i jagttiden og/eller at have et øget fokus på arter som har 
udvist tilbagegang eller repræsenterer små og følsomme bestande som kræver 
øget opmærksomhed. Da arbejdet med jagttider kan have afledte konsekvenser 
for vildtskadebekendtgørelsen, vil relevante aspekter afledt fra jagttidsrevisio-
nen blive behandlet sideløbende mht. vildtskadebekendtgørelsen. 

En arbejdsgruppe (Jagttidsgruppen), under Vildtforvaltningsrådet (VFR) blev 
nedsat til at afklare de faglige vurderinger og udarbejde fælles anbefaling til 
VFR. Gruppen består af repræsentanter for Landbrug & Fødevarer (formand), 
Danmarks Jægerforbund, Dansk Skovforening, Dansk Ornitologisk Forening, 
Dyrenes Beskyttelse og Danmarks Naturfredningsforening. Miljøstyrelsen 
(MST) er sekretær for gruppen og indhenter faglig viden hos DCE/AU i den 
udstrækning der er behov for dette. 

På det første af i alt fem planlagte møder i Jagttidsgruppen blev det, i overens-
stemmelse med Jagttidsgruppens kommissorium, besluttet at udvide listen 
med arter til også at omfatte fløjlsand, havlit, ederfugle, blishøne og vildkanin.  

Jagttidsgruppen ønskede bl.a., at MST bl.a. skulle rekvirere en opdatering af 
rapporten ’Vildtbestande og jagttider i Danmark: det biologiske grundlag for 
jagttidsrevisionen 2018’ hos DCE, dog kun omfattende de nævnte aktuelle arter.  

Nærværende notat repræsenterer de opdaterede informationer for de aktuelle 
arter som behandles frem mod nærværende jagtidsrevision, med forventelig 
effekt fra 2020. Overordnet præsenterer notatet en oversigt over bestandsstør-
relser og bestandsudvikling, den jagtlige udnyttelse (data fra vildtudbyttesta-
tistikken og vingeundersøgelsen frem til jagtsæsonen 2017/18), og giver en 
opdatering af de forvaltningsmæssige problemstillinger og en vurdering af 
gældende jagttid. Notatet er i forhold til den tidligere rapport fra jagttidsrevi-
sionen i 2018 mindre omfattende, men fokuserer mere på relevante ændringer 
i forvaltningsstatus, ved at inddrage arternes kategorisering under AEWA, 
samt på IUCN’s, BirdLife’s og den danske rødliste.  

Efter specifik ønske fra Jagttidsgruppen er der i notatet givet en detaljeret be-
skrivelse af vildtudbyttestatistikkens udbyttetal for sædgås, med fokus på 
manglende informationer om fordelingen af udbyttet af de to forekomne racer 
i Danmark, samt utilsigtet/ulovlig nedlæggelse af sædgæs i områder hvor ar-
ten er fredet.  

For grågås, hvor jagttiden i sæsonen 2018/19 blev udvidet til at omfatte au-
gust måned på afstande af minimum 300 meter fra vådområder, blev der i 
2018 gennemført en undersøgelse af forstyrrelseseffekten ved jagt med denne 
afstandsbegrænsning. Denne undersøgelse afrapporteres særskilt og kom-
menteres ikke i nærværende notat. 

Data 
I forhold til data fremlagt i forbindelse med den seneste jagttidsrevision i 2018 
(jf. Asferg et al 2018), er der i nærværende notat inddraget nye data for det 
jagtlige udbytte (Vildtudbyttestatistikken og Vingeundersøgelsen frem til 
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2017/18; jf. Fauna.au.dk). For arter med en dansk ynglebestand er der, hvor 
det er vurderet relevant, inddraget data fra DOF’s punkttællingsprogram 
frem til 2017 (Moshøj et al 2018) og fra DOF’s Atlas III inventering i perioden 
2014-2017 (https://dofbasen.dk/atlas/).  

For arter som optræder på træk og gennem vintermånederne er der, hvor det 
er relevant, benyttet de nyeste resultater fra NOVANA overvågningen. Data 
herfra er formelt færdigbehandlet til og med 2017, men der er foretaget in-
deksberegninger med kvalitetssikrede data frem til januar 2018 for taffeland 
og blishøne. For grågås og sædgås er der medtaget foreløbige tal fra januar 
2018-2019, med behørigt forbehold for at disse data endnu er ufuldstændige. 
Dette er noteret ved relevante figurer i notatet.  
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Grågås 

 

Udbytte indberettet til vildtudbyttestatistikken og vingeundersøgelsen: 

 

 
 Forekomst og bestandsudvikling 
Den danske ynglebestand er senest vurderet til min. 11.000 par (2011, Pihl 
&Fredshavn 2015). Vurderet ud fra DOF’s punkttællingsprogram har bestan-
den udvist en markant fremgang med ca. 5% per år i perioden 2008-2017 
(Moshøj m.fl. 2018). De foreløbige resultater af DOF’s Atlas III undersøgelse 
viser en tilsvarende meget markant fremgang med registreringer i 1.339 kva-
drater (2014-2017), sammenlignet med hhv. 338 og 590 kvadrater i de tidligere 
Atlas-undersøgelser (1971-1974 og 1993-1996)(jf opslag på https://dofba-
sen.dk/atlas/arter/01610/Grågås)  

Danmark udgør et vigtigt træk-, raste- og overvintringsområde for grågås 
med forekomst af mere end 100.000 individer. Her viser både september- og 
midvintertællingerne er markant stigning i antal, dog med en tendens til stag-
nerende forekomst i september.  

Bestands- og jagtforhold Status 

Bestand i Danmark  Min. 11.000 par (2011) 

Flywaybestand 960.000 (2014), stigende (AEWA CSR7) 

Gældende jagttid Fra 2018: 1 aug - 31 jan 

I august kun på omdriftsarealer >300 m fra vådområder 

Tidligere jagttid  2014-2017: 1 sep - 31 jan 

Udbytte i Danmark 2017/18  10.147 jægere indberettede 53.316 grågæs (foreløbige tal) 

Regulering  Naturstyrelsen kan give tilladelse til regulering af grågås i flok på ikke høstede 

marker i perioden 1 jul - 31 jul og på dyrkede marker i perioden 1 feb - 29 feb 

Jagtens indflydelse Bæredygtig 

AEWA C1 klassificering; status ikke ændret (AEWA MOP7) 

Forvaltningsplaner  Indgår i AEWA EGMP 

Rødliste kategori  IUCN: LC (Global), LC (Europe) 

EU (BirdLife): LC 

DK: LC 

År 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Vinger 859 1138 544 724 1184 1574 577 384 419 632 599 1019 862 732 741
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 Jagten i Danmark 
Udbyttet af grågæs i Danmark har været stigende de sidste 15 til 20 år, til et 
nuværende, muligvis stabilt, niveau på 50.000-60.000 fugle årligt. 

 Forvaltningsmæssige problemstillinger 
Den markante stigning i den nordvesteuropæiske bestand kan medføre et 
øget konfliktniveau i områder hvor gæssene gør skade på afgrøder. Udvidelse 
af jagt på grågæs i august måned fra 2018 kan medføre uønskede forstyrrel-
sespåvirkninger af andre arter i denne periode, men det er forsøgt modvirket 
ved kun at tillade jagt på omdriftsarealer >300 m fra vådområder.  

 Vurdering af gældende jagttid 
Der vurderes ikke at være bestandsbiologiske grunde til at ændre den nuvæ-
rende jagttid, men det er dog for tidligt at vurdere effekten af åbning af jagt i 
august.  

 Vidensbehov 
 Bedre datagrundlag til vurdering af afskydningen i august måned (au-

gustjagten på grågæs i 2018 vurderes af DJ og DCE at have været succes-
fuld, baseret bl.a. på opslag på sociale medier. Dog var der i starten af au-
gust en del jægere, der ikke var bekendt med jagtstart 1. august, hvorfor 
det er uvist om jagtudbyttet har været påvirket heraf. 

 Undersøgelser 
 Afsluttede undersøgelser fra jagtsæsonen 2018/19 af forstyrrelse fra jagt 

på grågås i august i relation til afstand fra vådområder afrapporteres sær-
skilt (Madsen et al. 2019; Bilag x). 

 Mindst ét år mere med vingeindsamling i august er påkrævet for at vur-
dere effekten af jagtstart i august. Endvidere vil det tage mindst et par år, 
før det er muligt at vurdere en mulig effekt på ynglebestandens størrelse 
ud fra DOF’s punkttællinger. 

  

 

Kurverne viser bestandsudviklingen for grågås ved midvinter 1981‐1983 og 1997‐2019 (til venstre) og i septem‐
ber 1981‐2017 (til højre) (Nielsen m.fl. 2019, opdateret med NOVANA data fra 2018‐2019 – hvor tallene er fore‐
løbige og kun udgør de antal, der er indrapporteret til DCE af vores faste optæller‐team. Efter supplering med 
kvalitetssikrede data fra DOFbasen vil landstotalen typisk ligge 15‐25 % højere for grågås). Der er ikke udført 
septembertælling i september 2018, da denne tælling fra 2017 kun gennemføres hvert andet år i NOVANA. 



7 

Sædgås 

Udbytte indberettet til vildtudbyttestatistikken og vingeundersøgelsen: 

 

 
 Forekomst og bestandsudvikling 
Danmark udgør et træk-, raste- og overvintringsområde for begge racer af sæd-
gæs. Tajgasædgås forekommer typisk med delbestande i Nordvest- og Nord-
østjylland og i Sydøstdanmark, mens tundrasædgås forekommer mest talrigt i 
Sydøstdanmark. Bestanden af tajgasædgås i Nordvestjylland forvaltes som en 
selvstændig enhed (Western population) under AEWA’s forvaltningsplan, som 
måske kun er på omkring 1.000 fugle (Høj Jensen m.fl. 2018). De nordøstjyske 
gæs og fuglene på øerne henføres til Central population, der er betydeligt større. 

Bestands- og jagtforhold Status 

Bestand i Danmark  Yngler ikke i Danmark 

Flywaybestand Der forekommer to racer i Danmark: 

Tundrasædgås:   600.000; stigende (2013) (AEWA CSR7) 

Tajgasædgås:       52.000; faldende (2015) (AEWA CSR7) 

Heraf to bestande med relevans for Danmark: 

Vestlig delbestand (Sverige-NVJylland-UK): 2500; stigende (2014) 

Central delbestand (Nordrusland, Skandinavien, Østdanmark): 40.000; faldende 

(2014) 

Gældende jagttid Fra 2014: 1 sep - 30 nov i Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner. In-

gen jagttid i øvrige kommuner. 

Tidligere jagttid  2011-2013: 1 sep - 31 dec 

samt 1-31 jan på fiskeriterritoriet 

Særfredet i region Nordjylland og region Midtjylland 

Udbytte i Danmark 2017/18 187 jægere indberettede 822 sædgæs (foreløbige tal) 

Regulering Nej 

Jagtens indflydelse Sandsynligvis bæredygtig 

AEWA Tajgasædgås: A3c*  klassifikation, status ikke ændret (AEWA MOP7) 

Tundrasædgås: C(1)  klassifikation, status ikke ændret (AEWA MOP7) 

Forvaltningsplaner  Indgår i AEWA EGMP 

Rødliste kategori  IUCN: LC (Global); LC (Europe) 

EU (BirdLIfe): LC 

DK: ikke vurderet (der skelnes ikke mellem Anser f. fabalis og Anser f. rossicus) 

År 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Vinger 135 117 20 16 22 14 9 28 11 21 11 12 4 3 1
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Der er en tidsmæssig opdeling i forekomsten af de to racer i Sydøstdanmark, 
men med en ukendt grad af overlap både mht. område og tid. 

Antallet af overvintrende tajgasædgæs har været markant faldende i Dan-
mark i de seneste år – bl.a. fordi stigende antal (og andele af bestanden) over-
vintrer i Sverige, givetvis på grund af den hyppigere forekomst af mildere 
vintre i de seneste år. Der er således en ret betydelig omvendt sammenhæng 
mellem antal i Sverige og Danmark, hvor den store forekomst af 31.475 fugle 
i Danmark i den hårde 1987 isvinter modsvaredes af en svensk forekomst på 
blot 300 fugle.  

 

 
 Jagten i Danmark 
Udbyttet af sædgæs i Danmark har de sidste år ligget på 1.000-1.500 fugle. 

 Forvaltningsmæssige problemstillinger 
Klassificeret i AEWA-kategori som A3c* for racen tajgasædgås betyder, at 
disse bestande reelt ikke må jages i forhold til AEWA-aftalens handlingsplan, 

Kurverne viser bestandsudviklingen for tajgasædgås ved midvinter 1981-1983 og 1997-2019 (til venstre), hvor de stiplede linjer 

angiver ubestemte sædgæs, der formentlig primært er tajgasædgæs. Til højre vises udviklingen for tundrasædgås (Nielsen m.fl. 

2019, opdateret med NOVANA data fra 2018-2019 – hvor tallene er foreløbige og kun udgør de antal, der er indrapporteret til 

DCE af vores faste optæller-team. Efter supplering med kvalitetssikrede data fra DOFbasen vil landstotalen typisk ligge 5-15 % 

højere for sædgås). 

 
Søjlerne viser antal af sædgæs (bestemt som tajgasædgås + ubestemte) i Danmark og Sverige fra 1981-1983 og 1987-2019, 

hvor data fra 2018-2019 er foreløbige. Data fra Sverige er fra Haas & Nilsson (2018 og upubl.). 
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med mindre der foreligger en international forvaltningsplan baseret på prin-
cipperne for adaptiv forvaltning. Der blev vedtaget en sådan plan for tajga-
sædgås ved AEWA MOP6 (Marjakangas m.fl. 2015) – og arten er nu genstand 
for årlig opfølgning under European Goose Management Platform (Høj Jen-
sen m.fl. 2018).   

Den differentierede jagttid er udformet til at beskytte bestandene af tajgasæd-
gås. En stor andel af sædgæs er dog indberettet fra områder hvor arten er fredet. 
Der forekommer ligeledes indberetninger gennem vingeundersøgelsen af sæd-
gæs som nedlægges i måneder hvor arten er fredet (se beskrivelse nedenfor). 

 Vurdering af gældende jagttid 
Det vurderes at den differentierede jagttid i Danmark yder tilstrækkelig be-
skyttelse af tajgasædgås.  

 Vidensbehov 
 Det nuværende bestandsestimat er sandsynligvis for lavt. En sikker be-

standsopgørelse er udfordret af problemer med observatørdækning af alle 
overvintringsområder samt af usikkerhed ift. skelnen mellem tundra- og 
taigasædgås. Inden for AEWA’s European Goose Management Platform 
arbejdes der på en forbedret monitering af delbestandene af taigasædgås, 
og disse vil blive evalueret inden for de kommende 2 år (Høj Jensen et al. 
2018). 

 Der arbejdes i EGMP-regi på at få en bedre vildtudbyttefordeling på de to 
racer af sædgås, både i Finland, Sverige og Danmark. Først når bedre be-
standsestimater og udbytter foreligger, kan den egentlige adaptive jagtfor-
valtning træde i kraft.  

 Oversigt over problematik i forhold til vurdering af jagt på sædgås i Dan-
mark 
Sædgæs i vildtudbyttestatistikken og vingeundersøgelsen  
I perioden 2014-2017 er der årligt indberettet 1.000 til 1.500 sædgæs i Danmark 
(se figur).  I denne periode har der kun været lovmæssig mulighed for jagt i 
Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner, og kun i månederne sep-
tember, oktober og november. De tidsmæssige og geografiske restriktioner er 
tilpasset, så jagt på sædgæs i Danmark primært vil ske på racen tundrasædgås 
(Anser fabalis rossicus) og jagtfreder racen tajgasædgås (Anser f. fabalis), som 
ankommer til Danmark senere på efteråret end tundrasædgåsen. Som anført i 
ovenstående informationstabel er bestanden af tundrasædgås stor og i frem-
gang, mens de tajgasædgås som optræder i to delbestande i Danmark, enten 
repræsenterer en meget lille delbestand eller en delbestand i tilbagegang (se 
ovenstående informationstabel).  

På baggrund af indberetninger til vildtudbyttestatistikken og gennem vinge-
undersøgelserne er det ikke muligt at vurdere om de jagtmæssige restriktio-
ner har den tilsigtede effekt på afskydningen af de to racer af sædgås, der 
forekommer i Danmark. 

Fejl i indberetninger af sædgås 
De årlige indberetninger til vildtudbyttestatistikken viser at jægerne indberet-
ter en meget stor andel sædgæs fra kommuner hvor sædgåsen er fredet. I 
2016/17 blev 672 sædgæs indberettet fra 59 kommuner, hvor jagt ikke var til-
ladt, mens 548 sædgæs blev indberettet fra Vordingborg, Guldborgsund og 
Lolland kommuner. I 2017/18 blev 464 sædgæs indberettet fra 40 kommuner 
hvor jagt ikke var tilladt, mens 358 blev indberettet fra Vordingborg, Guld-
borgsund og Lolland kommuner.  
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De meget få indsendte vinger afspejler en tilsvarende afskydning i kommuner 
hvor sædgås er jagtfredet. Vingeundersøgelsen kan også dokumentere, at der 
nedlægges sædgæs i de lovlige kommuner, men uden for den tilladte periode. 
Indberetningerne til vildtudbyttestatistikken omfatter ikke tidsangivelse, og 
kan derfor ikke anvendes til at vurdere hvorvidt gæssene er nedlagt i måne-
der hvor jagt er tilladt eller i måneder hvor arten er fredet. 

Indberetning af sædgæs fra kommuner hvor den er fredet kan skyldes to ge-
nerelle typer af fejl.  

 Jægerne kan have fejlbestemt en nedlagt gås som sædgås (indikerer mang-
lende artskendskab) 

 Jægerne kan have indberettet en nedlagt sædgås på en forkert kommune 
(det forekommer at indberetninger sker på jægerens bopælskommune og 
ikke på nedlæggelses-kommune). 

Race-bestemmelse af nedlagte sædgæs: 
Gennem de sidste par jagtsæsoner er jægerne gennem vingeundersøgelsen og 
af Danmarks Jægerforbund blevet opfordret til at indsende hoveder fra ned-
lagte sædgæs. På baggrund af forskelle i næbbets farvemønster mellem de to 
racer af sædgås, var intentionen at få et billede af forekomsten af de to racer i 
udbyttet. 

Der er modtaget 8 hoveder (alle nedlagt 28. november 2018) gennem Dan-
marks Jægerforbund og 3 hoveder gennem vingeundersøgelsen (nedlagt hhv. 
27/11 2015, 29/1 2018, 26/11 2018) (Tabel 1).  

Ud fra visuel vurdering af næbtegning, næbstørrelse og næbform vurderedes 
gås 1 til 8 at være af racen tundrasædgås Anser fabalis rossicus, mens gås 9 til 
11 vurderedes til at være af racen tajgasædgås Anser f. fabalis. En analyse af 
relationen mellem flere af de målte næbstørrelses-ratioer understøtter en for-
skel mellem gæs 1-8 og gæs 9-11 (se figur 1-3), dog med gås nr. 5 med afvi-
gende tendenser i forhold til de øvrige.  

Det indkomne materiale er dog så sparsomt, at der ikke kan drages egentlige 
konklusioner på næbmåls validitet til racebestemmelse ud fra en statistisk 
vurdering. Specielt gør det sig gældende, at gæs udviser en markant 
kønsdimorfisme, hvor hanner normalt er større end hunner. Tilsvarende kan 
der være størrelsesvariation relation til alder (ungfugl, 2K fugle og 2K+), som 
kan være påvirket af variation i opvækstbetingelserne og fødeforskelle de en-
kelte år. De foreløbige analyser giver dog grund til at antage, at morfologiske 
næb-mål kan anvendes til at adskille de to racer fra hinanden med en relativ 
stor sandsynlighed. 

I 2013 blev der fremsendt 25 vævs- og fjerprøver af sædgæs indsamlet igen-
nem vingeundersøgelsen til DNA analyse i Sverige (Adriaan de Jong, Dept. 
Of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Swedish University of Agricul-
tural Sciences, Umeå). Intentionen var at prøverne skulle indgå i undersøgel-
ser af genetisk racebestemmelse af nedlagte sædgæs, men der har ikke været 
udført analyser af disse, ligesom det ikke forventes i den nærmeste fremtid 
(pers. komm. Adriaan de Jong, februar 2019). 
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Figur 1-3. Relationen mellem morfologiske ratioer af næbstørrelsen hos sædgæs. Angivne nummerering henviser til de enkelte 

fugles nummer i Tabel 1. Nr 1 til 8 er visuelt vurderet til at være tundrasædgæs og nr. 9 til 11 til at være tajgasædgæs 

Tabel 1.  Data og målinger (i mm) af næb på sædgæs hvor hoved er modtaget. Race er vurderet ud fra næbfarve/mønster og 

størrelse og form (type refererer til tegning i Burgers et al. 1991). 

Indsendt til DJ DJ DJ DJ DJ DJ DJ DJ DCE DCE DCE 

Dato nedlagt 28-11-2018 

29-01-

2018 

26-11-

2018 

27-11-

2016 

Lokalitet Tårs, Lolland Vejlerne Guldborgsund 

Fugl/nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Bestemt til race Tundrasædgås (adult) Tajgasædgås (adult) 

Næb farve type C C C C D C C C B B/C B 

Næb Længde 54,6 53,9 54 53,3 62,3 55,6 55,2 57,4 57,5 66,1 63,8 

Næb højde 32,5 30,1 30 28,4 33,6 30,4 32,7 32,8 29,9 32,9 31,1 

Næb højde nostril basis 25,3 24,5 24,1 22,8 26,1 25 26,9 26,9 20,4 24,6 22,5 

Næb højde nostril front 20 19,8 20,9 18,9 19 19,2 20 20,7 15,8 18,3 17,7 

Vingelængde 474 428 436 424 471 476 456 457 - - - 

Ratio            
N.højde/N.længde 0,595 0,558 0,556 0,533 0,539 0,547 0,592 0,571 0,520 0,498 0,487 

N.H.n.basis/N.længde 0,463 0,455 0,446 0,428 0,419 0,450 0,487 0,469 0,355 0,372 0,353 

N.H.n.front/N.længde 0,366 0,367 0,387 0,355 0,305 0,345 0,362 0,361 0,275 0,277 0,277 
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udført analyser af disse, ligesom det ikke forventes i den nærmeste fremtid 
(pers. komm. Adriaan de Jong, februar 2019). 

Burgers, J., Smit, J.J. & Voet, H. von der. 1991. Origins and systematics of two types 
of bean goose Anser fabalis (Latham, 1787) wintering in the Netherlands. Ardea 79: 
307-316. 
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Taffeland

 
Udbytte indberettet til vildtudbyttestatistikken og vingeundersøgelsen: 

 

 
 Forekomst og bestandsudvikling 
Den danske ynglebestand er senest vurderet til 280 par (2011, Pihl & Freds-
havn 2015). Vurderet ud fra DOF’s punkttællingsprogram har bestanden væ-
ret stabil i perioden bestanden 1989-2017 (Moshøj m.fl. 2018), men der forelig-
ger kun data fra gennemsnitligt 73 individer/år, hvilket synes at være et be-
grænset bedømmelsesgrundlag. De foreløbige resultater af DOF’s Atlas III 
undersøgelse sammenlignet med de tidligere viser dog en tilsvarende for-
holdsvis stabil forekomst med registreringer i henholdsvis 285 kvadrater i 
1971-1974 (hvoraf 144 sikre og sandsynlige), 339 (227) i 1993-1996 og 291 kva-
drater (157) i 2014-2017 (jf. opslag på https://dofbasen.dk/atlas/ar-
ter/01980/Taffeland).  

Det er vurderet at den overordnede bestand på flyway-niveau fortsat er fal-
dende (AEWA CSR7).  

Den overvintrende bestand af taffelænder i Danmark fluktuerer markant i an-
tal fra år til år – og uden nogen entydig udvikling. Ved denne seneste lands-
dækkende optælling blev der optalt blot 3.659 fugle, men det var også et år, 

 Bestands- og jagtforhold Status 

Ynglebestand i Danmark  Seneste skøn (2011): 280 par (min.); stabil ? 

Flywaybestand (Europa) 200.000 individer; faldende (AEWA CSR7) 

Gældende jagttid Fra 1994: 

1987-1993: 

1 okt – 31 jan 

Tidligere jagttid 1 okt – 29 feb 

Udbytte i Danmark 2017/18 169 jægere indberettede 496 taffelænder (foreløbige tal) 

Jagtens indflydelse Sandsynligvis bæredygtig, men arten bør have større opmærksomhed 

AEWA A1b  klassificering, status ændret fra B2c (AEWA MOP7) 

Forvaltningsplaner ?? 

Rødlister IUCN: VU (Global); VU (Europe) 

EU (BirdLife): VU  

DK: LC 

År 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Vinger 58 69 10 59 76 46 30 12 13 16 11 10 17 21 9
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hvor bestandsindekset var et af de laveste (17). De seneste to år er indeks så-
ledes steget til 72, svarende til at der måske overvintrede omkring 10.000 fugle 
i 2017/18.  

 
 Jagten i Danmark 
Der indberettes årligt mindre end 500 taffelænder til vildtudbyttestatistikken. 
Udbyttet vurderes som stabilt eller svagt faldende. 

 Forvaltningsmæssige problemstillinger 
Den ændrede klassificering under AEWA fra kategori B2c til A1b i december 
2018 (AEWA MOP7) betyder, at arten reelt ikke må jages i forhold til AEWA-
aftalens handlingsplan. EU og Danmark har dog indgivet reservation med 
opsættende virkning på et stop for jagt. 

 Vurdering af gældende jagttid 
Det vurderes, at det forholdsvis begrænsede jagtudbytte i Danmark næppe 
har nogle bestandsbiologiske indvirkninger på flyway-bestanden, og da de 
fleste taffelænder nedlægges efter det store tiltræk fra yngleområder nordøst 
for Danmark, vurderes det samme sandsynligvis at være tilfældet i forhold til 
den danske ynglebestand. På grund af den samlede flyway-bestands tilbage-
gang, opklassificering til kategori A1b og rødlistestatus som VU (sårbar), bør 
arten dog have øget opmærksomhed. 

  

 
Udvikling i bestandsindeks for taffeland ved midvinter fra 1987 til 2018, baseret på optællinger i 49 indeksområder. Indeks er sat 

til 100 i 1994. De stiplede linjer angiver usikkerhed på den beregnede værdi. Data fra Nielsen m.fl. (2017, opdateret med yderli-

gere et år). 
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Bjergand 

 
Udbytte indberettet til vildtudbyttestatistikken og vingeundersøgelsen: 

 

 
 Forekomst og bestandsudvikling 
Bjergand yngler ikke i Danmark, men fugle fra resten af Skandinavien og vi-
dere østpå ind i Rusland overvintrer i varierende antal herhjemme.  

Det er vurderet at den overordnede bestand på flyway-niveau de seneste år 
har været faldende (AEWA CSR7).  

Antallet af overvintrende bjergænder i Danmark varierer meget fra år til år 
(Tabel 2). Arten raster i størst antal i større ansamlinger på åbent hav – og 
opgørelse af bestandens størrelse er derfor afhængig af, om det ’lykkes af 
finde flokkene’ ved flytællingerne. Ved den seneste landsdækkende tælling 
blev bestanden opgjort til godt 15.000 fugle. Bestanden var markant større i 
1970’erne, men synes efter et fald i 1980’erne at have stabiliseret sig på et la-
vere niveau på omkring 20.000 fugle.   

 

Bestands- og jagtforhold Status 

Ynglebestand i Danmark  Yngler ikke i Danmark 

Flywaybestand (Europa) 150.000-275.000 individer; faldende (AEWA CSR7) 

Gældende jagttid Fra 1994: 

1967-1993: 

1 okt – 31 jan 

Tidligere jagttid 1 okt – 29 feb 

Udbytte i Danmark 2017/18 138 jægere indberettede 375 bjergænder (foreløbige tal) 

Jagtens indflydelse Bæredygtig, men arten bør have øget opmærksomhed, pga. den europæiske rødlist-

AEWA B2c  klassificering, status ikke ændret (AEWA MOP7) 

Forvaltningsplaner ?? 

Rødlister IUCN: LC (Global); VU (Europe) 

EU (BirdLife): LC (Least Concern) 

DK: ikke vurderet 

År 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Vinger 8 15 9 13 16 23 18 14 9 3 7 5 2 8 12
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 Jagten i Danmark 
Der indberettes årligt mindre end 500 bjergænder til vildtudbyttestatistikken. 
Udbyttet vurderes som stabilt. 

 Forvaltningsmæssige problemstillinger 
Klassificeret i AEWA-kategori som B2c refererer til en relativ stor bestand 
med behov for opmærksomhed grundet en langsigtet bestandstilbagegang. 
Dette gælder specielt for den europæiske delbestand, som klassificeres som 
VU (sårbar) og faldende af IUCN.  

 Vurdering af gældende jagttid 
Der vurderes ikke at være bestandsbiologiske grunde til at ændre den nuvæ-
rende jagttid. Jagtudbyttet er stabilt på et forholdsvist lavt niveau, og bestan-
den synes efter en større tilbagegang at være stabiliseret, om end på et lavere 
niveau. Arten er dog listet som sårbar på den europæiske rødliste og bør der-
for have øget opmærksomhed.   

  

Tabel 2. Antal bjergand optalt ved de 15 lands-

dækkende midvintertællinger, der er udført 1968 

til 2016 (fra Nielsen m.fl. 2019). 
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Fløjlsand 

 
Udbytte indberettet til vildtudbyttestatistikken og vingeundersøgelsen: 

 

 
 Forekomst og bestandsudvikling 
Fløjlsand yngler ikke i Danmark, men fugle fra det nordlige Skandinavien og 
Rusland bruger danske farvande i fældningsperioden og som overvintrings-
område. De største forekomster findes i de indre farvande. 

Udviklingen i den overordnede flyway-bestand vurderes som faldende, og 
forekomsterne i både træk og vinterperioden i Danmark har vist en langsigtet 
tilbagegang. Usikkerhed i bestandsestimering og en deraf afledt nedjustering 
fra ca. 900.000 til 320.000-550.000 fugle i den samlede Østersøbestand, ændrin-
ger i optællingsmetode, samt mulige ændringer i fuglenes vinterfordeling be-
tyder, at nedgangen i danske farvande ikke direkte kan kobles med en evt. 
nedgang i bestanden.  

Set i et kortere perspektiv synes der dog at forekomme flere fløjlsænder i de 
danske farvande i de allerseneste år, sammenlignet med årene omkring årtu-
sindskiftet.  

Bestands- og jagtforhold Status 

Ynglebestand i Danmark  Yngler ikke i Danmark 

Flywaybestand (Europa) 320.000-550.000 individer; faldende ? (AEWA CSR7) 

Gældende jagttid Fra 2018: Han: 1 okt – 31 jan 

Hun: ingen jagttid 

Tidligere jagttid 2011-2017: 1 okt – 31 jan 

Udbytte i Danmark 2017/18 533 jægere indberettede 4.207 fløjlsænder (foreløbige tal) 

Jagtens indflydelse Sandsynligvis bæredygtig 

AEWA A1b  klassificering; status ikke ændret (AEWA MOP7) 

Forvaltningsplaner AEWA SSAP (Dagys & Hearn 2018).  

Rødlister IUCN: VU (Global), VU (Europe) 

EU (BirdLife): VU 

DK: ikke vurderet 

År 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Vinger 43 50 26 14 97 110 60 79 81 129 111 233 171 264 308
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Hvor der ved tre landsdækkende tællinger i 2000-2008 blev talt mellem 600 
og 1.800 fugle er der i 2013 og 2016 talt mellem 3.700 og 6.400 fugle (Nielsen 
m.fl. 2019). Langt de fleste er talt ved transekt tællinger på åbne havområder, 
og da der ikke er foretaget rumlig modellering af fuglenes antal ud fra tran-
sektresultaterne er det svært at vurdere, hvor mange fugle der reelt er tale om. 
Disse estimerede bestandsopgørelser er under udredning med henblik på den 
kommende NOVANA 2012-2017 og Artikel 12 afrapportering til EU, som skal 
foreligge i udkast i løbet af april måned 2019.  

 Jagten i Danmark 
Gennem de seneste 10 år er der indberettet et stigende antal fløjlsænder til 
vildtudbyttestatistikken. Det kan dog endnu ikke vurderes om stigningen er 
reel, da det indberettede antal siden 2012/13, hvor jægerne selv har indberet-
tet på art, viser et mere stabilt/fluktuerende udbytte.   

Fra og med 2018 må der kun nedlægges hanner, mens hunnerne er blevet fredet. 

 Forvaltningsmæssige problemstillinger 
Klassificeret i AEWA-kategori som A1b betyder, at arten reelt ikke må jages i 
forhold til AEWA-aftalens handlingsplan. EU og Danmark har dog indgivet 
reservation med opsættende virkning på et stop for jagt. Der blev vedtaget en 
international forvaltningsplan for fløjlsand ved AEWA MOP7 (Dagys & 
Hearn 2018).  

 Vurdering af gældende jagttid 
Der vurderes ikke at være bestandsbiologiske grunde til at ændre den nuvæ-
rende jagttid. Artens AEWA-klassificering og kategorisering som VU (sårbar) 
på de europæiske rødlister betyder dog, at jagten på fløjlsand bør have øget 
opmærksomhed. Der bør være specielt fokus på udviklingen i jagtudbyttet.   
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Havlit  

 
Udbytte indberettet til vildtudbyttestatistikken og vingeundersøgelsen: 

 

 
 Forekomst og bestandsudvikling 
Havlit yngler ikke i Danmark, men fugle fra det nordlige Skandinavien og 
Rusland bruger danske farvande, specielt den danske del af Østersøen, som 
overvintringsområde.  

Udviklingen i den overordnede flyway-bestand vurderes som faldende. An-
tallet af overvintrende havlitter i Danmark er svingende, og sandsynligvis på-
virket af vinterforholdene i de indre dele af Østersøen.  Ved de seneste lands-
dækkende optællinger er stort set alle havlitter talt fra fly ved transekttællin-
ger. Modellerede totale antal foretaget på baggrund af optællingerne i 2004 
og 2008 gav estimater på henholdsvis 47.221 og 28.255 overvintrende havlitter 
(Petersen m.fl. 2006, Petersen & Nielsen 2011). Der er ikke foretaget rumlig 
modellering af antal fra de seneste to midvintertællinger i 2013 og 2016. Disse 
estimerede bestandsopgørelser er under udredning med henblik på den kom-
mende NOVANA 2012-2017 og Artikel 12 afrapportering til EU, som skal fo-
religge i udkast i løbet af april måned 2019. 

Bestands- og jagtforhold Status 

Ynglebestand i Danmark Yngler ikke i Danmark 

Flywaybestand (Europa) 1,43-3,52 mio. individer; faldende 

Gældende jagttid Fra 2018:  Han: 1 okt – 31 jan 

Hun: ingen jagttid 

Tidligere jagttid 2011-2017:  1 okt – 31 jan  

Udbytte i Danmark 2017/18 277 jægere indberettede 1.357 havlitter (foreløbige tal) 

Jagtens indflydelse Sandsynligvis bæredygtig 

AEWA A1b  klassifikation, status ikke ændret (AEWA MOP7) 

Forvaltningsplaner AEWA SSAP (Hearn m.fl. 2015) 

Rødlister IUCN: VU (Global), VU (Europe) 

EU (BirdLife): VU 

DK: ikke vurderet 

År 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Vinger 167 71 129 68 72 68 63 46 51 55 59 52 41 99 105
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 Jagten i Danmark 
Gennem de seneste 10 år er der årligt indberettet mellem 1.000 og 2.000 hav-
litter til vildtudbyttestatistikken. Udbyttet vurderes som relativt stabilt.  

Fra og med 2018 må der kun nedlægges hanner, mens hunnerne er blevet fre-
det. 

 Forvaltningsmæssige problemstillinger 
Klassificeret i AEWA-kategori som A1b betyder, at arten reelt ikke må jages i 
forhold til AEWA-aftalens handlingsplan. EU og Danmark har dog indgivet 
reservation med opsættende virkning på et stop for jagt. 

 Vurdering af gældende jagttid 
Der vurderes ikke at være bestandsbiologiske grunde til at ændre den nuvæ-
rende jagttid, fordi jagten kun høster et overskud af hanner i bestanden. Ar-
tens AEWA-klassificering og kategorisering som VU (sårbar) på de europæi-
ske rødlister betyder dog, at jagten på havlit bør have øget opmærksomhed.  
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Ederfugl 

 
Udbytte indberettet til vildtudbyttestatistikken og vingeundersøgelsen: 

 

 
 Forekomst og bestandsudvikling 
Den danske ynglebestand er senest vurderet i 2010 til 25.000 par. Ynglebestan-
den har været stabil siden 1990, dog med markante frem- og tilbagegange i 
lokale ynglekolonier. De danske farvande udgør et meget vigtigt træk- og 
overvintringsområde for ederfugle i den Baltiske/Østersø flyway-bestand. 

Udviklingen i den overordnede flyway-bestand har været faldende, som følge 
af markante nedgange i ynglebestandene i Sverige og Finland.  

Den overvintrende bestand i Danmark blev tilbage i 1980’erne og 1990’erne 
opgjort til mellem 538.000 og knap 900.000 fugle, optalt fra fly med totaltæl-
lingsmetoden. Siden da er det meste af de åbne havområder optalt ved tran-
sekttællinger, hvor modellerede totale antal foretaget på baggrund af optæl-
lingerne i 2004 og 2008 gav estimater på henholdsvis 630.000 og 503.000 over-
vintrende ederfugle (Petersen m.fl. 2006, Petersen & Nielsen 2011). Der er ikke 
foretaget rumlig modellering af antal fra de seneste to midvintertællinger i 
2013 og 2016. Disse estimerede bestandsopgørelser er under udredning med 
henblik på den kommende NOVANA 2012-2017 og Artikel 12 afrapportering 
til EU, som skal foreligge i udkast i løbet af april måned 2019. 

Bestands- og jagtforhold Status 

Ynglebestand i Danmark  25.000 par; stabil siden 1990 

Flywaybestand (Europa) 930.000. individer; faldende (AEWA CSR7) 

Gældende jagttid Fra 2014:     Han: 1 okt – 31 jan Hun: Ingen jagt 

Tidligere jagttid  2011-2013:  Han: 1 okt – 31 jan 

Hun: 1 okt – 30 nov Særfredning ved Bornholm 

Udbytte i Danmark 2017/18 2.298 jægere indberettede 25.145 ederfugle (foreløbige tal) 

Jagtens indflydelse Bæredygtig 

AEWA A4  klassifikation, ændret fra B2c/2d (AEWA MOP7) 

Forvaltningsplaner  

Rødlister IUCN: NT (Global), VU (Europe) 

EU (BirdLife): NT 

DK: LC 

År 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Vinger 2379 1716 1554 2001 1659 1689 1176 1926 947 1357 1368 2234 1220 1382 1052
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 Jagten i Danmark 
Udbyttet af ederfugl i Danmark har været markant faldende de sidste 15 til 20 
år, til et nuværende niveau på ca. 25.000 fugle årligt. Jagten på ederfugle er 
blevet underlagt restriktioner i 2004, 2011 og 2014, hvilket sandsynligvis har 
haft en indflydelse på udbyttet. 

Fra og med 2014 må der kun nedlægges hanner, mens hunnerne er blevet fre-
det. 

 Forvaltningsmæssige problemstillinger 
Klassificeret i AEWA-kategori som A4 betyder, at arten reelt ikke må jages i 
forhold til AEWA-aftalens handlingsplan med mindre der foreligger en inter-
national forvaltningsplan. Der foreligger ikke en international forvaltnings-
plan for ederfugl. EU og Danmark har dog indgivet reservation med opsæt-
tende virkning på et stop for jagt. 

 Vurdering af gældende jagttid 
Der vurderes ikke at være bestandsbiologiske grunde til at ændre den nuvæ-
rende jagttid, fordi jagten kun høster et overskud af hanner i bestanden. Artens 
AEWA-klassificering og kategorisering som VU (sårbar) på IUCN’s rødliste for 
Europa betyder dog, at jagten på ederfugl bør have øget opmærksomhed.  
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Blishøne 

 
Udbytte indberettet til vildtudbyttestatistikken og vingeundersøgelsen: 

 

  
 Forekomst og bestandsudvikling 
Den danske ynglebestand er vurderet til min. 6.800 par (2011, Pihl & Freds-
havn 2015). Vurderet ud fra DOF’s punkttællingsprogram har bestanden ud-
vist en markant tilbagegang med ca. 10% per år i perioden 2008-2017 (Moshøj 
m.fl. 2018). Foreløbige resultater fra DOF’s Atlas III undersøgelse viser dog en 
nogenlunde stabil udbredelse med registreringer i godt 1.500 kvadrater (2014-
2017), hvilket er sammenligneligt med Atlas I (1971-1974), men mindre end 
Atlas II (ca. 1750 kvadrater, 1993-1996), så det der synes at være en numerisk 
nedgang i antal ynglepar afspejles i et vist omfang også i artens udbredelse i 
Danmark fra Atlas II til III (jf. opslag på https://dofbasen.dk/atlas/ar-
ter/04290/Blishøne).  

De danske farvande udgør et vigtigt overvintringsområde for blishøne typisk 
med forekomster af 100.000 eller flere individer. Ved de seneste to landsdæk-
kende tællinger er der dog blot optalt henholdsvis 91.000 fugle i 2013 og 93.000 
fugle i 2016, hvilket er lave tal sammenlignet med de ca. 175.000-210.000, der 
blev talt ved fem landsdækkende tællinger i 1990’erne og 2000’erne. 

Bestands- og jagtforhold Status 

Ynglebestand i Danmark  Seneste skøn (2011): 6.800 par (min.); faldende siden 1976 

Flywaybestand (Europa) 1,2-2,0 mio. individer; stabil-faldende? (AEWA CSR7) 

Gældende jagttid Fra 1994: 

1982-1993: 

1 sep – 31 jan 

Tidligere jagttid 1 sep – 29 feb 

Udbytte i Danmark 2017/18 1.016 jægere indberettede 5.366 blishøns (foreløbige tal) 

Jagtens indflydelse Bæredygtig 

AEWA B2c  klassifikation, status ikke ændret (AEWA MOP7) 

Forvaltningsplaner Nej 

Rødlister IUCN: LC (Global), NT (Europe) 

EU (BirdLife): LC 

DK: LC 

År 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Vinger 190 146 80 90 125 224 134 389 127 300 362 70 191 68 39
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Den overvintrende bestand af blishøns i Danmark fluktuerer markant i antal 
fra år til år – bl.a. i forhold til hårde vintre som fx årene efter 1985-1987 isvint-
rene, og de hårde vintre i 1995, 1996, 2010 og 2011, men der er i de senere år 
set en tilbagegang som ikke på samme måde synes at kunne forklares ved 
vinterforholdene. Der er heller ikke set stigende antal af et omfang i Sverige 
(jf. Nilsson & Haas 2016, Haas & Nilsson 2018) som kunne forklare ’manglen 
på fugle’ i Danmark.      

 
 Jagten i Danmark 
Udbyttet af blishøne i Danmark har været svagt faldende de sidste 15 til 20 år, 
til et nuværende niveau på ca. 5.000 fugle årligt.  

 Forvaltningsmæssige problemstillinger 
Klassificeret i AEWA-kategori som B2c refererer til en relativ stor bestand 
med behov for opmærksomhed grundet en langsigtet bestandstilbagegang. 
Dette gælder specielt for den europæiske delbestand, som klassificeres som 
NT (næsten truet) og faldende af IUCN. 

I forbindelse med revidering af ’Key Concept’, som fastlægger yngle- og træk-
perioder for jagtbare arter (jf. Nielsen et al. 2019), er slutningen af yngleperi-
oden sat til 30. september, hvormed jagt på blishøne i september ikke er i over-
ensstemmelse med intentionerne om jagtfred i artens yngleperiode.  

 Vurdering af gældende jagttid 
Der vurderes ikke at være bestandsbiologiske grunde til at ændre den nuvæ-
rende jagttid, men jagt kan være medvirkende til at bestanden ikke udvikler 
sig positivt og for indeværende ligger forekomsten i Danmark under den na-
turlige bærekapacitet. Artens AEWA-klassificering og kategorisering som NT 
(næsten truet) på IUCN’s rødliste for Europa betyder, at jagten på blishøne 
bør have øget opmærksomhed.  

 

 
Udvikling i bestandsindeks for blishøne ved midvinter fra 1987 til 2018, baseret på optællinger i 49 indeksområder. Indeks er sat 

til 100 i 1994. De stiplede linjer angiver usikkerhed på den beregnede værdi. Data fra Nielsen m.fl. (2017, opdateret med yderli-

gere et år). 



25 

Tyrkerdue 

 
 Udbytte indberettet til vildtudbyttestatistikken: 

 
 Forekomst og bestandsudvikling 
Tyrkerdue indvandrede til Danmark i 1948 og er nu udbredt i hele landet. 
Vurderet på baggrund af DOF’s punkttællingsprogram har ynglebestanden 
været relativ stabil på lang sigt, men tendensen har i den seneste 10-års peri-
ode (2008-2017) været negativ med et fald på 5,4 % årligt (Moshøj m.fl. 2018). 
Opgørelser af vinterbestanden, der i stort omfang omfatter de samme fugle, 
indikerer et fald på 4,4 % pr. år over den seneste 10-års periode og en faldende 
tendens på lang sigt (Moshøj m.fl. 2018). På europæisk niveau viser bestanden 
af tyrkerdue ingen tegn på fald, og en fortsat moderat stigende trend har be-
tydet næsten en fordobling af bestanden i perioden 1980-2013 (PECBMS 2015). 
Billedet på tværs af Europa dækker dog over en mindre tilbagegang i de nord-
østlige egne og en stor fremgang mod sydvest (BirdLife International 2015).  

Der er i DOF’s punktællinger indikationer af at yngletætheden i perioden 1990 
til 2017 er større i området vest for Storebælt end øst for Storebælt (Flensted 
og Eskildsen 2019). I hvilket omfang denne forskel er reel bør dog vurderes 
nærmere på baggrund af registreringer på relativt få optællingspunkter (an-
del punkter <0,02, jf. Flensted og Eskildsen 2019), og om disse punkter er re-
præsentativt fordel mellem Øst- og Vestdanmark.   

Bestands- og jagtforhold Status 

Bestand i Danmark Seneste skøn (2011): Min. 26.000 par; indikationer på fald i de senere år 

Gældende jagttid Fra 2018: 1 nov – 31 nov  

Fredet i region Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark 

Tidligere jagttid 2007-2017: 1 nov – 31 dec 

Udbytte i Danmark 2017/18 632 jægere indberettede 3.686 tyrkerduer (foreløbige tal) 

Regulering Nej 

Jagtens indflydelse Usikker/negativ 

AEWA Ikke aktuel 

Forvaltningsplaner Nej 

Rødlister IUCN: LC (Global); LC (Europe) 

EU (BirdLife): LC  

DK: LC 
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 Jagten i Danmark 
Udviklingen i jagtudbyttet af tyrkerdue i Danmark var signifikant faldende i 
en 20-års periode fra 1990 til 2010, hvor antallet af nedlagte fugle faldt fra godt 
12.000 til 3.000. Siden da viser afskydning en tendens til stabilisering med et 
årligt udbytte på 3.500-5.000 fugle, efter en svag stigning efter 2011.  

Siden jagtsæsonen 1973/74, hvor tyrkerdue for første gang fik en egentlig 
jagtsæson i Danmark og skulle indberettes til vildtudbyttestatistikken, har ud-
byttet generelt været højere på Sjælland og øerne end i Jylland. Fog (1979) 
antog at denne fordeling afspejlede tætheden af ynglefugle på daværende 
tidspunkt, og samme begrundelse har, i sammenhold med den overordnede 
tilbagegang, været medvirkende til at jagttiden fra og med sæsonen 2018/19 
blev afkortet med en måned, og at der blev indført en jagtfredning af tyrker-
duen i Jylland og på Fyn.  

 Forvaltningsmæssige problemstillinger 
Historisk set har tyrkerdue forvoldt gener omkring åbne kornlagre, på foder-
pladser for fjerkræ og i forbindelse med forurening og støj nær bebyggelse, 
hvilket har ført til regulering af arten (Fog 1979). Jagtudbyttet udgør en relativ 
stor andel af den vurderede ynglebestand i Danmark, og det er rimeligt at 
antage, at jagt bidrager til den overordnede tilbagegang, da tyrkerduen gene-
relt er en standfugl. Starten på den mere intensivt drevne ringduejagt har si-
den 2011 været sammenfaldende med tyrkerduens jagttid, hvilket kan have 
medført den mindre stigning i antallet af nedlagte tyrkerduer. Dette under-
støttes delvist af den geografiske fordeling af tyrkerdueudbyttet, der i de se-
nere år i meget høj grad har afspejlet den geografiske fordeling hos ringdue 

 Vurdering af gældende jagttid 
Den faldende ynglebestand og det relativt stabile jagtudbytte gennem de se-
neste år antyder, at en voksende andel af bestanden nedlægges ved jagt. Om 
indførelsen af fredning i Vestdanmark og den reducerede jagttid i Østdan-
mark i 2018/19 har haft en effekt på udbyttets størrelse kan endnu ikke vur-
deres, idet der ikke foreligger vildtudbyttedata for denne jagtsæson.  

Flere års data er nødvendige for med sikkerhed at kunne vurdere effekten af 
den indførte jagttid, og udviklingen bør følges nøje de kommende år. Både 
det totale jagtudbytte og antallet af jægere med udbytte er relativt lavt for 
denne art, men yderligere klarlægning af bestandsudviklingen, og en even-
tuel forskel mellem Øst- og Vestdanmark, er nødvendig for at kunne doku-
mentere, at jagten er bæredygtig på nationalt plan. Den umiddelbare tilbage-
gang i Danmark afspejler dog en generelt faldende trend for arten i de nordi-
ske lande. 
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Vildkanin 

 
 Udbytte indberettet til vildtudbyttestatistikken: 

 
 Forekomst og bestandsudvikling 
I Danmark findes hovedudbredelsen af vildkaniner i det sydlige Jylland. 
Denne bestand blev etableret ved, at arten indvandrede fra Tyskland i begyn-
delsen af 1900-tallet. Vildkaninen forekommer også på øerne Bornholm, Lol-
land, Endelave, Samsø, Fanø og Fyn, men bestandene her stammer fra udsatte 
dyr. Udbredelsen af vildkaniner synes generelt at være stabil, men der fore-
kommer meget markante, sygdomsbetingede udsving i størrelsen af de en-
kelte bestande, forårsaget af virus (Myxomavirus og RHDV-virus type 2). Det 
seneste større udbrud skete ifølge DTU Veterinærinstituttet på Fanø, Ende-
lave og Bornholm i 2016, og skyldtes RHDV-virus. 

 Jagten i Danmark 
I begyndelsen af 1990’erne nåede jagtudbyttet af vildkanin op over 16.000 og 
i jagtsæsonen 2012/13 lå det på 10.292, men i de seneste to jagtsæsoner har 
det ligget på det samme lave niveau knap 4000. I alt 561 jægere indberettede 
således 3.706 nedlagte vildkaniner i jagtsæsonen 2017/18.  Det vides ikke hvor 
stor en andel af vildtudbyttet der stammer fra regulering, f.eks. i sommerhus-
områder. 56 % af jagtudbyttet er alene nedlagt på Fanø og Endelave og de 
øvrige vildkaniner er nedlagt i følgende kommuner med angivelse af antal 
nedlagte individer i faldende antal: Samsø (417), Haderslev (217), Bornholm 

Bestands- og jagtforhold Status 

Bestand i Danmark  Ukendt; stærkt svingende bestande 

Europæisk bestand Bestandsstørrelse ukendt, faldende 

Gældende jagttid Fra 1990: 

1941-1989: 

1 sep – 31 jan 

Tidligere jagttid Hele året 

Regulering Må reguleres uden forudgående tilladelse hele året i egne, hvor arten volder 

Udbytte i Danmark 2017/18 561 jægere indberettede 3.706 vildkaniner (foreløbige tal) 

Jagtens indflydelse Usikker, især i perioder med meget små bestande 

  

  

Rødlister IUCN: NT (Global), NT (Europe) 

DK: LC 
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(202), Hedensted (176), Sønderborg (90), Esbjerg (77), Åbenrå (63), Varde (50), 
Tønder (42) og Vejle (42). 

 Forvaltningsmæssige problemstillinger 
Vildkaninen kan volde direkte skade på afgrøder, som den fouragerer på, 
men også være til gene i sommerhusområder. Tilsvarende graver vildkaninen 
gange og anlægger bo i diger, som skal forhindre oversvømmelser af land-
brugsområder og bebyggede områder. DCE er ikke bekendt med, at der er 
anmeldt så alvorlige problemer, at de ikke har kunnet løses ved regulering. 
Baseret på de supplerende indberetninger til jagtudbyttet i sæsonen 2017/18 
blev ca. 8% af det samlede udbytte nedlagt udenfor jagttiden, dvs. ved regu-
lering. Vildkaninen optræder på IUCN’s Globale og Europæiske rødliste som 
næsten truet (NT) og på DK’s rødliste som ikke truet (LC). 

 Vurdering af gældende jagttid 
Det er meget vanskeligt at beregne et bæredygtigt bestandsniveau for en art 
som vildkanin, hvor naturlige hændelser som sygdomsudbrud jævnligt redu-
cerer bestandene markant uden at de uddør helt. 

Der vurderes ikke at være bestandsbiologiske grunde til at ændre den nuvæ-
rende jagttid. 

  



29 

Ræv 

 

 
 Forekomst og bestandsudvikling 
I Danmark findes ræv over hele landet, på nær på en række mindre småøer. 
Den samlede bestand er ukendt. DOF’s punkttællingsprogram viser en signi-
fikant tilbagegang i indekset for sommerperioden for perioden 1984-2017, dog 
med store udsving i de seneste år. Vinterindekset viser en svag, men ikke sig-
nifikant tilbagegang (Moshøj et al. 2018).  

Rævebestanden rammes til tider af udbrud af ræveskab. De seneste større ud-
brud i Jylland ligger tilbage i 1980’erne og 1990’erne, mens udbrud på Sjæl-
land registreredes omkring 2003. Der forekommer dog stadig mindre og spo-
radiske udbrud over hele landet.  

Bestands- og jagtforhold Status 

Bestand i Danmark Ukendt; stabil eller svagt faldende 

Gældende jagttid Fra 1994: 1 sep – 31 jan 

   

Tidligere jagttid 1982-1993:  16 jun – 15 feb 

Regulering Ræven må uden forudgående tilladelse reguleres i perioden 1 jun - 29 feb med skyde-

våben og fælder i og omkring forsvarlige indhegninger med frilandsgrise og fjerkræ, be-

byggelse og pelsdyrfarme.  

Ræv må reguleres ved brug af fælde 1 jan – 29 feb på ejendomme, hvor der er gennem-

ført biotopplaner.  

Rævehvalpe må reguleres uden for rævegrave i perioden 1 jun - 31 aug, dog ikke på 

ejendomme med biotopplaner. 

Ræven må reguleres i perioden 1-29 feb i egne, hvor den volder skade på den øvrige 

fauna. 

Regulering med skydevåben kan ske i tiden fra 1½ time før solopgang til 1½ time efter 

solnedgang 

Udbytte i Danmark 2017/18 15.312 jægere indberettede 31.602 ræve   

Jagtens indflydelse Bæredygtig på landsplan. Jagten og reguleringen kan have en begrænsende effekt på 

bestanden i lokale områder 

Rødlister IUCN: LC (Global), LC (Europa) 

DK: LC 
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Efter at være registreret for første gang i ræv i 2012 har sygdommen hvalpe-
syge reduceret bestanden markant, hvor specielt Østjylland er blevet ramt (jf. 
Chriél m.fl. 2014).  

 Jagten i Danmark 
Jagtudbyttet af ræv har siden midten af 1960’erne overordnet vist en faldende 
tendens. I de seneste år har udbyttet ligget stabilt omkring 30.000 individer. 
Der nedlægges ræve i stort set alle landets kommuner. Jagtudbyttet er størst i 
den nordvestlige del af Sjælland og lavest i den nordvestlige del af Jylland. 

 Forvaltningsmæssige problemstillinger 
Som rovdyr kan der opstå konflikter mellem ræv og mennesker, hvilket af-
spejles i lovgivningen, som giver mulighed for regulering udenfor den egent-
lige jagttid. Regulering kan ske ved jagt og ved fældefangst i tilfælde hvor ræv 
optræder tæt på bebyggelse og landbrug, og hvor ræven kan forårsage skade 
på fx husdyr og evt. udgøre en sundhedsrisiko (være smittebærer). Ræve-
hvalpe kan reguleres udenfor grav i sommerperioden.  

Rødlistestatus for ræv er LC (ikke truet), både internationalt og nationalt.  

 Vurdering af gældende jagttid 
Der vurderes ikke at være bestandsbiologiske grunde til at ændre den nuvæ-
rende jagttid. Det er meget sandsynligt, at jagten og reguleringen kan have en 
begrænsende effekt på bestanden i lokale områder, hvis den drives intensivt og 
vedvarende. 
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Hare 

 
 Udbytte indberettet til vildtudbyttestatistikken 

 
 Forekomst og bestandsudvikling 
Haren er udbredt over hele landet. Ud fra jagtudbyttet at dømme gik bestan-
den konstant tilbage fra 1960 til 2005. Siden 2005 har jagtudbyttet været rela-
tivt stabilt dog med en svagt faldende tendens. Indekset for hare i DOF’s for-
årspunkttællinger viser en svag og ikke statistisk signifikant nedgang i antal-
let af harer (0,24 % per år) i hele registreringsperioden 1984-2017. I perioden 
2008-2017 viser hare dog en statistisk signifikant stigning på 2,75 % årlig (Mos-
høj et al. 2017). Der er derfor grund til en forsigtig tro på, at bestanden siden 
2005 har vendt tilbagegangen til en reel fremgang. 

 Jagten i Danmark 
Der nedlægges harer i alle landets kommuner; jagtudbyttet er generelt størst på 
Sydsjælland, Lolland og Falster samt på Bornholm. Halvdelen af alle harer ned-
lægges i november (Asferg et al. 2016). 

 Forvaltningsmæssige problemstillinger 
Haren er rødlistet som ”Sårbar” i Danmark, hvilket er vurderet ud fra tilbage-
gangen i Vildtudbyttestatistikken. Den markante tilbagegang er dog afløst af en 
mere stabil indberetning. Den mindre afskydning kan hænge sammen med ud-
arbejdelsen af en vejledende forvaltningsplan for hare rettet mod private be-
standsforvaltere, som ønsker at beskytte eller genoprette harebestande gennem 
habitatforbedrende tiltag og beskytte mod ikke-bæredygtig jagt (Naturstyrel-
sen 2013). Gennemførelse af habitatforbedrende tiltag og tilpasset afskydning 
under etablering af marksvildtslav under Danmarks Jægerforbund, kan også 

Bestands- og jagtforhold Status 

Bestand i Danmark Ukendt; faldende 1960-2005; antages stabil med årlige fluktuationer 2005-2014 

Gældende jagttid  Fra 2004: 1 okt – 15 dec 

Tidligere jagttid  1994-2003: 1 okt – 31 dec 

Udbytte i Danmark 2017/18 20.905 jægere indberettede 39.859 harer (foreløbige tal) 

Jagtens indflydelse Usikker. Sandsynligvis ikke bæredygtig i dele af Jylland og sandsynligvis lokalt bæredyg-

tig på Øerne 

Rødlister IUCN: LC (Global), LC (Europe) 

DK: VU  
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være medvirkende til at afskydningen ikke nødvendigvis afspejler en fremgang 
i den overordnede bestand. 

 Vurdering af gældende jagttid 
Med en lav og stabil/svagt faldende afskydning og indikationer på en svag 
bestandsfremgang, vurderes der ikke at være bestandsbiologiske grunde til 
at ændre den nuværende jagttid. Med en status som VU (sårbar) på den Dan-
ske rødliste, bør der dog stadig være fokus på at afskydningen tilpasses den 
lokale bestandsstørrelse. 
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Baggrund 

Ved forhandlingerne om jagttider i forbindelse med jagttidsrevisionen i 2018 blev det besluttet, at 

revidere følgende arter efter 2 år: grågås, sædgås, taffeland, bjergand, tyrkerdue, kronhjort (hjort, 

spidshjort, hind, kalv), ræv og hare. Baggrunden for gennemførsel af en revision efter 2 år var et ønske 

om at vurdere indførte ændringer i jagttiden og/eller at have et øget fokus på arter som har udvist 

tilbagegang eller repræsenterer små og følsomme bestande som kræver øget opmærksomhed. Da 

arbejdet med jagttider kan have afledte konsekvenser for vildtskadebekendtgørelsen, vil relevante 

aspekter afledt fra jagttidsrevisionen blive behandlet sideløbende mht. vildtskadebekendtgørelsen. 

En arbejdsgruppe (Jagttidsgruppen), under Vildtforvaltningsrådet (VFR) blev nedsat til at afklare de 

faglige vurderinger og udarbejde fælles anbefaling til VFR. Gruppen består af repræsentanter for 

Landbrug & Fødevarer (formand), Danmarks Jægerforbund, Dansk Skovforening, Dansk Ornitologisk 

Forening, Dyrenes Beskyttelse og Danmarks Naturfredningsforening. Miljøstyrelsen (MST) er sekretær 

for gruppen og indhenter faglig viden hos DCE/AU i den udstrækning der er behov for dette. 

På det første af i alt fem planlagte møder i Jagttidsgruppen blev det, i overensstemmelse med 

Jagttidsgruppens kommissorium, besluttet at udvide listen med arter til også at omfatte fløjlsand, 

havlit, ederfugle, blishøne og vildkanin.  

Jagttidsgruppen ønskede bl.a., at MST bl.a. skulle rekvirere en opdatering af rapporten ’Vildtbestande 

og jagttider i Danmark: det biologiske grundlag for jagttidsrevisionen 2018’ hos DCE, dog kun 

omfattende de nævnte aktuelle arter.  

Nærværende notat repræsenterer de opdaterede informationer for de aktuelle arter som behandles 

frem mod nærværende jagtidsrevision, med forventelig effekt fra 2020. Overordnet præsenterer 

notatet en oversigt over bestandsstørrelser og bestandsudvikling, den jagtlige udnyttelse (data fra 

vildtudbyttestatistikken og vingeundersøgelsen frem til jagtsæsonen 2017/18), og giver en opdatering 

af de forvaltningsmæssige problemstillinger og en vurdering af gældende jagttid. Notatet er i forhold 

til den tidligere rapport fra jagttidsrevisionen i 2018 mindre omfattende, men fokuserer mere på 

relevante ændringer i forvaltningsstatus, ved at inddrage arternes kategorisering under AEWA, samt 

på IUCN’s, BirdLife’s og den danske rødliste.  
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Efter specifik ønske fra Jagttidsgruppen er der i notatet givet en detaljeret beskrivelse af 

vildtudbyttestatistikkens udbyttetal for sædgås, med fokus på manglende informationer om 

fordelingen af udbyttet af de to forekomne racer i Danmark, samt utilsigtet/ulovlig nedlæggelse af 

sædgæs i områder hvor arten er fredet.  

For grågås, hvor jagttiden i sæsonen 2018/19 blev udvidet til at omfatte august måned på afstande af 

minimum 300 meter fra vådområder, blev der i 2018 gennemført en undersøgelse af 

forstyrrelseseffekten ved jagt med denne afstandsbegrænsning. Denne undersøgelse afrapporteres 

særskilt og kommenteres ikke i nærværende notat. 

 

Data 

I forhold til data fremlagt i forbindelse med den seneste jagttidsrevision i 2018 (jf. Asferg et al 2018), er 

der i nærværende notat inddraget nye data for det jagtlige udbytte (Vildtudbyttestatistikken og 

Vingeundersøgelsen frem til 2017/18; jf. Fauna.au.dk). For arter med en dansk ynglebestand er der, 

hvor det er vurderet relevant, inddraget data fra DOF’s punkttællingsprogram frem til 2017 (Moshøj et 

al 2018) og fra DOF’s Atlas III inventering i perioden 2014-2017 (https://dofbasen.dk/atlas/).  

For arter som optræder på træk og gennem vintermånederne er der, hvor det er relevant, benyttet de 

nyeste resultater fra NOVANA overvågningen. Data herfra er formelt færdigbehandlet til og med 2017, 

men der er foretaget indeksberegninger med kvalitetssikrede data frem til januar 2018 for taffeland og 

blishøne. For grågås og sædgås er der medtaget foreløbige tal fra januar 2018-2019, med behørigt 

forbehold for at disse data endnu er ufuldstændige. Dette er noteret ved relevante figurer i notatet.  

 

  

http://fauna.au.dk/
https://dofbasen.dk/atlas/
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Grågås 

Bestands- og jagtforhold Status 

Bestand i Danmark  Min. 11.000 par (2011) 

Flywaybestand 960.000 (2014), stigende (AEWA CSR7) 

Gældende jagttid Fra 2018: 1 aug - 31 jan 

I august kun på omdriftsarealer >300 m fra vådområder 

Tidligere jagttid 2014-2017: 1 sep - 31 jan 

Udbytte i Danmark 2017/18 10.147 jægere indberettede 53.316 grågæs (foreløbige tal) 

Regulering  Naturstyrelsen kan give tilladelse til regulering af grågås i flok på ikke høstede marker i 

perioden 1 jul - 31 jul og på dyrkede marker i perioden 1 feb - 29 feb 

Jagtens indflydelse Bæredygtig 

AEWA C1 klassificering; status ikke ændret (AEWA MOP7) 

Forvaltningsplaner Indgår i AEWA EGMP 

Rødliste kategori  IUCN: LC (Global), LC (Europe) 

EU (BirdLife): LC 

DK: LC 

 

Udbytte indberettet til vildtudbyttestatistikken og vingeundersøgelsen: 

År 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Vinger 859 1138 544 724 1184 1574 577 384 419 632 599 1019 862 732 741 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Forekomst og bestandsudvikling 

Den danske ynglebestand er senest vurderet til min. 11.000 par (2011, Pihl & Fredshavn 2015). 

Vurderet ud fra DOF’s punkttællingsprogram har bestanden udvist en markant fremgang med ca. 5% 

per år i perioden 2008-2017 (Moshøj m.fl. 2018). De foreløbige resultater af DOF’s Atlas III 

undersøgelse viser en tilsvarende meget markant fremgang med registreringer i 1.339 kvadrater 

(2014-2017), sammenlignet med hhv. 338 og 590 kvadrater i de tidligere Atlas-undersøgelser (1971-

1974 og 1993-1996)(jf opslag på https://dofbasen.dk/atlas/arter/01610/Grågås)  
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Danmark udgør et vigtigt træk-, raste- og overvintringsområde for grågås med forekomst af mere end 
100.000 individer. Her viser både september- og midvintertællingerne er markant stigning i antal, dog 
med en tendens til stagnerende forekomst i september.  

 

 

Kurverne viser bestandsudviklingen for grågås ved midvinter 1981-1983 og 1997-2019 (til venstre) og i 
september 1981-2017 (til højre)(Nielsen m.fl. 2019, opdateret med NOVANA data fra 2018-2019 – hvor 
tallene er foreløbige og kun udgør de antal, der er indrapporteret til DCE af vores faste optæller-team. 
Efter supplering med kvalitetssikrede data fra DOFbasen vil landstotalen typisk ligge 15-25 % højere for 
grågås). Der er ikke udført septembertælling i september 2018, da denne tælling fra 2017 kun 
gennemføres hvert andet år i NOVANA.    

Jagten i Danmark 

Udbyttet af grågæs i Danmark har været stigende de sidste 15 til 20 år, til et nuværende, muligvis 

stabilt, niveau på 50.000-60.000 fugle årligt. 

Forvaltningsmæssige problemstillinger 

Den markante stigning i den nordvesteuropæiske bestand kan medføre et øget konfliktniveau i 

områder hvor gæssene gør skade på afgrøder. Udvidelse af jagt på grågæs i august måned fra 2018 kan 

medføre uønskede forstyrrelsespåvirkninger af andre arter i denne periode, men det er forsøgt 

modvirket ved kun at tillade jagt på omdriftsarealer >300 m fra vådområder.  

Vurdering af gældende jagttid 

Der vurderes ikke at være bestandsbiologiske grunde til at ændre den nuværende jagttid, men det er 
dog for tidligt at vurdere effekten af åbning af jagt i august.  

Vidensbehov:  

 Bedre datagrundlag til vurdering af afskydningen i august måned (augustjagten på grågæs i 

2018 vurderes af DJ og DCE at have været succesfuld, baseret bl.a. på opslag på sociale 

medier. Dog var der i starten af august en del jægere, der ikke var bekendt med jagtstart 1. 

august, hvorfor det er uvist om jagtudbyttet har været påvirket heraf. 

Undersøgelser:   

 Afsluttede undersøgelser fra jagtsæsonen 2018/19 af forstyrrelse fra jagt på grågås i august i 

relation til afstand fra vådområder afrapporteres særskilt (Madsen et al. 2019). 
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 Mindst ét år mere med vingeindsamling i august er påkrævet for at vurdere effekten af 

jagtstart i august. Endvidere vil det tage mindst et par år, før det er muligt at vurdere en mulig 

effekt på ynglebestandens størrelse ud fra DOF’s punkttællinger. 
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Sædgås 

Bestands- og jagtforhold Status 

Bestand i Danmark  Yngler ikke i Danmark 

Flywaybestand Der forekommer to racer i Danmark: 
Tundrasædgås:   600.000; stigende (2013) (AEWA CSR7) 
Tajgasædgås:       52.000; faldende (2015) (AEWA CSR7) 
Heraf to bestande med relevans for Danmark: 
Vestlig delbestand (Sverige-NVJylland-UK): 2500; stigende (2014) 

Central delbestand (Nordrusland, Skandinavien, Østdanmark): 40.000; faldende (2014) 

Gældende jagttid Fra 2014: 1 sep - 30 nov i Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner. Ingen 
jagttid i øvrige kommuner. 

Tidligere jagttid 2011-2013: 1 sep - 31 dec 
samt 1-31 jan på fiskeriterritoriet 

Særfredet i region Nordjylland og region Midtjylland 

Udbytte i Danmark 2017/18 187 jægere indberettede 822 sædgæs (foreløbige tal) 

Regulering Nej 

Jagtens indflydelse  
Sandsynligvis bæredygtig 

AEWA  
 
Tajgasædgås: A3c*  klassifikation, status ikke ændret (AEWA MOP7) 

Tundrasædgås: C(1)  klassifikation, status ikke ændret (AEWA MOP7) Forvaltningsplaner Indgår i AEWA EGMP 

Rødliste kategori IUCN: LC (Global); LC (Europe) 

EU (BirdLIfe): LC 
DK: ikke vurderet (der skelnes ikke mellem Anser f. fabalis og Anser f. rossicus) 

 

Udbytte indberettet til vildtudbyttestatistikken og vingeundersøgelsen: 

År 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Vinger 135 117 20 16 22 14 9 28 11 21 11 12 4 3 1 

 

 

Forekomst og bestandsudvikling 

Danmark udgør et træk-, raste- og overvintringsområde for begge racer af sædgæs. Tajgasædgås 
forekommer typisk med delbestande i Nordvest- og Nordøstjylland og i Sydøstdanmark, mens 
tundrasædgås forekommer mest talrigt i Sydøstdanmark. Bestanden af tajgasædgås i Nordvestjylland 
forvaltes som en selvstændig enhed (Western population) under AEWA’s forvaltningsplan, som måske 
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kun er på omkring 1.000 fugle (Høj Jensen m.fl. 2018). De nordøstjyske gæs og fuglene på øerne henføres 
til Central population, der er betydeligt større. Der er en tidsmæssig opdeling i forekomsten af de to 
racer i Sydøstdanmark, men med en ukendt grad af overlap både mht. område og tid. 

Antallet af overvintrende tajgasædgæs har været markant faldende i Danmark i de seneste år – bl.a. 
fordi stigende antal (og andele af bestanden) overvintrer i Sverige, givetvis på grund af den hyppigere 
forekomst af mildere vintre i de seneste år. Der er således en ret betydelig omvendt sammenhæng 
mellem antal i Sverige og Danmark, hvor den store forekomst af 31.475 fugle i Danmark i den hårde 
1987 isvinter modsvaredes af en svensk forekomst på blot 300 fugle.  

 

Kurverne viser bestandsudviklingen for tajgasædgås ved midvinter 1981-1983 og 1997-2019 (til venstre), 
hvor de stiplede linjer angiver ubestemte sædgæs, der formentlig primært er tajgasædgæs. Til højre vises 
udviklingen for tundrasædgås (Nielsen m.fl. 2019, opdateret med NOVANA data fra 2018-2019 – hvor 
tallene er foreløbige og kun udgør de antal, der er indrapporteret til DCE af vores faste optæller-team. 
Efter supplering med kvalitetssikrede data fra DOFbasen vil landstotalen typisk ligge 5-15 % højere for 
sædgås).  

 

 

Søjlerne viser antal af sædgæs (bestemt som tajgasædgås + ubestemte) i Danmark og Sverige fra 1981-
1983 og 1987-2019, hvor data fra 2018-2019 er foreløbige. Data fra Sverige er fra Haas & Nilsson (2018 
og upubl.).   
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Jagten i Danmark 

Udbyttet af sædgæs i Danmark har de sidste år ligget på 1.000-1.500 fugle. 

Forvaltningsmæssige problemstillinger 

Klassificeret i AEWA-kategori som A3c* for racen tajgasædgås betyder, at disse bestande reelt ikke må 

jages i forhold til AEWA-aftalens handlingsplan, med mindre der foreligger en international 

forvaltningsplan baseret på principperne for adaptiv forvaltning. Der blev vedtaget en sådan plan for 

tajgasædgås ved  AEWA MOP6 (Marjakangas m.fl. 2015) – og arten er nu genstand for årlig opfølgning 

under European Goose Management Platform (Høj Jensen m.fl. 2018).   

Den differentierede jagttid er udformet til at beskytte bestandene af tajgasædgås. En stor andel af 

sædgæs er dog indberettet fra områder hvor arten er fredet. Der forekommer ligeledes indberetninger 

gennem vingeundersøgelsen af sædgæs som nedlægges i måneder hvor arten er fredet (se beskrivelse 

nedenfor). 

Vurdering af gældende jagttid 

Det vurderes at den differentierede jagttid i Danmark yder tilstrækkelig beskyttelse af tajgasædgås.  

Vidensbehov:  

 Det nuværende bestandsestimat er sandsynligvis for lavt. En sikker bestandsopgørelse er 

udfordret af problemer med observatørdækning af alle overvintringsområder samt af 

usikkerhed ift. skelnen mellem tundra- og taigasædgås. Inden for AEWA’s European Goose 

Management Platform arbejdes der på en forbedret monitering af delbestandene af 

taigasædgås, og disse vil blive evalueret inden for de kommende 2 år (Høj Jensen et al. 2018). 

 Der arbejdes i EGMP-regi på at få en bedre vildtudbyttefordeling på de to racer af sædgås, 

både i Finland, Sverige og Danmark. Først når bedre bestandsestimater og udbytter foreligger, 

kan den egentlige adaptive jagtforvaltning træde i kraft.  

 

Oversigt over problematik i forhold til vurdering af jagt på sædgås i Danmark 

Sædgæs i vildtudbyttestatistikken og vingeundersøgelsen  

I perioden 2014-2017 er der årligt indberettet 1.000 til 1.500 sædgæs i Danmark (se figur).  I denne 

periode har der kun været lovmæssig mulighed for jagt i Vordingborg, Guldborgsund og Lolland 

kommuner, og kun i månederne september, oktober og november. De tidsmæssige og geografiske 

restriktioner er tilpasset, så jagt på sædgæs i Danmark primært vil ske på racen tundrasædgås (Anser 

fabalis rossicus) og jagtfreder racen tajgasædgås (Anser f. fabalis), som ankommer til Danmark senere 

på efteråret end tundrasædgåsen. Som anført i ovenstående informatons-tabel er bestanden af 

tundrasædgås stor og i fremgang, mens de tajgasædgås som optræder i to delbestande i Danmark, 

enten repræsenterer en meget lille delbestand eller en delbestand i tilbagegang (se ovenstående 

informations-tabel).  
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På baggrund af indberetninger til vildtudbyttestatistikken og gennem vingeundersøgelserne er det ikke 

muligt at vurdere om de jagtmæssige restriktioner har den tilsigtede effekt på afskydningen af de to 

racer af sædgås, der forekommer i Danmark. 

Fejl i indberetninger af sædgås 

De årlige indberetninger til vildtudbyttestatistikken viser at jægerne indberetter en meget stor andel 

sædgæs fra kommuner hvor sædgåsen er fredet. I 2016/17 blev 672 sædgæs indberettet fra 59 

kommuner, hvor jagt ikke var tilladt, mens 548 sædgæs blev indberettet fra Vordingborg, 

Guldborgsund og Lolland kommuner. I 2017/18 blev 464 sædgæs indberettet fra 40 kommuner hvor 

jagt ikke var tilladt, mens 358 blev indberettet fra Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner.  

De meget få indsendte vinger afspejler en tilsvarende afskydning i kommuner hvor sædgås er 

jagtfredet. Vingeundersøgelsen kan også dokumentere, at der nedlægges sædgæs i de lovlige 

kommuner, men uden for den tilladte periode. Indberetningerne til vildtudbyttestatistikken omfatter 

ikke tidsangivelse, og kan derfor ikke anvendes til at vurdere hvorvidt gæssene er nedlagt i måneder 

hvor jagt er tilladt eller i måneder hvor arten er fredet. 

Indberetning af sædgæs fra kommuner hvor den er fredet kan skyldes to generelle typer af fejl.  

 Jægerne kan have fejlbestemt en nedlagt gås som sædgås (indikerer manglende artskendskab) 

 Jægerne kan have indberettet en nedlagt sædgås på en forkert kommune (det forekommer at 

indberetninger sker på jægerens bopælskommune og ikke på nedlæggelses-kommune) 

Race-bestemmelse af nedlagte sædgæs: 

Gennem de sidste par jagtsæsoner er jægerne gennem vingeundersøgelsen og af Danmarks 

Jægerforbund blevet opfordret til at indsende hoveder fra nedlagte sædgæs. På baggrund af forskelle i 

næbbets farvemønster mellem de to racer af sædgås, var intentionen at få et billede af forekomsten af 

de to racer i udbyttet. 

Der er modtaget 8 hoveder (alle nedlagt 28. november 2018) gennem Danmarks Jægerforbund og 3 

hoveder gennem vingeundersøgelsen (nedlagt hhv. 27/11 2015, 29/1 2018, 26/11 2018) (Tabel 1).  

Ud fra visuel vurdering af næbtegning, næbstørrelse og næbform vurderedes gås 1 til 8 at være af 

racen tundrasædgås Anser fabalis rossicus, mens gås 9 til 11 vurderedes til at være af racen 

tajgasædgås Anser f. fabalis. En analyse af relationen mellem flere af de målte næbstørrelses-ratioer 

understøtter en forskel mellem gæs 1-8 og gæs 9-11 (se figur 1-3), dog med gås nr. 5 med afvigende 

tendenser i forhold til de øvrige.  

Det indkomne materiale er dog så sparsomt, at der ikke kan drages egentlige konklusioner på næbmåls 

validitet til racebestemmelse ud fra en statistisk vurdering. Specielt gør det sig gældende, at gæs 

udviser en markant kønsdimorfisme, hvor hanner normalt er større end hunner. Tilsvarende kan der 

være størrelsesvariation relation til alder (ungfugl, 2K fugle og 2K+), som kan være påvirket af variation 

i opvækstbetingelserne og fødeforskelle de enkelte år. De foreløbige analyser giver dog grund til at 

antage, at morfologiske næb-mål kan anvendes til at adskille de to racer fra hinanden med en relativ 

stor sandsynlighed. 
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Figur 1-3. Relationen mellem morfologiske ratioer af næbstørrelsen hos sædgæs. Angivne nummerering henviser til de 

enkelte fugles nummer i Tabel 1. Nr 1 til 8 er visuelt vurderet til at være tundrasædgæs og nr. 9 til 11 til at være tajgasædgæs. 
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Tabel 1. Data og målinger (i mm) af næb på sædgæs hvor hoved er modtaget. Race er vurderet ud fra næbfarve/mønster og størrelse og form 

(type refererer til tegning i Burgers et al. 1991). 

Indsendt til DJ DJ DJ DJ DJ DJ DJ DJ DCE DCE DCE 

Dato nedlagt 28-11-2018 
29-01-
2018 

26-11-
2018 

27-11-
2016 

Lokalitet Tårs, Lolland Vejlerne Guldborgsund 

Fugl/nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Bestemt til race Tundrasædgås (adult) Tajgasædgås (adult) 

Næb farve type C C C C D C C C B B/C B 

Næb Længde 54,6 53,9 54 53,3 62,3 55,6 55,2 57,4 57,5 66,1 63,8 

Næb højde 32,5 30,1 30 28,4 33,6 30,4 32,7 32,8 29,9 32,9 31,1 

Næb højde nostril basis 25,3 24,5 24,1 22,8 26,1 25 26,9 26,9 20,4 24,6 22,5 

Næb højde nostril front 20 19,8 20,9 18,9 19 19,2 20 20,7 15,8 18,3 17,7 

Vingelængde 474 428 436 424 471 476 456 457 - - - 

Ratio            

N.højde/N.længde 0,595 0,558 0,556 0,533 0,539 0,547 0,592 0,571 0,520 0,498 0,487 

N.H.n.basis/N.længde 0,463 0,455 0,446 0,428 0,419 0,450 0,487 0,469 0,355 0,372 0,353 

N.H.n.front/N.længde 0,366 0,367 0,387 0,355 0,305 0,345 0,362 0,361 0,275 0,277 0,277 

 

I 2013 blev der fremsendt 25 vævs- og fjerprøver af sædgæs indsamlet igennem vingeundersøgelsen til 

DNA analyse i Sverige (Adriaan de Jong, Dept. Of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Swedish 

University of Agricultural Sciences, Umeå). Intentionen var at prøverne skulle indgå i undersøgelser af 

genetisk racebestemmelse af nedlagte sædgæs, men der har ikke været udført analyser af disse, 

ligesom det ikke forventes i den nærmeste fremtid (pers. komm. Adriaan de Jong, februar 2019). 

 

Burgers, J., Smit, J.J. & Voet, H. von der. 1991. Origins and systematics of two types of bean goose 

Anser fabalis (Latham, 1787) wintering in the Netherlands. Ardea 79: 307-316. 
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Taffeland 

 

Bestands- og jagtforhold Status 

Ynglebestand i Danmark  Seneste skøn (2011): 280 par (min.); stabil ? 

Flywaybestand (Europa) 200.000 individer; faldende (AEWA CSR7) 
Gældende jagttid Fra 1994: 

1987-1993: 

1 okt – 31 jan 

Tidligere jagttid 1 okt – 29 feb 

Udbytte i Danmark 2017/18 169 jægere indberettede 496 taffelænder (foreløbige tal) 

Jagtens indflydelse Sandsynligvis bæredygtig, men arten bør have større opmærksomhed 
AEWA A1b  klassificering, status ændret fra B2c (AEWA MOP7) 

Forvaltningsplaner ?? 

Rødlister IUCN: VU (Global); VU (Europe) 

EU (BirdLife): VU  

DK: LC 

 

Udbytte indberettet til vildtudbyttestatistikken og vingeundersøgelsen: 

År 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Vinger 58 69 10 59 76 46 30 12 13 16 11 10 17 21 9 

 

 

 

Forekomst og bestandsudvikling 

Den danske ynglebestand er senest vurderet til 280 par (2011, Pihl & Fredshavn 2015). Vurderet ud fra 

DOF’s punkttællingsprogram har bestanden været stabil i perioden bestanden 1989-2017 (Moshøj 

m.fl. 2018), men der foreligger kun data fra gennemsnitligt 73 individer/år, hvilket synes at være et 

begrænset bedømmelsesgrundlag. De foreløbige resultater af DOF’s Atlas III undersøgelse 

sammenlignet med de tidligere viser dog en tilsvarende forholdsvis stabil forekomst med registreringer 

i henholdsvis 285 kvadrater i 1971-1974 (hvoraf 144 sikre og sandsynlige), 339 (227) i 1993-1996 og 

291 kvadrater (157) i 2014-2017 (jf. opslag på https://dofbasen.dk/atlas/arter/01980/Taffeland).  

https://dofbasen.dk/atlas/arter/01980/Taffeland
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Det er vurderet at den overordnede bestand på flyway-niveau fortsat er faldende (AEWA CSR7) .  

Den overvintrende bestand af taffelænder i Danmark fluktuerer markant i antal fra år til år – og uden 

nogen entydig udvikling. Ved denne seneste landsdækkende optælling blev der optalt blot 3.659 fugle, 

men det var også et år, hvor bestandsindekset var et af de laveste (17). De seneste to år er indeks 

således steget til 72, svarende til at der måske overvintrede omkring 10.000 fugle i 2017/18.  

 

Udvikling i bestandsindeks for taffeland ved midvinter fra 1987 til 2018, baseret på optællinger i 49 

indeksområder. Indeks er sat til 100 i 1994. De stiplede linjer angiver usikkerhed på den beregnede 

værdi. Data fra Nielsen m.fl. (2017, opdateret med yderligere et år).  

Jagten i Danmark 

Der indberettes årligt mindre end 500 taffelænder til vildtudbyttestatistikken. Udbyttet vurderes som 

stabilt eller svagt faldende. 

Forvaltningsmæssige problemstillinger 

Den ændrede klassificering under AEWA fra kategori B2c til A1b i december 2018 (AEWA MOP7) 

betyder, at arten reelt ikke må jages i forhold til AEWA-aftalens handlingsplan. EU og Danmark har dog 

indgivet reservation med opsættende virkning på et stop for jagt. 

Vurdering af gældende jagttid 

Det vurderes, at det forholdsvis begrænsede jagtudbytte i Danmark næppe har nogle bestandsbiologiske 
indvirkninger på flyway-bestanden, og da de fleste taffelænder nedlægges efter det store tiltræk fra 
yngleområder nordøst for Danmark, vurderes det samme sandsynligvis at være tilfældet i forhold til den 
danske ynglebestand. På grund af den samlede flyway-bestands tilbagegang, opklassificering til kategori 
A1b og rødlistestatus som VU (sårbar), bør arten dog have øget opmærksomhed. 
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Bjergand 

Bestands- og jagtforhold Status 

Ynglebestand i Danmark  Yngler ikke i Danmark 

Flywaybestand (Europa) 150.000-275.000 individer; faldende (AEWA CSR7) 

Gældende jagttid Fra 1994: 

1967-1993: 

1 okt – 31 jan 

Tidligere jagttid 1 okt – 29 feb 

Udbytte i Danmark 2017/18 138 jægere indberettede 375 bjergænder (foreløbige tal) 

Jagtens indflydelse Bæredygtig, men arten bør have øget opmærksomhed, pga. den europæiske rødlistning 

AEWA B2c  klassificering, status ikke ændret (AEWA MOP7) 

Forvaltningsplaner ?? 

Rødlister IUCN: LC (Global); VU (Europe) 

EU (BirdLife): LC (Least Concern) 

DK: ikke vurderet 

  

Udbytte indberettet til vildtudbyttestatistikken og vingeundersøgelsen: 

 

År 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Vinger 8 15 9 13 16 23 18 14 9 3 7 5 2 8 12 

 

 

 

 

Forekomst og bestandsudvikling 

Bjergand yngler ikke i Danmark, men fugle fra resten af Skandinavien og videre østpå ind i Rusland 
overvintrer i varierende antal herhjemme.  

Det er vurderet at den overordnede bestand på flyway-niveau de seneste år har været faldende 

(AEWA CSR7).  
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Antallet af overvintrende bjergænder i Danmark varierer meget fra år til år (Tabel 2). Arten raster i 

størst antal i større ansamlinger på åbent hav – og opgørelse af bestandens størrelse er derfor 

afhængig af, om det ’lykkes af finde flokkene’ ved flytællingerne. Ved den seneste landsdækkende 

tælling blev bestanden opgjort til godt 15.000 fugle. Bestanden var markant større i 1970’erne, men 

synes efter et fald i 1980’erne at have stabiliseret sig på et lavere niveau på omkring 20.000 fugle.  

 

Tabel 2. Antal bjergand optalt ved de 15 landsdækkende midvintertællinger, der er udført 1968 til 
2016 (fra Nielsen m.fl. 2019).  

Jagten i Danmark 

Der indberettes årligt mindre end 500 bjergænder til vildtudbyttestatistikken. Udbyttet vurderes som 

stabilt. 

Forvaltningsmæssige problemstillinger 

Klassificeret i AEWA-kategori som B2c refererer til en relativ stor bestand med behov for 

opmærksomhed grundet en langsigtet bestandstilbagegang. Dette gælder specielt for den europæiske 

delbestand, som klassificeres som VU (sårbar) og faldende af IUCN.  

Vurdering af gældende jagttid 

Der vurderes ikke at være bestandsbiologiske grunde til at ændre den nuværende jagttid. Jagtudbyttet 
er stabilt på et forholdsvist lavt niveau, og bestanden synes efter en større tilbagegang at være 
stabiliseret, om end på et lavere niveau. Arten er dog listet som sårbar på den europæiske rødliste og 
bør derfor have øget opmærksomhed.   
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Fløjlsand 

Bestands- og jagtforhold Status 

Ynglebestand i Danmark  Yngler ikke i Danmark 

Flywaybestand (Europa) 320.000-550.000 individer; faldende ? (AEWA CSR7) 

Gældende jagttid Fra 2018: Han: 1 okt – 31 jan 

Hun: ingen jagttid 

Tidligere jagttid 2011-2017: 1 okt – 31 jan 

Udbytte i Danmark 2017/18 533 jægere indberettede 4.207 fløjlsænder (foreløbige tal) 

Jagtens indflydelse Sandsynligvis bæredygtig 
AEWA 

 

 

 

A1b  klassificering; status ikke ændret (AEWA MOP7) 

Forvaltningsplaner AEWA SSAP (Dagys & Hearn 2018).  

Rødlister IUCN: VU (Global), VU (Europe) 

EU (BirdLife): VU 

DK: ikke vurderet 

 

Udbytte indberettet til vildtudbyttestatistikken og vingeundersøgelsen: 

År 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Vinger 43 50 26 14 97 110 60 79 81 129 111 233 171 264 308 

 

 

 

Forekomst og bestandsudvikling 

Fløjlsand yngler ikke i Danmark, men fugle fra Skandinavien og Rusland bruger danske farvande i 
fældningsperioden og gennem vinteren.  

Udviklingen i den overordnede flyway-bestand er ukendt, men sandsynligvis svagt faldende. Antallet af 

fældende og overvintrende fløjlsænder i Danmark har været faldende, men udviklingen i forekomsten 

de seneste år er svær at vurdere pga. ændrede optællingsmetoder. 

Jagten i Danmark 

Forekomst og bestandsudvikling 

Fløjlsand yngler ikke i Danmark, men fugle fra det nordlige Skandinavien og Rusland bruger danske 
farvande i fældningsperioden og som overvintringsområde. De største forekomster findes i de indre 
farvande. 

Udviklingen i den overordnede flyway-bestand vurderes som faldende, og forekomsterne i både træk 

og vinterperioden i Danmark har vist en langsigtet tilbagegang. Usikkerhed i bestandsestimering og en 

deraf afledt nedjustering fra ca. 900.000 til 320.000-550.000 fugle i den samlede Østersøbestand, 

ændringer i optællingsmetode, samt mulige ændringer i fuglenes vinterfordeling betyder, at 

nedgangen i danske farvande ikke direkte kan kobles med en evt. nedgang i bestanden.  
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Set i et kortere perspektiv synes der dog at forekomme flere fløjlsænder i de danske farvande i de 

allerseneste år, sammenlignet med årene omkring årtusindskiftet.  

Hvor der ved tre landsdækkende tællinger i 2000-2008 blev talt mellem 600 og 1.800 fugle er der i 

2013 og 2016 talt mellem 3.700 og 6.400 fugle (Nielsen m.fl. 2019). Langt de fleste er talt ved transekt 

tællinger på åbne havområder, og da der ikke er foretaget rumlig modellering af fuglenes antal ud fra 

transektresultaterne er det svært at vurdere, hvor mange fugle der reelt er tale om. Disse estimerede 

bestandsopgørelser er under udredning med henblik på den kommende NOVANA 2012-2017 og 

Artikel 12 afrapportering til EU, som skal foreligge i udkast i løbet af april måned 2019.  

Jagten i Danmark 

Gennem de seneste 10 år er der indberettet et stigende antal fløjlsænder til vildtudbyttestatistikken. 

Det kan dog endnu ikke vurderes om stigningen er reel, da det indberettede antal siden 2012/13, hvor 

jægerne selv har indberettet på art, viser et mere stabilt/fluktuerende udbytte.   

Fra og med 2018 må der kun nedlægges hanner, mens hunnerne er blevet fredet. 

Forvaltningsmæssige problemstillinger 

Klassificeret i AEWA-kategori som A1b betyder, at arten reelt ikke må jages i forhold til AEWA-aftalens 

handlingsplan. EU og Danmark har dog indgivet reservation med opsættende virkning på et stop for 

jagt. Der blev vedtaget en international forvaltningsplan for fløjlsand ved AEWA MOP7 (Dagys & Hearn 

2018).  

Vurdering af gældende jagttid 

Der vurderes ikke at være bestandsbiologiske grunde til at ændre den nuværende jagttid. Artens AEWA-
klassificering og kategorisering som VU (sårbar) på de europæiske rødlister betyder dog, at jagten på 
fløjlsand bør have øget opmærksomhed. Der bør være specielt fokus på udviklingen i jagtudbyttet.   
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Havlit  

 

 

Udbytte indberettet til vildtudbyttestatistikken og vingeundersøgelsen: 

 
Forekomst og bestandsudvikling 

Havlit yngler ikke i Danmark, men fugle fra det nordlige Skandinavien og Rusland bruger danske 
farvande, specielt den danske del af Østersøen, som overvintringsområde.  

Udviklingen i den overordnede flyway-bestand vurderes som faldende. Antallet af overvintrende 

havlitter i Danmark er svingende, og sandsynligvis påvirket af vinterforholdene i de indre dele af 

Østersøen.  Ved de seneste landsdækkende optællinger er stort set alle havlitter talt fra fly ved 

transekttællinger.   Modellerede totale antal foretaget på baggrund af optællingerne i 2004 og 2008 

gav estimater på henholdsvis 47.221 og 28.255 overvintrende havlitter (Petersen m.fl. 2006, Petersen 

& Nielsen 2011). Der er ikke foretaget rumlig modellering af antal fra de seneste to midvintertællinger 

i 2013 og 2016. Disse estimerede bestandsopgørelser er under udredning med henblik på den 

Bestands- og jagtforhold Status 

Ynglebestand i Danmark Yngler ikke i Danmark 

Flywaybestand (Europa) 1,43-3,52 mio. individer; faldende 

Gældende jagttid Fra 2018:  Han: 1 okt – 31 jan 

Hun: ingen jagttid 

Tidligere jagttid 2011-2017:  1 okt – 31 jan  

Udbytte i Danmark 2017/18 277 jægere indberettede 1.357 havlitter (foreløbige tal) 

Jagtens indflydelse Sandsynligvis bæredygtig 

AEWA A1b  klassifikation, status ikke ændret (AEWA MOP7) 

Forvaltningsplaner AEWA SSAP (Hearn m.fl. 2015) 

Rødlister IUCN: VU (Global), VU (Europe) 

EU (BirdLife): VU 

DK: ikke vurderet 

År 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Vinger 167 71 129 68 72 68 63 46 51 55 59 52 41 99 105 
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kommende NOVANA 2012-2017 og Artikel 12 afrapportering til EU, som skal foreligge i udkast i løbet 

af april måned 2019. 

Jagten i Danmark 

Gennem de seneste 10 år er der årligt indberettet mellem 1.000 og 2.000 havlitter til 

vildtudbyttestatistikken. Udbyttet vurderes som relativt stabilt.  

Fra og med 2018 må der kun nedlægges hanner, mens hunnerne er blevet fredet. 

Forvaltningsmæssige problemstillinger 

Klassificeret i AEWA-kategori som A1b betyder, at arten reelt ikke må jages i forhold til AEWA-aftalens 

handlingsplan. EU og Danmark har dog indgivet reservation med opsættende virkning på et stop for 

jagt. 

Vurdering af gældende jagttid 

Der vurderes ikke at være bestandsbiologiske grunde til at ændre den nuværende jagttid, fordi jagten 
kun høster et overskud af hanner i bestanden. Artens AEWA-klassificering og kategorisering som VU 
(sårbar) på de europæiske rødlister betyder dog, at jagten på havlit bør have øget opmærksomhed.  
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Ederfugl 

Bestands- og jagtforhold 

 

Status 

Ynglebestand i Danmark  25.000 par; stabil siden 1990 

Flywaybestand (Europa) 930.000. individer; faldende (AEWA CSR7) 

Gældende jagttid Fra 2014:     Han: 1 okt – 31 jan 

Hun: Ingen jagt 

Tidligere jagttid  2011-2013:  Han: 1 okt – 31 jan 

Hun: 1 okt – 30 nov 

Særfredning ved Bornholm 

Udbytte i Danmark 2017/18 2.298 jægere indberettede 25.145 ederfugle (foreløbige tal) 

Jagtens indflydelse Bæredygtig 
AEWA A4  klassifikation, ændret fra B2c/2d (AEWA MOP7) 

Forvaltningsplaner Nej 

Rødlister IUCN: NT (Global), VU (Europe) 

EU (BirdLife): NT 

DK: LC 

 

Udbytte indberettet til vildtudbyttestatistikken og vingeundersøgelsen: 

År 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Vinger 2379 1716 1554 2001 1659 1689 1176 1926 947 1357 1368 2234 1220 1382 1052 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forekomst og bestandsudvikling 

Den danske ynglebestand er senest vurderet i 2010 til 25.000 par. Ynglebestanden har været stabil siden 
1990, dog med markante frem- og tilbagegange i lokale ynglekolonier. De danske farvande udgør et 
meget vigtigt træk- og overvintringsområde for ederfugle i den Baltiske/Østersø flyway-bestand. 

Udviklingen i den overordnede flyway-bestand har været faldende, som følge af markante nedgange i 

ynglebestandene i Sverige og Finland.  
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Den overvintrende bestand i Danmark blev tilbage i 1980’erne og 1990’erne opgjort til mellem 538.000 

og knap 900.000 fugle, optalt fra fly med totaltællingsmetoden. Siden da er det meste af de åbne 

havområder optalt ved transekttællinger, hvor modellerede totale antal foretaget på baggrund af 

optællingerne i 2004 og 2008 gav estimater på henholdsvis 630.000 og 503.000 overvintrende 

ederfugle (Petersen m.fl. 2006, Petersen & Nielsen 2011). Der er ikke foretaget rumlig modellering af 

antal fra de seneste to midvintertællinger i 2013 og 2016. Disse estimerede bestandsopgørelser er 

under udredning med henblik på den kommende NOVANA 2012-2017 og Artikel 12 afrapportering til 

EU, som skal foreligge i udkast i løbet af april måned 2019. 

Jagten i Danmark 

Udbyttet af ederfugl i Danmark har været markant faldende de sidste 15 til 20 år, til et nuværende 

niveau på ca. 25.000 fugle årligt. Jagten på ederfugle er blevet underlagt restriktioner i 2004, 2011 og 

2014, hvilket sandsynligvis har haft en indflydelse på udbyttet. 

Fra og med 2014 må der kun nedlægges hanner, mens hunnerne er blevet fredet. 

Forvaltningsmæssige problemstillinger 

Klassificeret i AEWA-kategori som A4 betyder, at arten reelt ikke må jages i forhold til AEWA-aftalens 

handlingsplan med mindre der foreligger en international forvaltningsplan. Der foreligger ikke en 

international forvaltningsplan for ederfugl. EU og Danmark har dog indgivet reservation med 

opsættende virkning på et stop for jagt. 

Vurdering af gældende jagttid 

Der vurderes ikke at være bestandsbiologiske grunde til at ændre den nuværende jagttid, fordi jagten 
kun høster et overskud af hanner i bestanden. Artens AEWA-klassificering og kategorisering som VU 
(sårbar) på IUCN’s rødliste for Europa betyder dog, at jagten på ederfugl bør have øget opmærksomhed.  
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Blishøne 
 
Bestands- og jagtforhold Status 

Ynglebestand i Danmark  Seneste skøn (2011): 6.800 par (min.); faldende siden 1976 

Flywaybestand (Europa) 1,2-2,0 mio. individer; stabil-faldende? (AEWA CSR7) 

Gældende jagttid Fra 1994: 

1982-1993: 

1 sep – 31 jan 

Tidligere jagttid 1 sep – 29 feb 

Udbytte i Danmark 2017/18 1.016 jægere indberettede 5.366 blishøns (foreløbige tal) 

Jagtens indflydelse Bæredygtig 
AEWA B2c  klassifikation, status ikke ændret (AEWA MOP7) 

Forvaltningsplaner Nej 

Rødlister IUCN: LC (Global), NT (Europe) 

EU (BirdLife): LC 

DK: LC 

 

Udbytte indberettet til vildtudbyttestatistikken og vingeundersøgelsen: 

 

  

Forekomst og bestandsudvikling 

Den danske ynglebestand er vurderet til min. 6.800 par (2011, Pihl & Fredshavn 2015). Vurderet ud fra 

DOF’s punkttællingsprogram har bestanden udvist en markant tilbagegang med ca. 10% per år i 

perioden 2008-2017 (Moshøj m.fl. 2018). Foreløbige resultater fra DOF’s Atlas III undersøgelse viser 

dog en nogenlunde stabil udbredelse med registreringer i godt 1.500 kvadrater (2014-2017), hvilket er 

sammenligneligt med Atlas I (1971-1974), men mindre end Atlas II (ca. 1750 kvadrater, 1993-1996), så 

det der synes at være en numerisk nedgang i antal ynglepar afspejles i et vist omfang også i artens 

udbredelse i Danmark fra Atlas II til III (jf. opslag på https://dofbasen.dk/atlas/arter/04290/Blishøne).  

 

År 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Vinger 190 146 80 90 125 224 134 389 127 300 362 70 191 68 39 
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De danske farvande udgør et vigtigt overvintringsområde for blishøne typisk med forekomster af 
100.000 eller flere individer. Ved de seneste to landsdækkende tællinger er der dog blot optalt 
henholdsvis 91.000 fugle i 2013 og 93.000 fugle i 2016, hvilket er lave tal sammenlignet med de ca. 
175.000-210.000, der blev talt ved fem landsdækkende tællinger i 1990’erne og 2000’erne. 

 

Den overvintrende bestand af blishøns i Danmark fluktuerer markant i antal fra år til år – bl.a. i forhold 

til hårde vintre som fx årene efter 1985-1987 isvintrene, og de hårde vintre i 1995, 1996, 2010 og 

2011, men der er i de senere år set en tilbagegang som ikke på samme måde synes at kunne forklares 

ved vinterforholdene. Der er heller ikke set stigende antal af et omfang i Sverige (jf. Nilsson & Haas 

2016, Haas & Nilsson 2018) som kunne forklare ’manglen på fugle’ i Danmark.      

 

Udvikling i bestandsindeks for blishøne ved midvinter fra 1987 til 2018, baseret på optællinger i 49 

indeksområder. Indeks er sat til 100 i 1994. De stiplede linjer angiver usikkerhed på den beregnede 

værdi. Data fra Nielsen m.fl. (2017, opdateret med yderligere et år).  

 

Jagten i Danmark 

Udbyttet af blishøne i Danmark har været svagt faldende de sidste 15 til 20 år, til et nuværende niveau 

på ca. 5.000 fugle årligt.  

Forvaltningsmæssige problemstillinger 

Klassificeret i AEWA-kategori som B2c refererer til en relativ stor bestand med behov for 

opmærksomhed grundet en langsigtet bestandstilbagegang. Dette gælder specielt for den europæiske 

delbestand, som klassificeres som NT (næsten truet) og faldende af IUCN. 

I forbindelse med revidering af ’Key Concept’, som fastlægger yngle- og trækperioder for jagtbare arter 

(jf. Nielsen et al. 2019), er slutningen af yngleperioden sat til 30. september, hvormed jagt på blishøne 

i september ikke er i overensstemmelse med intentionerne om jagtfred i artens yngleperiode.  
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Vurdering af gældende jagttid 

Der vurderes ikke at være bestandsbiologiske grunde til at ændre den nuværende jagttid, men jagt kan 
være medvirkende til at bestanden ikke udvikler sig positivt og for indeværende ligger forekomsten i 
Danmark under den naturlige bærekapacitet. Artens AEWA-klassificering og kategorisering som NT 
(næsten truet) på IUCN’s rødliste for Europa betyder, at jagten på blishøne bør have øget 
opmærksomhed.  
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Tyrkerdue 
 

 

Udbytte indberettet til vildtudbyttestatistikken: 

 

Forekomst og bestandsudvikling 

Tyrkerdue indvandrede til Danmark i 1948 og er nu udbredt i hele landet. Vurderet på baggrund af DOF’s 

punkttællingsprogram har ynglebestanden været relativ stabil på lang sigt, men tendensen har i den seneste 10-

års periode (2008-2017) været negativ med et fald på 5,4 % årligt (Moshøj m.fl. 2018). Opgørelser af 

vinterbestanden, der i stort omfang omfatter de samme fugle, indikerer et fald på 4,4 % pr. år over den seneste 

10-års periode og en faldende tendens på lang sigt (Moshøj m.fl. 2018). På europæisk niveau viser bestanden af 

tyrkerdue ingen tegn på fald, og en fortsat moderat stigende trend har betydet næsten en fordobling af bestanden 

i perioden 1980-2013 (PECBMS 2015). Billedet på tværs af Europa dækker dog over en mindre tilbagegang i de 

nordøstlige egne og en stor fremgang mod sydvest (BirdLife International 2015).  

Der er i DOF’s punktællinger indikationer af at yngletætheden i perioden 1990 til 2017 er større i området vest 

for Storebælt end øst for Storebælt (Flensted og Eskildsen 2019). I hvilket omfang denne forskel er reel bør dog 

vurderes nærmere på baggrund af registreringer på relativt få optællingspunkter (andel punkter <0,02, jf. 

Flensted og Eskildsen 2019), og om disse punkter er repræsentativt fordel mellem Øst- og Vestdanmark.   

Bestands- og jagtforhold Status 

Bestand i Danmark Seneste skøn (2011): Min. 26.000 par; indikationer på fald i de senere år 

Gældende jagttid Fra 2018: 1 nov – 31 nov  

Fredet i region Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark 

Tidligere jagttid 2007-2017: 1 nov – 31 dec 

Udbytte i Danmark 2017/18 632 jægere indberettede 3.686 tyrkerduer (foreløbige tal) 

Regulering Nej 

Jagtens indflydelse Usikker/negativ 

AEWA Ikke aktuel 

Forvaltningsplaner Nej 

Rødlister IUCN: LC (Global); LC (Europe) 

EU (BirdLife): LC  

DK: LC 
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Jagten i Danmark 

Udviklingen i jagtudbyttet af tyrkerdue i Danmark var signifikant faldende i en 20-års periode fra 1990 til 2010, 

hvor antallet af nedlagte fugle faldt fra godt 12.000 til 3.000. Siden da viser afskydning en tendens til 

stabilisering med et årligt udbytte på 3.500-5.000 fugle, efter en svag stigning efter 2011.  

Siden jagtsæsonen 1973/74, hvor tyrkerdue for første gang fik en egentlig jagtsæson i Danmark og skulle 

indberettes til vildtudbyttestatistikken, har udbyttet generelt været højere på Sjælland og øerne end i Jylland. 

Fog (1979) antog at denne fordeling afspejlede tætheden af ynglefugle på daværende tidspunkt, og samme 

begrundelse har, i sammenhold med den overordnede tilbagegang, været medvirkende til at jagttiden fra og 

med sæsonen 2018/19 blev afkortet med en måned, og at der blev indført en jagtfredning af tyrkerduen i 

Jylland og på Fyn.  

Forvaltningsmæssige problemstillinger 

Historisk set har tyrkerdue forvoldt gener omkring åbne kornlagre, på foderpladser for fjerkræ og i forbindelse 

med forurening og støj nær bebyggelse, hvilket har ført til regulering af arten (Fog 1979). Jagtudbyttet udgør 

en relativ stor andel af den vurderede ynglebestand i Danmark, og det er rimeligt at antage, at jagt bidrager til 

den overordnede tilbagegang, da tyrkerduen generelt er en standfugl. Starten på den mere intensivt drevne 

ringduejagt har siden 2011 været sammenfaldende med tyrkerduens jagttid, hvilket kan have medført den 

mindre stigning i antallet af nedlagte tyrkerduer. Dette understøttes delvist af den geografiske fordeling af 

tyrkerdueudbyttet, der i de senere år i meget høj grad har afspejlet den geografiske fordeling hos ringdue 

Vurdering af gældende jagttid 

Den faldende ynglebestand og det relativt stabile jagtudbytte gennem de seneste år antyder, at en voksende andel 

af bestanden nedlægges ved jagt. Om indførelsen af fredning i Vestdanmark og den reducerede jagttid i 

Østdanmark i 2018/19 har haft en effekt på udbyttets størrelse kan endnu ikke vurderes, idet der ikke foreligger 

vildtudbyttedata for denne jagtsæson.  

Flere års data er nødvendige for med sikkerhed at kunne vurdere effekten af den indførte jagttid, og udviklingen 

bør følges nøje de kommende år. Både det totale jagtudbytte og antallet af jægere med udbytte er relativt lavt for 

denne art, men yderligere klarlægning af bestandsudviklingen, og en eventuel forskel mellem Øst- og 

Vestdanmark, er nødvendig for at kunne dokumentere, at jagten er bæredygtig på nationalt plan. Den 

umiddelbare tilbagegang i Danmark afspejler dog en generelt faldende trend for arten i de nordiske lande. 
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Vildkanin 

Bestands- og jagtforhold Status 

Bestand i Danmark  Ukendt; stærkt svingende bestande 

Europæisk bestand Bestandsstørrelse ukendt, faldende 

Gældende jagttid Fra 1990: 

1941-1989: 

1 sep – 31 jan 

Tidligere jagttid Hele året 

Regulering Må reguleres uden forudgående tilladelse hele året i egne, hvor arten volder skade 

Udbytte i Danmark 2017/18 561 jægere indberettede 3.706 vildkaniner (foreløbige tal) 

Jagtens indflydelse Usikker, især i perioder med meget små bestande 
  

  

Rødlister IUCN: NT (Global), NT (Europe) 

DK: LC 

 

Udbytte indberettet til vildtudbyttestatistikken: 

 

Forekomst og bestandsudvikling 

I Danmark findes hovedudbredelsen af vildkaniner i det sydlige Jylland. Denne bestand blev etableret 

ved, at arten indvandrede fra Tyskland i begyndelsen af 1900-tallet. Vildkaninen forekommer også på 

øerne Bornholm, Lolland, Endelave, Samsø, Fanø og Fyn, men bestandene her stammer fra udsatte 

dyr. Udbredelsen af vildkaniner synes generelt at være stabil, men der forekommer meget markante, 

sygdomsbetingede udsving i størrelsen af de enkelte bestande, forårsaget af virus (Myxomavirus og 

RHDV-virus type 2). Det seneste større udbrud skete ifølge DTU Veterinærinstituttet på Fanø, Endelave 

og Bornholm i 2016, og skyldtes RHDV-virus. 

Jagten i Danmark 

I begyndelsen af 1990’erne nåede jagtudbyttet af vildkanin op over 16.000 og i jagtsæsonen 2012/13 

lå det på 10.292, men i de seneste to jagtsæsoner har det ligget på det samme lave niveau knap 4000. I 

alt 561 jægere indberettede således 3.706 nedlagte vildkaniner i jagtsæsonen 2017/18.  Det vides ikke 

hvor stor en andel af vildtudbyttet der stammer fra regulering, f.eks. i sommerhusområder. 56 % af 
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jagtudbyttet er alene nedlagt på Fanø og Endelave og de øvrige vildkaniner er nedlagt i følgende 

kommuner med angivelse af antal nedlagte individer i faldende antal: Samsø (417), Haderslev (217), 

Bornholm (202), Hedensted (176), Sønderborg (90), Esbjerg (77), Åbenrå (63), Varde (50), Tønder (42) 

og Vejle (42). 

Forvaltningsmæssige problemstillinger 

Vildkaninen kan volde direkte skade på afgrøder, som den fouragerer på, men også være til gene i 

sommerhusområder. Tilsvarende graver vildkaninen gange og anlægger bo i diger, som skal forhindre 

oversvømmelser af landbrugsområder og bebyggede områder. DCE er ikke bekendt med, at der er 

anmeldt så alvorlige problemer, at de ikke har kunnet løses ved regulering. Baseret på de supplerende 

indberetninger til jagtudbyttet i sæsonen 2017/18 blev ca. 8% af det samlede udbytte nedlagt udenfor 

jagttiden, dvs. ved regulering. Vildkaninen optræder på IUCN’s Globale og Europæiske rødliste som 

næsten truet (NT) og på DK’s rødliste som ikke truet (LC). 

Vurdering af gældende jagttid 

Det er meget vanskeligt at beregne et bæredygtigt bestandsniveau for en art som vildkanin, hvor 

naturlige hændelser som sygdomsudbrud jævnligt reducerer bestandene markant uden at de uddør 

helt. 

Der vurderes ikke at være bestandsbiologiske grunde til at ændre den nuværende jagttid. 
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Ræv 

 

Udbytte indberettet til vildtudbyttestatistikken: 

 

 

 

Forekomst og bestandsudvikling 

I Danmark findes ræv over hele landet, på nær på en række mindre småøer. Den samlede bestand er 

ukendt. DOF’s punkttællingsprogram viser en signifikant tilbagegang i indekset for sommerperioden 

Bestands- og jagtforhold Status 

Bestand i Danmark Ukendt; stabil eller svagt faldende 

Gældende jagttid Fra 1994: 1 sep – 31 jan 

   

Tidligere jagttid 1982-1993:  16 jun – 15 feb 

Regulering Ræven må uden forudgående tilladelse reguleres i perioden 1 jun - 29 feb med skydevåben 

og fælder i og omkring forsvarlige indhegninger med frilandsgrise og fjerkræ, bebyggelse og 

pelsdyrfarme.  

Ræv må reguleres ved brug af fælde 1 jan -29 feb på ejendomme, hvor der er gennemført 

biotopplaner.  

Rævehvalpe må reguleres uden for rævegrave i perioden 1 jul - 31 aug, dog ikke på 

ejendomme med biotopplaner. 

Ræven må reguleres i perioden 1-29 feb i egne, hvor den volder skade på den øvrige fauna. 

Regulering med skydevåben kan ske i tiden fra 1½ time før solopgang til 1½ time efter 

solnedgang 

Udbytte i Danmark 2017/18 15.312 jægere indberettede 31.602 ræve   

Jagtens indflydelse Bæredygtig på landsplan. Jagten og reguleringen kan have en begrænsende effekt på 

bestanden i lokale områder 

Rødlister IUCN: LC (Global), LC (Europa) 

DK: LC 
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for perioden 1984-2017, dog med store udsving i de seneste år. Vinterindekset viser en svag, men ikke 

signifikant tilbagegang (Moshøj et al. 2018).  

Rævebestanden rammes til tider af udbrud af ræveskab. De seneste større udbrud i Jylland ligger 

tilbage i 1980’erne og 1990’erne, mens udbrud på Sjælland registreredes omkring 2003. Der 

forekommer dog stadig mindre og sporadiske udbrud over hele landet.  

Efter at være registreret for første gang i ræv i 2012 har sygdommen hvalpesyge reduceret bestanden 

markant, hvor specielt Østjylland er blevet ramt (jf. Chriél m.fl. 2014).  

Jagten i Danmark 

Jagtudbyttet af ræv har siden midten af 1960’erne overordnet vist en faldende tendens. I de seneste år 

har udbyttet ligget stabilt omkring 30.000 individer. Der nedlægges ræve i stort set alle landets 

kommuner. Jagtudbyttet er størst i den nordvestlige del af Sjælland og lavest i den nordvestlige del af 

Jylland. 

Forvaltningsmæssige problemstillinger 

Som rovdyr kan der opstå konflikter mellem ræv og mennesker, hvilket afspejles i lovgivningen, som 

giver mulighed for regulering udenfor den egentlige jagttid. Regulering kan ske ved jagt og ved 

fældefangst i tilfælde hvor ræv optræder tæt på bebyggelse og landbrug, og hvor ræven kan forårsage 

skade på fx husdyr og evt. udgøre en sundhedsrisiko (være smittebærer). Rævehvalpe kan reguleres 

udenfor grav i sommerperioden.  

Rødlistestatus for ræv er LC (ikke truet), både internationalt og nationalt.  

Vurdering af gældende jagttid 

Der vurderes ikke at være bestandsbiologiske grunde til at ændre den nuværende jagttid. Det er meget 

sandsynligt, at jagten og reguleringen kan have en begrænsende effekt på bestanden i lokale områder, 

hvis den drives intensivt og vedvarende.  
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Udbytte indberettet til vildtudbyttestatistikken: 

 

 

Forekomst og bestandsudvikling 

Haren er udbredt over hele landet. Ud fra jagtudbyttet at dømme gik bestanden konstant tilbage fra 

1960 til 2005. Siden 2005 har jagtudbyttet været relativt stabilt dog med en svagt faldende tendens. 

Indekset for hare i DOF’s forårspunkttællinger viser en svag og ikke statistisk signifikant nedgang i 

antallet af harer (0,24 % per år) i hele registreringsperioden 1984-2017. I perioden 2008-2017 viser 

hare dog en statistisk signifikant stigning på 2,75 % årlig (Moshøj et al. 2017). Der er derfor grund til en 

forsigtig tro på, at bestanden siden 2005 har vendt tilbagegangen til en reel fremgang. 

Jagten i Danmark 

Der nedlægges harer i alle landets kommuner; jagtudbyttet er generelt størst på Sydsjælland, Lolland og 

Falster samt på Bornholm. Halvdelen af alle harer nedlægges i november (Asferg et al. 2016). 

Forvaltningsmæssige problemstillinger 

 

Hare 

Bestands- og jagtforhold Status 

Bestand i Danmark Ukendt; faldende 1960-2005; antages stabil med årlige fluktuationer 2005-2014 

Gældende jagttid  Fra 2004: 1 okt – 15 dec 

Tidligere jagttid  1994-2003: 1 okt – 31 dec 

Udbytte i Danmark 2017/18 20.905 jægere indberettede 39.859 harer (foreløbige tal) 

Jagtens indflydelse Usikker. Sandsynligvis ikke bæredygtig i dele af Jylland og sandsynligvis lokalt bæredygtig på 

Øerne 

Rødlister IUCN: LC (Global), LC (Europe) 

DK: VU  
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Haren er rødlistet som ”Sårbar” i Danmark, hvilket er vurderet ud fra tilbagegangen i 

Vildtudbyttestatistikken. Den markante tilbagegang er dog afløst af en mere stabil indberetning. Den 

mindre afskydning kan hænge sammen med udarbejdelsen af en vejledende forvaltningsplan for hare 

rettet mod private bestandsforvaltere, som ønsker at beskytte eller genoprette harebestande gennem 

habitatforbedrende tiltag og beskytte mod ikke-bæredygtig jagt (Naturstyrelsen 2013). Gennemførelse af 

habitatforbedrende tiltag og tilpasset afskydning under etablering af marksvildtslav under Danmarks 

Jægerforbund, kan også være medvirkende til at afskydningen ikke nødvendigvis afspejler en fremgang i 

den overordnede bestand. 

Vurdering af gældende jagttid 

Med en lav og stabil/svagt faldende afskydning og indikationer på en svag bestandsfremgang, vurderes 

der ikke at være bestandsbiologiske grunde til at ændre den nuværende jagttid. Med en status som VU 

(sårbar) på den Danske rødliste, bør der dog stadig være fokus på at afskydningen tilpasses den lokale 

bestandsstørrelse. 
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PROBLEMFORMULERING - 

TIL FORVALTNING AF ULV I DANMARK. 

 

 

 

I 2012 genindvandrede en fritlevende ulv til Danmark fra Tyskland fra den voksende centraleuropæiske 

bestand. I 2017 konstateredes det første reproducerende par i Vestjylland. Der sker fortsat ind- og 

udvandring af individer mellem Danmark og Tyskland. 

Det må forventes at der kommer flere kobler og strejfende ulve i de kommende år. 

 

Ulvens genindvandring har givet anledning til socioøkonomiske konflikter med husdyrholdere og 

jagtinteresser og har skabt en frygt og usikkerhed i befolkningen på grund af den opfattede farlighed af ulve, 

som kan blive  særdeles problematisk, hvis ulvene habituerer til menneskelige aktiviteter.  

Der er opstået en polariseret debat i samfundet for og imod ulve, og modstanden kan potentielt give 

anledning til selvtægt, som kan udgøre en trussel mod ulvebestanden. 

Forekomsten af ulve har også ført til en stigende ulveturisme i Vestjylland. 

 

Ulven er fredet i Danmark og er ligeledes beskyttet i henhold til EU`s Habitatdirektiv. Danmark er således 

forpligtet til at oprette en levedygtig bestand, der har mulighed for udveksling med den centraleuropæiske 

bestand. 

En forvaltningsplan skal tage vare på den danske delbestand af den centraleuropæiske ulvebestand i henhold 

til de lovgivningsmæssige forpligtelser og samtidig reducere de nuværende og mulige konflikter. 

Planen skal sikre, at der er et tilstrækkeligt proaktivt beredskab, som styrker legitimiteten af forvaltningen. 

Planen er national, men skal være forbundet til den centraleuropæiske forvaltning.  

 

Eftersom der er væsentlige usikkerheder omkring hastighed af tilvæksten i bestanden, dens habituerings-

risiko og effekter af mulige afværgeforanstaltninger, skal planen være adaptiv med årlig opfølgning og 

justering af tiltag. 
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Indledning 
Siden vedtagelse af Lov om Jagten af 1922 har alle, der udøver jagt i Danmark, 
været forpligtet til at løse jagttegn. Ved Lov om Erhvervsøkonomiske Foran-
staltninger af 1940 blev jagttegnsløsere desuden forpligtet til at indberette deres 
personlige vildtudbytte for den forløbne sæson fordelt på arter og amter (fra 
2006 på kommuneniveau). Der foreligger derfor et officielt tal for den jagtlige 
udnyttelse af de til enhver tid jagtbare arter nedlagt i Danmark siden jagtsæso-
nen 1941/42, som samlet benævnes Den Danske Vildtudbyttestatistik (Box 1.). 

Den Danske Vildtudbyttestatistik er løbende publiceret i artikler, rapporter 
og notater, dækkende både længere perioder (f.eks. Strandgaard 1962, Strand-
gaard & Asferg 1980) eller separate sæsoner (f.eks. Strandgaard 1963-78 i 
Dansk Vildtforskning (årligt i tidskriftet Dansk Vildtforskning), Asferg 2016, 
Christensen et al. 2017, 2018).  

Den årlige vildtudbyttestatistik forventes fortsat løbende offentliggjort i årlige 
notater fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, men vil samtidig være 
tilgængelig på hjemmesiden Fauna.au.dk, hvor det er muligt at søge i udbyt-
tedata for de enkelte jagtbare arter tilbage til 1941. 

Nærværende notat udgør den årlige afrapportering af jægernes indberetnin-
ger om nedlagt vildt i Danmark. Notatet præsenterer den endelige vildtud-
byttestatistik for jagtsæsonen 2017/18 og den foreløbige vildtudbyttestatistik 
for den netop afsluttede jagtsæsonen 2018/19. I notatet præsenteres yderli-
gere en kort oversigt over resultaterne af vingeundersøgelsen i sæsonen 
2018/19 (Box 1.). Mere detaljerede resultater for vingeundersøgelsen findes 
ligeledes på hjemmesiden Fauna.au.dk. 

Indberetning af vildtudbyttet 
Indberetning af jægernes personlige vildtudbytte er obligatorisk, men forskel-
lige indberetningssystemer siden oprettelsen i 1941 har betydet varierende 
indberetningsprocenter. Fra og med jagtsæsonen 2014/15 har alle jægere i 
Danmark først kunnet få udstedt deres jagttegn for den nye sæson, efter at 
han/hun har indberettet vildtudbyttet for den foregående sæson. Formålet 
med at indføre denne regel var at hæve indberetningsprocenten væsentligt, 
og ændringen har bevirket, at indberetningsprocenten er steget fra 60-70% i 
perioden før 2014 til over 95% fra og med sæsonen 2014/15. 

I praksis betyder ændringen, at langt de fleste jægere indberetter deres ud-
bytte umiddelbart ved starten af den nye jagtsæson, mens kun en mindre del 
af de jægere, der ikke ved om de vil være aktive, venter med at indløse jagt-
tegn og indberette udbytte til de rent faktisk skal på jagt igen. Den ’hurtige’ 
indberetning har betydet, at Miljø- og Fødevareministeriet allerede ved ud-
gangen af april måned har modtaget indberetning fra knap 90% af jagttegns-
løserne fra den foregående sæson (afsluttet 31. marts), som samlet dækker 
over mere end 98% af det samlede årlige udbytte af jagtbare arter nedlagt i 
disse sæsoner (Asferg 2015, 2016, Christensen et al. 2017). For 2018/19 blev 
det derfor besluttet at udarbejde en foreløbig vildtudbyttestatistik på bag-
grund af indberetninger fremsendt senest d. 31. april 2019. 

Ændringer fra den foreløbige til den endelige statistik skyldes primært ind-
beretning fra de jægere der indberetter sent, men kan også være påvirket af, 
at jægerne – så længe databasen er åben for indberetning – har mulighed for 
at rette eller slette tidligere indberetninger.   
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Korrektion af indberetninger 
De høje indberetningsprocenter siden 2014/15 har betydet, at der ikke er be-
hov for at lave korrektion for manglende indberetninger. Det betyder tilsva-
rende, at de afskydningstal, der præsenteres i nærværende notat, er de præ-
cise udbyttetal, som jægerne indberetter.  

Vildtudbyttet indberettes online via Miljøstyrelsens hjemmeside ’Mit Jagt-
tegn’. Meget få (ca. 4,4%) jægere indberetter per brev, og antallet af denne type 
indberetning har været faldende. For begge indberetningsmetoder vil der fo-
rekomme fejlindtastninger, enten som direkte ’slå-fejl’ eller som fejl ved af-
læsning og indtastning af udbytteindberetninger fremsendt per brev. 

Det kan ikke vurderes i hvilket omfang sådanne fejl forekommer, da en del 
fejl vil være realistiske i forhold til de udbytter, som danske jægere generelt 
indrapporterer. Der forekommer dog mere markante fejl, som tydeligvis re-
præsenterer deciderede fejlindtastninger. Fra og med sæsonen 2016/17 er der 
udført en screening af jægernes udbytteindberetninger for at lokalisere urea-
listiske store tal i de indberettede artsudbytter. Der er for alle arter sat en øvre 
grænse, fx 100 nedlagte agerhøns, 250 grågæs og 30 krondyr, hvor alle jægere 
med større udbytter er blevet bedt om at be- eller afkræfte det indberettede 
antal dyr eller fugle. 

Miljøstyrelsen har for sæsonen 2018/19 derudover indført en sikkerhedspro-
cedure, hvor jægerne ved indtastning af udbytter på mere end 99 individer af 
en art, bliver spurgt om det indtastede antal også er korrekt. Denne procedure 
har begrænset omfanget af fejlindstastninger betydeligt, men der gennemfø-
res fortsat en kvalificering af data ud fra ovenstående beskrivelse.  

For sæsonen 2017/18 blev der i alt udsendt spørgebreve til 46 jægere, som 
samlet havde 47 artsindberetninger, som antalsmæssigt lå over de opsatte 
max-grænser. Der blev modtaget svar på 39 af disse indberetninger, hvoraf i 
alt 12 var fejlindberetninger. Disse 12 indberetninger med fejl omfattede i alt 
2.189 stykker vildt, hvoraf der var indberettet 1.327 stykker vildt for meget. 
Disse fejlindberetninger er efterfølgende blevet rettet i den endelige udbytte-
statistik for sæsonen 2017/18, som præsenteres i dette notat. 

Der gøres opmærksom på, at der, på trods af ovennævnte fejlsøgning, stadig 
kan forekomme fejl i indberetningerne som følge af fejlagtigt indtastede antal. 

De fastsatte øvre grænser for realistiske artsudbytter vil, på baggrund af de er-
faringer der er gjort, løbende blive justeret og tilpasset i de kommende sæsoner.  

Detaljerede vildtudbytteoplysninger og vingeundersøgelsen 
Den årlige vildtudbyttestatistik giver oplysninger om antallet af nedlagt vildt 
fordelt på 98 kommuner, og er baseret på obligatorisk indberetning for alle 
jagttegnsløsere. Siden sæsonen 2007/08 har det ud over den obligatoriske ind-
beretning været muligt frivilligt at indberette supplerende oplysninger ved-
rørende bl.a. køn, alder og jagttidspunkt på krondyr og dådyr. Siden 2012 har 
det været muligt at indberette supplerende oplysninger for de fleste øvrige 
jagtbare pattedyr, mens de invasive arter mink, mårhund og vaskebjørn er 
kommet med på listen fra og med jagtsæsonen 2017/18. Fra 2017/18 er det 
også blevet obligatorisk at indberette køn for nedlagte krondyr.  
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En oversigt over de indberettede supplerende oplysninger kan findes på 
hjemmesiden Fauna.au.dk under ’Vildtudbytte med detaljer’. – Det skal be-
mærkes, at antallet af indberetninger med detaljer kun omfatter en mindre del 
af det samlede vildtudbytte, men at antallet af indberetninger med detaljer 
gennem årene har vist en fremgang. For sæsonen 2018/19 omfattede de frivil-
ligt indberettede detaljeoplysninger fx 45.163 rådyr, svarende til 57,3% af alle 
indberettede rådyr. 

Som supplement til vildtudbyttet har jægerne siden 1982 også kunnet bidrage 
til fremskaffelse af detaljerede oplysninger for det nedlagte fuglevildt ved at 
indsende vinger af ænder, gæs, blishøne, skovsneppe og dobbeltbekkasin til 
vingeundersøgelsen. Vingerne indsendes i specialkuverter, og de indsendte 
vinger bestemmes til køn og alder med en tidsmæssig angivelse for nedlæg-
gelsen (Box 1.). De kombinerede informationer fra vildtudbyttestatistikken og 
vingeundersøgelsen udgør en meget væsentligt del af datagrundlaget for 
DCE’s faglige rådgivning i forhold til artsforvaltning af de jagtbare arter, og 
betyder at de tilbagevendende jagttidsrevisioner kan baseres på et høj faglig 
detaljeringsniveau.  

Oversigt over indberetninger 
I jagtsæsonen 2017/18 var der i alt 176.943 jagttegnsløsere, og 6,4 % af disse 
var kvinder. De tilsvarende tal for 2018/19 er 177.103 jagttegnsløsere og 6,5% 
kvinder (Tabel 1). 

For 2017/18 endte den endelige indberetningsprocent på 97,5% (data udtruk-
ket april 2019) sammenlignet med en foreløbig indberetningsprocent på 87,4% 
udtrukket i medio juni 2018. For sæsonen 2018/19 er den foreløbige indberet-
ningsprocent 88,0%, med et dataudtræk primo maj 2019. 

For 2017/18 var andelen af jægere med udbytte 50,0%, som i gennemsnit ind-
berettede 22,3 stykker vildt. De foreløbige tal for sæsonen 2018/19 viser at 
51,8% af jægerne fik udbytte, og de indberettede i gennemsnit 23,3 stykker 

Box 1.  

Den Danske Vildtudbyttestatistik er en database, der indeholder oplysnin-
ger om jægere og nedlagt vildt i Danmark. Databasen indeholder officielle 
tal for den jagtlige udnyttelse af de til enhver tid jagtbare arter nedlagt i 
Danmark siden jagtsæsonen 1941/42. Alle jægere har pligt til at indberette 
det vildt, som de personligt har skudt eller fanget ved jagt og/eller regulering 
i den forløbne jagtsæson. En jæger kan ikke få jagttegn for en ny sæson, 
før han/hun har indberettet vildtudbytte for den foregående sæson. Foruden 
de lovpligtige oplysninger har jægerne mulighed for på frivillig basis at ind-
berette detaljerede oplysninger (fx køn, alder, vægt, jagtmåned) for det ned-
lagte hårvildt. Oplysningerne indsamles af Miljøstyrelsen og bearbejdes af 
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet (AU), som 
også står for vedligeholdelse og drift af databasen. 

Vingeundersøgelsen er en frivillig ordning hvor jægerne siden 1982 har haft 
mulighed for at indsende vinger fra nedlagt fuglevildt. Vingerne giver oplys-
ninger om køn- og aldersfordeling i udbyttet, samt oplysninger om den tids-
mæssige fordeling af udbyttet. Vingeundersøgelsen administreres af DCE, 
som en del af rådgivningskontrakten vedr. fugle og pattedyr i Danmark for 
Miljøstyrelsen. 
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vildt per jæger. Kvindelige jægere med udbytte indberettede i gennemsnit 
færre stykker vildt end mænd. I 2018/19 viser de foreløbige tal at der blev 
nedlagt 23,7 stykker vildt per mandlig jæger med udbytte, og 10,0 stykker 
vildt per kvindelig jæger med udbytte. 

Tabel 1. Antal jagttegnsløsere i jagtsæsonerne 2017/18 og 2018/19 fordelt på mænd og 

kvinder. 

 2017/18  2018/19 

 Antal Procent  Antal Procent 

Mænd 165.557 93,6 165.516 93,5

Kvinder 11.386 6,4 11.587 6.5

Total 176.943 177.103 

 

Endelig vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2017/18 
De data, der ligger til grund for den endelige vildtudbyttestatistik for jagtsæ-
sonen 2017/18, blev trukket ud medio april 2019 fra Miljøstyrelsens indberet-
ningsdatabase. Opgørelsen viser, at der var kommet indberetning fra 97,5 % 
af 176.943 jagttegnsløserne, som i alt havde indberettet 1.919.843 stykker vildt 
efter korrektion for fejlindberetninger. Sammenlignet med den foreløbige op-
gørelse (fra juni 2017), er det samlede udbytte steget med 4,2% (Tabel 2b).   

 Pattedyr 
Det totale udbytte af pattedyr for sæsonen 2017/18 steg med 3,1 % fra 198.397 
i den foreløbige til 204.540 i den endelige statistik (Tabel 2a). Stigningen skyl-
des primært flere indberetninger af rådyr, samt mindre stigninger i indberet-
ningen af krondyr, dådyr og ræv.  

 Fugle 
Det totale udbytte af fugle for sæsonen 2017/18 steg med 4,4% fra 1.627.198 i 
den foreløbige til 1.715.162 i den endelige statistik (Tabel 2b). Ændringen skyl-
des primært indberetninger af et relativt stort antal fasaner og gråænder i den 
mellemliggende periode. Ændringer af fejlindberetninger, hvor ringdue og 
gråand fejlagtigt er blevet indberettet som hhv. tyrkerdue og atlingand bety-
der, at antallet for disse to arter er faldet fra den foreløbige til den endelige 
vildtudbyttestatistik. Faldet i indberetning af sædgås skyldes primært en fejl-
indberetning af 60 sædgæs, som efterfølgende er blevet rettet. 

Foreløbig vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2018/19 
De data der ligger til grund for den foreløbige vildtudbyttestatistik for jagt-
sæsonen 2018/19, blev trukket ud primo maj 2018 fra Miljøstyrelsens indbe-
retningsdatabase. Opgørelsen viser, at der var kommet indberetning fra 88,0% 
af 177.103 jagttegnsløserne, som i alt havde indberettet 1.879.044 stykker vildt. 
Sammenlignet med den foreløbige udbyttestatistik for 2017/18 ligger det 
samlede foreløbige jagtudbytte ca. 40.000 stykker vildt højere i sæsonen 
2018/19 (Tabel 2b), svarende til en stigning på ca. 2%. For nedlagte pattedyr 
(Tabel 2a) er der samlet indberettet 4,4% færre i 2018/19 end i 2017/18, mens 
der for nedlagte fugle (Tabel 2b) er sket en stigning på 2,8% i forhold til de 
foreløbige indberetninger i 2017/18.  

 Pattedyr 
I forhold til både den foreløbige og endelige statistik for 2017/18 viser det 
foreløbige udbytte for 2018/19 et overordnet fald på ca. 10.000 stykker ned-
lagt vildt. De foreløbige tal indikerer et fald i udbyttet for rådyr og mindre 
fald for krondyr og hare. Sammenlignet med den foreløbige statistik for 
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2017/18 viser udbyttet af de små rovpattedyr, ilder, mink og husmår, alle et 
relativ stort fald i udbyttet på mellem 11 og 28% i 2018/19.  

Udbyttet af mårhund viser fortsat en meget markant fremgang, og fordobler 
endnu engang udbyttet, hvilket tilsvarende er set over de seneste sæsoner, 
med 589 dyr indberettet i 2016/17, 1.655 dyr i 2017/18, og nu 3.291 indberettet 
i 2018/19. Årets resultat skal dog tages med forbehold, da der ikke er foretaget 
et endeligt check af data. En hurtig data-screening tyder dog ikke på at der er 
meget store fejl i de indberettede tal, og fremgangen understøttes af at antallet 
af jægere, der har indberettet mårhund, er steget fra 683 i 2017/18 til 1.134 i 
2018/19. 

 Fugle 
Sammenlignet med de foreløbige udbyttetal for 2017/18 viser de foreløbige 
tal for 2018/19 en overordnet stigning i indberetningen af nedlagt fuglevildt 
på godt 45.000 stykker vildt (Tabel 2b). De foreløbige udbyttetal indikerer 
fremgange for fasan, gråand, grågås, bramgås, krage og især krikand. I 
2017/18 blev krikand nedlagt i et meget lavt antal, og fremgangen i 2018/19 
antyder, at afskydningen af krikænder er tilbage på et mere normalt niveau i 
forhold til tidligere sæsoner. Sølvmåge fik igen jagttid i 2018/19, og der ses 
derfor en stigning fra 2017/18, hvor indberettede sølvmåger udelukkende er 
nedlagt ved regulering. Der ses et fald for 19 ud af 35 arter, med de største 
ændringer for ringdue, skovsneppe og råge (vedr. råge se nedenfor). 

Det stigende antal indberettede grågæs i 2018/19 kan være påvirket af den nye 
mulighed for at jage grågås i august måned, som blev indført i denne sæson. I 
henhold til lovbekendtgørelsen kunne grågæs i august måned jages på marker 
i omdrift 300 m fra vådområder, mhp. at jagten ikke skulle forstyrre andre arter 
tilknyttet vådområder. Vildtudbytte-indberetningerne har ikke en tidsmæssig 
opdeling af udbyttet gennem sæsonen, men vingeundersøgelsens data viser, at 
9,7% af sæsonens vinger fra grågæs var fra fugle nedlagt i august måned. 

For arter som kan reguleres ved jagt skal der som udgangspunkt indberettes 
antal nedlagt vildt til både vildtudbyttestatistikken og til VilReg (indberet-
ning på reguleringstilladelser til Miljøstyrelsen). Grundet administrative for-
skelle i de to indberetningssystemer, kan en sammenligning af indberetnin-
gerne i de to systemer dog ikke umiddelbart foretages. En forsøgsmæssig til-
pasning af data viser dog, at der er uoverensstemmelser mellem antallet af 
indberettet vildt til hhv. vildtudbyttestatistikken og til VilReg. Disse uover-
ensstemmelser er mest tydelige for arter som bramgås, råge og skarv, som 
kun kan nedlægges ved regulering, og hvor indberetningerne til vildtudbyt-
testatistikken ikke matcher indberetningerne til VilReg. Denne uoverensstem-
melse indikerer, at nogle regulerede individer kun indberettes til VilReg og 
ikke til vildtudbyttestatistikken. 

En sammenligning for de tre nævnte arter viser, at for sæsonen 2018/19 blev 
der indberettet 18.542 bramgæs til VilReg, men kun 11.214 til vildtudbyttesta-
tistikken. For råge lå indberetningerne til VilReg på 106.662 og på 64.878 i 
vildtudbyttestatistikken. For skarv lå indberetningerne til VilReg på 7.566 og 
på 5.042 i vildtudbyttestatistikken.  

For vildtarter der har en jagttid, og som samtidig kan reguleres ved jagt uden-
for den egentlige jagttid, kan uoverensstemmelser mellem indberetninger til 
hhv. vildtudbyttestatistikken og til VilReg ikke umiddelbart vurderes. 
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Tabel 2a. Jagtudbyttet af pattedyr i jagtsæsonerne 2017/18 (hhv. foreløbig og endelig fejl-

korrigeret statistik) og 2018/19 (foreløbig statistik). Kolonnen med procentberegninger vi-

ser ændringer fra den foreløbige til den endelige statistik for 2017/18. Udbyttetal for 

2018/19 er ikke endeligt korrigeret for indberetnings- og indtastningsfejl. 1markerer at ar-

ten kun kan nedlægges ved regulering. 

  2017/18 2018/19 

Vildtart Foreløbig Endelig Pct. Foreløbig 

Krondyr 9.927 10.232 3,1 9.536

Dådyr 9.199 9.438 2,6 9.158

Sika 504 516 2,4 666

Rådyr 96.193 99.054 3,0 91.163

Muflon 73 76 4,1 84

Vildsvin 190 197 3,7 247

Hare 39.859 41.662 4,5 38.101

Vildkanin 3.706 3.829 3,3 3.504

Bisamrotte 51 51 0,0 37

Sumpbæver 2 2 0,0 1

Ræv 31.602 32.346 2,4 29.363

Mårhund 1.616 1.655 2,4 3.291

Vaskebjørn 5 5 0,0 8

Ilder1 830 838 1,0 598

Mink 1.844 1.899 3,0 1.638

Husmår 2.796 2.740 -2,0 2.332

Subtotal, pattedyr  198.397 204.540 3,1 189.727
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Tabel 2b. Jagtudbyttet af fugle i jagtsæsonerne 2017/18 (hhv. foreløbig og endelig fejlkor-

rigeret statistik) og 2018/19 (foreløbig statistik). Kolonnen med procentberegninger viser 

ændringer fra den foreløbige til den endelige statistik for 2017/18. Udbyttetal for 2018/19 

er ikke endeligt korrigeret for indberetnings- og indtastningsfejl. 1markerer at arten kun kan 

nedlægges ved regulering. 

  2017/18 2018/19 

Vildtart Foreløbig Endelig Pct. Foreløbig 

Agerhøne 19.733 20.551 4,1 18.145

Fasan 601.108 635.621 5,7 606.660

Ringdue 161.269 167.254 3,7 151.986

Tyrkerdue 3.686 3.342 -9,3 2.239

Gråand 395.265 414.481 4,9 402.219

Atlingand 485 443 -8,7 562

Krikand 65.223 67.721 3,8 105.131

Spidsand 4.353 4.430 1,8 4.794

Pibeand 39.239 40.100 2,2 38.667

Skeand 1.954 1.954 0,0 1.833

Knarand 2.052 2.136 4,1 2.509

Ederfugl 25.145 25.125 -0,1 25.082

Taffeland 496 499 0,6 351

Troldand 4.006 4.097 2,3 3.079

Bjergand 375 382 1,9 305

Hvinand 5.188 5.266 1,5 5.690

Havlit 1.357 1.372 1,1 852

Sortand 7.301 7.394 1,3 7.967

Fløjlsand 4.207 4.213 0,1 3.519

Grågås 53.316 55.346 3,8 57.479

Blisgås 2.702 2.762 2,2 2.231

Kortnæbbet gås 9.549 9.769 2,3 10.116

Canadagås 4.640 4.808 3,6 4.823

Sædgås 822 762 -7,3 654

Bramgås1 7.853 8.395 6,9 11.214

Nilgås 233 233 0,0 283

Sølvmåge 2.5131 2.5771 2,5 12.319

Blishøne 5.366 5.486 2,2 5.294

Skovsneppe 45.190 46.543 3,0 39.914

Dobbeltbekkasin 9.767 9.950 1,9 10.533

Krage 61.690 62.912 2,0 65.731

Husskade 19.042 19.478 2,3 16.969

Råge1 72.439 73.946 2,1 64.878

Skarv1 5.430 5.456 0,5 5.042

Stær1 358 358 0,0 147

Subtotal, fugle  1.627.198 1.715.162 4,4 1.689.217

Total, pattedyr og fugle (tabel 2a og 2b) 1.841.749 1.919.702 4,2 1.878.944

Total, (alle indrapporterede arter) 1.841.881 1.919.843 4,2  1.879.044
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Detaljerede vildtudbytteoplysninger 
For jagtsæsonen 2018/19 er der per maj 2018 36.920 jægere, der foreløbig har 
indberettet supplerende oplysninger, dvs. køn, alder, vægt, jagtmåned m.m., 
for 100.851 stykker hårvildt, svarende til 53,2 % af det totale udbytte af de 
pågældende vildtarter (Tabel 3). I sæsonen 2017/18 var de tilsvarende ende-
lige tal 38.906 jægere som havde indrapporteret detaljer for 106.110 stykker 
vildt, svarende til 48,5% af det totale udbytte indberettet for denne sæson. 

Indførsel af obligatorisk indberetning af køn for krondyr har betydet, at stort 
set alle indberettede krondyr er indberettet med detaljer (100% i tabel 3). For 
en del krondyr er der dog kun angivet køn, og der er ikke indberettet yderli-
gere oplysninger om fx alder (voksen eller kalv), eller nedlæggelsesmåned. 
Samlet blev der indberettet 4.090 handyr og 5.443 hundyr, mens 2 indberet-
ninger ikke havde anført køn. 

Overordnet er det dog generelt for hjortevildtet en meget stor andel af indbe-
retningerne hvor der er tilknyttet detaljerede oplysninger. Der indberettes 
også detaljer for en del af de traditionelle jagtbare arter som hare og ræv, samt 
for en del af de mere ’eksotiske’ arter muflon og mårhund. 

Som nævnt indledningsvist kan man nu også finde en oversigt over de indbe-
retninger som indsendes med detaljerede oplysninger på DCE’s hjemmeside 
Fauna.au.dk. Data præsenteres i en oversigtstabel og i et søjlediagram. Data 
kan fremsøges for hver art på kommuneniveau og for hver af de jagtsæsoner 
hvorfra der foreligger indberetninger. Data vises kun for indberetninger in-
den for arternes givne jagttid, hvilket betyder, at indberetninger som omfatter 
regulering udenfor jagttiden ikke medtages. Data hvor der ikke er indberettet 
nedlæggelsesmåned er tilsvarende udeladt. Det samlede indberettede antal 
som indgår i datavisningen på hjemmesiden vil derfor være mindre end det 
antal der fremgår af tabel 3.  

Tabel 3. Foreløbig opgørelse for jagtsæsonen 2018/19 af totalt udbytte og udbytte med detaljererede oplysninger for de vildt-

arter, som jægerne kan indberette detaljerede oplysninger om. Udbyttetal for 2018/19 er ikke korrigeret for indberetnings- og 

indtastningsfejl. Antal jægere er frasorteret gengangere indenfor de enkelte arter. 1markerer at arten kun kan nedlægges ved 

regulering. 

 
Vildtudbytte 

 
Detaljerede oplysninger 

 
Andel (%) af total 

  Jægere Udbytte   Jægere Udbytte   Jægere Udbytte   
Krondyr 5.740 9.536  5.345 9.535  93,1 100,0  
Dådyr 5.377 9.158  3.458 5.512  64,3 60,2  
Sika 353 666  233 341  66,0 51,2  
Rådyr 45.163 91.163  27.083 52.248  60,0 57,3  
Muflon 52 84  29 41  55,8 48,8  
Vildsvin 112 247  56 109  50,0 44,1  
Hare 20.434 38.101  10.357 17.090  50,7 44,9  
Vildkanin 510 3.504  256 901  50,2 25,7  
Ræv 14.001 29.363  7.056 12.406  50,4 42,3  
Mårhund 1134 3.291  632 1.466  55,7 44,5  
Vaskebjørn 6 8  3 3  50,0 37,5  

Ilder1 298 598  92 148  30,9 24,7  
Mink 598 1.638  248 486  41,5 29,7  
Husmår 1.107 2.332   376 565   34,0 24,2   

Total   189.689     100.851     53,2   
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Et eksempel på datavisning af indberetninger med detaljerede oplysninger 
for krondyr for sæsonen 2018/19 er vist i Figur 1.  

 

Resultater fra Vingeundersøgelsen 
Igennem sæsonen 2018/19 blev der indsendt 10.799 vinger fra jagtbare fugle-
arter. Vingerne blev indsendt af 380 jægere og indsamlet fra 668 lokaliteter 
fordelt over hele landet (Figur 2).  

Figur 1. Et eksempel på udtræk af 

detaljerede vildudbytteindberetnin-

ger fra hjemmesiden Fauna.au.dk. 

Data kan fremsøges for de arter 

hvor det er muligt at indberette sup-

plerende oplysninger om det ned-

lagte dyr. Data kan fremsøges på 

kommuneniveau og for de år hvor 

det har været muligt at indberette 

supplerende oplysninger for en gi-

ven art. Data kan kun fremsøges 

for den periode hvor en given art 

har en egentlig jagttid, og omfatter 

vildt nedlagt ved både egentlig jagt 

og ved regulering. 
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Alle indsendte vinger blev bestemt til art, køn og alder, baseret på information 
om fjerenes farve og form samt fældningsmønsteret i vingen. For gæs, blis-
høne og vadefugle kan køn dog ikke bestemmes ud fra vingerne. Hovedre-
sultaterne fra vingeundersøgelsen fremgår af Figur 3, som viser den procent-
vise fordeling af indsendte vinger på nedlæggelsesmåned, samt angiver an-
tallet af vinger indsendt for hver art. Mere detaljerede resultater for de enkelte 
arter kan findes på hjemmesiden www.fauna.au.dk. 

 

Figur 2. Den geografiske fordeling af 10.799 vinger fra 668 lokaliteter i jagtsæsonen 2018/19. 
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