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OPDATERET Dagsorden for møde i Vildtforvaltningsrådet 
torsdag den 13. august 2020 kl. 9.45-14.30, mødelokale 8110, 
Slotsholmsgade 12, København K 
 

 

 
 Bilag 

1. Godkendelse af dagsorden 2020-02-01 

Til godkendelse 

 

 

2. Ulveforvaltning – ulvegruppe 2020-02-02 

 

Resumé:  

Formanden orienterer om de afholdte møder i ulvegruppen og 

studieturen til Vestjylland i januar. Referaterne fra møderne er 

vedlagt som bilag.  

 

 

Til orientering 

 

 

3. Ministeren kommer på besøg kl. 10.00-10.30  

Resumé:  

Miljøministeren ønsker at møde Vildtforvaltningsrådet. 

 

 

Til drøftelse 

 

 

4. Jagttidsgruppen 2022 2020-02-03 

2020-02-04 

2020-02-05a 

2020-02-05b 

2020-02-05c 

2020-02-06a 

2020-0206b 

Resumé:  

 Henrik Bertelsen er valgt som formand for Jagttidsgruppen, og 

vedlagte kommissorium er godkendt i skriftlig proces.  
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Vildtforvaltningsrådet skal ved mødet beslutte om princippapir 

(vedlagt) for fastsættelse af jagttider skal revideres, herunder 

DNs forslag om at opprioritere de rødlistede arter (vedlagt). 

 

Oversigt over arter, som organisationerne har meldt ind som 

ønsker til jagttidsforhandlingerne, eftersendes. 

 

Til beslutning 

 

 

5. Hjortevildtforvaltning 2020-02-07 

2020-02-08 

2020-02-09 

2020-02-10 

Resumé:  

Kommissorium og retningslinjer for de regionale 

hjortevildtsgrupper er nu på plads efter skriftlig høring. VFR vil 

på mødet drøfte hvordan arealkrav og råvildtforvaltning skal 

indgå i det kommende arbejde. 

 

 

Til drøftelse  

 

 

6. Faunaforbrydelser 2020-02-11 

Resumé: 

Til venlig orientering er svar fra justitsministeriet vedr.  

spørgsmål nr. 94 fra Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 

vedlagt som bilag. 

 

Til drøftelse  

Frokost   

7. Sikkerhed ved riffeljagt  2020-02-12 

 

Resumé:  

Oplæg ved Konsulent, Våben & Skydebaner, Nicholai Vigger 

Knudsen fra Danmarks Jægerforbund 

 

Til drøftelse 

 

 

8. Usædvanlige hegn 2020-02-13 

 

Resumé:  

Danmarks Jægerforbund beder om en drøftelse af hegning i den 

danske natur, som rækker videre end den debat, der vil komme 

ud af en rewildingdebat. 

 

 

Til drøftelse 
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9. Problematikken med bestanden af bramgæs ved 

Københavns Lufthavnen 

2020-02-14 

 

Resumé:  

Bestandene af bramgæs stiger fortsat og nye data indsamlet af 

DCE fra Københavns Lufthavn i forbindelse med arbejdet under 

AEWAs gåseforvaltningsplatform viser en kraftig udvikling i 

antallet af gæs, der passerer ind over lufthavsområdet og i 

antallet af kollisioner mellem fly og gæs. Udviklingen er netop 

især drevet af den stigende bestand af bramgæs. 

 

 

Til drøftelse 

 

 

10. Udsætningsudvalget 2020-02-15a 

2020-02-15b 

2020-02-15c 

2020-02-16 

2020-02-17 

Resumé:  

Flemming Torp vil som formand for udsætningsudvalget 

orientere om udvalgets seneste møder d. 21. februar 2020 og d. 4. 

marts 2020 med endelige indstillinger vedr. undersøgelser og 

bl.a. om forudsætningerne for at lave undersøgelserne. 

 

 

Til beslutning 

 

 

11. Meddelelser  

Til orientering 

 

 

- Orientering fra formanden  

- Status for forvaltningsplaner (bæver, sæl, skarv)  

- Svar til MOF om rålam og høstmaskiner 2020-02-18 

- Orientering om naturnationalparker  

- Orientering om nedlæggelse af kronvildtreservater  

- Status på bekendtgørelser  

  

12. Kommende møder 2020-02-19 

Resumé:  

Formanden fremlægger emner for kommende møder. 

Medlemmerne i VFR opfordres til at byde ind med emner. 

    

 

Til drøftelse 

 

 

13. Evt.  

  



  Vildtforvaltningsrådet 

  Møde den 13. august 2020 

  Bilag 2020-02-02 

  Emne: Ulveforvaltning - ulvegruppe 

 

Indstilling: Til drøftelse 

Resume: 

Formanden orienterer om de afholdte møder i ulvegruppen og studieturen til Vestjylland i januar. 

Referaterne fra møderne er vedlagt som bilag.  

Bilag:  

2020-02-02 Referater fra møder i ulvegruppen dec2019 - juni2020 
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Arter og Naturbeskyttelse 

Ref. Lajen 

Den 13. januar 2020 

 

 

 

Referat af møde i Vildtforvaltningsrådets ulvegruppe mandag d. 16. 

december 2019 

 
 

Tilstede: 

Karen Post (Landbrug & Førevarer), Mark Desholm (Dansk Ornitologisk 

Forening), Jes Lind Bejer (Friluftsrådet), Mads Flinterup (Danmarks 

Jægerforbund), Bo Håkansson (Danmarks Naturfredningsforening), Jan 

Eriksen(Formand Vildtforvaltningsrådet), Jesper Madsen (Aarhus Universitet), 

Michael Carlsen (Dyrenes Beskyttelse), Jan Søndergaard (Dansk Skovforening), 

Cristina Nissen, Miljø- og Fødevareministeriet, Anne-Marie Vægter Rasmussen 

Miljøstyrelsen, Sabrina Lejlann Jensen Miljøstyrelsen, Lasse Jensen 

Miljøstyrelsen. 

 

Dagsorden  

 
1. Velkomst og præsentation af gruppen ved Jan Eriksen formand 

2. Introduktion til gruppens arbejde ved Jan Eriksen 

3. Status for den nuværende ulvesituation ved Miljøstyrelsen 

4. Adaptiv forvaltning ved DCE, Aarhus Universitet 

5. Færdiggørelse af handlemål til brug for målsætninger til den adaptive 

ulveforvaltningsplan 

6. Mødeplan for 2020 

7. Eventuelt 

 

 

 

 

 Ad 1)  

Præsentation og velkommen til gruppens nye medlemmer. 

 

 Ad 2)  

Formanden beretter at arbejdet med revision af ulveforvaltningsplanen har 

holdt pause som følge af bl.a. politiske uenigheder i den tidligere gruppe. 

Sammensætningen i den nye gruppe har derfor et højt fagligt sigte. Efter 

besøg fra den tidligere miljøminister blev der udarbejdet en 

problemformulering og nu følger det videre arbejde mhp. at udarbejde en 
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adaptiv forvaltningsplan. Det er således arbejdsgruppens målsætning af 

udarbejde det faglige grundlag for denne. 

 

Der vil være modsætninger og vi kan nok ikke nå fuld enighed, i de 

situationer må vildtforvaltningsrådet tage stilling (måske når vi 95 % enighed 

– så må ministeren træffe beslutninger) 

 

Der henstilles til, at uenigheder holdes i gruppen, under processen.  

 

Der spørges til hvorvidt der er hjemmel til adaptiv forvaltningsplan?  

Miljø- og Fødevareministeriet og Miljøstyrelsen oplyser at det er der, hvis 

forvaltningen sker inden for rammerne af habitatdirektivet. 

 

Næste møde vil være en felttur til Vestjylland. Turen vil være er en god 

investering for alle, skaber god forståelse for de berørte 

parter/problematikker. 

 

 Ad 3)  

Gruppen fremsætter ønske om kvartalsvise afrapporteringer fra 

Miljøstyrelsen. Lasse Jensen lover (i samarbejde med ulveteamet i MST), at 

udarbejder sådanne. Der fremvises oversigt over ulvekonsulenternes 

besigtigelser i 2019. Langt hovedparten af de dokumenterede ulveangreb 

foregår i Midt- og Vestjylland der har de fleste angreb. I tilfælde hvor 

ulvekonsulenterne udtager prøver til DNA-analyse, er det ikke altid muligt, at 

nå frem til en konklusion. Det skyldes typisk at dyrene har ligget længe 

hvorfor evt. DNA fra rovdyret er forlist. Miljøstyrelsen beder Naturstyrelsen 

om at udspecificere når dette er tilfældet. 

 

Ulvebestanden i Danmark opgøres pt. til 5 hvalpe og 5 voksne.  

 

Fra gruppen stilles der spørgsmålstegn ved hvorfor ulveforvaltningen fylder 

mindre i pressen end tidligere. En forklaring kan være, at befolkning ved at 

vænne sig til situationen. Nogle oplever dog at der fortsat er meget 

opmærksomhed på området 

 

Gruppen spørger til de nye tiltag fra ministeren, hvad er status? 

 

Muligheden for at modtage kompensation for husdyr nedlagt af ulv kædes i 

tilskudsberettigede områder fremover sammen med etableringen af 

ulvesikrede hegn.  

 

Nyt tilskudsberettiget område er udpeget i Midtjylland.  

Tilskudssatsen til ulvesikrede hegn hæves fra 80% til 100% af 

etableringsomkostningerne. 

 

Der igangsættes i pilotprojekt med anvendelse af vogterhunde under danske 

forhold. Der er indgået foreløbig aftale med to husdyrsholdere som opfylder 

styrelsens betingelser for deltagelse. Næste skridt er, at der skal udarbejdes 

kontrakter.  
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Ad 4) Adaptiv forvaltning ved DCE, Aarhus Universitet 

 

Gruppen orienterer sig i oplæg fra Jesper Madsen (fremsendt af Miljøstyrelen 

d. 10. januar 2020).  

 

Jesper Madsen oplæg er efterfølgende fremsendt til gruppens medlemmer. 

 

 

  Ad 5) Færdiggørelse af handlemål til brug for målsætninger til den adaptive 

ulveforvaltningsplan 

 

Formanden fremsætter målsætninger til adaptiv ulveforvaltning. Disse er 

efterfølgende fremsendt til gruppens medlemmer.  

 

Skabelon for forvaltningsplaner fremsendes af Miljøstyrelsen.  

 

 

 Ad 6) Mødeplan for 2020 

Næste møde afholdes den 6. og 7. februar i Vestjylland. Gruppen drøfter 

forslag til mødeindhold.  

 

 

 

 Ad 7) Eventuelt 

 
Ønsker til fremtidige møder: 

Gruppen spørger om Har andre lande forvaltningsplaner vi kunne inspireres 

af.  Gruppen ønsker Finlandsdommen gennemgået. Gruppen ønsker der 

sættes fokus på samspillet med ”det rekreative” (se på eksempler fra Norge). 
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Referat fra møde i Vildtforvaltningsrådets ulvegruppe fredag den 7. februar 2020 
 
 

Tilstede: 

Karen Post (Landbrug & Førevarer), Mark Desholm (Dansk Ornitologisk Forening), Jes Lind Bejer 

(Friluftsrådet), Michael Carlsen (Dyrenes Beskyttelse), Jan Søndergaard (Dansk Skovforening), Mads 

Flinterup (Danmarks Jægerforbund), Bo Håkansson (Danmarks Naturfredningsforening), Jan Eriksen 

(Formand), Jens Skovager Østergaard (Miljøstyrelsen), Lasse Jensen (Miljøstyrelsen), Peter Lyhne Højberg 

(Miljøstyrelsen), Jens Henrik Jacobsen (Naturstyrelsen), Peder Bach Thøgersen (Naturstyrelsen). 

 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Refleksioner over gårsdagens besøg og aftenen i Plexus 

3. Indledende drøftelser om prioriteringer i målhierarkiet 

4. Næste møde 

5. Eventuelt 

 

 Ad 1) 

Gruppen godkender dagsordenen.  

 

 Ad 2) 

 

Gruppen tilkendegiver at gårsdagens besøg og aftenen i Plexus var god og stor på oplevelser. Gruppen 

tilkendegiver endvidere følgende refleksioner: 

 

 Der skal lyttes til befolkningen, der kan føle at de ikke bliver mødt på deres niveau, med den udfordring 

de står over for.  

 Vi er pt. ikke ambitiøse nok når det handler om midler og formidling. 

 Manglende plan for hvordan vi kan være et skridt foran i ulveforvaltningen. f.eks. ift. at der flere ulve 

slår sig ned. 

 Mange gode ønsker på mange områder, men kræver en bevidsthed om, at det ikke er muligt at komme 

med løsninger, som tilgodeser alle. 

 Det tilkendegives, at frygt fylder meget.  

 Der stilles spørgsmålstegn ved om den økonomiske ramme for ulveforvaltningen er tilstrækkelig, hvis 

den bl.a. skal rumme formidling, hegninger etc. 

 
Arter og Naturbeskyttelse 

J.nr. 2019 - 9246  

Ref. PETLH; LAJEN 

Den 11. februar 2020 
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 Skifte i lokal tilgang fra, at det for få år siden handlede om at ulven ikke skal være her, til at det denne 

gang i højere frad handlede om hvordan vi finder de rigtige løsninger. Det tyder altså på, at en 

dialogbaseret tilgang virker. 

 Den lokale vildtkonsulent er vigtig for den lokale tillid til forvaltningen af ulv. 

 Mulighed for at de lokale kan få gavn af ulvens tilstedeværelse. F.eks. gennem turisme. 

 Der er et stort spænd i følelser, da lokalbefolkningen har både gode og dårlige oplevelser med ulv. Folk 

kan stå med forskellige udfordringer, som følge af ulvens tilstedeværelse. F.eks. stationære hegninger 

vs. mobile hegninger. 

 Det blev tilkendegivet i gruppen at der kan være et behov for at fremlægge problemulvsdefinitionen igen 

i et mere klart sprog. 

 

 

 Ad 3) 

Jan Eriksen tilkendegiver at det ikke vil være muligt at nå alle prioriteringer i første omgang. Derfor er det 

vigtigt med en prioriteringssnak. Han foreslår at der tages udgangspunkt i de tre punkter, som 

borgergruppen havde valgt: 

 

- Tabsminimering af husdyr 

- Frygt 

- Kommunikation/formidling 

 

Det foreslås at der ikke er grundlag for at tale om nogle former for bestandsregulering som noget af det første 

pga. ulvens bevaringsstatus. Dog er der i gruppen enighed om, at det forbliver et punkt, der kan tales om. 

 

Det foreslås endvidere, at målene prioriteres således at der først bliver taget stilling til de mest rygende 

platforme. Dette støttes af gruppen så længe der er en plan for alle målene. 

 

 

 Ad 4) 

Næste møde er tirsdag d. 3. marts 2020.  

 

 Ad 5) 

Bo Håkansson fortæller om Finland, hvor man har igangsat et projekt om det sociologiske aspekt af ulvens 

tilstedeværelse og hvordan man kan arbejde med at minimere selvtægt. Han nævnte Luigi Boitani, som en af 

de førende forskere vedr. ulv i en europæisk kontekst. Det foreslås at der hentes viden om hvordan man 

arbejder med disse aspekter af ulveforvaltningen i andre lande.  

 

Jan Eriksen fortæller, at der i september er en tur til Finland. Det vil være oplagt at tage denne med til dette 

møde. 

 

 



Referat af møde i Vildtforvaltningsrådets ulvegruppe tirsdag den 3. marts 2020.  

 

Tilstede: 

Karen Post (Landbrug & Fødevarer), Jes Lind Bejer (Friluftsrådet), Mads Flinterup (Danmarks 

Jægerforbund), Bo Håkansson (Danmarks Naturfredningsforening), Michael Carlsen (Dyrenes Beskyttelse), 

Jan Søndergaard (Dansk Skovforening), Camilla Uldal (Miljøstyrelsen), Sabrina Lejlann Jensen 

(Miljøstyrelsen), Lasse Jensen (Miljøstyrelsen), Peter Lyhne Højberg (Miljøstyrelsen). 

Fraværende: 

Grundet sygdom er Jan Eriksen fraværende, hvormed Camilla Uldal er mødeleder, Mark Desholm (Dansk 

Ornitologisk Forening) 

 

Dagsorden  

 

1) Godkendelse af dagsorden  

 

2) Refleksion over turen til Vestjylland 

 

3) Minimere tab af husdyr og stress 

 

a) Proaktiv tabsminimering (se bilag 1 for aktuelle virkemidler) 

 

i) Beredskab til forebyggelse 

 

ii) Dialog med husdyrholdere 

 

iii) Beredskab til håndtering af problemulve 

 

iv) Procedurer for økonomisk kompensation 

 

 

4) Næste møde  

 

5) Eventuelt 

 

 

 

Præsentation og velkomst ved Camilla.  

 

 AD 1) 

Godkendelse af dagsorden  

Karen reflekterede over, hvorfor der er A- og B-mål i målsætningshierarkiet. Dette blev drøftet under 

evt.  

 

Der blev spurgt til, hvorvidt Vildtforvaltningsrådet har forholdt sig til det, der blev drøftet i København i 

december 2019. Rådet har set det seneste der er skrevet til målhierarkiet, så gruppen kan arbejde 

videre.  

 

Dagsorden er godkendt.  



 

 

 AD 2) 

Refleksion over tur til Vestjylland.  

 

Der var generel enighed om, at turen var meget nyttig. Den gav et godt indblik i de udfordringer, der er 

for husdyrsholdere.  Der var nogle rigtige gode nedslag i forhold til forskellige udfordringer, blandt 

andet med fokus på hegnene.  

 

Lokalbefolkningen er meget påvirket, i forhold til frygt. Det blev drøftet, hvordan vi skal håndtere denne 

frygt og hvad erfaringerne er fra udlandet eksempelvis hvordan tyskerne har formidlet viden mm. Det 

blev ligeledes drøftet, at der bør indhentes viden om håndtering af frygt.  

 

Det blev anbefalet, at der var fokus på de nye områder, hvor ulven kommer til, og på hvordan der kan 

sikres lokal viden og brug af erfaring fra andre områder. Selv hvis udfordringer for husdyrsholderne 

bliver løst, så forventes der fortsat at være modstand mod ulven. De lokale er dog glade for at have en 

lokal kontakt (Naturstyrelsens vildkonsulenter) i forhold til ulv.  

 

Det blev drøftet om der skal indhentes viden/praktiske erfaringer, eksempelvis vedrørende hegn og 

definition på problemulv.  

 

 AD 3) 

 Minimere tab af husdyr og stress 

 

 

  A)Proaktiv tabsminimering (se bilag 1 for aktuelle virkemidler) 

 

 i) 

Beredskab til forebyggelse 

 

Nu har vi; 

To ulveområder i Vest- og Midtjylland. 

Tilskud til ulvesikret hegn. 

Udbetaling af kompensation ved nedlagte husdyr 

Udlån af akutte afværgeforanstaltninger 

Pilotprojekt Vogterhunde 

 

I forhold til hegn er der groft sagt to slags husdyrsholdere og tre slagt indhegninger  

Små hobbyavlere, større lammeproducenter.  

 

Hobbyavl på egne arealer, erhverv på store naturarealer og erhverv på private arealer under 

mobile hegn. 

 

Permanente hegn 

 

Bo: Er det muligt at lave forskellige forsøg, der kan dokumentere hvad der virker? – Det er 

det, som husdyrsholderne ønsker. Det blev anbefalet, at der var større fleksibilitet i forhold 

til, at husdyrsholderne sammen med konsulenter kan være med til at udarbejde løsninger.    

 

Lasse: Vi vil gerne forsøge nogle tiltag, men på nuværende tidspunkt kan der max. ydes 

tilskud på 15 kr. pr. meter. Lasse mindede samtidig om, at der er tale om en adaptiv 



forvaltningsplan – så den kan jo ændres såfremt det viser sig at være uhensigtsmæssigt. 

Løbende evaluering.  

 

Karen: Mener, at der generelt er behov for mere individuelle løsninger, til de forskellige 

husdyrsholdere – eksempelvis via. rådgivning og målrettet tilskud til de forskellige arealer.  

Der er dog usikkerhed om hvem der uvildigt vil kunne vejlede om dette.  

 

15 kr. rækker ikke til det hele, der er et ønske om at beløbet er mere fleksibelt. At der ses på 

løsninger ikke beløb.   

 

Staten skal have ordentligt hegn, da det er uhensigtsmæssigt hvis staten ikke hegner 

forsvarligt.  

 

Mads: Har vi en holdning til om alle arealer skal være hegnet? Der er både fordele/ulemper 

ved at kræve dette.  

 

Tilskud til vedligeholdelse blev ligeledes drøftet – er det muligt at få tilskud til dette? 

Det skal tænkes ind.  

 

 

Lasse: I dag kan man få nyt hegn efter 5 år, men ikke til den løbende vedligeholdelse.  

 

Gruppen diskuterede om det kunne være en god ide at nogle fik oparbejdet nogle 

kompetencer i forhold til hegn (ved firmaer). Vi skal dog huske at opgaver bestilt af staten 

skal sendes i udbud, hvilket betyder, at MST ikke frit kan vælge hvem der skal have opgaven, 

uden først at have opgaven i udbud.  

 

I tilskudsberettigede områder (ulveområder) kan der ydes tilskud til ulvesikring af mindre 

husdyr. Mindre husdyr defineres som husdyr der i voksen tilstand måler under 120 cm over 

ryggen.. Hvis der konstateres ulveangreb på husdyr udbetales der kompensation uanset 

område (indenfor eller udenfor ulveområder) og uanset husdyrets størrelse.  

 

Karen: Hvorfor ikke til store dyr – heste mm.  

Skal man måske give tilskud til hegning af større dyr? Undersøg om det er muligt, måske 

særskilt ansøgning.  

 

Lasse: Tilskudsordningen er ikke ubegrænset, og er derfor målrettet de mindre husdyr som er 

langt mere udsatte for ulveangreb end de større husdyr, og er afgrænset til de pt. to 

ulveområder. Da risikoen for ulveangreb på husdyr er langt større inden for disse områder 

end uden for disse. 

 

Mere individuelle løsninger er ønsket i gruppen.  

 

Mobile hegn: 

 

Karen: Det er for dyrt at ulvesikre de områder, hvor man har behov for mobile hegn. Ellers 

behov for flere mandetimer, eller nyt udstyr.  

 

Bo: Jeg ville gerne have prøvet af, video med 5 tråde (da det ellers siges at være udfordrende 

at have mere 3 tråde) 

 



Lasse: Vi ser på erfaringer fra udlandet, Sverige og Tyskland.  

 

MST undersøger hvad husdyrsholder siger til den video Bo har sendt med opsætning af 5 

tråde.  

 

Karen: Hvad hvis vi ikke kan finde nogle løsninger for ulvesikret hegn? 

 

Lasse: Der er løsninger for ulvesikrede mobile hegn. Vi skal finde et niveau som er acceptabelt 

for husdyrholderne. Vi undersøger om vi skal genbesøge ordningen fsva. de mobile hegn. 

Omkostninger mm.  

 

 

Vogterhunde: 

 

Karen: Hvad kan man få tilskud til ifm. vogterhunde (anskaffelse, forsikring, dyrlæge, 

vaccinationer, foder etc). Der er nogle udfordringer ved vogterhunde, man kan måske ikke 

have dem på alle arealer, såfremt man har mange/store arealer.   

 

Lasse: Fødevarestyrelsen har været i gang med regelændringer som gør anvendelsen mulig. 

Det har derudover været udfordrende at finde certificerede hunde i Tyskland.  

 

Bo: Ville det være muligt at få tilskud til hunde uden for zonerne.  

 

Lasse: Nej, de overordnede kriterier for tilskud til vogterhunde er de samme som for tilskud 

til hegn (se ovenfor). 

 

Karen: Har der i Tyskland været udfordringer i forhold til mennesker?  

 

Lasse: Ikke så vidt vi ved. Det er en del af certificeringen, de skal gennemgå.  

Vogterhunde bør kun anvendes på ikke offentlige arealer.   

 

Ulvezoner 

 

Karen: Er der behov for dem som det er nu? Skulle hele Jylland være ulvezone? Eller skal der 

en anden praksis til i forhold til tilskud til hegn og kompensation af husdyr? 

Hvad er fordelen ved at have ulvezoner?  

 

Måske skal det gentænkes?  Måske en radius i stedet for områder som er afgrænset af større 

veje mv.? Eller måske skal de områder der er udvides.  

 

Karen: Man kan måske vente med effektuere reglen om at sikre sine husdyr, bag ulvesikrede 

hegn. Man kan ikke få tilskud hvis man ikke ulvesikre.  

 

Ift. de mobile hegn er der enighed at om, at det kan være hensigtsmæssigt at vente med at 

effektuere reglen til man er mere sikker på hvilke løsninger der kan gives tilskud til.  

 

Problemulve er defineret som ulve der gentagne gange har taget husdyr bag ulvesikrede hegn. 

Det betyder, at der typisk kun kan identificeres problemulve i ulveområderne, da det i langt 

overvejende grad er inden for disse, at der findes ulvesikrede hegninger.  

 

 ii) 



Dialog med husdyrholdere 

 

Karen: dialog med ulvekonsulenterne er vigtigt for husdyrsholderne. Tillid mellem 

husdyrsholdere og ulvekonsulenterne.  

 

Jan: Hvad forventer vi af ulvekonsulenterne? Dette kunne indgå i beskrivelsen. 

Måske rådgivning.  

 

Karen: Måske mere kontakt mellem Miljøstyrelsen og borgerne/husdyrsholderne. Både i 

forhold til viden og tillid, så husdyrsholderne ved hvordan de skal handle, men også at de 

føler vi forstår dem.  

 

Forslag:  

Gruppen indstiller at der bør afholdes informationsmøder kun for husdyrsholdere.  

 

 iii) 

Beredskab til håndtering af problemulve 

 

Nu: Flow diagram – To slags: dem der mister der skyhed for mennesker. Dem der tager 

husdyr bag ulvesikret hegn.  

Karen: Er det en problemulv? (Husdyrs tagende ulv) En ulv der gentagende gange tager 

husdyr bag ulvesikrede hegn.  

 

Mads: Adfærden – at en ulv tager mange husdyr – er problematisk.  

 

Lasse: Adfærden – at den tillæres en adfærd hvor den lærer at forcere ulvesikrede hegn – er 

definerende for hvorvidt der er tale om en problemulv. Den situation har vi endnu ikke haft i 

DK. Hvis vi får en problemulv skal det sikres, at det er den rigtige ulv som reguleres. Dette 

kræver ikke nødvendigvis DNA-analyser. Ved regulering af en problemulv som tager husdyr 

kan udstedes tilladelse til regulering inden for ulvesikrede hegn hvorved det er 

sandsynliggjort at det rigtige individ reguleres. 

 

 

Karen: Vigtig at formidle dette. Håndering og formidling er vigtigt.  

 

Hvem skal regulere den rigtige ulv?  

Bo: Det skal Naturstyrelsen.  

Jan: Det skal sikres at lodsejeren også selv har mulighed for at regulere.  

 

Det skal afklares om private også kan regulere på Naturstyrelsen arealer. 

 

 iV) 

Procedurer for økonomisk kompensation 

 

Karen: Vil det være muligt at få kompensation ved forsvundne dyr, i forbindelse med angreb? 

Stress ved angreb – Stress tillæg ved angreb. Måske behov for at vide mere om området.  

Ekstra arbejde ved angreb – tilskud til dette? 

 

Lasse: Husdyrholderne får kompensation ved forsvundne dyr hvis ulvekonsulenten 

konkluderer at disse er forsvundet ifm. dokumenterede ulveangreb.  

Der er lavet en række notater mhp. at belyse evt. udfordringer med stressede husdyr.  



 

Mads: Stress kan være svært at kompensere da det er meget svært at dokumentere stress. 

 

Generelt vurderer gruppen at satserne for kompensation er fine, men der kan være et behov 

for at genbesøge satserne så disse er up to date.   

 

 

 AD 4) 

Næste møde  

          30. april  

 

         Det blev aftalt, at flytte mødet d. 10. september i Odense til d. 8. september i København.  

 

 AD 5) 

Eventuelt 

         På næste møde blev det anbefalet, at have fokus på at reducere befolkningens frygt. Karen mener 

opdelingen mellem Punkt A og B bliver lidt kunstig, da hun har svært ved at se, at de kan skilles ad. 

 

 

Fodsnarre og ”soft catch” fælder:  

I forbindelse med tilladelse til fangst af ulv aftales det, at gruppen anbefaler, at fødevarestyrelsen forelægges 

en ny forespørgsel i forhold til brugen af ”soft catch” fælder.  

 

Der er en forespørgsel på hvorvidt rapporter fra turen til Vestjylland kan sendes til gruppens medlemmer. 

Miljøstyrelsen undersøger dette.  

 

 

 
 



Referat af møde i Vildtforvaltningsrådets ulvegruppe tirsdag den 30. april 2020.  

 

Til stede: 

Jan Eriksen (Formand), Karen Post (Landbrug & Fødevarer), Jes Lind Bejer (Friluftsrådet), Mads Flinterup 

(Danmarks Jægerforbund), Bo Håkansson (Danmarks Naturfredningsforening), Michael Carlsen (Dyrenes 

Beskyttelse), Jan Søndergaard (Dansk Skovforening), Mark Desholm (Dansk Ornitologisk Forening) Peder 

Bach Thøgersen (Naturstyrelsen). Cristina Nissen, (Miljø- og Fødevareministeriet), Sabrina Lejlann Jensen 

(Miljøstyrelsen), Lasse Jensen (Miljøstyrelsen), Peter Lyhne Højberg (Miljøstyrelsen), Jens Skovager 

Østergaard (Miljøstyrelsen)  

 

Dagsorden  

 

1) Godkendelse af dagsorden  

 

2) Maksimere befolkningens oplevelse af sikkerhed  

 

- Reducere befolkningens frygt  

 
a. Øge viden om ulve, deres farlighed og rolle i naturen  

b. Formidle viden om hensigtsmæssig adfærd i mødet med ulv  

c. Beredskab for områder, hvor ulven etablerer sig  

d. Dialogmøder med lokalbefolkningen  

 

3) Næste møde  

 

4) Eventuelt 

 

 

Præsentation og velkomst ved Jan Eriksen.  

 

 AD 1) 

Godkendelse af dagsorden. 

         Dagsorden blev godkendt.  

 

 AD 2) 

Nedenstående var en drøftelse, hvor punkterne a, b, c og d berørtes skiftevis.  
Det overordnede formål var, at drøfte hvordan befolkningens frygt kan reduceres og dermed øge 
befolkningens oplevelse af sikkerhed.  

 
Erfaring fra nabolande: 
 
Der er generel enighed om at det kunne være hensigtsmæssigt, at undersøge internationale 
erfaringer i forhold til at maksimere befolkningens oplevelse af tryghed. 
 
Dette har tidligere været drøftet på møder med Sverige og Tyskland i VFR.  
 
Ligeledes at indhente erfaring med bekæmpelse af ulovlig nedlæggelse. Hvad ved landene omkring 
os? Miljøstyrelsen kan indhente dette fra omkringliggende lande.  



 
Miljøstyrelsen vil gerne indhente data/viden fra nabolande. Det er dog inden for en grænse, da det er 
ressourcekrævende for både nabolandene og for os. Miljøstyrelsen har noget liggende, i forhold til 
regulering af ulv, som blev indhentet i efteråret 2019.  Vi skal prioritere at indhente information fra 
vores tætteste nabolande, da problemstillingerne her er mest sammenlignelige med vores egne og det 
vil hjælpe, hvis vi kan være så konkrete som muligt. Både for os og dem.  
 
Konklusionen på denne drøftelse blev, at det vil være hensigtsmæssigt at indhente specifik 
information fra vores nærmeste nabolande. Aftalen blev, at Miljøstyrelsen, efter konkrete ønsker fra 
gruppens medlemmer indhenter viden/erfaring fra nærmeste nabolande. Derudover kontakter 
gruppens medlemmer deres søsterorganisationer i nabolande. Dette vil blive genbesøgt på mødet d. 
8 juni.    

 

 

Håndtering af frygt (rationel/irrationel): 
 
I forhold til håndtering af frygt, overvejes det om der skelnes mellem rationel og irrationel frygt? 
 
Der er enighed om at dialogprojektet i Idom Råsted har været meget inspirerende. Formidling via 
foredrag mm. Dialogprojektet lærte os bl.a., at det er afgørende, at man anerkender den frygt 
befolkningen kan opleve, uanset om den måtte være rationel eller irrationel.  
 
Hvis vi skal minimere folks frygt, skal vi have viden om de danske ulve. Folk spørger ind til, hvorvidt 
de erfaringer, man har fra de tyske ulve, kan overføres til de danske? Derudover vil det være relevant 
at få mere viden om rabies. 

Derudover kan vi få brug for psykologisk viden/erfaring i forhold til rationel og irrationel frygt. 
Anerkendelse af frygt, er det vi kan, og det er meget vigtig. Eksempelvis er det anerkendelse når vi 
besøger områderne, deltager i møder, indgår i dialog mm, herunder formidler viden om ulven til 
lokalbefolkningen.  

Michael: hvor langt er vi i forhold til mærkning (GPS) af ulv? 

Lasse: De tidligere fangstanlæg har ikke vist sig så effektive, som håbet. Fødevarestyrelsen har 

tidligere afvist anvendelsen af fod-fastholdelsesfælder. Miljøstyrelsen har modtaget en ny ansøgning 

fra Århus Universitet. VFR ser på denne ansøgning (jf. gruppens anbefaling fra tidligere møde), 

herefter skal den videre til Fødevarestyrelsen.  

Jens: Gruppens anbefaling er til kommentering i VFR. Nogle af organisationerne mangler dog endnu 
at kommentere. Når vi har modtaget alle kommentarer, går vi videre til Fødevarestyrelsen.  

Der er på mødet enighed om at lokal viden, erfaring fra andre i samme situation. Eksempelvis 
erfaring fra områder, hvor man har levet med ulv i længere tid.  

Det er vigtigt med både lokal viden, men også fra centralt sted som styrelserne. Vi ønsker det bedste 
af alle verdener, men i sidste ende er man nødt til at prioritere i forhold til ressourcer, særligt hvor 
meget styrelserne kan stille op til og tilbyde, og det vil være en politisk problemstilling. 

Der må tages udgangspunkt i forvaltningsplanen og derefter vurdere ressourcerne i forhold til, hvad 
der er muligt.  

             Lokale Ulvekonsulenter:  

De lokale ulvekonsulenter er meget vigtige for denne forvaltning. De er et fantastisk bindeled.   



Jens Henrik (og de andre ulve konsulenter) er meget tilgængelige. Det bruges der tid og ressourcer 
på allerede nu. Vi vil gerne rådgive lokalt med henblik på at imødekomme hvad der er behov for i 
forhold til at give tryghed.  

Det drøftes hvorvidt det vil være muligt at benytte sig af frivillige til forvaltning af ulveområdet. Det 
er afgørende, at borgerne mødes af en person, der har tid til at snakke/formidle, når man er bange. 
Der er enighed om at en lokal forankret viden er af afgørende betydning. Det er desuden vigtigt med 
neutralitet. Dette kan dog være forbundet med udfordringer, hvem skal udvælge de rette frivillige? 

Udfordringen kan bliver balance mellem de frivillige og myndighederne vigtig, hvem informerer om 
hvad og hvornår.   

Vi skal huske lærling fra mødet i Vestjylland; de lokale vil gerne have dialog, ikke bare information 
fra myndigheder og andre.  

Det drøftes hvorvidt ulveovervågning måske skal nytænkes. Kan den udvides –  måske fortages af 
selvstændige men med støtte fra myndighederne?  

Jens: Ikke hensigtsmæssigt at de frivillige også skal formidle, det ville nærmere være 
ulvekonsulenter. I forhold til frivillige vil der kunne blive forskellige udfordringer, men det kunne 
være en mulighed    

I forhold til tryghed, har der fra de lokale været ønsker om at have tågehorn og andet med, til at 
skræmme eventuelle ulve. Hvad må man? Kunne vi undersøge, hvad der lovligt – og hvad gør man i 
nabolandene.  
Lasse: Det er tilladt at medbringe tågehorn i naturen. Skulle man møde en ulv kan man også kaste 
småsten, grene mm. mhp. at skræmme ulven væk, så længe man ikke har til hensigt at skade ulven.  

 
I forhold til formidling, drøftes hvilke tiltag der kunne være hensigtsmæssige.  

Skilte, måske? Men i så fald skal overvejes, hvordan disse formuleres. Det er vigtigt ikke at skabe 
unødvendig frygt. Kunne informationerne lægges på apps/hjemmesider mm?  

Det kunne være, at informationer skrives ind på hjemmeside/apps mm. Tilgængeligt på de sociale 
medier, herunder formidling via. Youtube. Derudover læringsmateriale til skolebørn, som kunne tage 
snakke med hjem til forældrene?  

Karen: Kunne man have en køreplan når ulve etablerer sig i et nyt område; hvem holder oplæg, 
skaber dialog med de lokale mm, så alle ved, hvad der skal ske?  Dette forslag er der bred opbakning 
til.   

  

 

 AD 2) 
Mødet er planlagt d. 8. juni i Odense.  

 

  AD 3) 

Eventuelt 

 

Ulvekonsulenternes udrykninger:  

 



- Udrykningsliste (vedhæftet) Der har været, en del ulveangreb i starten af 2020. 

 

Lasse: Vi er begyndt at skelne mellem om angrebene er sket hos erhvervs- eller hobbyavlere, samt 

under mobile eller stationære hegn. Der tegner sig et tydeligt billede af, at hovedparten af angrebene 

i 2020 er sket bag mobile hegn, hos erhvervsmæssige fårehold. De anvendte mobile hegn udgør i 

denne sammenhæng en udfordring.  

 

Det kan konstateres, at der er flest angreb bag mobile hegn. Miljøstyrelsen er i dialog med erhvervet 

herom, via. Telefon, og et møde. Vi har spillet ind med erfaringer fra Tyskland. Vi afventer, hvad 

erhvervet siger, vi har dog ikke politisk mandant endnu.  

Erfaringen fra Tyskland viser, at man skal have ulvesikret hegn i hele ulveområdet før ulveangrebene 

ophører. 

 

Cristina: I forhold til de mobile hegn, bygger forvaltningen på tidligere erfaringer. Vi har en del 

udfordringer i forhold til de mobile hegn. Vi ønsker en adaptiv plan, så den kan være dynamisk og så 

vi kan ændre undervejs, når vi får ny viden.  

 

- Beskyttelse af ynglested (mail fra Lasse) 

 

Peder: Øget aktivitet i forbindelse med Corona, dermed et beskyttelseshensyn til Ulven. Ca. samme 

område som sidste år. Gælder indtil midt august.  

Vi tænker beskyttelse ind i forhold til forskellige arter. Vi har planer i forhold til dette.  

 

Peder: Områderne kan varierer lidt, det er ikke præcist de samme, da det er de lokale der foretages 

vurderingen. Det formidles via. skilte og hjemmeside.  

 

 

             Skype møder:           

 
Mark: Skype mødet har fungeret godt, kunne vi gøre det nogle af gangene?  

Det forslås, at nogle møder på Skype og andre med fysisk fremmøde.  

 

 

 
 



Referat af møde i Vildtforvaltningsrådets ulvegruppe tirsdag den 8. juni 2020 

 

Til stede: 

Jan Eriksen (Formand), Karen Post (Landbrug & Fødevarer), Jes Lind Bejer (Friluftsrådet), Mads Flinterup 

(Danmarks Jægerforbund), Bo Håkansson (Danmarks Naturfredningsforening), Michael Carlsen (Dyrenes 

Beskyttelse), Jan Søndergaard (Dansk Skovforening), Mark Desholm (Dansk Ornitologisk Forening) Cristina 

Nissen (Miljøministeriet), Sabrina Lejlann Jensen (Miljøstyrelsen), Lasse Jensen (Miljøstyrelsen), Peter 

Lyhne Højberg (Miljøstyrelsen), Jens Skovager Østergaard (Miljøstyrelsen)  

 

Dagsorden 
1) Godkendelse af dagsorden 

 

2) Forbedre viden om ulven i Danmark  

 
-  Indsamle viden systematisk og målrettet  

 
a. Inddrage forskning  

b. Citizen science og lokales viden  

c. Monitorering  

d. Formidle viden  

 Sikre levedygtig delbestand og betingelserne for fortsat udveksling med den tyske bestand  

3) Forhindre selvtægt  

 

4) Næste møde 

 

5) Eventuelt  

 

 

 AD 1) 

 

Præsentation og velkomst ved Jan Eriksen.  

 

Dagsorden godkendes.  

 

Referatet fra den 30. april godkendes 

 

Der er usikkerhed i forhold til processen, omkring indhentelse af viden fra udlandet – MST sender en 

mail hvor der spørgers til gruppens ønsker. MST kan fremsende eksisterende indsamlet viden efter 

behov men henviser samtidig til, at meget af den efterspurgte viden allerede er offentligt tilgængeligt.  

 

 AD 2) 

 
Alle gruppens medlemmer har et ønske om, at der udbredes mere viden, om ulve generelt og om 
ulve i Danmark.   
 



a. Inddrage forskning:  
Det diskuteres hvad gruppen har af ønsker til forskning- på et overordnet plan. Viden om ulven 
– hvor færdes den – hvad lever den af mm.  

 
Der ønskes tilvejebragt yderligere viden erfaring i forhold til området, men da ressourcerne er 
begrænsede skal disse ønsker dog målrettes.  
Udgangspunktet er, at der indhentes viden fra Aarhus Universitet.  

Det drøftes hvornår der skal trækkes på forskningen, Citizen science eller lokales viden?  

I forhold til ulveovervågningen, det bliver drøftet om det er muligt at udvide denne? I forvejen er 
overvågningen af ulv mere omfattende end normen for andre arter i overvågningen i Danmark.   

Ulveovervågningen indeholder både passiv og aktiv overvågning. Dette bidrager samlet til en 
fintmasket overvågning. MST mener, at ulveovervågningen fungerer godt og, at forskerne fx gør 
os opmærksomme på, hvad der sker, når ulvene bevæger sig mellem Tyskland og Danmark, og 
når der er nye hvalpekuld.  

Der spørges til hvor stor er sandsynligheden for at ulve ikke bliver opdaget via. overvågningen? 
Hvor mange ulve er der, hvor mange forsvinder der – kan selvtægt forekomme? Kunne forskerne 
udtale sig til dette? 

Forskerne har tidligere oplyst, at hvis en ulv (individ) ikke observeres inden for et halvt år – så er 
der stærke indikationer på at den er forsvundet, efter et helt år uden observationer, vurderes den 
omkommet.  

Der er et ønske om at få et overblik over dødligheden af ulven, hvilket eksempelvis har været 
undersøgt i Sverige. Hvad skulle der til for at forskerne kan udtale sig i forhold til eventuel 
overdødelighed?  

Gruppen har mulighed for at sende ønsker vedr. forskning til MST, men MST understregede, at 
der ikke pt er frie midler til at iværksætte nye forskningsinitiativer.   

b. Citizen science og lokales viden  
 
Gruppen havde følgende bemærkninger til punktet: 
 
Det er afgørende for at få denne rette viden inden for de afsatte midler (forskning i forhold til 
punkt a) 
 
Der eksisterer flere borgere (Citizen science grupper)  
Meget forskel på de forskellige grupper, hvilket kan være udfordrende i 
organisationssammenhæng.  
 
Måske nogle af organisationerne repræsenteret i denne gruppe kan bidrage. DOF, DN og DJ 
kunne være oplagte i denne sammenhæng. 
 
Et evt. organisationsmæssigt bidrag skal imidlertid organiseres, så der sker en kvalitetssikring.  
 
Det er desuden vigtigt, at være opmærksom på adgangsreglerne i forhold til private arealer.  
 
Gruppen ønsker at det bliver beskrevet i forvaltningsplanen, hvordan vi arbejder med Citizen 
science, herunder hvilke forventninger der er til borgerne.  
 
Gruppen har et ønske om, at vi inddrager Kent Olsen og DCE for at høre hvordan kan Citizen 
science og lokales viden kan bidrage til overvågningen.  



 
Der er enighed om, at organisationerne gerne vil bidrage, inden for de beskrevne rammer, hvis 
der skulle være et behov.  
  
 
 

c. Monitorering  
Gruppen håber på at fod-fastholdelsesfælder bliver en mulighed til brug for DCE’s 
mærkningsprojekt. Spørgsmålet behandles pt. hos Fødevarestyrelsen.  
 
Der spørges i gruppen om der findes et overblik over hvor mange mennesker der støder på 
ulven? Miljøstyrelsen er ikke bekendt med et sådant, men der kan indhentes bidrag fra DCE, dog 
er mange af de i overvågningssammenhæng indberettede oplysninger formentlig hund, ræv eller 
andre arter. Omvendt vil andre mennesker måske ikke indberette, hvis de møder en ulv, måske 
er de ikke opmærksomme på, at det er en mulighed at indberette det. Andre er måske ikke 
interesserede i at indberette det. 
 
 

d. Formidle viden  
Sikre levedygtig delbestand og betingelserne for fortsat udveksling med den tyske bestand 
 
Gruppen henstiller at det er afgørende for den videre forvaltning af ulve, at der formidles viden 
og fakta om ulve i Danmark.  
 
Gruppen fremsætter ønsker til, at MST skal se på, hvad der sker i Tyskland, hvor man på 
delstatsniveau har arbejdet på at formidle om ulven, hvilket nogle steder har været en succes.  
 
Det kan i nogle sammenhænge være udfordrende for myndighederne at formidle viden om 
ulven, samtidig med, at myndighederne også skal beskytte ulven.  
 
Jan nævner at lokalbefolkningen (i Stråsø) har taget initiativ til at oprette et lokalt 
formidlingscenter.   
 
Problematikken i forhold til problemulv, er også en del af formidlingen.  
Det diskuteres om formidlingen blive mere systematisk? Hvad er Miljøstyrelsen rolle og hvad er 
DCE´s rolle? 
 
Miljøstyrelsen oplyser, at det kan være svært for myndighederne at styre formidlingsdelen fordi 
medierne, nogle gange, opsnapper historier inden vi udtaler os eller har interesser i at formidle 
særlige aspekter. 
 
Til tider vil det være DCE, der udtaler sig, men det indgår ikke i overvågningskontrakten.  
Miljøstyrelsen udsender løbende nyheder/opdateringer, særligt når der sker noget nyt eller når 
der laves sammenfatninger. Omfanget kunne måske øges. 

 

 

 AD 3) 
             

             Dette punkt er et kardinalpunkt for flere af gruppens medlemmer, da vi skal beskytte ulvene.  
 
             Gruppen spørger til hvordan tallene for ulovlig regulering er i vores nabolande? 

             Hvad kan vi gøre ud over den forskningsmæssige bestilling? 

Bo ønsker en samlet status på undersøgelser/redegørelser for ulovligt drab på ulve i udlandet. 
Hvad kan der gøres? Og hvad kunne denne viden bruges til herhjemme? Gruppen ønsker at 
der både udarbejdes en bestilling og et fagligt oplæg fra DCE.  



 

 AD 4) 

 
Næste møde afholdes den 18. august kl. 9.30, med fremmøde i København.  

  AD 5) 

 

Ministeren har været i samråd, og som opfølgning på dette har MST skulle besvare en række 

spørgsmål om ulve.  

Formanden opfordrer til, at man ser samrådet, som ligger offentligt tilgængeligt. Miljøstyrelsen 

eftersender samrådsspørgsmålene og svarene, når de ligger offentligt tilgængeligt.  

 

Formanden henviser til et DR program om ulven (På sporet af ulven). Formanden anbefaler 

programmet, da der gives et indblik i overvågningen af ulve i Danmark. 

 
 



  Vildtforvaltningsrådet 

  Møde den 13. august 2020 

Bilag 2020-02-03, 2020-02-04, 2020-02-05a+b+c, 2020-02-06a+b 

  Emne: Jagttidsgruppen 2022 

 

Indstilling: Til beslutning 

Resume: 

Henrik Bertelsen er valgt som formand for Jagttidsgruppen, og vedlagte kommissorium er godkendt 

i skriftlig proces.  

Vildtforvaltningsrådet skal ved mødetbeslutte om princippapir (vedlagt) for fastsættelse af jagttider 

skal revideres, herunder DNs forslag om at opprioritere de rødlistede arter (vedlagt). 

Bilag:  

2020-02-03 Kommissorium jagttidsgruppe 

2020-02-04 VFR Principper for fastsættelse af jagttider 

2020-02-05a NY Bidrag fra DN rødlistearbejde 2020 Endelig 

2020-02-05b NY Bidrag fra DJ med Indstilling til evalueringen af jagttiderne 2022 - generelle 

betragtninger 

2020-02-05c NY Bidrag fra DOF. Revision af jagttider, DCE 

2020-02-06a NY Forklaring ift. oversigt over ønsker til vidensindsamling 

2020-02-06b NY Oversigt over ønsker til vidensindsamling til brug for den kommende 

jagttidsrevision 
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Den 7. juli 2020 

 

  

Kommissorium for ”Arbejdsgruppe om jagttider 2022” 
 

 

 

Af notat om ”Vildtforvaltningsrådets principper for fastsættelse af jagttider”, som rådet har udarbejdet 

og opnået enighed om i juli 2016, fremgår det, at Vildtforvaltningsrådet skal nedsætte en 

”arbejdsgruppe om jagttider” (jagttidsgruppen), der skal afklare de faglige vurderinger og udarbejde 

fælles anbefaling til Vildtforvaltningsrådet. 

 

Vildtforvaltningsrådet nedsætter på møde den 17. marts 2020 ”Arbejdsgruppe om jagttider 2022”, 

som består af repræsentanter med faglige kompetencer udpeget af de interesseorganisationer, der 

indgår i Vildtforvaltningsrådet. Der udpeges et medlem for hver af disse organisationer. 

Arbejdsgruppen etableres for perioden april 2020 til december 2021. 

 

Vildtforvaltningsrådet udpeger en formand for arbejdsgruppen. Formanden deltager i 

Vildtforvaltningsrådsmøder, hvor jagttiderne er på dagsordenen og fremlægger forslag og anbefalinger 

på vegne af hele arbejdsgruppen.  

 

Miljøstyrelsen deltager i arbejdsgruppens møder og bistår med afklaring af faglige eller juridiske 

problemstillinger og yder bistand til udarbejdelse af arbejdspapirer og indstillinger til 

Vildtforvaltningsrådet. DCE deltager i det omfang det af formanden skønnes nødvendigt i 

arbejdsgruppens møder. DCE’s deltagelse skal af budgethensyn forudgående godkendes af 

Miljøstyrelsen.  

 

Arbejdsgruppen om jagttider 2022 har til opgave at revidere de aktuelle jagttider. Arbejdsgruppen 

arbejder efter principperne beskrevet i Vildtforvaltningsrådets notat om ”Vildtforvaltningsrådets 

principper for fastsættelse af jagttider”. Arbejdsgruppen har følgende konkrete opgaver:  

 

 Indstilling til Vildtforvaltningsrådet om hvilke arter, arbejdsgruppen anbefaler at revisionen 

frem mod 2022 omfatter. 

 Opdatere notat om ”Målsætninger for vildtbestande”.  

 Gennemgang af fagligt grundlag for jagttidsforhandlingerne på de relevante arter, 

formulering af evt. udestående spørgsmål/vidensbehov og anmode Miljøstyrelsen om 

bistand til besvarelsen. 

 Udarbejdelse af anbefalinger til rådet om reviderede jagttider. 

 Udarbejdelse af forslag til eventuelle konsekvensjusteringer i vildtskadebekendtgørelsen. 
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Procesplan for jagttidsforhandlinger 2022 (4-årig cyklus) 

 

Tidspunkt Milepæl 

Marts 2020 Ved VFR-mødet besluttes:  

- Evt. revision af princippapir for fastsættelse af jagttider   

- Kommissorium for jagttidsgruppen og procesplan for arbejdet  

- Bestilling til hjortevildtsgruppen 

 

 (Frist for evt. materiale til juni-mødet er d. 18. maj 2020.) 

 

Juni 2020 Præsentation på VFR-mødet af forslag til hvilke arter, der skal forhandles jagttid 

for samt plan for det videre arbejde. 

  

 MST bestiller hos DCE i det omfang det tidsmæssigt er muligt, samt at der kan 

findes finansiering:  

- Opdatering af "Notat om målsætninger for vildtbestande",  

- Hel eller delvis opdatering af "rapport om vildtbestande og jagttider - 

biologisk grundlag for jagttidsrevision" samt  

- svar på jagttidsgruppens spørgsmål. 

 

 (Frist for materiale til sep-mødet er 1. sep. 2020) 

September 

2020 

Præsentation på VFR-mødet af status på arbejdet.   

 (Frist for materiale til marts-mødet i VFR er d. 15. februar 2021) 

 

Marts 2021 Præsentation på VFR-mødet af revideret fagligt grundlag for 

jagttidsforhandlingerne for de nævnte arter, hvor jagttiden ønskes forhandlet.  

 

September 2021 Den Nationale Hjortevildtsgruppe afleverer indstilling til jagttidsgruppen 

 

 Jagttidsgruppen udarbejder samlet indstilling.  

(Frist for materiale til december-mødet i VFR er d. 15. november 2021.) 

 

December 2021 VFR beslutter indstilling til ministeren. 

 

1.februar 2022 Materiale er klart til at kunne skrive bekendtgørelse. Høringsproces og politisk 

proces. 

 

1.juli 2022 Nye bekendtgørelser træder i kraft. 
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Den 22. september 2016

Rev.

Vildtforvaltningsrådets principper for fastsættelse af jagttider

Baggrunden
for dette notat er bekendtgørelsen om jagttider der revideres hvert 4. år.

Ændringer af jagttider foretages dels på grundlag af en ekstern faglig biologisk vurdering og dels på 
baggrund af foreningspolitiske ønsker om udvidelser eller begrænsninger. Fastsættelse af jagttid på nye 
arter samt fredning af arter, der traditionelt er drevet jagt på, forekommer dog kun i begrænset omfang – 
uanset ændringer i de biologiske forudsætninger. Ofte er det manglen på målsætninger for en art, der 
indirekte skaber bekymring hos organisationerne i Vildtforvaltningsrådet, og dermed hindrer Rådet i at nå 
til enighed.

Formålet med dette notat
er at fastsættelse af jagttider fremover foretages som en integreret del af en dynamisk, biologisk forsvarlig 
og objektiv vildtforvaltning. Det er hensigten at den her beskrevne  fremgangsmåde medvirker til at der i 
Vildtforvaltningsrådet kan opnås enighed om eventuelle jagttidsændringer og ændringer i arternes aktuelle 
status som jagtbare eller ikke jagtbare. Dette papir sikrer at drøftelserne fremover foregår med et stærkere 
udgangspunkt i fakta og mere konkrete "spørgsmål".

Det er imidlertid vigtigt at understrege at Rådet fortsat er ansvarlig for indstillinger om ændringer af 
jagttider til den ansvarlige minister.

I afsnittene nedenfor beskrives forløbet, som herefter gengives i en figur, for at øge overskueligheden. 
Afslutningsvist angives de 10 konkrete "spørgsmål" som skal "besvares" som led i den konkrete vurdering af 
en given arts jagtbarhed.

Fastsættelse af jagttider
har tre elementer, som altid bør indgå i overvejelserne:

1. Juridiske forudsætninger
2. Biologiske forudsætninger
3. Etiske overvejelser

Juridiske forudsætninger
for at fastsætte jagttid på en given art skal altid være til stede. Det vil sige, at det skal være i 
overensstemmelse med Habitatdirektivet og Fuglebeskyttelsesdirektivet at fastsætte jagttid på arten. 
Desuden skal nationale og internationale forpligtelser (herunder vedtagne forvaltningsplaner)  overholdes.

En given art kan godt indstilles til behandling, selv om de juridiske forudsætninger ikke er til stede. Dette 
kan gøres med henblik på at belyse, hvorvidt juraen er den eneste faktor, der forhindrer fastsættelse af 
jagttid på arten. Juridiske hindringer kan søges ændret ad politisk vej.

Biologiske forudsætninger.
Der kan udelukkende fastsættes jagttid på arter, der "kan tåle en høst".

-- AKT 5197112 -- BILAG 6 -- [ 2020-02-04 VFR Principper for fastsættelse af jagttider ] --
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For hver af de jagtbare arter bør der fastsættes mål. Afhængig af art, vil målene skulle fastsættes med 
udgangspunkt i internationale, nationale, regionale eller lokale forhold. 

Vurderingen af bestanden skal sammenholdes med den fastsatte målsætning for arten, og 
forudsætningerne for jagt kan således godt være til stede, selvom en given art er i tilbagegang. Det bør dog 
sikres, at jagten ikke medfører en ugunstig bevaringsstatus (se Eksempel 1 i bilag). 

En given art kan godt indstilles til behandling, selv om de biologiske forudsætninger ikke er til stede (se 
Eksempel 2 i bilag). Dette kan gøres med henblik på at belyse, hvorvidt bestandsmæssige faktorer er det 
eneste, der forhindrer fastsættelse af jagttid på arten. De biologiske forudsætninger kan opnås gennem 
vidensindsamling og forvaltningsmæssige tiltag.

Det indgår i overvejelserne, om der kan fastsættes en jagttid på arten uden væsentlig risiko for forveksling 
med andre lignende arter, som ikke kan tåle jagt (se Eksempel 3 i bilag). Er der risiko for forvekslinger kan 
det indgå i overvejelserne at muliggøre jagt i naturtyper, hvor forveksling i praksis ikke er en risiko.

Etiske overvejelser.
Ved ønske om fastsættelse af jagttid på en art skal det overvejes, om det er etisk forsvarligt og 
samfundsmæssigt acceptabelt: 

 Jagttiden skal jf. jagtloven "som udgangspunkt fastsættes uden for arternes yngletid" (samt EU-direktivet, 
der påpeger at der ikke må drives jagt under forårstrækket), og nedlagt vildt skal jf. de jagtetiske regler altid 
anvendes fornuftigt, f.eks. til konsum, pelsværk eller trofæ. 

Det indgår i overvejelserne, om der kan drives en forsvarlig form for jagt på arten, eller om der er risiko for 
omfattende anskydningsproblemer (se Eksempel 4 i bilag). 

Jagt er en af mange rekreative aktiviteter, og der bør under udøvelse af jagt altid tages hensyn til andre 
rekreative aktiviteter (se Eksempel 5 i bilag).

Ved fastsættelse af jagttid på nye arter bør jagtens indflydelse på vildtets adfærd indgå i overvejelserne (se 
Eksempel 6 i bilag).

Det konstateres,  at der for nogle få arters vedkommende finder udsætning sted med jagt for øje. 
Diskussionen om udsætning foregår som en særskilt diskussion i Vildtforvaltningsrådet.

Ændring af eksisterende jagttider.
Skriftlige indstillinger for den enkelte art, ledsaget af dokumentation

Det er ikke nødvendigt pr automatik at have en drøftelse af jagttiderne for samtlige arter, der aktuelt har 
jagttid. For at undgå, at samtlige arter i princippet behandles i forbindelse med hver jagttidsrevision, 
foreslås det, at organisationerne i Vildtforvaltningsrådet fremover fremlægger ønsker til vurdering af det 
biologiske grundlag og eventuelle ændringer, i god tid (f.eks. halvvejs igennem den 4-årige periode). Den 
biologiske vurdering udarbejdes herefter af en uvildig kompetent faglig institution. På den måde kan det 
sikres, at det kun er arter, som organisationer eller myndigheder finder relevante, som behandles under 
jagttidsrevisionen. Akutte situationer (pludselig abnorm dødelighed eller andre situationer, der gør at 
artens situation går "den gale vej" i forhold til målsætningen) kan ledsaget af uvildig faglig dokumentation 
begrunde, at en art tages op udenfor den aftalte periode (se Eksempel 7 i bilag). Organisationerne i 
Vildtforvaltningsrådet, Styrelsen for Vand og Naturforvaltning og relevante forskningsinstitutioner kan 
foranledige at en art "tages op".
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Ønske om ændring af jagttiden for en art skal ledsages af oplysninger om baggrunden for den ønskede 
ændring, herunder den (jf. do) biologiske vurdering, samt "besvarelse" af konkrete "spørgsmål" (se 
nedenfor). 

Rammerne for de rent faglige drøftelser.
Vildtforvaltningsrådet nedsætter en "Arbejdsgruppe om jagttider" bestående af fagpersoner fra 
organisationer med sæde i Rådet og Styrelsen for Vand og Naturforvaltning, derudover kan relevante 
faglige institutioner inddrages. Arbejdsgruppen  har ikke  beslutningskompetence, men søger med 
udgangspunkt i artens målsætning (se nedenfor) i forhold til det fremsatte ønske, at udarbejde en fælles 
anbefaling til Rådet. Hensigten er at afklare de rent faglige vurderinger i en arbejdsgruppen. Rådet 
forholder sig til anbefalingerne og evt. uafklarede mere holdningsmæssige spørgsmål for derefter at 
udfærdige den endelige indstilling til ministeren.

Målsætninger som udgangspunkt.
Bæredygtigheden af den jagtlige udnyttelse af en konkret art skal ses i forhold til den fastsatte målsætning 
for arten. Om sammensætningen og størrelsen af afskydningen er bæredygtig skal ses i forhold til denne 
målsætning. Der bør i princippet beskrives en forvaltningsmæssig målsætning for alle jagtbare arter. 
Målsætningen kan være på nationalt niveau eller regionalt/ lokalt niveau og tage udgangspunkt i evt. 
internationale målsætninger.  

For mange arter eksisterer ikke data, der for nuværende gør det muligt at beskrive det naturlige 
bestandsniveau og hermed udarbejde en egentlig målsætning.

For nogle arter er det dog ikke nødvendigt med en detaljeret målsætning (se Eksempel 8 i bilag). 
Fastsættelse af målsætning for en given art sker i sammenhæng med at arten indstilles til behandling.

Målsætninger har igennem tiden oftest været fastsat alene som et antal, f.eks. ynglebestandens størrelse 
eller antallet af trækkende fugle. 

Som udgangspunkt vil både jægere og ikke-jægere i mange tilfælde have en fælles interesse i at bestandene 
er så store og robuste som muligt. Overfor dette ønske kan være et ønske om at mindske bestanden i 
forhold til det maksimalt mulige, som følge af skader. Krondyr og gæs er eksempler på dette.

En målsætning fastsat alene som et antal giver i mange tilfælde ikke ret god mening, eksempelvis for 
krondyr. En målsætning om bestandens alders- og kønssammensætning og udbredelse er ofte relevant for 
standvildt.

Målsætninger vil derfor i høj grad være artsspecifikke, og kunne beskrive mål for alders- og kønsfordeling, 
udbredelse nationalt, regionalt og lokalt. 

For hare vil regionale og lokale mål for bestandene eksempelvis være oplagte. 

For en art som ringdue vil et overordnet nationalt forvaltningsmæssigt mål eksempelvis kunne være 
"fortsat opretholdelse af en gunstig bevaringsstatus", snarere end et absolut antal. Og målsætninger for 
udbredelse, alders- og kønssammensætning er åbenlyst irrelevante.

Pointen er, at målsætninger i høj grad vil skulle være artsspecifikke for at give mening. Og et antal vil i 
mange tilfælde ikke være en hensigtsmæssig målsætning. Målsætninger kan således være mere eller 
mindre detaljerede, afhængigt af artens bevaringsstatus, bestandsudvikling, bevægelsesmønster med 
mere. 
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Udgangspunktet er, at der skal være en operationel sigtelinje i form af målsætningen, som afskydningen 
kan sammenholdes med: Ændringer i grundlaget for jagttiden kan bero på populationens størrelse, køns- 
eller alderssammensætning, geografisk udbredelse m.m.

Pointen her er, at der med fastsættelsen af en målsætning skabes respekt om en automatik i enten at 
fastholde, reducere eller øge afskydningen (jagttiden) Den hidtidige bekymring blandt organisationerne for 
at "åbne eller "lukke" for jagt på en given art, uden faglige begrundelser, vil dermed forsvinde.

Hvis internationale forpligtelser hindrer fastsættelse af en jagttid, kan der selvsagt ikke fastsættes en 
sådan. Hvis der efter en organisations vurdering ikke er biologiske begrundelser for ikke at kunne fastsætte 
en jagttid, kan organisationen naturligvis søge at ændre de juridiske forudsætninger politisk.

Målsætningerne udarbejdes på baggrund af først  anbefaling fra "Arbejdsgruppen om jagttider" og derefter 
behandling og anvendelse af Vildtforvaltningsrådet i forbindelse med den samlede indstilling af jagttider til 
ministeren. Målsætningerne vil desuden kunne anvendes til løbende evaluering af artens status, herunder 
effekten af en eventuel jagttidsændring. 

Figur
Oversigt over cyklus for drøftelse af jagttider
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De konkrete "spørgsmål" som skal belyses for en given art

Juridiske forudsætninger
1. Kan der i overensstemmelse med Habitatdirektivet og Fuglebeskyttelsesdirektivet fastsættes jagttid 

på arten?

2. Er det i overensstemmelse med øvrige internationale forpligtelser at fastsætte en jagttid på arten?

3. Kan der i henhold til den til enhver tid gældende lov om jagt og vildtforvaltning fastsættes jagttid på 
arten?

Biologiske forudsætninger

4. Har bestanden af arten en gunstig bevaringsstatus, eller er arten i en positiv udvikling, set i forhold 
til målsætningen? Hvis en art er i tilbagegang, er det så i overensstemmelse med målsætningen?

5. Hvis arten er i tilbagegang, hvordan vil jagt så bidrage til denne tilbagegang?

6. Kan jagttiden fastsættes som led i udmøntning af en eventuel målsætning omkring en nærmere 
beskrevet hensigtsmæssig bestandssammensætning eller størrelse?

Etiske overvejelser
7. Er det i overensstemmelse med de jagtetiske regler at fastsætte en jagttid på arten, herunder

- Kan det nedlagte vildt anvendes til noget fornuftigt, som f.eks. konsum, pelsværk eller trofæ? 
og/eller har jagten et konkret forvaltningsmæssigt sigte?

- Kan der fastsættes en jagttid på arten, uden væsentlig risiko for forveksling med andre lignende 
arter, som ikke kan tåle en jagt (f.eks. ved at tillade eller begrænse jagttid i specifikke 
naturtyper i dele af landet)? 

8. Kan en jagttid på arten fastsættes uden væsentlige utilsigtede adfærdsmæssige ændringer, 
herunder i forhold til mulighederne for at opleve trækkende og rastende flokke af arten?   
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9. Kan der fastsættes en jagttid på arten, uden negativ påvirkning af artens afkom?

10. Kan der fastsættes en jagttid på arten, uden derved at skabe en risiko for uforsvarlig jagt (herunder 
anskydninger)

Noter til udvalgte konkrete spørgsmål

Ad. spørgsmål 5)

Kompensatorisk dødelighed skal forstås sådan, at jagten ikke øger den samlede dødelighed for arten, fordi 
dødeligheden som følge af sult eller andre faktorer ud over jagt, ville medføre at et tilsvarende antal 
individer ville dø. Den samlede dødelighed i bestanden vil således være den samme set over et år, uanset 
om der er jagt eller ej, hvis jagt er "kompensatorisk".

I andre tilfælde er jagtens indflydelse "additiv".

Ad. spørgsmål 8)

Jagt kan, ligesom en række andre rekreative aktiviteter, indebære at individer og flokke skræmmes på kort 
eller længere sigt. Det er vigtigt, at der også i forbindelse med jagt er et hensyn til andre naturbrugere som 
sikrer, at oplevelsesmulighederne for ikke-jægere  ikke forringes. Jagt må således ikke indebære, at det ikke 
er muligt at opleve uforstyrrede rastende flokke af fugle og pattedyr og individer af pattedyr. Der er 
enighed om, at på den ene side kan en vis forstyrrelse i forbindelse med jagtens udøvelse på f.eks. 
vandfugle ikke kan undgås, men også at det skal være muligt for naturbrugere at opleve ikke-forstyrrede 
flokke af fugle samt flokke og individer af pattedyr. 

Ikke-jægeres oplevelse af vildtet skal kunne finde sted på arealer, hvor arten ikke jages (reservater og 
lignende). Respekten for de jagtetiske reglers angivelse af retningslinjer for jagtens hyppighed skal sikre 
mulighed for også at opleve vildtet på arealer med jagt.
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Bilag
Eksempler 

Eksempel 1-  ”Det bør dog sikres, at jagten ikke medfører en ugunstig bevaringsstatus”.
Edderfugle er i tilbagegang på europæisk plan. Arten kan med lethed kønsbestemmes, og da 
kønssammensætningen ofte viser en overvægt af hanner, vil en jagttid på hanner derfor ikke nødvendigvis 
påvirke bestandens bevaringsstatus i negativ retning.

Eksempel 2 – ”En given art kan godt indstilles til behandling, selv om de biologiske forudsætninger ikke 
er til stede”.
Principielt kan alle arter bringes i spil i processen. For en lang række arter vil resultatet dog være givet på 
forhånd, og de vil derfor næppe blive bragt op, da alle parter vil betragte det som tidsspilde grænsende til 
politisk chikane. Der kan dog være gode faglige årsager til at bringe en art til drøftelse, f.eks. for at sikre 
politisk bevågenhed på den pågældende art eller for at skabe opmærksomhed om artens udfordringer. 
Forvaltning af agerhøne har i de senere år haft særligt fokus på grund af den jagtlige interesse, og jagttid på 
agerhøne er bevaret på trods af artens tilbagegang.

Eksempel 3 – ”Det indgår i overvejelserne, om der kan fastsættes en jagttid på arten uden væsentlig 
risiko for forveksling med andre lignende arter, som ikke kan tåle jagt. Er der risiko for forvekslinger, kan 
det indgå i overvejelserne at muliggøre jagt i naturtyper, hvor forveksling i praksis ikke er en risiko”.
Der er en langrække arter, som af den mindre opmærksomme eller utrænede naturbruger kan forveksles. 
Hvis sådanne arter ikke forekommer i samme habitat, kan man overveje at indføre en differentieret jagttid. 
Allerede i dag har vi differentieret jagttiden geografisk på de to flyway-bestande af sædgås, således der i 
praksis ikke jages på den sårbare skovsædgås. 
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Andre eksempler kan være lys- og mørkbuget knortegås eller skov- og husmår.

Eksempel 4 – ”Det indgår i overvejelserne, om der kan drives en forsvarlig form for jagt på arten, eller om 
der er risiko for omfattende anskydningsproblemer”.
Et eksempel her er jagt på spættet sæl. Jagt fra båd vil antageligt kunne give en unødig høj risiko for 
anskydning, og sæljagt vil formodentlig kræve en særlig uddannelse af jægeren.

Eksempel 5 – ”Jagt er en rekreativ aktivitet, og der bør under udøvelse af jagt altid tages hensyn til andre 
rekreative aktiviteter”.
Lokalt påvirkes kronvildtets adfærd i vid udstrækning af jagt på arten. Et højt jagttryk vil således reducere 
andre naturbrugeres muligheder for at opleve dagsaktivt kronvildt. 

Eksempel 6 – ”Ved fastsættelse af jagttid på nye arter bør jagtens indflydelse på vildtets adfærd indgå i 
overvejelserne”.
En langrække arter kan blive særligt tillidsfulde over for mennesker, hvis der i længere tid ikke er drevet 
jagt på dem. Denne tillidsfuldhed kan give positive oplevelsesmuligheder (eks. gråsæl), men også være til 
gene for befolkningen (eks. råger). 

Eksempel 7 – ”Akutte situationer (pludselig abnorm dødelighed) ledsaget af uvildig faglig dokumentation 
kan begrunde, at en art tages op udenfor den aftalte periode”.
Såfremt en given art pludseligt lider unormalt høj dødelighed som følge af f.eks. sygdomsudbrud, vil 
grundlaget for jagt kunne ændre sig fundamentalt. En række eksterne årsager kan ligeledes ændre dette, 
f.eks. olieforurening, lav ynglesucces på særligt vigtige ynglelokaliteter (eks. Svalbard), eller hvis arten eller 
dennes fødeemner helt eller delvist fortrænges af invasive arter eller klimaændringer. 

Eksempel 8 – ”For nogle arter er det dog ikke muligt eller nødvendigt med en detaljeret målsætning. 
Fastsættelse af målsætning for en given art sker i sammenhæng med at arten indstilles til behandling”.
For mange arter, f.eks. rådyr, er det nok med en overordnet målsætning om, at arten fortsat skal have 
gunstig bevaringsstatus, eller at bestanden fortsat skal være i vækst.

For en række arter, f.eks. skarv, foreligger allerede konkrete forvaltningsplaner. Såfremt sådanne arter 
bringes i spil ved en jagttidsproces, skal behandlingen tage udgangspunkt i forvaltningsplanens målsætning.

Arter kan i dag være fredet, men der kan opstå et ønske om jagttid, eks. muntjac. Andre arter har jagttid, 
men der kan komme ønske om udvidelse, eks. vildsvin. Såfremt arten bringes i spil, skal der fastsætte en 
målsætning for den pågældende art. 
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Danmarks Naturfredningsforeningens ønsker til emner på kommende møder i VFR 
 
Opprioritering af rådets fokus på de rødlistede arter. 
DN mener, at det er påtrængende, at andet end jagtinteresser sætter dagsordenen i VFR og øn-
sker en klar opprioritering af indsatsen for de rødlistede arter i rådets arbejde.  
 
Formålet med Lov om Jagt og Vildtforvaltning er således andet og mere end blot at fastsatte ram-
mer for jagtudøvelse.  
 
Loven fastsætter således i § 1 stk. 1 nr. 2) og 3): 
 

2) at sikre kvantiteten og kvaliteten af vildtets levesteder gennem oprettelse af vildtreservater 
og ved på anden måde at etablere, retablere og beskytte vildtets levesteder og 
3) at regulere jagten således, at den sker efter økologiske og etiske principper og under vareta-
gelse af hensynet til beskyttelse af vildtet, især af sjældne og truede arter. 

 
Og lovens § 3 stk. 2 angiver i nr. 4) og 5) 

4) Der bør ikke fastsættes jagttid på sjældne eller truede arter. 
5) Arter, der generelt eller lokalt har et utilfredsstillende lavt bestandsniveau, bør beskyttes. 

 
I henhold til lovens § 51 skal Vildtforvaltningsrådet rådgive ministeren i spørgsmål om jagt og vildt-
forvaltning.  
 
Med rådets udarbejdelse af ”Principper for fastsættelse af jagttider”, samt ved fastsættelse af kon-
krete målsætninger for samtlige jagtbare arter i forbindelse med seneste jagttidsrevision har rådet 
taget et stort skridt i retning af at kunne medvirke til at bl.a. lovens § 3 stk. 2 nr. 5) udmøntes. Mu-
ligheden for jagt kan således nu i praksis sættes i forhold til en målsætning for arten. 
 
 
Det er dog Danmarks Naturfredningsforeningens opfattelse, at rådet ikke i tilstrækkelig grad med-
virker til at rådgive ministeren om udmøntning af bestemmelserne i § 1 stk 1 nr. 2) for så vidt an-
går anbefalinger rettet mod at forbedre levestederne for de rødlistede arter.  
Vildtforvaltningsrådet besluttede for nogle år siden på baggrund af en indstilling fra DN i enighed 
at opprioritere sit arbejde med rødlistede arter. Det har imidlertid endnu ikke udmøntet sig i anbe-
falinger fra rådet. 
 
Den opdaterede Rødliste 2019 indebærer et behov for også at styrke fokus på indsatser der øger 
både kvalitet og kvantitet af disse arters levesteder, som led i udmøntningen af lovens formål. Vi 
er opmærksomme på at rådets arbejde jf. lovens § 2 alene omfatter pattedyr og fugle. Men en 
bred indsats for at øge kvantitet og kvalitet af de rødlistede arters levesteder vil også forbedre vil-
kårene for andre artsgrupper af såvel planter og dyr, herunder også jagtbare arter.  
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Vi ser derfor gerne en drøftelse i rådet af, hvordan rådet kan rådgive ministeren om opprioritering 
og udmøntning af indsatser for de rødlistede arter af pattedyr og fugle. 
 
Vi ser to spor for en sådan grundlæggende drøftelse i VFR. Dels ét om jagt på rødlistede arter og 
dels ét om rødlistede ikke-jagtbare arter og Vildtforvaltningsrådets rådgivning af ministeren i for-
hold til sikring af de rødlistede arter og deres levesteder. 
 
 
 
1. Jagt på sjældne og truede arter 
Det er vigtigt, at Vildtforvaltningsrådet løbende vurderer, hvilke dyr der kan fastsættes jagttid på 
jf. Vildtforvaltningsrådets principper for fastsættelse af jagttider (Vedtaget af VFR 22. september 
2016) og vi skal i den forbindelse være vores internationale ansvar bevidst.  
 
På et møde mellem Europa-Kommissionen og danske NGO’er i Miljø- og Fødevareministeriet den 
23. oktober 2019 udtrykte Europa-Kommissionen en klar opfordring til Danmark om, at jagt på 
rødlistede fuglearter bør ophøre, medmindre jagt indgår som en accepteret forvaltning i en gæl-
dende international artsforvaltningsplan for pågældende arter. 
 
Ophør af jagt på rødlistede arter 
Vildtforvaltningsrådet har ved midtvejsrevisionen genbesøgt jagttiderne for en række sårbare ar-
ter og er nået til enighed om at indstille at jagtfrede 4 arter. Det har ført til et klarere ønske i rådet 
om, at vi skal indtænke internationale hensyn i forvaltningen af trækfuglene.  
 
Konkret har det ført til, at miljøminister Lea Wermelin på rådets enige anbefaling stopper jagt på 
fire fuglearter i Danmark, hvoraf tre arter er truede globalt, og en art er i tilbagegang i Danmark. 
Det gælder jagt på taffeland, havlit og fløjlsand, som er trækkende vandfugle og beskyttet efter 
AEWA (The African-Eurasian Migratory Waterbird Agreement). Arterne er desuden truede på den 
globale rødliste fra The International Union for Conservation of Nature (IUCN). Desuden jagtfredes 
tyrkerduen, som vurderes at være i tilbagegang herhjemme. 
 
Vi er glade for den fælles forståelse og udmøntning som indebærer, at vi dermed er kommet et 
stort skridt på vejen i forhold til bedre beskyttelse af truede jagtbare arter.  
 
Men vi ser et behov for en udmøntning også for andre arter. 
 
Eksemplet med de små mårdyr 
Mårdyrene husmår, ilder, brud og lækat er tilføjet den nye liste og er således ligesom skovmåren i 
fare for at forsvinde på sigt. Det drejer sig om ilder (NT), husmår (NT), lækat/hermelin (NT) samt 
bruden (NT). Skovmår var allerede på rødlisten (NT).  
Det er dybt bekymrende, at så mange af mårdyrene rødlistes, fordi de egentlig ikke er særlig 
kræsne i forhold til levesteder og fødebehov:Husmår, brud og lækat er sky og jager primært om 
natten. De har kun brug for at kunne gå i skjul og fange tilstrækkeligt med mus. Det er således ikke 
store eller specifikke krav, sammenlignet med andre rødlistede dyr. Derfor er det et kritisk tegn på 
naturens tilstand, når selv mårdyrene nu er tilføjet til rødlisten. Husmår, brud og lækat lever pri-
mært i det åbne landskab og er afhængige af at finde skjul i gamle stendiger eller brændestabler. 
Ilder lever ved vådområder, fordi de også lever af padder. Derudover holder mårdyrene til, hvor 
der lever mange mus. Nedgangen i insekter og udbredt anvendelse af gnavergifte kan muligvis 
også påvirke musebestandene og dermed i sidste ende mårdyrene øverst i fødekæden.  
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Konsekvenser af den nye rødliste på jagt og regulering af små mårdyr:  
Husmår: Jagttid 1. oktober til 31. januar. I henhold til jagtlovens § 3 stk. 2 nr. 4) bør der ikke fast-
sættes jagttid på sjældne eller truede arter. Husmårens status som rødlistet indebærer at jagt ikke 
er forenelig med de principper Vildtforvaltningsrådet i enighed har fastsat som grundlag for drøf-
telser jagttider (de biologiske forudsætninger, i særdeleshed nr. 4) og husmår har nu samme sta-
tus som skovmår, som der ikke er jagttid på. DN mener derfor, at jagttiden på husmår bør tages op 
til revision snarest muligt med henblik på ophør. 
 
Husmår og Ilder kan reguleres uden forudgående tilladelse jf. Vildtskadebekendtgørelsens § 4. DN 
mener, at der er behov for en revision af bekendtgørelsen, således at de rødlistede arter fremover 
kun kan reguleres efter forudgående tilladelse, og kun hvor de volder reel skade. Regulering af 
rødlistede arter skal ses i sammenhæng med at ”Lovens formål er at sikre arts- og individrige vildt-
bestande” (1). DN mener således, at det er i strid med lovens formål, at husmår og ilder kan regule-
res af hensyn til udsætning af skydefugle ved udsætningsvolierer uden nogen form for forudgå-
ende uvildig vurdering/tilladelse.  
 
 
2. Styrkelse af forvaltningsindsats for konkrete rødlistede arter 
I den nye rødliste vurdering er der tilføjet flere arter og flere artsgrupper er vurderede. Mere end 
4000 arter af planter og dyr er nu rødlistede. Dobbelt så mange arter som i 2010 er dermed nu i 
fare for at forsvinde. Den nye rødliste angiver desuden, at alle små mårdyr i Danmark nu er rødli-
stede. Vi er nået til et punkt, hvor det ikke kun er de kræsne dyr, som er i tilbagegang.  
 
Rødlisten er den internationale målestok for den såkaldte biologiske mangfoldighed i Danmark. 
Altså hvor mange arter der er truede, sårbare og sjældne, og som der er risiko for forsvinder på 
kort eller længere sigt. Og det er dramatiske tal. Med et langt større datagrundlag er antallet af 
rødlistede arter i Danmark gået fra 28 procent i 2010 til 41,6 procent i 2019. 17,3 procent af de 
rødlistede arter er enten kritisk truede, truede eller sårbare. 
 
Det er en umiddelbart fuldkommen uoverskuelig opgave at prioritere forvaltningsmæssige indsat-
ser for mere end 4000 arter og rådets arbejdsområde omfatter ”kun” pattedyr og fugle.  
DN har imidlertid tidligere foreslået Vildtforvaltningsrådet at rådet med hjælp fra DCE går udarbej-
det et prioriteringsredskab, som med udgangspunkt i såvel arternes geografiske forekomst som 
deres tilknytning til typer af levesteder kan foretages en prioritering.  
Vi ser meget gerne en fornyet drøftelse i Rådet med udgangspunkt i en anmodning til DCE om at 
give et fagligt bidrag til drøftelsen. 
 
 
 
(1)Lovens formål er at sikre arts- og individrige vildtbestande og skabe grundlag for en bæredygtig forvaltning heraf 

ved at beskytte vildtet, særlig i yngletiden, at sikre kvantiteten og kvaliteten af vildtets levesteder gennem oprettelse af 

vildtreservater og ved på anden måde at etablere, retablere og beskytte vildtets levesteder og at regulere jagten såle-

des, at den sker efter økologiske og etiske principper og under varetagelse  af hensynet til beskyttelse af vildtet, især af 

sjældne og truede arter.  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=208198
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Indstilling til evalueringen af jagttiderne 2022 
 

Danmarks Jægerforbunds overordnede indstilling til jagttiderne 
 
Synspunkter vedrørende afrapporteringen fra DCE 
I Vildtforvaltningsrådets princippapir er der lagt op til, at arternes levesteder skal være en væsentlig del af 
evalueringen. Dette princip har ikke været et væsentligt område i drøftelserne, og derfor anbefales det, at 
der laves et konkret afsnit i afrapporteringen, der forholder sig til årsagerne til, at arter måske er i 
tilbagegang, og her skal der tages stilling til, om der kan/skal gøres en indsats på arternes levesteder. 
Herunder bør der også tages stilling til ,om der er andre trusler mod de pågældende arter. 
 
I afrapporteringen er det også vores klare ønske, at der indføjes et afsnit, der dokumenterer, hvilket 
datagrundlag som evalueringen af den enkelte art sker på baggrund af. Argumentet for dette er, at netop 
datagrundlaget ofte er til væsentlig debat. Her er det essentielt, at der er et opdateret datagrundlag så de 
nyeste data anvendes, og at disse ikke har en alder, som ikke giver mening for den enkelte art. Der bør 
derfor også være en klar vurdering i DCE´s afrapportering af, hvorvidt datagrundlaget er validt i forhold til 
den konklusion der drages. 
Helt grundlæggende i forhold til data skal det sikres at der findes det bedste grundlag for beslutningerne 
således, at der ikke opstår tvivl om arternes reelle status, som der reelt er i forhold til f.eks. arter som havlit 
og fløjlsand. Et andet eksempel er husmåren, som er rødlistet, hvilket næsten alene er sket på baggrund af 
en vurdering af udviklingen i bestanden via vildtudbyttestatistikken. 
 
Synspunkter vedrørende princippapiret 
Da Vildtforvaltningsrådet besluttede at indføre princippapiret for evalueringen af jagttiderne, blev det 
besluttet at give mulighed for at lave en ”lille evaluering” efter 2 år. Ser vi på de faglige erfaringer, der har 
været heraf, ser vi situationen således, at ordningen med en egentlig evaluering hvert 2. år bør afskaffes 
som et fast punkt og kun anvendes som en absolut nødventil i særlige sager. 
 
Dette synspunkt fremføres ud fra følgende argumentation. 

• Datagrundlaget efter 2 år er meget begrænset, hvilket medvirker til, at de faglige beslutninger, der 
træffes, efter vores synspunkt ikke er tilfredsstillende uden statistisk baggrund. Her er det ofte ikke 
muligt at få nye data på to år. 

• At arbejde med evalueringer hvert 2. år er også med til at ”stresse” systemet, hvor der skal bruges 
væsentlige ressourcer hos DCE, i arbejdsgruppen, i organisationerne og i Vildtforvaltningsrådet.  

• Derudover er det også vurderingen, at effekten af indsatsen ved tilpasningen af jagttiderne hvert 2. 
år er begrænset, specielt i forhold til arter med væsentlige bestandstal.  

• Blandt jægerne giver det en stor utryghed, da der løbende sker mange ændringer, og det kan være 
svært at følge med. 
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Møde i Vildtforvaltningsrådet 13. august 2020 

 

Emne: revisionsproces vedr. jagttider, mødets pkt. 4 

 

Tak for sammenstillingen i Excel-regneark af organisationernes ønsker til DCE-vurdering af relevante arter. 

Det giver et godt overblik. Det er også fint med Miljøstyrelsens sammenkog af de fremsendte ønsker. 

I forlængelse af disse dokumenter og de konkrete ønsker til arter har DOF et ønske om generelt at 

tilvejebringe et endnu bedre beslutningsgrundlag for i første omgang Jagttidsgruppen og i sidste ende 

Vildtforvaltningsrådet. 

DOF ønsker, at Miljøstyrelsen beder DCE tilvejebringe data fra relevante lande i Europa, så beslutningen om 

justering af jagttider i endnu højere grad kan basere sig på oplysninger om jagt og jagtudbytte på de 

respektive arter i Europa. 

Vi ønsker og foreslår derfor, at DCE for hver art, der vurderes, bliver bedt om: 

a/ at tilvejebringe oplysninger om jagttider (og tilladte jagtformer, fx motorbådsjagt?) fra relevante 

europæiske lande inden for artens forekomstområde. 

b/ at tilvejebringe data om det årlige vildtudbytte af arten i disse lande. 

c/ at vurdere, om et samlet europæisk/internationalt jagttryk på flywaybestanden på niveau med det 

danske (afskydningsprocent og forstyrrelseseffekt) vil have nogen indflydelse på bestandens størrelse og 

fordeling.  

d/ at vurdere, i hvilken grad jagt vil kunne have særligt negative effekter på trækfuglearter, der fælder her i 

landet, og som dermed er afhængige af at kunne opholde sig uforstyrret i en lang periode om efteråret på 

danske rastepladser. 

 

 

Egon Østergaard 

9. august 2020 
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Arter og Naturbeskyttelse 

Ref. JENOE 

Den 10. juli 2020 

 

 

Forklaring til oversigt over ønsker til vidensindsamling 
Miljøstyrelsen har forsøgt at sammenstille de indkomne ønsker til datagrundlag for den kommende 

jagttidsrevision i vedlagte regneark, arter hvor der er indkommet ønsker har en grøn markering. Gul 

markering viser de arter der var omfattet af rådets midtvejsevaluering, som netop er overstået. 

Miljøstyrelsen hører gerne fra rådets medlemmer, hvis der er elementer vi ikke har fået med i vores 

sammenstilling.  

 

Det er vigtigt at understrege, at rammen for vurderingerne er sammenstilling af eksisterende data. 

Miljøstyrelsen har således ikke frie midler til at gennemføre nye undersøgelser og dataindsamlinger, 

hvilket formodentlig heller ikke vil være muligt inden for den givne tidsramme. Det er naturligvis 

relevant, at rådet tager stilling til om et samlet råd for enkelte arter har ønsker om ny dataindsamling 

frem mod næste ordinære jagttidsrevision, så disse ønsker kan indgå i Miljøstyrelsens og ministeriets 

arbejde med den fremadrettede prioritering af jagttegnsmidlerne.  

 

Flere organisationer har peget på, at der er behov for at udvide rammen for vurderingerne for i hvert 

fald nogle arter, til også at rumme bl.a. vurdering i forhold til rødlistestatus, internationale 

afskydningstal, information om de vigtigste presfaktorer for arten, samt behov for 

levestedsforbedringer, endelig er der ønske om igangsætning af internationale forvaltningsplaner for 

en række arter.  

 

De fleste af de angivne ønsker ligger inden for rammen af, hvad der kan indgå i en kommende DCE-

vurderingen, men det er vigtigt, at rådet bliver enig om, hvordan man vil prioritere indsatsen, og om 

man vil lave en fuld vurdering for alle omfattede arter. Rødlistestatus er naturligvis en relevant 

vurderingsparameter, men DCE bør umiddelbart fokuseres på de to rødlister, der i denne 

sammenhæng er mest relevant i forhold til vurdering af jagtens bæredygtighed. Den globale rødliste 

for trækkende arter og den nationale rødliste for standvildt. Vurderingen i forhold til rødlisten kan 

indeholde en vurdering af, om jagten i Dk udgør et problem for de truede arter, samt om jagt kan drive 

positive forvaltningsinitiativer for arterne (hvilket har indgået i tidligere vurderinger fra rådet). 

Internationale afskydningstal og forvaltningsinitiativer kan (og bør) indgå i det omfang DCE har 

adgang til data herom. Eksisterende viden om væsentligste presfaktorer og levestedsvilkår er ligeledes 

en naturlig del af en vurdering af en arts fitness, herunder om arten kan tåle jagt og bør indgå i det 

omfang der findes tilgængelig data. Internationale forvaltningsplaner ligger uden for denne ramme, 

men kan indgå som en langsigtet anbefaling fra rådet. Egentlige planer om levestedsforbedringer 

ligger også udenfor rammen for jagttidsforhandlingerne, og må tages op som et selvstændigt punkt, 

hvis rådet ønsker dette på et senere tidspunkt. 

 

Da der er indkommet rigtig mange ønsker har Miljøstyrelsen foretaget en grovsortering, hvor 

dataindsamling her og nu startes hos DCE for arter, hvor begge følgende punker er opfyldt: 
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1. Mindst en organisation har ønsket ny sammenstilling af data for arten i relation til 

jagttidsrevisionen 

2. Arten er omfattet af en tidligere beslutning i rådet om, at arten skal være en del af den 

kommende ordinære jagttidsrevision 

 

Disse arter er markeret i regnearket med lilla farve og det drejer sig om 24 arter, som er oplistet i ark 2 

i regnearket. DCE igangsætter for disse arter en vurdering af de elementer, der er ønsket af en eller 

flere organisationer, samt en grundlæggende basisbeskrivelse af artens bestandsstatus, jf. beskrivelsen 

ovenfor. Rådet bør for disse og evt. yderligere arter tage en principiel drøftelse om omfanget af de 

enkelte artsvurderinger, herunder hvad der er basisinformation, og om der for nogle arter er behov for 

at gå yderligere i dybden med datagrundlaget. 

 

De resterende 19 arter, hvor der indkommet ønsker fra rådets medlemmer fremgår af ark 3 i 

regnearket. Dette vedrører ønsker for arter, der ikke tidligere er prioriteret af rådet til behandling ved 

denne jagttidsrevision, samt ønsker der alene vedrører regulering. I forhold til disse skal der dels tages 

en principbeslutning i rådet, om man vil drøfte forhold der vedrører regulering sideløbende med 

jagttidsrevisionen, dels om rådet ønsker at omfatte de arter, der ikke var prioriteret fra seneste 

ordinære jagttidsrevision. 

 

 

 

 

 

 



Vildtforvaltningsrådet 

Møde den 13. august 2020 

Bilag 2020-02-07, 2020-02-08, 2020-02-09, 2020-02-10 

Emne: hjortevildtforvaltning 

 

Indstilling: Til drøftelse 

Resume: 

Kommissorium og retningslinjer for de regionale hjortevildtsgrupper er nu på plads efter skriftlig 

høring. VFR vil på mødet drøfte hvordan råvildt forvaltning skal indgå i det kommende arbejde 

Bilag:  

2020-02-07 Kommissorium for de regionale hjortevildtgrupper 

2020-02-08 Retningslinjer for arbejdet i de regionale hjortevildtgrupper 

2020-02-09 Pressemeddelelse fra ministeren om arealkrav 

2020-02-10 Pressemeddelelse fra DJ om arealkrav 

 

-- AKT 5197112 -- BILAG 11 -- [ Forside hjortegruppen ] --



Alars 
Arter og Naturbeskyttelse  
Den 6. marts 2020 

Kommissorium for de regionale hjortevildtgrupper  
 

Vildtforvaltningsrådet har nedsat 12 regionale hjortevildtgrupper, som skal medvirke til at sikre en 

bæredygtig forvaltning af då- og kronvildt i Danmark. 

 

Formålet med grupperne er;  

 At fastsætte regionale mål for hjortevildtet, der udmønter de nationale målsætninger.  

 At medvirke til at skabe et overblik over hjortevildt og hjortevildtets udvikling og sammensætning. 

 At søge konsensus om mål og midler samt løbende evaluere fremdriften.   

 At udbrede kendskabet til De Jagtetiske Regler.           

 At medvirke til at skabe overblik over afskydningen. 

 At medvirke til at skabe overblik over de skader som dyrene forvolder i jordbruget. 

 At fremme lokale initiativer med forsøg til fælles forvaltning.  

 

For hver region nedsættes en arbejdsgruppe bestående af 6 personer, dækkende følgende foreninger, 

organisationer, m.v.: 

1 repræsentant for Danmarks Jægerforbund. 

1 repræsentanter for Dansk Landbrug. 

1 repræsentant for Dansk Skovforening. 

1 repræsentant, der i fællesskab udpeges af Dansk Landbrug og Dansk Skovforening. 

2 repræsentanter med biologisk og jagtmæssig indsigt, dækkende de grønne foreninger i 

Vildtforvaltningsrådet, heraf mindst 1 person fra Danmarks Naturfredningsforening. 

 

De enkelte medlemmer skal have regional indsigt samt repræsentere deres organisationers holdning i 

gruppen. Når gruppens medlemmer er udpeget vælges en formand og næstformand af gruppens midte. 

Formand og næstformand vælges på baggrund af simpelt flertal. Formand og næstformand er som minimum 

på valg én gang hvert fjerde år. En formand eller næstformand kan ikke have et flertal i gruppen imod sig.  

 

Samtlige regionale hjortevildtgrupper afrapporterer årligt sine aktiviteter til den Nationale gruppe der 

herefter afrapporterer til Vildtforvaltningsrådet.  

 

Naturstyrelsen varetager sekretariatsfunktionen og afholder fællesomkostningerne til gruppernes møder. 

Møder afholdes efter behov og efter aftale med sekretariatet. En gang årligt tilstræbes der afholdt en større 

fælles tema/undervisningsdag med deltagelse af alle grupper.       

 

Bemandingen i hjortevildtgrupperne tages op hver fjerde år og følger Vildtforvaltningsrådets cyklus. 
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Miljøstyrelsen – Arter og Naturbeskyttelse   
Anders Larsen den 6. marts 2020  
Sekretær i den Nationale Hjortevildtgruppe  

Retningslinjer for arbejdet i de Regionale hjortevildtsgrupper  

Hvad er formålet?  

Det overordnede formål med grupperne er beskrevet i gruppernes kommissorium. 

Hvem er medlemmer i gruppen?  

For hver Regional Hjortevildtsgruppe (RHG) er der nedsat en arbejdsgruppe bestående af 6 personer, 

dækkende følgende foreninger, organisationer m.v.: 

 1 repræsentant for Danmarks Jægerforbund. 

 1 repræsentanter for Dansk Landbrug. 

 1 repræsentant for Dansk Skovforening. 

 1 repræsentant, der i fællesskab udpeges af Dansk Landbrug og Dansk Skovforening. 

 2 repræsentanter med biologisk og jagtmæssig indsigt, dækkende de grønne foreninger i 

Vildtforvaltningsrådet, heraf mindst 1 person fra Danmarks Naturfredningsforening. 

De enkelte organisationer tager selv beslutning om interne procedurer ved udpegning af medlemmer til 

den Regionale Hjortevildtgruppe.  

Hvem er formand og næstformand?  

Når gruppens medlemmer er udpeget for en ordinær 4-årig periode1, vælges formanden og 

næstformanden af gruppens midte. Formanden og næstformanden vælges på baggrund af simpelt flertal. 

Hvis stemmetallet for to kandidater er lige kan formandsskabet afgøres ved lodtrækning. Formanden og 

næstformanden er som minimum på valg én gang hvert fjerde år. En formand og en næstformand kan dog 

aldrig have et flertal i gruppen imod sig.   

Hvad forventes af et formandsskab?  

Det forventes, at formandskabet sikrer samarbejdet i gruppen, det er formandens opgave at sikre alle 

inddrages i gruppens arbejde og tilgodeser forskellige synspunkter i gruppen. Grundlæggende forventes 

formandskabet: 

 At være engageret og velforberedt i emnerne der drøftes 

 At formå at sætte sig i andres situation og sørge for at deres synspunkter også belyses i forhold til både 

fordele og potentielle ulemper  

 At gå foran i forhold til diverse arbejdsindsatser, herunder afrapporteringer, m.v.   

 At lytte og udvise forståelse for andres synspunkter og inddrage alle i debatterne, - også selv om man 

er uenig i synspunkterne   

 At skabe fælles fremdrift i indgåede aftaler, målsætninger, m.v. og løbende følge op på aftaler  

 At sørger for at alle medlemmers synspunkter er korrekt refereret, både i forhold til referatskrivning og 

i forhold til eventuelle udtalelser på gruppens vegne.   

                                                           
1 Cyklus for udvælgelse af henholdsvis medlemmer og formandskab i de regionale hjortegrupperne følger 
Vildtforvaltningsrådets cyklus for udpegning af medlemmer. Der skal dog en ske ny udpegning 1 år før start af den 
kommende 4-års cyklus for indstillinger af jagttider for hjortevildtet. Hensynet er, at en hjortevildtgruppe skal være 
nedsat og med et fungerende formandskab i god tid inden indstilling af den kommende 4-års cyklus for jagttid. 
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Miljøstyrelsen – Arter og Naturbeskyttelse   
Anders Larsen den 6. marts 2020  
Sekretær i den Nationale Hjortevildtgruppe  

 At sørge for en tæt dialog med sekretæren for gruppen og få indkaldt til møder i god tid. gerne med 

mindst to ugers varsel og på baggrund af en konkret dagsorden med formål og succeskriterier for 

mødet. 

 At sørge for at skabe konsensus om hvem i gruppen der gør hvad og hvornår.   

 

 

 

Hvad forventes af et medlem i gruppen? 

Medlemmerne forventes, at repræsentere deres respektive organisation, der har givet dem tillid til at 

varetage organisationens interesser regionalt. Det skal samtidig understreges, at alle gruppens medlemmer 

bør biddrage til og søge mod fælles løsninger og kompromisser i gruppen, med henblik på at skabe fælles 

fremdrift i gruppens arbejde.  

Som medlem er man naturligvis frit stillet for, at give udtryk for den holdning som sin respektive 

organisation ønsker at arbejde for. Det kan man naturligvis også gøre til offentligheden. Det forventes dog, 

at man alene udtrykker organisationens ønsker, og hvis der spørges til gruppens holdninger skal man alene 

omtale disse, hvis man har sikkerhed for at gruppen står bag udtalelsen. Alternativt kan der henvises til de 

øvrige medlemmer i gruppen, så disse kan udtale sig på egne vegne.   

Hvem bestemmer?  

Det er gruppen der bestemmer sammen, og alle i gruppen er lige. Det enkelte medlem skal samordne sin 

stillingtagen med sin hovedorganisation. Det er som regel en fordel, hvis man via kompromisser kan blive 

enige i gruppen om diverse tiltag og særlig de indstillinger, der skal gå videre til den Nationale 

Hjortevildtgruppe. Det er dog ikke altid muligt, at blive helt enige. Så er der ikke andet at gøre end at 

redegør for uenighederne og beskrive disse så godt som muligt. Dette kan refereres i notater og i 

indstillingerne til den Nationale Hjortevildtgruppe. En flertalsindstilling fra en gruppe skal således altid 

ledsages af en tydelig beskrivelse af mindretallets forbehold. 

Hvor ofte mødes man i gruppen?  

Det er grupperne selv der bestemmer, hvor ofte de vil mødes og hvor. Som regel er det fornuftigt, at mødes 

mindst én gang årligt, men behovene varierer. Ofte er det muligt, at forberede møderne så de kan holdes 

på et rimeligt tidsforbrug. Det er ofte bedre at samle materiale sammen og afholde få, men velforberedte 

møder med en klar dagsorden og et specifikt formål.  

Hvem sekretariatsbetjener?   

Det er Naturstyrelsen, der stiller en sekretær til rådighed for gruppen. Sekretærerne i henholdsvis den 

Regionale og Nationale hjortevildtgruppe er i løbende dialog og sikrer således den samlede koordineringen 

mellem Vildtforvaltningsrådet og hjortegrupperne.   

Hvem gør hvad og hvornår i gruppen?  

Formandskabet i en gruppe opfordrer til tidspunkter for afholdelse af møder. Dette koordinerer 

formandskabet med de øvrige medlemmer og naturligvis sekretæren, der sørger for det mere praktiske 

arbejde omkring udsendelse af dagsordenen, etc. Formandskabet har tillige ansvaret for at sikre fremdrift i 

bestillinger fra fx den Nationale hjortevildtgrupper, herunder hvis der skal koordineres indstillinger om nye 

jagttider eller udarbejdes årsrapporter.   



Miljøstyrelsen – Arter og Naturbeskyttelse   
Anders Larsen den 6. marts 2020  
Sekretær i den Nationale Hjortevildtgruppe  

Sekretæren varetager bl.a. udsendelse af dagsorden, bestilling af mødelokaler, referatskrivning samt 

offentliggørelse af dagsorden, referat samt anden relevant information på den Naturstyrelsens hjemmeside 

under den pågældende hjortevildtgruppe. Sekretæren fungerer endvidere som faglig support til gruppen, 

hvis gruppen ønsker dette.  

Det er ikke sekretærens opgave, at udarbejde fagligt materiale for gruppen, herunder fx årsrapporterne, 

m.v. Men sekretæren kan hjælpe med at samle de bidrag som gruppens medlemmer kommer med til brug 

for årsrapporten, men rapporteringen er gruppens ansvar.  

Øvrige medlemmer deltager i gruppens arbejde og hjælper til med at sikre fremdrift i alle opgaver som 

gruppen er blevet bedt om at udføre eller andre opgaver som gruppen er enige om at løfte.    

Hvor mange ressourcer er der til rådighed?  

Som udgangspunkt kan grupperne anvende op til 10.000 kr. årligt på leje af mødelokaler, almindelig 

forplejning til mødet, m.v. Pengene kan ikke opspares til følgende år, hvis hele budgettet ikke anvendes. 

Dertil ydes der sekretariatsbetjening inden for en ramme der aftales med henholdsvis Miljøstyrelsen og 

Naturstyrelsen. Som regel er det bedre at holde få velforberedte møder end mange korte løbende møder.     

Hvad er snitfladen til den Nationale Hjortevildtgruppe? 

Den Nationale Hjortevildtgruppe udgør bindeleddet mellem de Regionale Hjortevildtgrupper og 

Vildtforvaltningsrådet.  

Den Nationale Hjortevildtgruppe sørger for, at formidle bestillinger, etc. fra Vildtforvaltningsrådet og ud til 

de Regionale Hjortegrupper – fx bidrag til indstillinger om nye jagttider. På baggrund af drøftelser og 

indstillinger fra de Regionale hjortegrupper sørger den Nationale gruppe for at komme med en samlet 

afrapportering eller indstilling til Vildtforvaltningsrådet.  

Alle organisationerne der indgår i de Regionale hjortevildtgrupper er også repræsenteret i den Nationale 

hjortevildtgruppe. Den Nationale gruppe drøfter principielle problemstillinger og de problemstillinger som 

de regionale hjortevildtgrupper ikke kan nå til enighed om. Det er vigtigt, at de Regionale 

Hjortevildtgrupper og dets repræsentanter koordinerer deres synspunkter med deres respektive 

organisationsrepræsentanter i den Nationale Hjortevildtgruppe. Dermed sikres, at alle relevante aspekter 

belyses, hvilket bidrager til bedre løsninger i respekt for det der er vigtigst for de deltagende 

organisationer.    

Hvad er snitfladen til Vildtforvaltningsrådet?  

Rådet rådgiver ministeren. Når emner og materiale har været behandlet af både de Regionale 

Hjortevildtgrupper og den Nationale Hjortevildtgruppe ligger der som regel en klar indstilling til Rådet. 

Alternativt ligger der en klar beskrivelse af hvad der er uenighed om. Herefter er det op til rådet at afveje 

fordele og ulemper og komme med en indstilling til ministeren. Rådet er, - som navnet antyder, - alene 

rådgivende og ministeren er ikke bundet af indstillingerne.  

Det er heller ikke altid, at Vildtforvaltningsrådet kan blive enige. Så formuleres dette til ministeren, 

hvorefter ministeren træffer en beslutning om hvad der skal ske i de konkrete tilfælde. Hvis alle har udført 

deres arbejde korrekt, er ministeren ikke i tvivl om, hvem der mener hvad om et emne og hvorfor, og 

dermed har ministeren et godt beslutningsgrundlag.  
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Del
Miljøminister: Nye jagtregler skal sikre en 
bæredygtig jagt blandt kronvildt

Miljøminister Lea Wermelin og støttepartierne vil indføre arealkrav for jagt på kronhjorte. Det skal sikre en mere 
bæredygtig jagt og en balanceret alders- og kønsfordeling i bestanden af kronvildt i Danmark. 

Der bliver skudt for mange ældre hanner blandt Danmarks kronvildt. De ældre handyr med gevir – kronhjortene – er et 

eftertragtet mål for mange jægere, og det har ført til en skævvridning i køns- og aldersfordelingen i den samlede bestand af 

kronvildt, hvor der især er langt mellem de ældre hanner.  

Derfor ønsker miljøminister Lea Wermelin at indføre arealkrav for jagt på kronhjorte. Et arealkrav på kronhjort vil betyde, at 

hunner og kalve fortsat kan jages frit inden for de givne jagttider, mens der vil være en begrænsning på, hvor mange kronhjorte, 

der kan skydes på en ejendom afhængig af ejendommens størrelse.

- Når vi har jagt herhjemme, skal det ske på en måde, der giver en bæredygtig udvikling af bestanden. Det har vi alle en interesse 

i. Vi må erkende, at vi har fået en skæv fordeling, hvor trofæjagt betyder, at der er meget få af de ældre handyr. Derfor er der 

brug for en ny kurs. Her kan et arealkrav hjælpe til, at vi får en mere bæredygtig udvikling i bestanden, og at jagten sker i tråd 

med de jagtetiske regler, siger miljøminister Lea Wermelin.

I Vildtforvaltningsrådet, der rådgiver ministeren om jagt, har seks ud af syv af organisationerne i rådet anbefalet, at der indføres 

arealkrav for jagten på kronhjorte. Her er vurderingen – som bygger på faglige vurderinger fra Aarhus Universitet – at et arealkrav 

er et godt virkemiddel på vejen mod at nå målet om flere ældre kronhjorte og bedre bestandssammensætning. 

Regeringens støttepartier står bag idéen om et arealkrav, som i praksis vil skulle gennemføres med en lovændring. 

- Vi skal have genskabt en god balance i bestanden af Danmarks krondyr, og vi skal sikre, at jagten foregår forsvarligt og på et 

fornuftigt grundlag. Det har vist sig nødvendigt med regulering på området. Her er arealkrav et vigtigt værktøj, siger SF’s 

naturordfører Anne Valentina Berthelsen. 

- Vi skal være sikre på, at den jagt, der foregår, er bæredygtig, og er med til at sikre en sund og naturlig bestand af vores flotte 

krondyr. Derfor står vi bag ideen om at indføre et arealkrav, siger Enhedslistens miljøordfører Mai Villadsen.

- Når jagten går ind på kronvildt, skal det ske på ordentlige præmisser og med fokus på at sikre en sund bestand. Her kan et 

arealkrav være et nyttigt redskab. Men vi har også hørt nogle bekymringer fra Jægerforbundet, så vi kommer til at følge ordningen 

tæt for at sikre, at jagten på kronvildt foregår ordentligt og jagtetisk forsvarligt, siger Radikale Venstres miljøordfører Zenia 

Stampe.

- Den ensidige jagt på ældre kronhjorte har betydet, at vi har fået en skæv og unaturlig sammensætning af bestanden. Det skal vi 

have gjort op med, så der igen kommer balance i bestanden af kronvildtet herhjemme, siger Alternativets miljøordfører Torsten 

Gejl. 

- Vi har en lang tradition for jagt herhjemme, hvor rigtig mange jægere har en stor naturforståelse og bidrager til en mere varieret 

natur. Sådan skal det fortsat være, men vi skal samtidig sørge for, at jagten foregår forsvarligt og ud fra bæredygtige principper 

alle steder i landet, siger Socialdemokratiets miljøordfører Mette Gjerskov.

16:48 8/7/2020
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Ud over arealkrav foreslår Vildtforvaltningsrådet, at man ser på flere supplerende værktøjer til at sikre en mere bæredygtig 

sammensætning af bestanden. Det kan fx være anvendelsen af bestandsmål, lokale jagttider eller sprossefredning, hvor det kun 

tillades at skyde kronhjorte, som har et vist antal sprosser på geviret, og dermed kan formodes at have nået en vis alder.

Miljøministeren vil på baggrund af indstillingen fra Vildtforvaltningsrådet lave en konkret model for, hvordan et arealkrav bedst kan 

komme til at fungere. 

Bortset fra Danmarks Jægerforbund er der bred opbakning i Vildtforvaltningsrådet til et arealkrav. Vildtforvaltningsrådet har 

tidligere foreslået arealkrav, men det blev afvist af den tidligere regering. Også dengang var Danmarks Jægerforbund imod 

forslaget. 

Tal og fakta:

- Bestanden af kronvildt i Danmark er vokset betydeligt de seneste år. Alders- og kønsfordelingen af kronvildt er imidlertid 

skævvredet som følge af en for stor afskydning af ældre kronhjorte. 

- Arealkravet vil i praksis betyde, at man indfører en begrænsning på, hvor mange kronhjorte (handyr), der kan nedlægges inden 

for et givent antal hektar.

- Vildtforvaltningsrådet består af repræsentanter fra organisationerne Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, 

Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, Dyrenes Beskyttelse, Dansk Skovforening og Danmarks Jægerforbund.

Yderligere oplysninger:

Pressechef Jakob Sejr Teichert, 61391726, jakst@mfvm.dk

Pressekontakt

Pressevagten: Tlf. +45 2091 5901

(kan ikke modtage SMS)

Kommunikationschef Mette Thorn

Tlf. 25 61 71 70 

Mail: mthor@mfvm.dk

Pressekontakt til fødevareministeren:

Pressechef Bjarke Kamstrup

Tlf. 24 52 69 56

Mail: bjkam@mfvm.dk

Presserådgiver Jacob Haaning Andersen

Tlf. 21 19 27 50

Mail: jahaa@mfvm.dk

Presserådgiver Morten Kaus

Tlf. 21 26 29 37

Mail: mkaus@mfvm.dk

Presserådgiver Katja Brandt Andersen

Tlf. 24 89 63 37

Mail: kabra@mfvm.dk

Pressekontakt til miljøministeren:
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Pressechef Jakob Sejr Teichert

Tlf. 61 39 17 26

Mail: jakst@mfvm.dk

Presserådgiver Rune Gleerup

Tlf. 91 33 47 66

Mail: rugle@mfvm.dk

Presserådgiver Peter Kondrup Maul

Tlf. 51 71 63 20

Mail: petkm@mfvm.dk

Presserådgiver Nina Maria Klok

Tlf. 24 96 81 57

Mail: nimkl@mfvm.dk

Sociale medier

Følg ministeriet på Twitter

Følg ministeriet på Facebook

Se ministeriets sociale medie oversigt

Abonnér

Få nyheder direkte i din mailboks
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Offentliggjort den: 29. juni 2020 

Tekst: Torsten Lind Søndergaard 

Foto: Max Steinar 

Arealbegrænsning på afskydning af kronhjorte. Det er et af hjørnestenene i de nye 

forvaltningstiltag for kronvildt, som miljøminister Lea Wermelin i dag har offentliggjort. Læs 

ministerens pressemeddelelse her.

Dermed følger ministeren den indstilling, der er kommet fra Vildtforvaltningsrådet. Indstillingen 

støttes af et enigt Vildtforvaltningsråd – også Danmarks Jægerforbund. På nær et punkt – 

arealkravet.

Danmarks Jægerforbund mener ikke, at arealkravet er reel forvaltning og heller ikke en metode, 

der vil løse problemet med hjortebestande i alders- og kønsmæssig ubalance. Reel forvaltning 

skal skabes ved at afprøve frivillige forsøgsordninger, hvor man lokalt indgår i nogle forpligtende 

samarbejder med forpligtende forvaltningsmål. På den baggrund kan der gennemføres reel 

forvaltning, der virker på det lange sigte.

Minister vedtager arealkrav

De omdiskuterede arealkrav bliver en del af den kommende forvaltning af kronvildt. Det 

har miljøminister Lea Wermelin i dag meldt ud i en pressemeddelelse. Jægerforbundet 

har fra begyndelsen været modstander af arealkravet, da man ikke mener, det løser de 

udfordringer der er med bestande i ubalance. Derfor opfordrer jægerformand Claus Lind 

Christensen til, at der i Vildtforvaltningsrådet arbejdes videre med frivillige forpligtende 

samarbejder på regionalt niveau.
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Derfor opfordrer formanden for Danmarks Jægerforbund til, at ministeren beder 

Vildtforvaltningsrådet arbejde videre med de frivillige regionale forsøg – uagtet, at ministeren 

ønsker at indføre arealkravet.

- Vi har i jægerforbundet kæmpet imod arealkravet i flere år, og jeg er da ærgerlig over, at det 

ikke er lykkedes os at overbevise vores samarbejdspartnere i Vildtforvaltningsrådet om, at 

arealkravet ikke er en mirakelkur. Arealkravet forsøger at forvalte kronvildtet på 

ejendomsniveau, hvor det ifølge vores opfattelse bør forvaltes på bestandsniveau.

- Jeg opfordrer derfor på det kraftigste til, at der arbejdes videre med forsøgsordninger, som skal 

vise vejen for reel forvaltning under danske forhold, siger Claus Lind Christensen.

Hvordan myndighederne reelt vil indføre og administrere arealkravet, er stadig uklart. 

- Det er et meget bureaukratisk, vidtgående og indgribende forvaltningsværktøj, som rejser en 

del spørgsmål angående det juridiske, indberetning af udbytte og den generelle administration af 

arealkravet. Jeg har meget svært ved at se, hvordan det her skal kunne fungere i praksis, hvis 

der ikke blandt andet bliver en obligatorisk indberetning af nedlagte hjorte på ejendomsniveau. 

Altså, at jordejerne skal stå for at indberette, hvad der nedlægges på deres jord, siger Claus 

Lind Christensen. 

Hvornår de nye arealkrav træder i kraft vides endnu ikke. Danmarks Jægerforbund fortsætter 

planmæssigt arbejdet med at fremkomme med reelle forvaltningsmodeller af kronvildtet baseret 

på regionale forsøgsordninger. 

- Vi arbejder ufortrødent videre, da vi ønsker sunde løsninger for hjortevildtet, understreger 

jægernes formand.
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Til venlig orientering er svar fra justitsministeriet vedr.  spørgsmål nr. 94 fra Folketingets Miljø- og 

Fødevareudvalg vedlagt som bilag. 
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Spørgsmål nr. 94 (Alm. del) fra Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg: 

 

”Vil ministeren, eventuelt ved indhentelse af bidrag fra miljø- 
og fødevareministeren, fremsende en redegørelse, der belyser 
beskyttelsesniveauet for ikke-jagtbare og decideret fredede arter 
under dansk lov, herunder i relation til gennemførelse af inter-
nationale forpligtelser, rammerne for efterforskning af mulige 
overtrædelser og strafniveauet for overtrædelser, også sammen-
lignet med andre landes tilsvarende efterforskning og strafni-
veau? Det ønskes, at redegørelsen omfatter lov om jagt og vildt-
forvaltning, hvor § 47 fastsætter, at miljø- og fødevareministe-
ren påser, at loven og de regler, der udstedes i medfør af loven, 
overholdes, at forbud og påbud efter loven efterkommes, og at 
vilkår, der er fastsat i tilladelser, overholdes. Loven fastsætter 
endvidere i § 54, stk. 2 og 3, at strafferammen for overtrædelser 
under skærpende omstændigheder er op til 2 års fængsel. Rede-
gørelsen bør endvidere omfatte artsfredningsbekendtgørelsen 
som i § 32 fastsætter, at Naturstyrelsen påser overholdelsen af 
denne bekendtgørelse og påser, at forbud og påbud efter be-
kendtgørelsen efterkommes, og at vilkår, der er fastsat i tilladel-
ser og dispensationer, overholdes. Redegørelsen bedes endvi-
dere indeholde svar på spørgsmål om strafniveauet i Danmark 
for faunaforbrydelser, det danske strafniveau sammenlignet 
med Sverige og Tyskland, og rammerne for tilsyn og efterforsk-
ning af mulige overtrædelser af jagtloven, som fremgår af ved-
lagte bilag.” 

 

Svar: 

 

1. Miljø- og fødevareministeren fremsatte den 15. november 2018 lov-

forslag nr. L 106 om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om jagt og 

vildtforvaltning og straffeloven (Kommunal adgang til at begrænse sejlads 

med visse hurtigtsejlende fartøjer ved udlagte badeområder, strafskærpelse 

for visse overtrædelser af CITES-regler og udvidet bemyndigelse til at fast-

sætte regler om hold af hjemmehørende rovfugle og ugler).  

 

Lovforslaget har bl.a. til formål at skærpe straffen for ulovlig handel med 

truede arter og produkter af truede arter. En højere strafferamme for ulovlig 

handel med truede arter og produkter af truede arter vil være i overensstem-

melse med det generelle samfundsmæssige syn på miljøkriminalitet, herun-

der at det er vigtigt at bevare og beskytte naturen, miljøet og dyrelivet. I den 

forbindelse bemærkes, at ulovlig handel med vilde dyr og planter og pro-

dukter af truede arter kan have langsigtede og alvorlige konsekvenser for 

naturen, miljøet og dyrelivet. 
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2. Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Miljø- og Fødevareministeriet, der har oplyst følgende: 

 
”1. Artsbeskyttelsen af dyr og fugle i Danmark sondrer mellem 
arter, der er jagtbare, og arter, der ikke er jagtbare. Desuden kan 
man sondre mellem arter, der er omfattet af fuglebeskyttelsesdi-
rektivets eller habitatdirektivets strenge beskyttelsesordning, og 
arter, der er nationalt beskyttede.  
 
Efter jagtloven gælder et generelt forbud mod jagt på arter, der 
ikke er fastsat jagttid for. Det betyder, at alle arter, der ikke er 
fastsat jagttid for, er fredede.  
 
Der kan ikke fastsættes jagttid for dyr og fugle omfattet af habi-
tatdirektivets og fuglebeskyttelsesdirektivets strenge beskyttel-
sesordninger. Habitatdirektivets strenge beskyttelsesordning er 
implementeret i naturbeskyttelseslovens § 29 a, jagt og vildtfor-
valtningslovens §§ 3, 6, 6a og 7 og artsfredningsbekendtgørel-
sens kapitel 3, og indebærer bl.a. forbud mod indfangning og 
drab, forbud mod forsætlig forstyrrelse med skadelig virkning 
for arten eller bestanden og mod ødelæggelse af disse arters 
yngle- og rasteområder. Fuglebeskyttelsesdirektivet er imple-
menteret ved artsfredningsbekendtgørelsen og ved jagt og vildt-
forvaltningsloven. 
 
En række dyrearter, der ikke er omfattet af habitatdirektivets 
strenge beskyttelsesordning eller af fuglebeskyttelsesdirektivet, 
er beskyttede efter artsfredningsbekendtgørelsens § 14, dvs. at 
de er nationalt beskyttede. For disse arter gælder også et forbud 
mod drab og indfangning.  
 
For så vidt angår det i øvrigt anførte i spørgsmålet om jagt og 
vildtforvaltningslovens § 47 og § 54, stk. 2 og 3 samt artsfred-
ningsbekendtgørelsens § 32, besvares denne del af spørgsmålet 
nedenfor. 

 
2. Miljø- og fødevareministeren er enig i, at faunaforbrydelser 
er alvorlige forbrydelser og i de tilfælde, hvor det er muligt at 
identificere en gerningsperson, giver de nuværende strafferam-
mer efter jagt og vildtforvaltningsloven mulighed for at fast-
sætte en straf på op til 2 års fængsel, hvilket er på niveau med 
øvrige særlovsbestemmelser. Da der for øjeblikket verserer en 
sag ved Vestre Landsret om overtrædelse af jagt og vildtforvalt-
ningsloven ved nedskydning af ulv, og hvor bl.a. strafudmålin-
gen er anket, vil miljø- og fødevareministeren afvente en endelig 
dom, før der bliver taget stilling til, om der er behov for at ændre 
på lovgivningen. 

 
3. Miljø- og fødevareministeren har ikke mulighed for at vur-
dere andre landes strafferammer, idet strafferammer er fastsat 
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ud fra en lang række nationale hensyn, som Miljø- og Fødeva-
reministeriet ikke har et fornødent detaljeret kendskab til. Lige-
ledes fastsættes strafferammerne i Danmark efter en samlet vur-
dering, hvori der også indgår overvejelser om det generelle 
strafniveau for overtrædelser af særlovgivningen.    

 
4. Miljø- og fødevareministeren har ikke grundlag for at udtale 
sig om konkrete eller tænkte eksempler på anvendelse af straf-
ferammerne for at nedlægge en ulv. Da der for øjeblikket verse-
rer en sag ved Vestre Landsret om overtrædelse af jagt og vildt-
forvaltningsloven ved nedskydning af ulv, og hvor bl.a. strafud-
målingen er anket, vil Miljø- og fødevareministeren afvente en 
endelig dom, før der bliver taget stilling til, om der er behov for 
at ændre på lovgivningen. 
 
5. På jagt- og vildtforvaltningslovens og artsfredningsbekendt-
gørelsens områder føres et almindeligt risikobaseret tilsyn af, 
om reglerne overholdes, dvs. tilsynet foretages på grundlag af 
en løbende vurdering af, hvor der er mest behov for det. På en-
kelte områder føres et mere systematisk tilsyn, f.eks. gælder 
dette for ejendomme, for hvilke der er udarbejdet biotopplaner. 
Undertiden gennemføres særlige kampagner, hvor der sættes fo-
kus på specifikke reglers overholdelse, herunder føres et særligt 
opsøgende tilsyn. Endelig føres tilsyn på baggrund af konkrete 
henvendelser fra f.eks. borgere, der har konkret mistanke om 
overtrædelse af lovgivningen. Tilsynet foretages af Naturstyrel-
sens vildtkonsulenter.  
 
Den afgift, der betales for jagttegn, finansierer bl.a. administra-
tionen af jagt- og vildtforvaltningsloven, herunder Naturstyrel-
sens vildtkonsulenters tilsyn. 
 
6. Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet 
(DCE) og Naturhistorisk Museum Aarhus overvåger ulvene i 
Danmark. 
 
Miljø- og fødevareministeren kan henvise til, at det fremgår af 
”Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lu-
pus) i Danmark - 2. kvartal 2018” fra DCE – Nationalt Center 
for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet", at antallet af ulve 
i Danmark faldt i andet kvartal i år fra minimum ni til minimum 
fem.  
 
To af ulvene vides omkommet. Den ene er skudt og dræbt i Dan-
mark og den anden er påkørt og dræbt i Tyskland. To andre er 
udvandret til Slesvig-Holsten, hvorfra de formodes ikke at være 
vendt tilbage.  
 
Miljøstyrelsen vurderer på den baggrund, at der d.d. findes ca. 5 
ulve i Danmark, nemlig to ulve ved Ulfborg, der fik hvalpe, den 
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ene af disse hvalpe, en strejfende ulv i Nordjylland samt en strej-
fende ulv på Djursland.  
 
Der henvises i øvrigt til ovennævnte rapport fra DCE. 
 
7. Miljø- og Fødevareministeren kan hverken be- eller afkræfte 
opslag på Facebook om, at ulve skulle være skudt i Danmark.  

 
8. Miljø- og fødevareministeriet har ingen specialiserede enhe-
der med specifikke ressourcer og kompetencer til efterforskning 
af overtrædelser af jagtlovgivningen eller artsfredningsbekendt-
gørelsen. Når Miljøstyrelsen bliver bekendt med en mulig over-
trædelse af lovgivningen bl.a. på baggrund af tilsyn foretaget af 
vildtkonsulenter i Naturstyrelsen, vurderer Miljøstyrelsen, om 
sagerne skal videresendes til politiet med henblik på efterforsk-
ning og eventuel sigtelse.     

 
9. Da ikke-jagtbare arter er reguleret i form af forbudsbestem-
melser, hvorefter der kun må jages vildt, der er fastsat jagttid 
for, finder miljø- og fødevareministeren, at beskyttelsesniveauet 
i sagens natur er tilstrækkeligt. For så vidt angår beskyttelsen af 
de jagtbare arter fremgår den generelle beskyttelse af vildt af § 
3 i jagt- og vildtforvaltningsloven, hvorefter jagt kun må drives 
på vildt, der er fastsat jagttid for, og kun inden for den jagttid, 
der er fastsat for arten.  
 
Regler om jagttider fremgår af bekendtgørelse nr. 27. august 
2018 om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. Der foretages 
løbende vurderinger af de forskellige bestande med henblik på 
en vurdering af, om en fortsat jagttid for arten er bæredygtig og 
i givet fald udstrækningen heraf. 
 
Miljø- og fødevareministeren finder, at de nævnte regler til be-
skyttelse af vildtet er fyldestgørende. Det samme gælder reg-
lerne om tilsyn og kontrol. Effekten af en evt. øget systematisk 
kontrol vurderes ikke at stå mål med omkostningerne ved et så-
dant tilsyn. Derfor vurderes en øget anvendelse af systematisk 
kontrol ikke relevant på dette lovområde.  
 
På denne baggrund finder Miljø- og fødevareministeren ikke på 
nuværende tidspunkt, at et eftersyn af lovgivningen som ad-
spurgt er påkrævet. 

 
10. Miljø- og fødevareministeren finder ikke anledning til at an-
mode Vildtforvaltningsrådet om en vurdering af strafferammer, 
efterforskning og håndhævelse. Jagtlovgivningens strafferam-
mer skal i øvrigt ses i sammenhæng med strafferammer i den 
øvrige særlovgivning, hvilket ikke ligger inden for Vildtforvalt-
ningsrådets område.”   
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3. Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet desuden ind-

hentet en udtalelse fra Rigsadvokaten, der har oplyst følgende: 

 

”1. Overtrædelser af jagtloven straffes som udgangspunkt med 
bøde, jf. jagtlovens § 54, stk. 1. Straffen kan ifølge jagtlovens § 
54, stk. 2, stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er 
begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved 
overtrædelsen er voldt betydelig skade på de interesser, som lo-
ven tilsigter at beskytte, eller hvis der er fremkaldt fare derfor 
eller opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågæl-
dende selv eller andre. 
 
Anklagemyndighedens strafpåstand i sager om overtrædelse af 
jagtloven fastsættes – som i andre straffesager – på baggrund af 
en samlet konkret vurdering af omstændighederne i den enkelte 
sag, herunder sagens omfang, karakter og grovhed. 
 
2. Til brug for udtalelsen om strafniveauet i sager om overtræ-
delse af jagtloven har Rigsadvokaten gennemgået trykt praksis 
for de sidste ca. 10 år. Der er udfundet i alt 9 relevante afgørel-
ser. Gennemgangen viser, at der typisk udmåles en bøde i ni-
veauet 1.000 – 5.000 kr. I en sag, hvor tiltalte var tidligere straf-
fet, blev bøden fastsat til 13.000 kr. I to sager blev straffen fast-
sat til henholdsvis 14 og 20 dages betinget fængsel. I begge disse 
sager blev der straffet i sammenstød med straffelovens § 252 om 
forsætlig fareforvoldelse, og i begge sager var der tillige for-
voldt personskade. 
 
Rigsadvokaten har endvidere indhentet et udtræk fra Politiets 
sagsstyringssystem (POLSAS) over antallet af bøder (endelige) 
for overtrædelse af jagtloven i perioden 2015-2018 fordelt på 
bødeniveau. Tallene fremgår af tabel 1 nedenfor. Det bemærkes, 
at tabellen viser den samlede bøde. Det betyder, at såfremt der 
er tale om et sagskompleks, kan der indgå andre overtrædelser. 
 
Tabel 1 

Antallet af bøder for overtrædelse 
af jagtloven i perioden 2015-2018  
 

Indenretlig 
bøder 

Udenretlige 
bøder 

Mindre eller lig 1.000kr 0 24 
1.001kr - 2.000kr 6 65 
2.001kr - 3.000kr 6 171 
3.001kr - 4.000kr 0 11 
4.001kr - 5.000kr  5 20 
Større end 5.000kr. 7 5 

Bemærkninger: Der er et efterslæb i opdatering af afgørelser på alle 
sagsområder i POLSAS, hvorfor data for tidligere år først anses for at 
være pålidelige 2 måneder efter årets udgang. Data er analyseret på 
baggrund af POLSAS og bearbejdet i QlikView til brug for anklage-
myndighedens ledelsesinformationssystem. Der tages forbehold for 
indtastningsfejl. Data er dynamiske, idet der tages hensyn til rettelser 
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af indtastningsfejl, forsinkede opdateringer, nye afgørelser mv. Bø-
derne angiver samlet bødestørrelse for sagskomplekset, hvorfor der 
kan indgå andre overtrædelser. Data er opdateret den 17. november 
2018. 
 
3. Rigsadvokaten har endvidere indhentet et udtræk fra POL-
SAS over antallet af tiltaler og fældende afgørelser for overtræ-
delse af jagtloven og Washingtonkonventionen i perioden 2015-
2018. Tallene fremgår af tabel 2 nedenfor. 
 
Tabel 2 

Antal tiltaler og fældende afgørelser efter jagtloven og Washington-
konventionen 

Jagtloven 2015 2016 2017 2018 

Tiltaler 24 21 21 25 
Udenretlige bø-
der 

99 83 94 97 

Andre afgørel-
ser (tiltaltefra-
fald uden vilkår, 
tiltale undladt 
m/u advarsel 
mv. 

9 19 11 16 

Fældende 
domme 

17 9 8 13 

Washington-
konventionen 

2015 2016 2017 2018 

Tiltaler 3 2 0 1 
Udenretlige bø-
der 

10 7 6 2 

Andre afgørel-
ser (tiltaltefra-
fald uden vilkår, 
tiltale undladt 
m/u advarsel 
mv. 

113 59 66 62 

Fældende 
domme 

2 1 0 0 

Bemærkninger: Data er opdateret den 12. november 2018. Data er 
analyseret på baggrund af POLSAS og bearbejdet i QlikView til brug 
for anklagemyndighedens ledelsesinformationssystem. Der tages for-
behold for indtastningsfejl. Data er dynamiske, idet der tages hensyn 
til rettelser af indtastningsfejl, forsinkede opdateringer, nye afgørelser 
mv. Følgende gerningskoder er anvendt til afgrænsningen af sager: 
88131 (Washingtonkonventionen), 89130 (Jagtloven), 89990 (Jagtlo-
ven).” 

 

4. Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet derudover 

indhentet en udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende: 

 

”Rigspolitiet har til brug for besvarelsen indhentet en udtalelse 
fra samtlige politikredse om, hvordan politiet efterforsker og 
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prioriterer sager om beskyttelse af ikke-jagtbare og fredede dy-
rearter. Rigspolitiet kan på den baggrund oplyse følgende: 
 
Hovedparten af politikredsene har oplyst, at der er forholdsvis 
få sager om beskyttelse af ikke-jagtbare og fredede dyrearter. 
Disse sager efterforskes, i det omfang der vurderes at være ef-
terforskningsmuligheder. Enkelte politikredse har imidlertid pe-
get på, at det i visse sager om beskyttelse af ikke-jagtbare eller 
fredede dyrearter kan være vanskeligt at løfte bevisbyrden.  
 
Således har Midt- og Vestjyllands Politi bl.a. oplyst, at politi-
kredsen har modtaget en række anmeldelser om ulovlig 
jagt/krybskytteri. Sagerne efterforskes ifølge politikredsen, hvis 
der vurderes at være efterforskningsmuligheder, hvilket des-
værre sjældent er tilfældet, idet anmelderne kun yderst sjældent 
kan oplyse om f.eks. anvendt køretøj, identitet, signalement el-
ler lignende. Politikredsen har behandlet den såkaldte ”ulve-
sag”, hvor der blev foretaget nedskydning af en ulv. Sagen kom 
til politikredsens kendskab ved, at vidner til nedskydningen af 
ulven kontaktede vagtcentralen, hvorefter der straks blev sendt 
patruljer til gerningsstedet. Den tiltalte blev idømt 40 dages be-
tinget fængsel i byretten. Dommen er på nuværende tidspunkt 
under anke.  
 
Midt- og Vestjyllands Politi har desuden oplyst, at størstedelen 
af de jagtlovsovertrædelser, politikredsen efterforsker, generelt 
omhandler ”selvanmeldere”, dvs. jægere, som i forbindelse med 
udøvelse af ellers lovlig jagt fejlagtigt har nedlagt et dyr i en 
fredningsperiode eller har nedlagt et dyr tidsmæssigt forkert i 
forhold til solopgang/-nedgang og derefter selv kontakter poli-
tiet og erkender forseelsen. 
 
Hovedparten af politikredsene har herudover oplyst, at de sager 
om beskyttelse af ikke-jagtbare og fredede dyrearter, der måtte 
være, enten bliver efterforsket i kredsens særlovsenhed eller af 
personale i andre enheder med særlige kompetencer inden for 
fagområdet.” 

 

5. Som anført i den foreløbige besvarelse af 22. november 2017 har Justits-

ministeriet til brug for besvarelsen af spørgsmålet anmodet Udenrigsmini-

steriet om at indhente oplysninger fra samtlige EU-medlemslande om straf-

ferammerne for overtrædelser af jagtlovgivningen og om efterforskningen 

af sådanne overtrædelser.  

 

Justitsministeriet har desuden anmodet Udenrigsministeriet om at indhente 

oplysninger fra Tyskland og Sverige om strafniveauet for overtrædelser af 

jagtlovgivningen og faunalovgivningen. 

 

Justitsministeriet har nu modtaget svar fra størstedelen af de hørte lande.  



 

 
9 

For så vidt angår Belgien har Justitsministeriet modtaget følgende oplysnin-

ger: 

 

”I Vallonien falder ulven ikke under jagtloven, men under na-
turbeskyttelsesloven, da den anses som en beskyttet dyreart. Der 
henvises her til retningslinjerne fra EU-direktiv 92/43/CEE. Li-
gesom for andre beskyttede dyrearter er det derfor ikke alene 
forbudt at jage ulven, men også: 
 
- intentionelt at forstyrre eller ødelægge dens leve- og yngleste-
der 
- at indfange den med henblik på at opbevare, videregive eller 
sælge den 
- at indsamle dyr, der måtte være syge eller døde, med henblik 
på udstopning, videresalg eller som samleobjekt med mindre der 
er givet speciel tilladelse fra myndighederne. 
 
Strafferammen for at foretage det, der benævnes som en kate-
gori 3-forseelse iht. naturbeskyttelsesloven, er fængselsstraf på 
mellem 8 dage og 6 måneder og/eller bødestraf på mellem 100 
euro og 100.000 euro. 

 
Efterforskning og konstatering af brud på jagt- og naturbeskyt-
telseslovene foretages hovedsageligt af ”skovvagter” (gardes 
forêstiers) ansat iht. art 3.1 af 15. juli 2008 af naturbeskyttelses-
loven, som omhandler skovbeskyttelse. Disse skovvagter er ed-
svorne vallonske embedsmænd ansat i natur- og skovafdelingen 
af den vallonske regionale administrations generaldirektorat for 
landbrug og miljø. Udover at have praktiske og administrative 
opgaver har skovvagterne politikompetence inden for særlige 
områder relateret til miljø- naturbeskyttelse.  
 
Som en del af natur- og skovafdelingen findes desuden en særlig 
enhed, som er specialiseret i at konstatere og efterforske lov-
overtrædelser, mere præcist ”anti-krybskytterienheden” (UAF- 
unité anti-braconnage). 
 
Skovvagterne er, i lighed med politiet, underlagt statsanklage-
rens tilsyn, og der er regelmæssig kontakt mellem skovadmini-
strationen og de forskellige domstole i Vallonien.  
 
Efterforskning og konstatering af overtrædelser af jagt- og na-
turbeskyttelseslovene foretages ligeledes af det lokale og det fø-
derale politi, idet skovvagterne i deres politifunktion har lov til 
at tilkalde sig politiets assistance.” 

 

For så vidt angår Bulgarien har Justitsministeriet modtaget følgende oplys-

ninger: 
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” I Bulgarien reguleres jagt i Lov om jagt og beskyttelse af vildt. 
Ulve er inkluderet i listen på arter, hvis jagt er tilladt i Bilag №1 
til art. 5, § 2, p. 1 og § 5 i Lov om jagt og beskyttelse af vildt. I 
henhold til lovens bestemmelser, er jagt på ulve tilladt året rundt 
og der findes ingen daglige normer fsva. antallet af skudte dyr. 
I Bulgarien kan ulve jages individuelt, i grupper og under jagt 
på andre arter vildt. Der findes ingen straffeforanstaltninger 
konkret for jagt på ulve. Der findes straffeforanstaltninger, der 
gælder for ureglementeret jagt på alle arter vildt, som det ellers 
er tilladt at jage (jagt med forbudte midler, jagt i en anden region 
end den, som står i jagttilladelsen osv.). 
 
Bulgarien har ikke specialiserede enheder eller særlige efterfor-
skere inden for politiet med ressourcer og speciale i efterforsk-
ning af lovovertrædelser af Lov om jagt og beskyttelse af vildt. 
Der foretages fællesinspektioner af det Eksekutive Skovbrugs-
agentur (Executive Forest Agency), Indenrigsministeriet, de re-
gionale skovbrugsdirektorater og de statslige skov- og jagtgårde 
fsva. overholdelse af bestemmelserne i Lov om jagt og beskyt-
telse af vildt, samt i reglerne for lovens anvendelse. I perioden 
05.10-12.11.2018 blev der foretaget 10.609 inspektioner i lan-
det. Deltagere i inspektionerne var 236 medarbejdere fra Inden-
rigsministeriet 
 
Bemærkning:  
I henhold til kravene i EU’s habitatdirektiv, Council Directive 
92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habi-
tats and of wild fauna and flora, samt Lov om biologisk diversi-
tet, er et udkast til en action plan om ulven i Bulgarien udarbej-
det. I Lov om biologisk diversitet er ulven inkluderet i Bilag IV, 
hvor der inkluderes arter under et regime for beskyttelse og re-
guleret brug fra naturen. I afsnit VII i samme lov reglementeres 
normerne for udarbejdelse af action planer for plante- og dyre-
arter. Art. 53 fastlægger hvilke arter der skal prioriteres ved ud-
arbejdelsen af action planer. Her er prioritetsarterne fra Bilag II 
inkluderet (Art. 53, p. 1), samt arter, som er genstand for regu-
leret brug fra Bilag IV (art. 53, p. 3). Ulven indgår i begge kate-
gorier.  
 
Vilkår og metoder for udarbejdelse af action planer for arter er 
defineret i Forordning №5 af Ministeren for Miljø og Vand og 
Ministeren for Landbrug og Fødevarer. Action planen for ulven 
i Bulgarien er udarbejdet i henhold til denne forordning.  
 
Udarbejdelsen af en action plan for ulven i Bulgarien blev 
igangsat af Foreningen for vild natur – Balkani (Society for 
Wild Nature – Balkani). En arbejdsgruppe bestående af repræ-
sentanter og eksperter fra de ansvarlige ministerier, institutio-
ner, NGO’er, videnskabsinstitutter, universiteter, dyravleres 
foreninger m.m. har udarbejdet et udkast til action plan om ul-
ven i Bulgarien. Alle action planer om arter skal koordineres og 



 

 
11 

godkendes af Ministeren for Miljø og Vand, og for jagtarter skal 
action planerne tillige godkendes af Ministeren for Landbrug og 
Fødevarer. 
 
I november og december 2018 vil offentlige diskussioner om 
udkastet til action plan om ulven i Bulgarien finde sted i de fleste 
større byer i Bulgarien.” 

 

For så vidt angår Estland har Justitsministeriet modtaget følgende oplysnin-

ger: 

 

”I Estland er ulve klassificeret som en bilag V-art. Det bør sikres 
at udnyttelsen af ulve er bæredygtig. Derfor er ulve jagtbare i 
Estland i perioden fra 1. november til sidste dag i februar. Jagt-
kvoten af ulve bliver bestemt hvert jagtår af Estlands miljøbe-
styrelse og kvoten varierer fra år til år. Et favorabelt antal af ul-
veflokke er mellem 15-25, og jagtkvoten afhænger af antallet af 
ulve.  
 
Jagt uden jagttilladelse er strafbart med bøde op til 800 Euro 
eller tilbageholdelse (uanset hvilken art der er tale om). Ulovlige 
drab på ulve forsager miljøskader og bøden er 1000 Euro. Re-
guleringen af skade på miljøet er under revidering og bødesatsen 
kan stige.  
 
Hverken det estiske grænsekontrol eller politi fører kontrol med 
overholdelsen af bestemmelserne i jagt-forordningen. I Estland 
kontrollerer miljøinspektoratet (www.kki.ee) overholdelsen af 
bestemmelserne for lovgivning for miljøbeskyttelse samt over-
holdelsen af jagt.” 

 

For så vidt angår Finland har Justitsministeriet modtaget følgende oplysnin-

ger: 

 

”Punishments for offenses regarding the legislation of natural 
resources are decreed in chapter 48a of the Finnish criminal law, 
under which section 1 decrees hunting crimes and section 1a se-
vere hunting crimes. The scale of punishments varies from a 
penalty fee to a maximum of 2 years of imprisonment, and in 
cases of a severe hunting crime, the punishment is at least four 
months and at the most four years of imprisonment. The police 
tends to file killings of wolves as severe hunting crimes, how-
ever, when addressed in the court, the sentences are often given 
for regular hunting crimes. Section 1a requires that the crime is 
considered severe when assessed in its entirety, and this has not 
always been proven at the prejudicial inquiry. 
 
The Finnish police does not have a separate unit specialised in 
the investigation of offenses regarding hunting laws. The police 

http://www.kki.ee/
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departments have usually focused the investigation of financial 
and environmental crimes under the same unit. Crimes regard-
ing natural resources are often investigated in these units, thus 
some investigators might have specialised in them. The reason 
for combining the two units is that often environmental crimes 
and cases regarding natural resources are linked to financial 
crimes. If necessary, a group of specialised experts is gathered 
together to look into certain cases.” 

 

For så vidt angår Frankrig har Justitsministeriet modtaget følgende oplys-

ninger: 

 

”Strafferammerne for overtrædelser af jagtlovgivningen i med-
lemslandet med udgangspunkt i jagt på ulve, som er en såkaldt 
IV-art under EU’s habitatdirektiv, Council Directive 92/43/EEC 
of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of 
wild fauna and flora. Idet der er tale om en beskyttet art, er jagt 
forbudt. Dog kan præfekter give dispensation fra den strenge 
beskyttelse af ulven jf. artikel L411-1 ff. i loven om miljø samt 
de ved tværministerielle forordninger af 19. februar 2018 ind-
førte ændringer. 
 
Den ulovlige tilintetgørelse af en ulv udgør en lovovertrædelse. 
Som følge af loven om generobring af biodiversiteten og land-
områder af 8. august 2016 straffes denne lovovertrædelse med 
to års fængsel og 150.000 euro i bøde, jf. miljølovens artikel 
L415-3: 
 
Loven kan findes her (på fransk): https://www.le-
gifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessio-
nid=F9382ED43B1D6E690CF8E569CCDBF855.tplgfr38s_2?
idArticle=LEGIARTI000033035158&cidTexte=LEGI-
TEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte 
 
Forsøg på at begå denne lovovertrædelse straffes med samme 
straf.  
 
Den Nationale Styrelse for Jagt og Vildt Dyreliv (ONCFS) er 
den institution, der hovedsageligt er specialiseret i retsforføl-
gelse vedrørende beskyttede arter. Gendarmeriet, departemen-
ternes og landområdernes direktorater, nationalparkerne samt 
naturreservaterne inddrages ligeledes, men på ad hoc basis. 
 
ONCFS oprettede for fire år siden ”ulvebrigaden” på begæring 
af daværende miljøminister Ségolène Royal. Brigaden blev be-
troet ONCFS grundet styrelsens enestående territoriale netværk, 
som gør det til en aktør i landlige områder, det ikke er til at 
komme udenom. Styrelsens kapacitet til at være den foretrukne 
samtalepartner for jagtverden, men ligeledes en partner for ad-
skillige naturforeninger, gør desuden, at det i forvejen påhviler 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F9382ED43B1D6E690CF8E569CCDBF855.tplgfr38s_2?idArticle=LEGIARTI000033035158&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F9382ED43B1D6E690CF8E569CCDBF855.tplgfr38s_2?idArticle=LEGIARTI000033035158&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F9382ED43B1D6E690CF8E569CCDBF855.tplgfr38s_2?idArticle=LEGIARTI000033035158&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F9382ED43B1D6E690CF8E569CCDBF855.tplgfr38s_2?idArticle=LEGIARTI000033035158&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F9382ED43B1D6E690CF8E569CCDBF855.tplgfr38s_2?idArticle=LEGIARTI000033035158&cidTexte=LEGITEXT000006074220&categorieLien=id&dateTexte
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embedsmænd fra ONCFS’ tjenester i departementerne at besøge 
dyreavlere, der er ofre for angreb, for at konstatere beskadigelse, 
som kan give anledning til erstatning, og dette selv om styrel-
sens direktion for Forskning og Ekspertise samtidig er ansvarlig 
for at følge ulven biologisk. Alt dette berettiger at betro den of-
fentlige institution at skyde canis lupus (ulven, amb. bem.) i 
overensstemmelse med det loft, som hvert år fastsættes i Ulve-
planen.” 

 
For så vidt angår Irland har Justitsministeriet modtaget følgende oplysnin-

ger: 

 

”Strafferammen 
Der er ikke ulve i Irland, men strafferammerne for jagt på be-
skyttede dyr (bl.a. skovmår, grævling, ræv, kronvildt, sæler, 
hvaler og rovfugle) er op til 1500 EUR eller 12 måneders fæng-
sel ved en administrativ beslutning, henholdsvis op til 100.000 
EUR eller 24 måneders fængsel ved dom. 
  
Lovgivningen herom blev senest ændret i 2000, hvor strafferam-
merne blev væsentligt forhøjet. 
  
Der er dog ikke umiddelbart eksempler på, at disse strafferam-
mer er blevet anvendt. Flertallet af overtrædelser sker ved jagt 
på godkendt vildt (bl.a. råvildt, fasaner mv.) uden for sæson el-
ler/og uden licens. Bøderne herfor er ofte i omegnen af 2-300 
EUR og inddragelse af jagtlicens. 
  
Håndhævelse 
Vildtloven håndhæves først og fremmest af 70 "conservation 
rangers" ansat i National Parks & Wildlife Service, som ud over 
generel skov- og vildtpleje er trænet i bl.a. at sikre spor efter 
krybskytteri og i øvrigt håndhæve lovens bestemmelser.  
  
Ved en ændring af loven om kulturarv i 2018, blev disse rangers 
tillagt vidtgående beføjelser, således at de nu på lige fod med 
politiet kan stoppe, visitere og tilbageholde personer, gennem-
søge disses køretøjer, optage forklaring samt konfiskere evt. be-
vismateriale. 
  
Baggrunden herfor er et ønske om at skærpe indsatsen 
mod ulovlig jagt, som det erfaringsmæssigt er svært at komme 
til livs. I den forbindelse har det nationale politi også tilkende-
givet at ville styrke indsatsen, bl.a. ved at øge kendskabet til 
vildtloven hos politiet.” 

 
For så vidt angår Italien har Justitsministeriet modtaget følgende oplysnin-

ger: 
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”I Italien er ulven en særlig beskyttet art. Enhver form for jagt 
eller drab på ulve er forbudt i henhold til paragraf 2 komma 1 i 
italienske jagtlovgivning og lov om beskyttelse af vilde fugle og 
pattedyr fra 1992. Overtrædelse af loven kan straffes med fæng-
sel i mellem 2 og 8 måneder eller en bøde på mellem 774 euro 
og 2.065 euro. Kontrol af korrekt jagtudøvelse og overvågning 
af krybskytteri er reguleret i førnævnte lov, der betror disse op-
gaver til en række aktører og myndigheder, herunder regionale 
myndigheder, vagter i nationalparker samt det såkaldte skovpo-
liti (Carabinieri Forestali). Inden for det italienske skovpoliti er 
der nedsat en særlig operativ enhed, der arbejder med kontrol af 
krybskytteri og forbrydelser mod dyr (SOARDA).” 

 

For så vidt angår Kroatien har Justitsministeriet modtaget følgende oplys-

ninger: 

 

”The wolf is a strictly protected animal in the Republic of Cro-
atia and does not belong to hunting game and is in the compe-
tence of the Ministry of Environmental Protection and Energy 
in accordance with the Nature Protection Act (Official Gazette 
80/13 and 15/18). However, in accordance with Article 88 of the 
Hunting Act (Official Gazette 140/05, 75/09, 14/14, 21/16-
OUSUDRH, 41/16-OUSUDRH, 67/16-OUSUDRH and 62/17), 
supervision of the implementation of the said law and regula-
tions passed on it is carried out by the hunting inspection of this 
Ministry (Agriculture), which has a Forestry and Hunting In-
spectorate within the Forestry, Hunting and Wood Industry Di-
rectorate. Within the said Sector, a Hunting Inspection Depart-
ment has been established with three departments: the State 
Hunting Inspection Department, the Karlovac (city) Branch 
Unit and the Koprivnica (city) Branch Unit. 
 
In accordance to Article 93 of the said Law, hunting inspectors 
carry out the following tasks: 
 
1. Provide direct insight into hunting management, game breed-
ing programs, wildlife protection programs, general and individ-
ual acts of hunting rights, prescribe records and documents re-
lating to game and its parts, 
2. Carry out a survey of hunting grounds, hunting and fishing 
gear and the manner of marking hunting grounds and land sur-
faces outside the hunting ground where the game is inhabited, 
3. Supervise the implementation of specific national and action 
plans for management of certain species of game referred to in 
Article 42, paragraph 5 of this Act, 
4. Supervise whether the licensee fulfils the conditions pre-
scribed by this Act, 
5. Supervise the implementation of the hunting management 
plan, game breeding program and wildlife protection program, 
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6. Control whether the wild game and the capture of game and 
its parts and the assessment of game trophies are carried out in 
accordance with the provisions of this Act, as well as the docu-
ments relating to the shooting and acquisition of game and its 
parts and the trophies assessed, 
7. Supervise how the hunt is conducted, whether with hunting 
rifles or hunting birds or hunting dogs are used in accordance 
with the provisions of this Act and the regulations issued on the 
basis of it, 
8. Supervise the implementation of protection measures for 
game crops, 
9. Temporarily subdue, in accordance with special regulations, 
the unlawfully caught game and the appropriated embryo game 
or parts thereof, the objects to which the illegal activities have 
been carried out, and the game and parts thereof from the current 
possessor unless it has the certificate as obtained in the manner 
prescribed by this Law, 
10. Order the temporary prohibition of game hunting and other 
activities if they are not in accordance with the provisions of this 
Act and the regulations passed on it, 
11. Order provisional measures to prevent damage to game and 
hunting grounds, 
12. Inform the competent authorities about the observed irregu-
larities and asks for their treatment if they are not authorized to 
act directly, 
13. Undertake other measures and actions for which they are au-
thorized by special regulations.  
 
In accordance to Article 94 of the said Law, state hunting in-
spectors carry out the following tasks: 
 
1. Supervise the implementation of a special program in hunting 
grounds referred to in Article 12, paragraph 1 of this Act, 
2. Supervise the implementation of ratified international agree-
ments and conventions in the field of hunting, 
3. Perform as required ex officio the first-instance supervision 
and with the authority of the hunting inspector referred to in Ar-
ticle 93 of this Act and control-instructive supervision, 
4. Perform first-rate supervision of the superior's authority. 
 
Finally, we note that hunting inspectors are not specialized units 
or special investigators with special skills involved in investiga-
tions into violations of the Hunting Law, and according to our 
knowledge in the Republic of Croatia there are no specialized 
units or special investigators with resources and special skills 
involved in investigations related to the violation of the Hunting 
Act.” 

 

For så vidt angår Litauen har Justitsministeriet modtaget følgende oplysnin-

ger: 
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”In order to answer the instruction the Embassy has been in con-
tact with the Ministry of Justice and the Ministry of Environ-
ment. The punishments of illegally hunting a wolf in Lithuania 
are as follows: 
 
• The fines of illegally hunting a wolf according to the Lithua-
nian Code of Administrative Offences ranges from 800 to 1800 
EUR. If a person has a right to hunt, he/she also loses the hunt-
ing licence from 1 to 5 years.  
• The illegal hunter would also need to repay the damage done 
to the nature. According to the order of the Minister of the En-
vironment (12 August 2010, D1-695), the illegally hunted wolf 
is rated at 870 EUR. If the damage is done in the national and 
regional parks and other protected areas, the damage is multi-
plied by 2 (1740 EUR). The same applies for a pregnant wolf 
(1740 EUR).  
• According to the Criminal Code of Lithuania, a person who 
has been hunting at a prohibited time or place, or in a prohibited 
way, with prohibited tools or means, or otherwise illegally 
caused significant damage to the wildlife, is punishable by a fine 
or imprisonment for up to two years. This imprisonment has 
never been applied in practice when it comes to the hunting of 
wolfs.  
 
Lithuania does not have any specialized units or separate inves-
tigators specializing in the investigation of violation of hunting 
rules within the police force. The main institution, which is re-
sponsible in this area, is the Environmental Protection Depart-
ment under the Ministry of Environment.” 

 
For så vidt angår Luxemborg har Justitsministeriet modtaget følgende op-

lysninger: 

 

” Indledningsvist oplyses, at de luxembourgske myndigheder på 
grund af pågående drøftelser om dannelse af ny luxembourgsk 
regering p.t. har ressourcemangel og derfor ikke har kunnet le-
vere en fuld besvarelse. 
 
Følgende oplysninger er trods omstændighederne modtaget fra 
det luxembourgske miljø- og infrastrukturministerium, som er 
ansvarligt inden for jagt, herunder jagt på og varetagelse af ulve 
og ulveliv: 
 
Strafferammerne for overtrædelse af luxembourgsk jagtlovgiv-
ning fremgår af jagtlovens art. 73 (kapitel 10). Det relevante un-
derafsnit til art. 73, som jagt på specifikt ulve vil gå ind under 
(oplyses det af luxembourgsk kontakt), er artiklens første under-
afsnit (side 18) på følgende link:  
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2011/05/25/n1/jo. 
 

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2011/05/25/n1/jo
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Underafsnittet, der er formuleret på fransk, kan resumeres med, 
at enhver person som ved overtrædelse af art. 6 og art. 8 i jagt-
loven har nedlagt et dyr, der ikke kategoriseres som vildtbe-
stand, straffes med fængsling på mellem 8 dage og 6 måneder 
samt en bøde på mellem 251 EUR til 15.000 EUR eller med én 
af de to straffeversioner. 
 
Straffedispositionerne forhøjes op til 2 års fængsling og et bø-
debeløb på op til 30.000 EUR, hvis overtrædelsen f.eks. er be-
gået om natten eller på et område med jagtforbud.  
 
Luxembourg har ingen specialiserede enheder eller særlige ef-
terforskere inden for politiet, som er beskæftiget med overtræ-
delser af jagtloven. Derimod findes der en speciel mobil enhed 
under miljø- og infrastrukturministeriets Administrationstjene-
ste til beskyttelse af natur og skove, som f.eks. kontrollerer 
skydning på hjortevildt. Enheden er dog ikke specifikt ansvarlig 
for kontrol af jagtaktivitet. 
 
Endelig henviser man fra luxembourgsk side til to forskellige 
publikationer om ulve på luxembourgsk terræn, hvoraf den ene 
er fransksproget, den anden tysksproget. Publikationerne kan 
downloades: 
 
På tysk:  
https://environnement.public.lu/fr/publications/forets/2017/wo-
elfe_in_luxemburg.html 
 
På fransk (umiddelbart en mere omfattende udgave): 
https://environnement.public.ou/fr/publications/chasse/bulle-
tin_technique_BT5.html  
 
Publikationerne, der er på henholdsvis ca. 30 og ca. 60 sider, 
synes for den tyske version at koncentrere sig om beskyttelses-
status, livsadfærd, næring, ulve-menneskeforhold inkl. mennes-
kers husdyr og opdrætsdyr samt jægerproblemer, mens den 
fransksprogede version suppleres med afsnit om f.eks. ulovlig 
nedlæggelse, autorisationer, erstatningsdispositioner efter 
ødelæggelser eller ulvedrab af husdyr m.v. 
 
Begge publikationer kendetegnes ved i høj grad at koncentrere 
sig om beskyttelsesforanstaltninger af ulve og ulvemiljøet.“ 

 

For så vidt angår Nederlandene har Justitsministeriet modtaget følgende op-

lysninger: 

 

”I Nederlandene findes der ingen selvstændig ”jagtlovgivning.” 
En tidligere jagtlov blev inkorporeret i flora- og faunaloven i 
begyndelsen af 00’erne, som udviklede sig til naturbeskyttelses-

https://environnement.public.lu/fr/publications/forets/2017/woelfe_in_luxemburg.html
https://environnement.public.lu/fr/publications/forets/2017/woelfe_in_luxemburg.html
https://environnement.public.ou/fr/publications/chasse/bulletin_technique_BT5.html
https://environnement.public.ou/fr/publications/chasse/bulletin_technique_BT5.html
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loven i 2017. Udgangspunktet for naturbeskyttelsesloven er be-
skyttelse af flora og fauna, hvilket indebærer, at det er forbudt 
at dræbe dyr. Der er nogle undtagelser i henhold til forvaltning 
af hensigtsmæssige størrelse af dyrebestanden samt bekæm-
pelse af dyr, der volder skader på natur og ejendomme og jagt.  
 
Jagt er underlagt strenge krav, man skal bl.a. være i besiddelse 
af et jagttegn, være i besiddelse af egen jord, være del af et jagt-
selskab, der har tilladelse af jordejerne til at jage på hans jord, 
jordejeren er forpligtet til at forvalte en god dyrepopulation, des-
uden er det kun tilladt at jage på følgende fem arter:  
 
- Fasanen (Phasianus colchicus); 
- Gråanden (Anas platyrhynchos); 
- Ringduen (Columba palumbus);  
- Haren (Lepus Europaeus); 
- Vildkaninen (Oryctolagus cuniculus). 
 
Strafferammerne for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven er 
forskellige fra sag til sag. Ift. at dræbe en ulv eller andre såkaldt 
IV-arter under EU’s habitatdirektiv er der tale om en forbry-
delse, hvis dette drab er forsætligt. I det tilfælde kan der pålæg-
ges en fængselsstraf op til seks år, samfundstjeneste eller en 
bøde i femte kategori (maksimalt 83.000 euro). Hvis drabet ikke 
skete forsætligt, er der tale om en lovovertrædelse. I det tilfælde 
kan der pålægges en fængselsstraf op til et år, samfundstjeneste 
eller en bøde i fjerde kategori (maksimalt 20.750 euro).  
 
Hvis man efter drabet fx sælger dyret/dyrets skin, og værdien 
heraf er større end ¼ af den maksimale bøde der i den pågæl-
dende sag ville kunne pålægges, forhøjes bøden til følgende ka-
tegori. Det betyder i dette tilfælde fra kategori fire til fem eller 
fra kategori fem til kategori seks. I denne sjette og sidste bøde-
kategori kan der pålægges bøder op til 830.000 euro.  
 
I Nederlandene er der ingen specialiserede enheder eller særlige 
efterforskere, der udelukkende beskæftiger sig med overtræ-
delse af jagtbestemmelserne. Flere forskellige instanser har be-
føjelser til at efterforske mulige overtrædelse af jagtbestemmel-
serne og uddele bøder.  
 
Inden for det nationale politi findes enheder målrettet naturlov-
givning, som bl.a. beskæftiger sig med jagtbestemmelserne. Fø-
devarestyrelsen kan også undersøge meldinger om mulige over-
trædelser af jagtbestemmelserne. Desuden har skovfogeder sær-
lige beføjelser til at efterforske overtrædelser og pålægge bø-
der.” 

 

For så vidt angår Polen har Justitsministeriet modtaget følgende oplysnin-

ger: 
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”Wolves (Canis lupus) are under protection in Poland according 
to the Act on Nature Conservation (Dz.U. 2018, poz. 1614). The 
Act in Art. 131 provides sanctions for violation of the Act’s pro-
visions - including for capturing or killing of wolves as outlined 
in point 1a - in the form of detention or a fine/penalty, and in 
Art. 132 refers in this regard to the Petty Offences’ Code (Dz.U. 
2018, poz. 618). The Petty Offences’ Code provides that the 
punishment in the form of a detention is from 5 to 30 days and 
in the form of a fine/penalty is from 20 PLN to 5,000 pln (ca. 35 
dkr til 8.750 dkr). 
 
In Poland there are several services in this regard: 
 
- The State Hunting Guard: uniformed, armed and equipped 
with off-road marked transportation means subordinated to the 
voivod (the voivod is a government representative in the region) 
– based on the Hunting Law (Dz.U. 2018, poz. 2033). The State 
Hunting Guard is to control the execution of the provisions of 
the act - the Hunting Law, in particular as regards: protection of 
animals, control of poaching and all kinds of hunting, combating 
hunting crimes and offences, control of the legality of the pur-
chase and trade of game, control of entrepreneurs conducting 
business activity within the scope of live game trade and trade 
in carcasses of animals and their parts, concerning keeping rec-
ords of purchase in each sales point. 
 
- In the national parks: National Park Service - based on the Act 
on Nature Conservation – performs in the national parks tasks 
related to protection of property and combating crimes and of-
fences in the field of nature  
 
- In the state forests: The Forest Guard – based on the Act on 
Forestry. Forest guards deal with combating crimes and of-
fences within the scope of forest damage and nature protection 
and perform other tasks concerning property protection 
 
According to the Ministry of Environment, there is no special 
units in the police dealing with violation of the hunting law, law 
on nature protection or the law on the forestry.” 

 

For så vidt angår Portugal har Justitsministeriet modtaget følgende oplys-

ninger: 

 

”According to the PT National Institute for Nature and Forests’ 
Conservation, the PT legal framework applicable to wolf hunt-
ing is considered to be a case study given the existent of a con-
flict between the law which protects the Iberian wolf (from 
1988) and the decree-law issued afterwards (2016) to regulate 
it.  
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The Iberian Wolf (Canis lupus signatus ) is classified as an en-
dangered species, protected by PT law 90/88. Such law qualifies 
wolf’s killing and capture as crimes. Furthermore, the PT Penal 
Code also establishes that hunting protected species (e.g. 
wolves) is a crime punished with imprisonment up to 5 years.  
 
However, the Law 90/88 lacked regulation and for that purpose 
it was later published the decree law 54/2016. Against the rec-
ommendation of ICNF, this decree-law classified wolf hunting 
not as a crime (i.e. punished with imprisonment) but merely as 
a “very serious administrative offense” (i.e. punished only with 
pecuniary fines). ICNF had recommended perpetrators to be 
punished with imprisonment up to 5 years. 
 
It is the opinion of the ICNF that in such a case of conflict be-
tween laws the perpetrator must be punished for both having 
committed a crime and an administrative infraction. This mean 
the offender should be subject to imprisonment and that this 
should not exclude the application of pecuniary fines. Neverthe-
less, in the course of the conversations with the Embassy, it was 
mentioned that offenders are not infrequently punished only 
with a fine.  
 
The ICNF expects the applicable legislation to be revised soon 
and will be striving for the criminalization of wolf killing. 
 
The Nature and Environmental Protection Service (SEPNA), es-
tablished under the Portuguese Security Force GNR (National 
Republican Guards), is the security force specially dedicated at 
ensuring compliance with the hunting legislation. ICNF ex-
plained that quite often SEPNA is not able to identify the wolf 
killers. Therefore, with the the aim of increasing the chances for 
a successful identification, it is the intention that SEPNA units 
will increasingly integrate in their teams criminal investigation 
specialists.” 

 
For så vidt angår Rumænien har Justitsministeriet modtaget følgende oplys-

ninger: 

 

”Dele af "Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the 
conservation of natural habitats and of wild fauna and flora" er 
i Rumænien implementeret i lov nr. 407 af 9. november 2016. 
Ifølge lov 407 straffes ulovlig jagt på ulve med en bøde på 1.000 
euro.  
 
Sager om ulovlig jagt varetages af Afdelingen for Våben, ek-
splosiver og farlige stoffer.” 

 
For så vidt angår Slovakiet har Justitsministeriet modtaget følgende oplys-

ninger: 
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”According to Act No. 274/2009 Coll. on hunting and on the 
amendment of some laws, as amended, the Ministry of Agricul-
ture and Rural Development of the Slovak Republic (“MARD 
SR”) annually determines the grey wolf (Canis lupus) hunting 
quota. According to Section 71 (1) (a) (6) of MARD SR Decree 
No. 344/2009 Coll., implementing the Hunting Act, as 
amended, the time for the wolf hunting is determined from 1 
November to 15 January, except for selected areas in which the 
wolf is protected all year round. 
 
Everyone who carries out game hunting must have a valid hunt-
ing license (Section 51) and a hunting permit (Section 53) and 
must be recorded in the visitors’ book of the particular hunting 
ground (Section 54). After capturing a large predator - the grey 
wolf, the hunter is required to identify it with a mark indicating 
an animal caught (Section 64). In the hunting permit, the hunter 
must also indicate the time and the code of the mark used to 
identify the animal caught (Section 55 (10) of the Hunting Act).  
 
If the hunting permit had been issued, but the hunter forgot it 
and therefore could not present it during the hunting, along with 
other documents, it would be an offense in the field of hunting. 
Under Section 76 (4), the following may be imposed for the of-
fense: a reprimand, a fine ranging between EUR 30 and EUR 
3,000, a prohibition of activity up to one year, or a denial of the 
case. 
 
In the case of illegal hunting, i.e. hunting of the grey wolf with-
out a permit, hunting at the time of protection or hunting in a 
forbidden way, it is a criminal act of poaching according to Sec-
tion 310 of the Criminal Code No. 300/2005 Coll. The criminal 
act of poaching is also committed by the person who hides, pre-
serves or transfers an unlawfully caught or found animal (wolf) 
to himself or to another person. Such an act can be punished 
with a sentence of imprisonment for up to two years.  
 
Imprisonment for six months to three years can be imposed on 
an offender who commits the abovementioned act in mass-effi-
cient or abusive manner, or to a minor extent, or on an offender 
who is a person with a special duty to protect the environment.  
 
Imprisonment for one to five years can be imposed on an of-
fender who commits the abovementioned act and has already 
been convicted of such an act before, or if the act is committed 
to a greater extent or in a more severe manner. 
 
Imprisonment for three to eight years can be imposed on an of-
fender who commits the abovementioned act to a considerable 
extent. 
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Imprisonment for four to ten years can be imposed on an of-
fender, who commits the abovementioned act to a large extent. 
 
A specialized unit - the Department of Detection of Hazardous 
Materials and Environmental Crime - has been set up within the 
Police Corps in Slovakia. In addition to other offenses related to 
environmental damage, this department also investigates the 
crime of poaching.” 

 

For så vidt angår Slovenien har Justitsministeriet modtaget følgende oplys-

ninger: 

 

”Individuals are fined from 420 to 1.200 euros for a violation of 
Game and Hunting Act in terms of illegal hunt on wolves. 
 
The main surveillance authorities are Hunting Inspection and 
Police, but there are no other specialised units.” 

 

For så vidt angår Storbritannien har Justitsministeriet modtaget følgende op-

lysninger: 

 

”Det britiske ministerium for Miljø, Fødevarer og Landbrug 
(DEFRA) oplyser, at der ikke er vilde ulve i UK.  
 
Det oplyses endvidere, at enheden ”National Wildlife Crime 
Unit” (der finansieres delvist af DEFRA og Home Office) assi-
sterer regionalt politi med at håndtere forbrydelser mod dyreliv. 
Enheden indsamler og analyserer oplysninger/beviser mhp. at 
dele dem med politiet og assistere i efterforskninger.  
 
Håndhævelse af jagtlovgivning i UK er et operationelt anlig-
gende for politiet. Det er op til den enkelte Chief Constable at 
afgøre, hvordan deres ressourcer anvendes, og det er op til lo-
kalvalgte Police and Crime Commissioners at holde det lokale 
politi ansvarlige – herunder ift., hvordan de håndterer den type 
kriminalitet, der har størst betydning for lokale beboere og virk-
somheder.” 

 

For så vidt angår Sverige har Justitsministeriet modtaget følgende oplysnin-

ger: 

 

”EU’s habitatdirektiv er ikke direkte indarbejdet i den svenske 
jagtlovgivning. Denne opstiller imidlertid en strafferamme på 
fængsel mellem seks måneder og fire år for ”grovt jaktbrott”; 
herunder jagt på truet eller sjældent vildt. Strafferammen gælder 
også dyreplageri af de nævnte typer vildt. 
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Mistanker om brud på den svenske jagtlovgivning efterforskes 
af et lille antal specialister ansat på nationalt niveau i det sven-
ske rigspoliti. Generelt er jagtforbrydelser vanskelige at opklare, 
idet de begås i tyndt befolkede områder, og bevisbyrden ofte er 
afhængig af vidneudsagn fra den mistænktes venner og be-
kendte. Sammenlignet med andre typer kriminalitet forekom-
mer jagtforbrydelser relativt sjældent, hvorfor man – sammen-
holdt med efterforskningens specielle karakter – har valgt at 
have et mindre antal specialister i politiet, som efterforsker jagt-
forbrydelser i hele Sverige. 
 
Strafniveauet for overtrædelse af jagtlovgivningen i Sverige af-
hænger af forbrydelsens karakter. At skyde en ulv straffes som 
udgangspunkt med fængsel i seks måneder. Skærpende omstæn-
digheder er eksempelvis dyreplageri og planlægning af forbry-
delsen. I disse tilfælde har man set eksempler på strafudmåling 
op til to års fængsel i Sverige.” 

 

For så vidt angår Tjekkiet har Justitsministeriet modtaget følgende oplys-

ninger: 

 

”Tjekkiet har indrettet sin lovgivning om jagt og naturbeskyt-
telse i overensstemmelse med Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. 
maj 1992 om bevar af naturtyper samt vilde dyr og planter. 
 
Bekendtgørelse nr. 395 af 13. august 1992 af lov nr. 114 af 25. 
marts 1992 om natur- og landbeskyttelse fastsætter, at ulve (Ca-
nis lupus) er omfattet af fredede vildtlevende dyr, der er natur-
ligt forekommende i den tjekkiske natur, og er optaget på bilag 
III af kritisk truede dyr. 
 
Det fremgår af lov nr. 449 af 27. november 2001 om jagt, at der 
er forbud mod at jage fredede vildtlevende dyr. Jagt på ulve be-
tragtes som en overtrædelse af lov nr. 114 af 25. marts 1992 om 
natur- og landbeskyttelse og lov nr. 449 af 27. november 2001 
om jagt og straffes ifølge den tjekkiske straffelovgivning § 304 
om krybskytteri. 
 
Man vil blive straffet for ulvedrabet med frakendelse af retten 
til at have og erhverve jagttegn eller med fængsel i indtil 2 år. 
Straffen kan stige til bøde (op til 30 000 CZK) eller til fængsel 
i indtil 5 år, hvis man blandt andet jager på en måde, der udsæt-
ter vildtet for unødige lidelser, eller hvis der med overtrædelsen 
er opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende 
selv eller andre. Lovgivningen blev senest ændret i 2017. 
 
Man kender ikke til, at der har været eksempler på ulvekryb-
skytteri i Tjekkiet, selvom herværende ulvepopulation er i frem-
gang. Den er således steget fra 3 i 2011 til 118 i 2017. 
 



 

 
24 

Overordnet set bliver strafferammerne for overtrædelsen af jagt-
loven anvendt i begrænset omfang, da bevisbyrden for krybskyt-
teri kan være vanskelig at løfte. Krybskytten må afsløres på 
fersk gerning. 
 
I Tjekkiet har man en særskilt kriminalpolitienhed, der beskæf-
tiger sig med miljøkriminalitet, heriblandt overtrædelser af jagt-
lovgivningen. Denne enhed bliver oplært (én gang hvert andet 
år) af medarbejdere fra Landbrugsministeriet med speciale i jagt 
og vildtforvaltning.  
 
Desuden har man inden for hvert jagtareal udvalgt en jagtvagt, 
der kan kræve, at personer, som befinder sig i arealet med jagt-
riffel eller jagthund, fremviser deres jagttegn.  
 
Eftersom Tjekkiets statspoliti har ansvar for at forebygge krimi-
nalitet, heriblandt krybskytteri og skal sikre, at lov nr. 119 af 9. 
april 2002 om våben overholdes, er politiet også berettiget til at 
forlange fremvisning af ID-kort og våbentilladelse af personer, 
der kan blive sigtet for krybskytteri.” 

 

For så vidt angår Tyskland har Justitsministeriet modtaget følgende oplys-

ninger: 

 

”Ifølge straffelovgivningen og naturbeskyttelseslovgivningen, 
som har implementeret ovenstående direktiv, kan krybskytteri i 
Tyskland straffes med bødestraf eller op til 3 års fængsel, under 
særligt skærpende omstændigheder op til 5 års fængsel. Ulovligt 
fiskeri straffes med bøde eller op til 2 års fængsel. Ambassadens 
kontaktperson har oplyst, at den maksimale strafferamme for 
jagt på ulve vil være 5 års fængsel. 
 
Der findes ikke specialiserede enheder eller særlige efterfor-
skere med speciale i efterforskning af sager om overtrædelse af 
jagtlovgivningen i Tyskland.  
 
I Tyskland er der i perioden 2007 – 2016 blevet idømt 26 fæng-
selsstraffe for krybskytteri. Heraf er 23 gjort betingede. Herun-
der ses en tabel over fordelingen af de idømte straffe, hvor alle 
domme i perioden indgår. 
 

 
< 6 måneder 6 måneder 

6-9 må-

neder 

9-12 må-

neder 

1-2 

år 

2007 0 1 0 3 0 

2008 1 0 3 1 1 

2009 1 0 0 2 1 

2010 1 1 0 0 0 

2011 0 1 1 0 0 
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2012 0 0 1 2 0 

2013 0 0 0 1 0 

2014 2 0 0 0 0 

2015 0 1 0 0 0 

2016 0 1 0 0 0 

 

De tre idømte fængselsstraffe i perioden, som ikke var betin-
gede, var en dom på 6 måneder og en dom på ml. 9-12 måneders 
fængsel, begge i 2007, samt en dom på 6-9 måneders fængsels-
traf i 2012. 
 
Der kan i forbindelse med krybskytteri også idømmes bøde-
straffe. I Tyskland er der i perioden 2007-2016 blevet idømt 189 
bødestraffe. Nedenfor ses en oversigt over de idømte bøde-
straffe og antallet af dagbøder for hver af bødestraffene i perio-
den. 
 

Idømte bødestraffe for krybskytteri, opgjort i antal dagbøder  

 
I alt  

5-15 

dage 

6-30 

dage  

31-90 

dage  

91-180 

dage  

2007 25 1 13 9 2 

2008 13 3 5 4 1 

2009 33 1 10 18 4 

2010 19 3 8 5 3 

2011 21 0 6 12 3 

2012 14 0 4 9 1 

2013 10 1 3 6 0 

2014 21 1 6 10 4 

2015 16 3 4 7 2 

2016 17 0 4 8 5 

 
For den interesse det måtte have, er nedenfor indsat en tabel over 
antallet af illegalt dræbte ulve i Tyskland i perioden 2000 – 15. 
oktober 2018 opdelt efter de delstater hvor ulvene er dræbt. I 
perioden er der i alt blevet dræbt 35 ulve i Tyskland. 
 

År BW BY BB MV NI RP SN ST I alt 

2000 
        

0 

2001 
        

0 

2002 
        

0 

2003 
    

1 
   

1 
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2004 
 

1 
      

1 

2005 
        

0 

2006 
        

0 

2007 
  

1 
 

1 
   

2 

2008 
        

0 

2009 
      

1 1 2 

2010 
        

0 

2011 
      

2 
 

2 

2012 
     

1 
  

1 

2013 
      

1 
 

1 

2014 
  

3 
   

2 
 

5 

2015 
  

1 
   

1 1 3 

2016 
  

2 1 1 
  

1 5 

2017 1 
 

2 
 

1 
   

4 

2018 
  

3 
 

3 
 

1 1 8 

I alt 1 1 12 1 7 1 8 4 35 

Forkortelser: BW: Baden-Württemberg, BY: Bayern, BB: Bran-

denburg, MV: Mecklenburg-Vorpommern, NI: Niedersachsen, 

RP: Rheinland-Pfalz, SN: Sachsen, ST: Sachsen-Anhalt.” 
 

For så vidt angår Ungarn har Justitsministeriet modtaget følgende oplysnin-

ger: 

 

”In Hungary, the 1 § of the decree 79/2004 on implementation 
rules of the Law on wildlife protection, management and hunt-
ing specifies which animal species can be subject to hunting. In 
the aforementioned list, the wolf (canis lupus) is not listed, so 
hunting of it is not allowed. Furthermore, the paragraph 28 § (1) 
of the Law on wildlife protection, management and hunting says 
that the person who is entitled to hunt must not endanger the 
survival of the species. 
 
In Hungary, the wolf is a highly protected species which is de-
scribed in the Second annex of the Decree 13/2001 on protected 
and highly protected flora and fauna. In view of the above men-
tioned, the hunting of wolves in Hungary can only be done le-
gally, if authorized by the competent authority. Other cases are 
illegal and can be counted as poaching which is investigated by 
the relevant police department and local hunting authorities.  
 
Poaching is sanctioned according to the Criminal Code 2012 of 
Hungary. Section 245 C) states that: (Any person who) “is en-
gaged in activities for the killing or capturing of wild game, or 
any vertebrate animal under special protection or any protected 
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animal using unauthorized hunting equipment and methods pro-
vided for in specific other legislation, or on restricted hunting 
grounds, is guilty of a felony punishable by imprisonment not 

exceeding three years.”  
 
Besides, section 253 § “Prohibition from Residing in a Particu-
lar Area” states that: “Banishment may also be imposed against 
the perpetrators of environmental offenses, damaging the natu-
ral environment, poaching game, poaching fish, violation of 
waste management regulations and organisation of illegal ani-
mal fights.” 
 
The person may be banned from one or more settlements or a 
particular area of a settlement or the country, if the stay of the 
person endangers public interest. 
 
The breach of the Hungarian legislation on hunting and the de-
tection of the acts is subject to investigation by the police offic-
ers competent in the place where the act was committed. A unit 
dealing only with violations of hunting rules does not exist 
within the police force.” 

 
For så vidt angår Østrig har Justitsministeriet modtaget følgende oplysnin-

ger: 

 

”I Østrig er jagtlovgivningen samt regler om naturbeskyttelse 
underlagt forbundslandenes kompetencer, hvorfor der ikke fin-
des nogen ensartet national lovgivning på området. 
 
Det gælder i samtlige ni forbundslande, at ulven er fredet året 
rundt. Overtrædelse af lovgivningen straffes i samtlige lande 
med bøder (”Geldstrafe”). I nogle forbundslande er der endvi-
dere hjemmel til frihedsstraffe (”Freiheitsstrafe”). I vedhæftede 
dokument findes en oversigt over de enkelte forbundslandes 
strafferammer. 
 
Det meddeles endvidere, at der i Østrig ikke findes nogen spe-
cialiseret enhed for sager om overtrædelsen af jagtlovgivnin-
gen.” 

 
 

Justitsministeriet har ikke modtaget svar fra Cypern, Grækenland, 

Letland, Malta og Spanien.     
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indledende drøftelse af emnet. Dit brev vil derfor indgå i det fortsatte arbejde.

Med venlig hilsen
Jan Eriksen,
formand.

Sendt fra min iPad

Start på videresendt besked:

Fra: Niels Erik Andersson <neand53@gmail.com>
Dato: 28. april 2020 kl. 22.36.21 CEST
Til: jejaneriksen@gmail.com
Emne: Vs:  Perspektiver på jagt med riffel I Danmark i fortid, nutid og fremtid.

Sendt fra min iPad

Start på videresendt besked:

Fra: Niels Erik Andersson <neand53@gmail.com>
Dato: 28. april 2020 kl. 21.47.38 CEST
Til: mfvm@mfvm.dk, jm@jm.dk, jejaeriksen@gmail.com,
stavnsbjerg19@gmail.com, miljøministeren@mfvm.dk,
foedevareministeren@mfvm.dk
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Emne: Perspektiver på jagt med riffel I Danmark i fortid, nutid og fremtid.

Til ;iljøministeren, Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling, Justitsministeren
og Vildtforvaltningsrådets formand, næstformand.

Invitation til læsning og mulighed for forandring.
Hermed 3 forslag til ændring af forhold omkring riffeljagt i Danmark, hvor alvorlige
forhold efter min erfaring gør en forandring påkrævet snarest.
Forslaget er hermed til jeres disposition.

Med venlig hilsen.
Niels Erik Andersson
Nabevej 15. 8800 Viborg
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Til Miljøminister Lea Wermelin, Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling Mogens Jensen, 
Justitsminister Nick Hækkerup, 
Medlemmer af Vildtforvaltningsrådet,

Af Niels Erik Andersson
Pensioneret lærer og uddannelsesvejleder.
Prøvegodkendt jagttegnskursuslærerunderviser siden 1984 mm.

Perspektiver på jagt med riffel i Danmark i fortid, nutid og fremtid.

Efter 49 års jagtudøvelse med bl.a. riffel har jeg opnået en del erfaringer, gjort mig nogle 
iagttagelser, samt reflekteret over riffeljagtens form og udbredelse. Derfor vil jeg tillade mig, som 
selvstændig person udenfor organisationssammenhæng, at foreslå nogle tiltag på egne vegne, der vil
gøre alle riffeljægere dygtigere, give forslag til strukturelle og ansvarsmæssige forbedringer vedr. 
skydetårne og skydestiger og skærpe sikkerheden omkring kuglefang betydeligt ved afgivelse af 
riffelskud. Jeg er menigt medlem af en Jagtforening i Midtjylland.

Som 18 årig i sommeren 1971 henvendte jeg mig på Lemvig politistation med ønsket om en 
våbentilladelse til jagtriffel, fordi jeg havde fået lov til at jage råvildt hos en landmand i Fousing. 
Betjenten var noget afvisende overfor en ung mand på 18 år, der ganske vist var personlig myndig, 
men var 3 år for ung til at have valgret. Efter en lang snak skulle jeg opgive mine personlige data og
landmandens navn, adresse, tlf. nr. samt berette om arealets størrelse. Derefter ville betjenten 
kontrollere oplysningerne ved personlig kontakt til landmanden. 
Dengang var der kun få jægere der havde en jagtriffel og et jagtareal, hvor et sådant våben 
overhovedet gav mening. Senere på efteråret fik jeg min våbentilladelse. Jeg kom igennem nåleøjet.

I dag 49 år efter er situationen fuldstændig forandret og ikke kun til det bedre. Antallet af 
riffeljægere er stadigt stigende. Er der tale om en bæredygtig balance mellem riffeljægerne antal, 
vildtbestandens størrelse og Danmarks areal? Næppe. En del jægere har faste aftaler i vore 
nabolande. Det har været og er gode tider for våbenhandlerne. Ændringerne af jagtprøvereglerne, så
jagtkursisten efter bestået prøve ikke fremover skal bestå haglskydeprøven før denne kan gå til  
riffelprøven, er efter min erfaring et pædagogisk særhensyn, der kan give uventede konsekvenser. 
Det betyder, at disse jægere kun er ”halve jægere”. De vil næppe lære samarbejdet mellem jæger og 
hund at kende. De kan eje et haglvåben, anvende det på en skydebane, men vil aldrig kunne 
anvende det til jagt. Hvordan kontrollerer man det? Hvad med forsikring, hvis de uset jager med 
haglgevær de ikke er godkendt til og der indtræffer en ansvarspådragende ulykke? 

Haglskydeprøven, hvor man med 18 patroner skal afgive max. 6 skud i 3 retninger og blot  træffe 2 
i hver retning for at bestå. Det var let for nogle, nogle skulle øve intensivt for at have en chance for 
at bestå, andre kunne ikke lære det. Fint nok. Dumpet. Der er ingen grund til du skal skyde efter 
vildt, når du ikke kanne ramme en lerdue, der flyver når du kalder på den, i en kendt retning og du 
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ved den er skudbar. Ved vildt skal du desuden artsbestemme, tænke jagttid og vurdere om der er 
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forsvarlig sikkerhed til at løsne skuddet.  Der er ikke mangel på jægere, men nu kan disse med en 
overkommelig riffelprøve afgive riffelskud, som er langt farligere for omgivelserne. og kræver 
større indsigt og omtanke. Hvordan kunne denne ændring nyde fremme? Hvem har fordel deraf. De 
sikre vindere er, jagtudlejere, våbenhandlere og jagtrejseindustrien. Taberne er hjortevildtet med et 
forhøjet jagttryk, dertil kan nye jægere være nervøse og urutinerede omkring våbensikkerhed.

Jagt med riffel er blevet så populært, som aldrig før, Siden kolonierne i Afrika blev selvstændige og 
Østblokken kollapsede, har der takket være en generel velstandsstigning i befolkningen, faldende 
priser på flyrejser, været billige rejsemuligheder for personer med økonomi og udlængsel. 
Det gælder også jagtturismen, hvor især riffeljagt i bla. trofæmæssig sammenhæng har opnået en 
global udbredelse.

Om godt 14 dage starter bukkejagten den 16. maj ved solopgang her i Danmark. I år vil det blive 
den farligste tid i naturen for personer, dyr og genstande siden befrielsessommeren i 1945. 
Hvorfor? Coronasituationen har lukket alle grænser. De 1000 – vis af jægere der hvert forår 
nedlægger 2-5-10 råbukke i f. eks. Polen, Ungarn, Skotland og England vil dette forår forsøge sig i 
den danske bukkejagtsperiode fra 16/5-15/7. Jeg håber for os alle, at vi må undgå jagtulykker og 
tragiske hændelser.

Med udgangspunkt i mine egne erfaringer med jagt, jægere og sikkerhed omkring vores lille 
ejendom vil jeg efterfølgende foreslå nogle konkrete ændringer. 

I efteråret 1993 købte vi resterne af en nedlagt svinegård, med 14,5 ha delvist bevoksede skråninger 
i den nordlige del af en tunneldal, grænsende ned til en bæk i skel mod syd. I 2015 købte vi 
ejendommen på 9,5 ha. syd for bækken. Arealet er nu et velarronderet område med tunneldalens syd
og nordside og ca. 7oo meter bæk i midten. Bækken er i kote 14 og arealerne syd og nord for 
tunneldalen er i kote 40-45.(moh) 
På naboarealernes højtliggende marker i syd og nord er der effektivt drevet planteavl i monokultur, 
uden særlige ledelinier for vildtet. Kun få steder er der læhegn. Et enkelt sted i sydvest er der 
juletræsproduktion under hegn. 

Med mottoet ”Man skal yde, før man kan skyde”. plantede vi i årenes løb 18000 træer og buske, 
som læbælter og remiser, samt anlagde 2 søer. Nyplantning forgår stadig. Alt skete for beskattede 
lønmodtager midler. Efterhånden steg vildtbestanden. Råvildtet var i fremgang. Jeg var og er en af 
de få grundejere i området, der selv udøver jagt. De fleste andre ejendomme har under en eller 
ander form udlejet/overdraget jagtretten. Det giver forskellige motiver omkring jagtudøvelse, 
jagttryk, interesse for plantning, anlæggelse af fodermarker mm. For 5-10 år siden kunne jeg uden 
videre lade en lovende pladsbuk gå nogle sæsoner af avlsmæssige årsager. Trofæer har ikke den 
store betydning for mig. 

De seneste år har der lydt flere og flere riffelskud i nærområdet. Den 16. maj i 2019 talte jeg fra 
morgen til aften 15 eller 16 riffelskud i nærområdet. Flere riffeljægere ønsker et sted at jage. 
Landmændene får mere i lejeindtægt. Jagttrykket stiger. .…..Denne proces med årsag og virkning er
nærmest generel for jagtområdet. Jeg oplever en adfærdsforskel mellem jagtejere og jagtlejere. 
Tidsperspektivet er endnu en faktor. Man vil så gerne udøve sin jagtinteresse, det er billigere at leje 
end at købe. Det kræver tålmodighed, at pleje og plante vedholdende i årevis, Det er jo det modsatte
af ”tidens tand” med højt tempo og umiddelbar behovstilfredsstillelse.

Som andre steder i Jylland har kronvildtet også bredt sig hertil. En gammel drøm siden 
ungdomsårene, var for mig at skyde en kronhjort. Årene gik. Af socioøkonomiske årsager kom jeg 



aldrig rigtigt i nærheden af kronvildtarealer. Og pyt med det.
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Jeg fyldte 60 år og gik på efterløn. I september 2013 skete det utrolige. Jeg nedlagde en spidshjort 
på eget areal, hvor vi havde plantet og udviklet naturområdet  sider 1993. Det var mageløst og 
oplevedes, som en belønning for biotopindsatsen.Værdien af kødet i husholdningen og oplevelsen   
af succes med egen biotopforbedring var for os af større værdi end at købe sig til et trofæ i udlandet 
og lade kødet blive der.
Sidste år afslørede vildtkameraet 2 hinder med nyfødte kronkalve på arealet. I år den 26. april 
afsløredes årets første nyfødte kronkalv på arealet. Den vurderes til at være 14 dage gammel og født
omkring den 12. april. Hvilken fryd og glæde for os at kende til dette, men vi vover knap 
nævne det. Jeg håber du evner, at holde tand for tunge. 

Her som andre steder i Jylland er kronvildtet i hastig fremgang. Jagtudøvelsen på kronvildt er 
intensiv og nu og da hænder det, at jægere udviser en adfærd, der ikke afspejler den grundlæggende 
karakteropbyggelse fra barnsben i kirken, skolen eller senere på jagttegnskurset.

Det grundlæggende er jagtprøven med bl.a . jagtloven med tilhørende bekendtgørelser. Da det for 
ca. 20 år siden ikke længere var tilstrækkeligt til en vedvarende prægning af jægernes adfærd, 
indførte Vildtforvaltningsrådet. ”De jagtetiske regler”.  Kronvildtets kraftige udbredelse de senere 
år. Afskydningsstrategier, sikkerhed og kuglefang på små eller flade jagtarealer. Hvem må skyde 
kronvildtet, som der er rigeligt af. Skal de store landbrug og skovejere, naturstyrelsen have 
indtjeningsmuligheden og samtidig kompenseres for vildtskader af det offentlige eller kan også 
jægere på mindre arealer få glæde af krondyrkød i husholdningen. Diskussionen er hidsig og 
afspejler stærke interessemodsætninger.  Vildtforvaltningsrådet indførte derfor allerede for mere end
10 år siden. ”Vildtforvaltningsrådets etiske regler for kronvildtjagt”. Disse 2 etiske regelsæt 
indgår i jagttegnsundervisningen og jagtprøven.
For 2 siden vedtog Vildtforvaltningsrådet desuden ”De etiske regler for dåvildtjagt”. 

Dertil er landet nu inddelt i forskellige jagtzoner for kronvildt og dåvildt, med store variationer i 
tidsrum for jagten på kalve, han og hundyr, antal sprosser mm. Der er ret så indviklet, men 
adfærdsregulerende og jagtdæmpende.Om det fremmer den ønskede bestand og aldersfordeling i 
alle egne er grundlag for intensive meningsudvekslinger.

Grundlæggende skulle al jagtudøvelse være dækket ind ved jagtloven med tilhørende bestemmelser.
Hvad er det der åbenbart mangler hos en stor andel af jægerne, siden der udstedes etiske regelsæt på
stribe? Ender det med vi skal have etiske regelsæt for endnu flere vildtarter? Er det fordi nogle 
personer vil sætte et skriftligt aftryk på deres virke? Kontrol og skrivelysten er så omfattende, at 
tidligere statsansatte DDR medarbejdere kunne blive misundelige. Men nytter det? Er det det der 



skal til for en varig adfærdsændring. 
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Rundt om vores areal er jeg de senere år og lige nu blevet opmærksom på 3 ulovligt opstillede 
skydestiger, der ikke overholder afstandskravet på 130 m. Dertil et ulovligt, skæmmende skydetårn 
i en indhegnet juletræskulter  med nye planter på 10-15 cm højde. Vores areal er nu åbenbart så 
spændende, at jagtudlejere indtjeningsmæssigt kan drage fordel deraf. Nogle jægere på udlejede 
naboarealer vil tilsyneladende med alle midler nærmest ”ønske sig ind under dynen”. Dertil fodres 
der for kronvildt med sliksten direkte i skellinien. I juletæskuluren på over 20 ha er der undladt 
hegn i et stykke på 60 x 210 i skel til mig og 2 andre naboer. Derved opstår en sluse eller fangfold i 
en smal dal på et strategisk sted. 
Her er opstillet en skydestige 60 meter fra skel og ulovligt i forhold også til andre naboer. Der er 
opstillet en fodertønde i midten af dalen mod nord og en sliksten i 2 meters højde i skel til mig. Der 
er ikke kuglefang mod nord til en nabo og mod øst mod mit areal er der heller ikke tilstrækkeligt 
kuglefang. Det er ikke betrykkende. 
Jeg er folkepensionist og føler ikke længere jeg har den fysiske formåen til, at risikere en ”fri 
meningsudveksling” med en nabojæger i skel langt fra beboelse. Så hvordan får jeg ryddet op i 
disse ulovligheder. Jeg er i kontakt med Naturstyrelsen og Politiet om forholdene og overvejer det 
næste skridt. Disse eksempler er dog af generel karakter og vil kunne genkendes utallige steder i 
landet, hvor jagten synes attraktiv. Overalt i landet vil man desuden fra offentlig vej kunne se 
skydetårne der er ulovligt placeret. Så vilje og evne til at overholde jagtloven, er ikke til stede hos 
alle jægere! Hvad gør vi så?

Bekendtgørelsen om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber. Nr1652 af 19. december 2017 
er ellers tydelig nok.
Kap 1. paragraf 1. stk 2,1) ”Skydetårnet eller skydestigen skal være anbragt mindst 130 m fra 
anden ejendom, medmindre andet skriftligt er aftalt med ejeren af den anden ejendom”.

Jeg er i intet tilfælde blevet kontaktet af nabo eller nabojæger inden skydestigernes opstilling. Jeg 
har skrevet til naboer om ”manglende skriftlig tilladelse forud for opstilling af skydestige nærmere 
end 130 m fra skel”. Foreløbig er en skydestige blevet fjernet.

Samme bekendtgørelse paragraf 13, stk 2 ”Øvrig fordring af kronvildt skal ske i en afstand af 
mindst 130 m fra de platforme og skydestiger, der er nævnt i paragraf 1, stk 2 og mindst 130 
meter fra anden ejendom.
Stk 3. Uanset stk 2, kan der ske fodring af kronvildt nærmere end 130 m fra anden ejendom på 
ejendomme, hvor ejeren ikke har overdraget jagtretten på kronvildt til andre”. 

Ved udlejet eller overdraget jagtret må der altså ikke fordres for kronvildt nærmere end 130 mfra 
skel. Ejeren må gerne, hvis jagten ikke er overdraget og han selv jager på sit areal, Dette for at 
holde vildtet ”hjemme”, så vildtet ikke lokkes ud og beskydes på f.eks små udlejede arealer.

Jagtloven Paragraf 28. ”Udfodring af vildt med jagt for øje må ikke finde sted. Vildt må ikke 
beskydes på jorden eller på vandet i umiddelbar nærhed af foderplads”. 

Kuglefang og sikkerhedsaspektet ved riffeljagt er her af afgørende betydning.

Ved skudafgivelse fra den ene skydestige er der kuglefang i mine grantræer, marken mod vest og 
over mod min garage. Det er bekymrende, livsfarligt og ansvarspådragende.

Et alvorligt og juridisk overset forhold i jagtloven er, at der mangler en tydelig bestemmelse for 
riffelkugler og kuglefang. Dette afsnit er loven er ikke blevet opdateret i takt med at riffeljægernes 
antal er steget betydeligt.
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Ved Jagtrettens udøvelse generelt er der lovgivet i Jagtloven Kap 4. i Paragraf 22. 2 ”Ingen må 
jage på en måde, der skader personer, husdyr eller genstande eller udsætter personer for 
nærliggende fare for at blive skadet, eller 2) medfører haglnedfald på anden persons bolig, have 
eller gårdsplads”. Samt Jagtlovens paragraf 19. ”Der må ikke under jagt afgives skud inden for 
en afstand af 50 m fra beboelsesbygninger, medmindre der foreligger samtykke fra beboeren”.

Der nævnes intet om riffelkugler/projektiler, men det forudsættes, at disse heller ikke må havne nær 
bolig, have, gårdsplads. 
Altså må haglnedfald finde sted alle andre steder, også over skel og ind på naboarealer. Det sker 
overalt i jagtsæsonen, men jægeren står til ansvar for Jagtlovens paragraf 22. 2 og naturligvis. 
straffelovens paragraf 252.
Derfor må en nabojæger altså under iagttagelse af Paragraf 22.2 og straffeloven paragraf 252 gerne 
bruge  naboens areal som kuglefang for riffelskud. Ved kraftige kalibre med klasse 1 våben har 
ammunitionen en dræbende sikkerhedsafstand på 3-5 km. Se Bekendtgørelse om våben og 
ammunition der må anvendes til jagt.nr. 923. af 27. juni 2016 Kapitel 2. paragraf 3.1

Måske det er klart vejr og ingen personer, husdyr eller genstande er til stede på naboens areal og det
passer sådan, at nabojægeren for at afgive et riffelskud til vildt på egen jord har brug for kuglefang 
på naboens mark. Så det er fuldt lovligt, at gøre dette. Det er utrygt og naturligvis 
ansvarspådragende, hvis der sker en skade og det kan opklares.
Det er min opfattelse, at kun ganske få almindelige naturbruger kender til dette bekymrende forhold
der kan udledes af jagtlovens tekst.
Denne del af jagtloven trænger til et gennemsyn. Det er også min erfaring, at der tages chancer nu 
og da, når vildtet endelig er tilstede i et kort øjeblik og jægeren i sin iver måske ikke når, at tænke 
på kuglefang inden skuddet afgives.

I november 2019 dræbte en skytte i en jagtselskab fra Djursland en polsk driver ved jagt i Polen, 
enten fordi der blev skudt ind i drevkæden eller af en vildfaren ricochet. Samme weekend drev jeg 
med hund i Midtjylland. En jæger afgav skud til en kronhind på 240! meters afstand, i skrå retning 
mod naboposten der blot var 70 m fra kronhinden.  Kuglen ramte ikke kronhinden, men fløj ind i 
drevkæden, hvor en anden jæger og jeg netop gik med hund i en 30- 40 meter bred ung grankultur. 
Jagten var planlagt, parolen udsendt på forhånd og på kort var drevkædens bevægelser indtegnet. 
Hvad mere kan man gøre af planlægning, så sikkerheden opretholdes. Jeg reagerede skarpt på 
skuddet ind i drevkæden. Andre var, sikkert af socioøkonomiske årsager, mere interesseret i at dysse
sagen ned. Jeg sætter ikke mine ben i den forsamling fremover. 

I mit jagtliv er jeg blevet skudt og ramt 2 gange med hagl. Jeg har blyhagl (rød Gyttorp nr. 5 altså 
3mm) i højre lår. Det skete som gæst på en skovjagt, hvor jeg gik med hund, 9 år efter at forbuddet 
mod blyhagl var indført! År forinden blev min tidligere kleiner Münsterländer Tika, med 20 timers 
prøve i schweissarbejde, ramt i forbindelse med, at en jæger afgav haglskud mod råvildt. Den 
overlevede med nød og næppe, men levede derefter med 18 stålhagl i kroppen, indtil den døde for 
tidligt som 9 årig, 6 år senere. En træls sag.
Derfor er det sikkert ikke svært at forstå, at min tolerencetærskel for farlige skud og manglende 
sikkerhed på jagt for længst er passeret.

Alt dette med sikkerhed, skydestiger og skydetårne er pensum ved Jagtprøven. Miljøstyrelsen har i 
tegning og tekst på mst.dk en fin grafisk fremstilling af reglerne. Danmarks Jægerforbund har på 
deres hjemmeside en fin fremstilling og en video, der detaljeret forklarer reglerne. Hvorfor retter 
nogle jægere og udlejere sig så ikke efter reglerne. Er risikoen for at blive taget lille og bevisets 
stilling vanskelig. Danmarks jægerforbund, Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen gør en stor indsats for 



”at fremme det gode”, men 225.000 borgere har mulighed for at løse jagttegn, ca. 175.000 betaler 
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jagttegn årligt, deraf er kun ca. 95.000 jægere medlem af jægerforbundet. Så selv om der foretages  
ihærdig oplysning og gennemføres mange kurser for jægerforbundets medlemmer, så er der ca. 
130.000 jægere der ikke er i kontakt med Jægerforbundet.

Derfor vil jeg foreslå, at politiet snarest får enlydende bødekatalog for jagttegnsforseelser i alle 
politikredse.

Idet udlejere af jagt har en kontant økonomisk fordel ved jagtlejeindtægter, en indtægt, som af og til
ikke værdiansættes eller opgives til skattevæsnet, vil jeg foreslå, 

at ansvaret for skydestiger, skydetårne og foderpladsers korrekte placering og konstruktion 
flyttes fra jægeren til grundejeren. Det vil være en slags certificering.

En grundejer skal indberette sine markplaner korrekt senest i april måned for at opnå EU tilskud til 
sin drift. Her kan grundejeren også indberette antal skydestiger og skydetårne og evt. deres 
placering og grundejeren bekræfter under økonomisk og juridisk ansvar med sin NEMID for at 
oplysningerne er korrekte overfor myndighederne. En lignende ordning må laves for de store 
offentlige og private skove, uanset om de modtager offentlige tilskud.
Der vil sikkert være interessegrupper, der med en alvorstunge talegaver og fyldig retorik vil kunne 
argumentere for, at det desværre ikke er muligt under dække af andre hensyn i jagtens indviklede 
forhold. Men det er det. Bare skær igennem. 

Som forholdet mellem jagtudlejer og jagtlejer er konstrueret nu, er det jagtlejeren der har ansvart for
jagtudøvelsen. Det er jagtlejeren, der evt. får en bøde, bliver frataget retten til at drive jagt, eller i 
grove tilfælde får sine våben konfiskeret.
Men jagtudlejeren kan profitere på ulovlig jagt, og har måske beviseligt kendskab til fodring af 
kronvildt tættere på naboskel end 130 m og om skydetårne og skydestiget er korrekt placeret. 
Måske er jagten ikke værd at leje, hvis ikke der kan fordres ulovligt og stilles ulovlige 
skydetårne/skydestiger op på en ejendom.
Af en vildtkonsulent i Naturstyrelsen er jeg blevet oplyst om, at der er eksempler på bøder til 
jagtudlejere såvel som jagtlejer, ved ulovligt opstillede skydetårne/skydestiger og ulovlig fodring, 
når det fra politiets side skønnes, at jagtudlejeren havde kendskab dertil eller vinding derved. Det er 
efter min opfattelse den rigtige vej at gå.

Der bør snarest indføres en langt mere kvalificeret riffelprøve i Danmark. 
Jeg har lært mine drenge at gå på jagt. Den yngste på 35 bor nu i Norge efter endt militærtjeneste i 
Siriuspatruljen. Derved har jeg fået et grundigt indblik i den norske Skyteprøve for 
storvildtjægere. Gældende for Råvildt, vildren, elg....bjørn.  
Se link. https://s3-mittlag-
prod.cmd.as/production/uploads/attachment/file/28276/Instruks_om_skytepr
%C3%B8ve_for_storviltjegere_1.4.2020.pdf

Kort fortalt skal alle norske riffeljægere hvert år møde frem på en skydebane og afgive mindst 30 
riffelskud med grovkalibrede rifler til de største vildtarter. De 30 skud gennemføres over mindst 2 
dage med maksimalt 15 skud på dag. Derefter skal der aflægges skydeprøve for hver riffel man 
måtte ønske, at anvende til jagt i den kommende sæson. Der kan vælges prøve på vildrein, bjørn 
eller elg.  Alternativ 1. Skudd mot villreinfigur. Her skal afgives 5 skud i valgfri skydestilling uden 
fast anlæg. Alle skud skal ramme inden for en 30 cm cirkel. Skyderem tillades. Skuddenes placering
er skjult for skytten indtil alle skud er afgivet.
Dokumentationen for bestået storvildtprøve skal medbringes under jagten hele jagtsæsonen.

https://s3-mittlag-prod.cmd.as/production/uploads/attachment/file/28276/Instruks_om_skytepr%C3%B8ve_for_storviltjegere_1.4.2020.pdf
https://s3-mittlag-prod.cmd.as/production/uploads/attachment/file/28276/Instruks_om_skytepr%C3%B8ve_for_storviltjegere_1.4.2020.pdf
https://s3-mittlag-prod.cmd.as/production/uploads/attachment/file/28276/Instruks_om_skytepr%C3%B8ve_for_storviltjegere_1.4.2020.pdf
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Ved at indføre dette i Danmark, vil man opjustere riffeljægernes færdigheder hos høj som lav, ung 
som gammel. Det er vel en fremgang for det gode. Det vil tvinge riffeljægerne til at komme på 
skydebanerne og træne flittigt. Alternativet er, at man ejer et våben man ikke må anvende til større 
vildtarter i klasse 1.

Har man flere jagtrifler, drillinge elle BBF må man bestå prøven med alle riflede våben, man ønsker
at bruge til storvildt i sæsonen. Så er det pludseligt mindre spændende, at have mange jagtrifler...

Det kan også betyde, at nogle jægere stopper som riffeljægere, måske pga. af interesse, manglende 
lyst til træningsindsatsen eller alder. Det kan være en ærgerlig afslutning for den enkelte riffeljæger,
med i det store billede vil det være uden betydning. Riffeljægere er ikke længere en mangelvare.
Nogle vil sikkert indvende, at det har vi ikke banekapacitet til i Danmark, at det vil være 
organisatorisk for tungt at løfte, at det er urimeligt overfor en jæger, at han skal have en sådan udgift
fordi man blot ønsker at skyde en råbuk i maj. Det har man gjort så tit og riflen skyder præcist fra år
til år uden, at man behøver at bruge tid og penge på træning. Der er jo aldrig mangel på synspunkter
og retorik, hvis man føler sig presset.

Så for at opsummere.

1)   Lav en tydelig jagtlovgivning omkring kuglefang og sikkerhedskrav for riffelskud.

2) Flyt ansvaret for udfodring, skydestiger og skydetårnes placering over på ejeren 
eller udlejeren og sammenkæd det med EU støtten til land og skovbrug og godkend
under retsligt og økonomisk ansvar med Nemid.

3) Indfør den Norske Storvildtprøve i Danmark, måske med få ændringer. 

Jeg har sendt dette til ovenstående personkreds, i håb om at I kan se perspektiver i dette og vil være 
behjælpelig med at bringe mine 3 forslag videre frem til det fælles bedste.
Med disse bemærkninger vil jeg overlade forslaget til jer.

Med venlig hilsen
Niels Erik Andersson

Nabevej 15. 8800 Viborg



  Vildtforvaltningsrådet 

  Møde den 13. august 2020 

  Bilag 2020-02-13 

  Emne: Usædvanlige hegn 

 

Indstilling: Til drøftelse 

Resume: 

Danmarks Jægerforbund beder om en drøftelse af hegning i den danske natur, som rækker videre 

end den debat, der vil komme ud af en rewildingdebat. 

Bilag:  

2020-02-13 Bidrag fra DJ ang hegn 

-- AKT 5197112 -- BILAG 20 -- [ Forside usædvanlige hegn ] --



 

 

1 

 

Til: 
Formand Jan Eriksen 
Vildtforvaltningsrådets øvrige kolleger 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ønske om drøftelse af usædvanlige hegn 

Kære Jan, kære rådskolleger 

De gældende regler for hegn i naturen går tilbage til revisionen af 
Naturbeskyttelsesloven i starten af 1990’erne. Her blev der på baggrund af 
enkeltsager indført i lovens §23 et forbud mod usædvanlige hegn omkring skove. 
Der er sket meget i det danske landskab siden den gang. Lad mig blot nævne: 

 Stigende hjortevildtbestande som medfører massiv frahegning af 

landbrugsjord i egne med tætte bestande. 

 Øget anlæg af infrastruktur som indhegnes for at beskytte 

produktionsanlæg (solceller) og trafiksikkerhed (veje). 

 Ønsker om at øge naturindholdet via øget afgræsning fra store dyr. 

 Anlæggelse af vildsvinehegnet langs den dansk-tyske grænse. 

Flere af disse anlæg har sat sindene i kog, ikke blot naboer imellem, men særligt 
med de sidst to eksempler, mellem interessegrupper.  

På vegne af Danmarks Jægerforbund beder jeg derfor om, at vi i 
Vildtforvaltningsrådet tager en drøftelse af hegning i den danske natur, som 
rækker videre end den debat, der vil komme ud af en rewildingdebat. En sådan 
drøftelse bør basere sig på en gennemgang af den eksisterende lovgivning og 
konstruktion af de hegn der sættes op i naturen. Målet med drøftelse må være at 
vi som råd ser på hvorvidt vurdere der er et behov for at for gjort lovgivningen 
vedr. hegn mere tidssvarende. 

 
Venlig hilsen 
Danmarks Jægerforbund 
 
 
 
Claus Lind Christensen 
Formand 
 
Direkte tlf. + 45 27 80 28 55 
E-mail clc@jaegerne.dk  
 

Danmarks Jægerforbund 
Molsvej 34 
8410 Rønde 
 
Tlf. + 45 88 88 75 00 
 
post@jaegerne.dk 
 
CVR-nr. 15 79 61 46 
 

 
xx dato 2016 
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Vildtforvaltningsrådet 

Møde den 13. august 2020 

Bilag 2020-02-14 

Emne: Problematikken med bestanden af bramgæs ved Københavns Lufthavn 

 

Indstilling: Til drøftelse 

 

Resume: 

Bestandene af bramgæs stiger fortsat og nye data indsamlet af DCE fra Københavns Lufthavn i 

forbindelse med arbejdet under AEWAs gåseforvaltningsplatform viser en kraftig udvikling i 

antallet af gæs, der passerer ind over lufthavsområdet og i antallet af kollisioner mellem fly og gæs. 

Udviklingen er netop især drevet af den stigende bestand af bramgæs. 

 

Bilag:  

2020-02-14 Gæs i Kastrup Lufthavn 

-- AKT 5197112 -- BILAG 22 -- [ Forside problemer med Bramgæs ] --



Brevdato 02-03-2020

Afsender Jesper Madsen (jm@bios.au.dk)

Modtagere Jens Erik Ditlevsen (jedi@tbst.dk); Jens Skovager Østergaard (Kontorchef, Arter og
Naturbeskyttelse)

Akttitel Ang gæs i Kastrup Lufthavn

Identifikationsnummer 750542

Versionsnummer 1

Ansvarlig Jens Skovager Østergaard

Vedlagte dokumenter Ang gæs i Kastrup Lufthavn
Gæs og strikes Kastrup Lufthavn opdateret til 2019

Dokumenter uden PDF-version (ikke
vedlagt)

Udskrevet 03. mar 2020

-- AKT 5197112 -- BILAG 23 -- [ 2020-02-14 Gæs i Kastrup Lufthavn ] --



Til: Jens Erik Ditlevsen (jedi@tbst.dk), Jens Skovager Østergaard (jenoe@mst.dk)
Cc: Camilla Rosenquist (camilla.rosenquist@cph.dk (camilla.rosenquist@cph.dk), Aksel Bo Madsen

(abm@bios.au.dk), Camilla Uldal (cakis@mst.dk)
Fra: Jesper Madsen (jm@bios.au.dk)
Titel: Ang gæs i Kastrup Lufthavn
Sendt: 02-03-2020 12:03
Bilag: Gæs og strikes Kastrup Lufthavn opdateret til 2019.pdf;

Kære Jens Erik Ditlevsen og Jens Skovager Østergaard.
I forbindelse med arbejde under den europæiske gåseplatform (AEWA European Goose Management Platform)
indsamler vi i øjeblikket data fra udvalgte lufthavne på trækruten for bramgæs i Østersøområdet og langs Vadehavet.
Vi skal vurdere, om der er en sammenhæng mellem antal gæs og risikoen for flykollisioner. Dette arbejde er
koordineret af EGMP datacenteret på Aarhus Universitet.
Vi har netop fået stillet data til rådighed fra Københavns Lufthavne (Kastrup), der viser en foruroligende udvikling, og
som vi ønsker at dele med jer som ansvarlige myndigheder for hhv flytrafik og forvaltning af arter. Data viser, at der
er sket en kraftig udvikling i antal gæs, der passerer ind over lufthavnsområdet (og måske lander inden for
lufthavnsområdet), og i forekomsten af kollisioner mellem fly og gæs. Denne udvikling er især drevet af en stigende
forekomst af bramgæs. Det drejer sig primært om gæs, der trækker hen over lufthavnsområdet, og der er
sandsynligvis tale om både lokale bevægelser og egentlig træk henover Øresund. Udviklingen ses tydeligt i
forekomsten af udtrækkende bramgæs ved Falsterbo om efteråret, hvor antallet har været eksponentielt stigende de
sidste årtier. Udviklingen ved Falsterbo afspejler dels den samlede bestandsudvikling, dels at bramgæssene i stigende
grad slår sig ned i Sydsverige i vinterhalvåret og dermed har forlagt trækruten mod nord. Det fører en stor andel af
bestanden ind over Øresund, især om efteråret, men i dag er der også bevægelser hele vinteren og frem til
forårstrækket i april-maj.
Vi vedlægger figurer, der illustrerer sammenhængene.
Hvis der skal udarbejdet en egentlig udredning i notatform eller lignende, skal DCE involveres.
 
Med venlig hilsen
 
Jesper Madsen
 
Jesper Madsen, Professor, D.Sc.
Head of the AEWA European Goose Management Platform Data Centre
Aarhus University                           
Department of Bioscience - Kalø
Grenåvej 14, DK-8410 Rønde, Denmark                             
Work phone: +45 87158692
Mobile phone: +45-29440204
Email: jm@bios.au.dk
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  Vildtforvaltningsrådet 

  Møde den 13. august 2020 

  Bilag 2020-02-15a+b+c, 2020-02-16,2020-02-17 

  Emne: Udsætningsudvalget  

 

Indstilling: Til beslutning 

Resume: 

Flemming Torp vil som formand for udsætningsudvalget orientere om udvalgets seneste møder d. 

21. februar 2020 og d. 4. marts 2020 med endelige indstillinger vedr. undersøgelser og bl.a. om 

forudsætningerne for at lave undersøgelserne. 

 

Bilag:  

2020-02-15a NY Indstilling til Vildforvaltningsrådet 

2020-02-15b NY Udsætning af gråænder – DOF 

2020-02-15 (C1) DCE-Biotopplanernes effekt på naturindholdet 

2020-02-16 Andeudsætning effekter MST projekt maj19 

2020-02-17 (B2) DCE-Andeudsætning genetik 

 

-- AKT 5197112 -- BILAG 24 -- [ Forside udsætningsudvalget ] --



 

Indstilling til Vildtforvaltningsrådet fra Landbrug og Fødevarer, 

Dansk Skovforening, Danmarks Jægerforbund og Friluftsrådet 

vedr. udsætning af fasaner, agerhøns og gråænder 

 

I forbindelse med forliget i Vildtforvaltningsrådet i 2017 om udsætning af fasaner, 
agerhøns og gråænder blev det aftalt at udsætningsudvalget bl.a. skulle evaluere 
anmeldepligten af vildt m.m. i forligsperioden 

Med baggrund heri indstiller udsætningsudvalget nedenstående til Vildtforvaltningsrådet. 

Gråænder 
1. Efter 2 år med anmeldepligt ønskes et mere faktuelt vidensgrundlag således at der 
fremover også anmeldes på: antal udsatte gråænder i den enkelte sø samt søens m2 

vandoverflade. Dette gennemføres i.f.m. indberetninger i 2020. 
MST udarbejder information og kommunikationsmateriale om anmeldepligt/indberetninger. 

Endvidere skal der, når dette er teknisk muligt, indføres indberetning på Geo-data niveau, 
(som det kendes både teknisk og juridisk fra Landbruget) 

2. For at nedsætte forstyrrelses-effekten på vilde ænder ændres udsætningsperioden fra 
1/4 til 31/7 fremover til 1/5 til 31/7. 

3. Der udarbejdes en kort kommunikationsvejledning vedr. §3 tilladelser. 

4. Der laves en kortlægning af antal opdrættede gråænder/ællinger med udgangspunkt i 
CHR registret samt oplysninger fra Fødevarestyrelsen. 

5. De hidtidige regler om en begrænsning af udsætninger af gråænder fra 
udsætningsforliget fra 2008 (en ælling pr. 150 m2 vandoverflade og en voksen and pr. 300 
m2 vandoverflade) fastholdes. Dog må der fremover maksimalt udsættes xxxx i den 
enkelte sø uanset størrelse.  

Viden om agerlandets flora og fauna 
6. I den nye model for biotopplaner, hvor der gennem pointgivningen var et ønske om at 
fremme brugen af varige tiltag, blev det aftalt at der skulle arbejdes på at sikre et bedre 
fagligt vidensgrundlag til en fremtidig revision. Udsætningsudvalget indstiller på den 
baggrund følgende: 

Der gennemføres et projekt der som udgangspunkt, skal fokusere på biotopplanernes 
hovedformål, som er levestedsforbedringer. Der skal skelnes mellem levesteder for arter i 
det åbne land og næringsfattig/urørte arealer. Fugle og padder bør indgå i undersøgelsen. 
Derudover kan det overvejes, om der skal foretages undersøgelser på nye 
biotopplanejendomme og ejendomme, som i mange år har udarbejdet biotopplaner. 
Effekten af, og anbefalinger for biotopplantiltag, med en varighed på 3, 5 eller flere år, 
vurderes. 
Base line undersøgelser fra DCE projekt for midtvejsevaluering af biotopplanernes 
natureffekt (2003) bør inddrages i projektet.  
Derudover ønsker udvalget en ekstern faglig vurdering af endelig projektbeskrivelse. 

7. Listen over vejledninger og ”best practice” beskrevet i forliget fra 2017 skal færdiggøres. 

fot/08-03-2020 

-- AKT 5197112 -- BILAG 25 -- [ 2020-02-15a NY Indstilling til Vildforvaltningsrådet ] --



Indstilling til Vildtforvaltningsrådet fra Dansk Ornitologisk Forening 

Udsætninger af gråænder 2020-2022 

Baggrund 

I udsætningsforliget i Vildtforvaltningsrådet (2017) blev det aftalt, at forligsperioden var 5 år med en 

evaluering midtvejs med henblik på evt. justering af reglerne for udsætninger. 

Der er i forligsteksten udtrykt et ønske om at respektere ”den lille udsætning”. 

I 2018 og 2019 har der været pligt til at registrere alle udsætninger til Miljøstyrelsen, og der er i 2019 

registreret ca. 60.000 fugle udsat. Dette tal er uden tvivl større, hvilket også tal fra det Centrale 

HusdyrRegister (CHR) kan indikere.  

Naturmæssigt er der problemer med udsætninger, idet de forudsætter massiv fodring af ællinger i flere 

måneder med deraf følgende risici for at tiltrække rotter til det rigelige fødeudbud. Herudover er det 

især forureningen med næringsstoffer (fra foder og ekskrementer) gennem flere måneder fra de 

unaturligt store flokke af ænder, der belaster søerne og vandhullerne. Denne problemstilling er 

dokumenteret af Aarhus Universitet i 2008 (Faglig rapport nr. 6871). Her viste undersøgelser, at søer og 

vandhuller med andeudsætninger har ca. dobbelt så stort et fosforindhold, som søer og vandhuller, 

hvor der ikke udsættes ænder.  

Reglerne, for hvor mange ænder der må udsættes, er strammet i 2001 og senest i 2007, og der kræves i 

dag 150 m2 åben vandflade per udsat ælling (eller 300 m2 per udsat voksen and), hvilket svarer til 6 

ællinger per 900 m2 (normal størrelse parcelhusgrund).  

Udsætninger 2019 

Miljøstyrelsen har opgjort udsætningerne i 2019, hvilket fremgår nedenfor. 

Udsætning  
(antal fugle) 

Antal indberetninger Andel af udsætninger 
(%) 

Sum af udsætning 
(antal fugle) 

Andel af udsatte fugle 
(%) 

1-100 155 49 9.905 16 

101-200 67 21 8.928 15 

201-300 46 15 6.717 11 

301-400 12 4 4.256 7 

401-500 12 4 5.840 10 

501-600 6 2 3.500 6 

601-700 4 1 2.670 4 

701-800 5 2 3.950 7 

900 1 0,3 900 1 

1.000 3 1 3.000 5 

1.200 1 0,3 1.200 2 

1.500 3 1 4.500 7 

1.700 1 0,3 1.700 3 

3.000 1 0,3 3.000 5 

I alt 317  60.066  

 

                                                           
1 https://dce.au.dk/udgivelser/udgivelser-fra-dmu/faglige-rapporter/nr-650-699/abstracts/fr687-dk/ 
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For at minimere den biologiske påvirkning af naturlige søer, især forurening med næringsstoffer fra 

ekskrementer og udlagt foder, primært fra store udsætninger, foreslås det, at reglerne justeres, så 

enten A eller B implementeres, så:   

A/ der årligt maksimalt må udsættes 50 ællinger/sø. 

B/ der årligt maksimalt må udsættes 100 ællinger/ejendom og 100 ællinger/sø 

Herudover indstilles flg.: 

1. Alle udsætninger af gråænder geo-refereres på kort på søniveau ved registrering hos 

Miljøstyrelsen.   

2. Arealkravet på 150 m2 vandflade/ælling opretholdes.  

3. Muligheden for betalingsjagt (såkaldt dagjagt) ophører. 

4. Udsætninger skal have en §3-tilladelse hos kommunen, jf bestemmelserne i 

Naturbeskyttelseslovens §3 (”Der må ikke foretages ændring i tilstanden af naturlige søer”). 

5. Indskrænkning af perioden for udsætninger til 1/6-31/7 af hensyn til de naturligt forekommende 

gråænder og for at begrænse perioden hvor fodring er påkrævet. 

 

Forslag 3 kan fx implementeres ved at ændre i denne bekendtgørelse: 

Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202853 

§ 4. Retten til at jage ande- og vadefugle samt vandhøns, bortset fra skovsnepper og opdrættede gråænder, 

må ikke overdrages til andre for en periode, der er mindre end 1 år.                                                 

Fjernes ”og opdrættede gråænder” i denne paragraf, gives der ikke længere mulighed for jagt på gråænder 

på betalingsjagter.  

Forslag 5 og A eller B kan fx implementeres ved at ændre i denne bekendtgørelse: 

Bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196508 

§14, stk. 3: …Reglen i stk. 1 gælder ikke for udsætning af gråand (Anas platyrhynchos) i ferske vande, 

såfremt der ikke udsættes mere end 1 ælling pr. 150 m2 eller 1 voksen and pr. 300 m2 åben ubevokset 

vandflade, og såfremt fuglene udsættes i tiden fra 1. april - 31. juli. 

Forslag 5: ved at ændre datoen 1. april til 1. juni. 

Forslag A eller B: Sidst i paragraffen kunne tilføjes: 

A: ”Ingen udsætning må årligt overstige 50 ællinger/sø. 

Anvendes dette på tallene for udsætninger i 2019, vil antallet af udsatte fugle blive reduceret med ca. 37%, 

primært de store udsætninger.  Også dette vil reducere forureningsproblemet, men fortsat give mulighed 

for ”den lille udsætning”. 

B:”Ingen udsætning må årligt hverken overstige 100 fugle/ejendom eller 100 fugle/sø.” 

Anvendes dette på udsætningerne i 2019, ses i tabellen, at 49% af udsætningerne ikke ville blive berørt. Det 

vil reducere forureningsproblemet, men fortsat give mulighed for ”den lille udsætning”.      

Egon Østergaard 

10. marts 2020 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202853
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196508
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Baggrund 
Biotopplanerne er en forudsætning for udsætning af opdrættede fugle til jagt 
på store ejendomme, beskrevet i §14 i Bekendtgørelse om udsætning af vildt, 
jagtmetoder og jagtredskaber. Biotopplanerne etableres efter Miljøstyrelsens 
vejledning. Biotopplanerne er et koncept for etablering af levesteder for vilde 
dyr og planter i landbrugslandet. De valgte tiltag på en ejendom skal målret-
tes til minimum fire artsgrupper, heraf minimum to ikke-jagtbare artsgrupper 
– fx padder/krybdyr, agerlandsfugle, flagermus eller bestøvende insekter. 
Der gives point for de konkrete valgte tiltag. Der findes en positivliste med 25 
forskellige tiltag, der for flertallets vedkommende repræsenterer klassiske 
vildtplejetiltag på landbrugsejendomme. 

EU har i en årrække haft de såkaldte agri-environmental schemes, som en be-
vægelse i retning af en mere miljø- og naturvenlig landbrugssektor, men flere 
større internationale forskningsprojekter har sat spørgsmål ved om de gør en 
reel forskel for naturen i agerlandet (fx Kleijn & Sutherland 2003, Scheper et 
al. 2013). Forskningen tyder på at effekten afhænger af naturindholdet i det 
aktuelle landskab samt at de kortlivede tiltag hovedsageligt gavner alminde-
lige arter som eventuelt kan bidrage som nyttedyr i landbruget (bestøvning, 
skadedyrsbekæmpelse), mens tiltagene generelt ikke gavner truede arter. I 
2013 blev der udarbejdet en meget overordnet midtvejsevaluering af biotop-
planerne (Wind & Bertelsen, 2013). Empirien i dette studium i form af plante-
lister tyder på at biotopplanerne hovedsageligt bidrager med levesteder do-
mineret af allerede succesfulde pionerplanter og konkurrenceplanter i kultur-
landskabet – altså levesteder som findes i rigt mål andre steder. 

Formål 
Formålet med projektet bliver at beskrive effekterne af biotopplanerne på bio-
diversiteten i agerlandet (både almindelige og sjældne arter) ved at indsamle 
data til: 

1. Statistisk overblik over de gennemførte tiltag: Hvor i landet udarbejdes bi-
otopplaner, hvilke typer af tiltag anvendes mest hyppigt, og hvor store 
arealer ændrer anvendelse som led i biotopplanerne? 

2. Vurdering af hvilken type af levesteder som tiltagene bidrager med i ager-
landet 

3. Vurdering af hvilke arter som har gavn af tiltagene 
4. Vurdering af om vejledningen (pointtildeling, tiltagsliste, tiltagsbeskri-

velse) kan optimeres for at få større biodiversitetseffekt. 

Metode 
Projektet analyserer og sammenstiller alle digitalt indmeldte biotopplaner for 
at skabe overblik over geografi, arealer, og fordeling på tiltagstyper. 

Analysen baseres på en stikprøve bestående af 20 ejendomme stratificeret efter 
variationen i naturindholdet/naturtætheden af deres omgivende landskab. 

På disse ejendomme indsamles biodiversitetsdata fra hver 10 biotoper som 
repræsenterer de typisk anvendte biotoptiltag: 

1. Data om temperatur og solindstråling 
2. Vegetationshøjde og førnedække 
3. Blomstertæthed 



 

4 

4. Planteliste 
5. Bestøvere fanget i gule fangbakker 
6. Overfladeaktive leddyr fanget i faldfælder 
7. Flyvende insekter fanget i klækkefælder 
8. Jordprøver til eDNA. 

Bestøverprøver grovsorteres, og biomassen af honningbier, vilde bier og an-
dre bestøvere vejes. Faldfældeprøver renses og grovsorteres og biomassen af 
leddyr og andre invertebrater vejes.  

Klækkefælder grovsorteres og vejes. 

Jordprøver og klækkefældedyr og øvrige leddyrprøver sekvenseres hver for 
sig for DNA med henblik på en vurdering af sammensætning, diversitet og 
unikhed af de vilde arter (Ejrnæs et al. 2018). Plantelisten bruges til bioindi-
kation og til at beskrive levemulighederne for dyr og svampe som lever af 
planter (Brunbjerg et al. 2018). 

Tidsplan 
Januar-marts 2019: Behandling af statistiske data om brug af biotopplantiltag 
i perioden 2016-2018. 
Marts 2019: Udtagning af stikprøve til feltundersøgelse 
Marts 2019: Opsætning af klækkefælder til dyr som overvintrer i jorden 
Juli-august 2019: Indsamling af data fra stikprøve-ejendomme 
September-december 2019: Grovsortering og vejning af indsamlede dyr 
2020: Sekvensering af prøver af jord og dyr 
2020: Analyse af indsamlede data 
2020: Udgivelse af videnskabelig rapport 

Budget  
2019:  
Løn: 2100 timer, heraf 800 timer til laborant/student 
Drift: 120.000 til transport og dataloggere 

2020:  
Løn: 1400 timer 
Drift: 340.000 til DNA-analyser 

Litteratur 
Brunbjerg, A. K., Bruun, H. H., Dalby, L., Fløjgaard, C., Frøslev, T. G., Høye, 
T. T. & Skipper, L. (2018). Vascular plant species richness and bioindication 
predict multi‐taxon species richness. Methods in Ecology and Evolution. 
https://doi.org/10.1111/2041-210X.13087. 

Ejrnæs, R., Frøslev, T. G., Høye, T. T., Kjøller, R., Oddershede, A., Brunbjerg, 
A. K. & Bruun, H. H. (2018). Uniquity: A general metric for biotic uniqueness 
of sites. Biological conservation, 225, 98-105. 

Kleijn, D., & Sutherland, W. J. (2003). How effective are European agri‐envi-
ronment schemes in conserving and promoting biodiversity?. Journal of ap-
plied ecology, 40(6), 947-969. 
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Scheper, J., Holzschuh, A., Kuussaari, M., Potts, S. G., Rundlöf, M., Smith, H. 
G., & Kleijn, D. (2013). Environmental factors driving the effectiveness of Eu-
ropean agri‐environmental measures in mitigating pollinator loss–a meta‐
analysis. Ecology letters, 16(7), 912-920. 
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Delprojekt A1: Andeudsætnings indvirkning på søers næringsstofbelastning og tilstand 

1 Indledning  
Udsætning og fodring af gråænder i Danmark har fundet sted i vidt omfang gennem mange år. Noer 
m.fl. (2008) vurderede, at der årligt i slutningen af 1990’erne blev udsat omkring 500.000 
gråandeællinger i Danmark. Med udsætning af ænder følger fodring. Denne påbegyndes ved udsæt-
ningen og videreføres i princippet hele sæsonen. Der beregnes ca. 120 gram korn per udsat and per 
dag, og afhængig af søtype og antal udsatte ænder kan der formentlig være tale om et ganske bety-
deligt næringsstofbidrag til de pågældende søer. Fordring foregår også, hvor der ikke udsættes æn-
der, og det skønnes, at dette er meget udbredt landet over, men omfanget er ukendt.  
 
Alle danske søer større end 5 hektar er omfattet af Vandrammedirektivets krav om mindst god øko-
logisk tilstand, og her kan enhver næringsstofkilde bidrage til, at denne målsætning bliver vanskeli-
gere at opfylde. Især tilførsel af fosfor og i nogle tilfælde også kvælstof påvirker søernes tilstand ne-
gativt (Søndergaard m.fl., 1999; Søndergaard m.fl. 2002). I Noer m.fl. (2008) blev det undersøgt, 
hvorledes udsætningen påvirker søerne, men det viste sig vanskeligt at nå til særligt klare konklusio-
ner, fordi det var svært at adskille effekterne af andeudsætning fra påvirkninger fra andre nærings-
stofkilder. Der blev dog fundet en tendens til, at søer med udsætning generelt havde højere fosfor-
indhold end søer uden udsætning, hvilket også understøttes af de få andre danske undersøgelser, 
der har været inden for dette område (Wiberg-Larsen m.fl., 2000).  
 
I andre undersøgelser (Sørensen, 1997; Søndergaard m.fl., 2014) er fugles generelle effekter som 
næringsstofkilde vurderet, herunder også effekten af gråænder, men der findes ingen danske under-
søgelser, som klart dokumenterer effekterne på vandmiljøet som helhed og set i forhold til, hvordan 
forskellige søtyper i forskellig grad vil være følsomme over for udsætning og fodring. Tilsvarende er 
det vanskeligt at fastsætte grænser for, hvilken udsætningstæthed der eventuelt kan tolereres i for-
skellige søtyper, uden at det giver væsentlige målbare effekter på søernes natur- og miljøtilstand.  

2 Formål 
Formålet med dette projekt er at give en status vedrørende udsætning og fodring af gråænder og 
andre arter af ænder i Danmark samt at undersøge, hvordan dette påvirker vand- og naturkvaliteten 
i de søer og vandhuller, ænderne udsættes i, og hvor der foregår fodring af trækkende ænder. For-
målet er, at resultater fra dette projekt kan levere konkrete faglige og dokumenterede resultater. 
 
Resultaterne fra projektet vil løbende afrapporteres, og delresultater kan undervejs anvendes som 
beslutningsgrundlag. I appendiks B er det skitseret hvordan et supplerende fuldskalaforsøg kunne 
gennemføres. 

3 Metoder 
Projektet anvender fire delelementer af undersøgelser og analyser, omfattende både anvendelse og 
indsamling af eksisterende data såvel som generering af nye data: 
 

1. Kortlægning/opdatering vedr. omfang af udsætning og fodring.  
2. Beskrivelse og beregning af flowet af næringsstoffer fra foder til recipient samt vurdering af 

recipientens sårbarhed.  
3. Opfølgning af tidligere undersøgelser i søer med og uden andeudsætning. 
4. Feltforsøg til at belyse og kvantificere effekter af fodring og udsætning af gråænder under 

kontrollerede og standardiserede forhold. 
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Delelement 1 og 2 er desktop-studier, som gennemføres i løbet af det første projektår. Delelement 3 
omfatter lodsejerkontakt og fornyet prøvetagning i et større antal søer fordelt over hele landet, 
hvori der tidligere er foretaget undersøgelser. Indsamling og analyser gennemføres sommeren i det 
første eller andet projektår. Delelement 4 er regulære feltforsøg, gennemført under standardiserede 
og kontrollerede forhold. Forsøgsanlægget etableres det første projektår, og forsøg gennemføres i 
det andet og tredje projektår. I appendiks B er der beskrevet et fuldskalaforsøg (delprojekt A2), hvor 
der i naturtro skala kan gennemføres feltforsøg. 

4 Projektbeskrivelse 
Projektet omfatter en række undersøgelsestyper, som hver især vil bidrage til at give en samlet øget 
forståelse af de natur- og miljømæssige effekter, der kan ses i forbindelse med udsætning og fodring 
af gråænder og andre arter af svømmeænder i forskellige søtyper. De enkelte aktiviteter gennemgås 
i det følgende (afsnit 4.1-4.4). Projektstart vil være september 2019. 

4.1 Kortlægning/opdatering vedr. omfang af udsætning og fodring 

Der findes en række opgørelser over omfanget af udsætning af gråænder, men de fleste referencer 
er af ældre dato. En række forhold indikerer, at omfanget over de senere år er mindsket, men der 
foreligger ikke egentlig dokumentation. Ligeledes findes indikationer af fordelingen af udsætning af 
ænder på større ”godsudsætninger”, der er møntet på dagjagt, ”konsortieudsætninger”, hvor der 
udsættes færre ænder med henblik på jagt i et mindre omfang, samt ”småudsætninger” af nogle få 
ænder primært for at tiltrække trækkende ænder. I alle tilfælde foretages fodring, men formentlig i 
mere eller mindre systematiseret omfang. Desuden er der klar viden om, at der mange steder fodres 
uden udsætning med det formål at tiltrække trækkende ænder. Det kan være i søer eller på over-
svømmede enge, og fodringen iværksættes typisk først i løbet af jagtsæsonen. I alle tilfælde er vores 
viden om omfang, geografisk fordeling og fordeling på forskellige typer og størrelser af vandområder 
m.v. mangelfuld, og der mangler et sikkert grundlag for både lovgivning og praktisk forvaltning. 
 
Projektet vil ved analyse af salget af ænder til udsætning, litteraturstudier, interviews og spørgeun-
dersøgelser afklare omfanget af udsætning af gråænder, fordelingen på landsdele og søtyper samt 
sætte tal på omfanget af fodring af både udsatte og ikke-udsatte ænder.  

4.2 Flow fra foder til recipient  

Næringspåvirkning af vandområder via udsætning og fodring kan ses som en samlet proces, der har 
udgangspunkt i (primært) fosfor- og kvælstofindholdet i fuglenes føde, og fortsætter i den metaboli-
ske proces, herunder vævsopbygning, forbrænding og udskillelse. Projektkomponenten beskriver 
dette flow og sætter tal på fordelingen for derved at beregne fodringstilskuddet til vandområdet i 
forskellige scenarier (ællingeudsætning med fodring, trækfuglefodring (nettobetydning) etc.). Ni-
veauer relateres til den naturlige næringsstofomsætning i typer af søer i et spektrum fra næringsfat-
tige til næringsrige og med indregning af indekser for volumen (størrelse og dybde), sedimentbuffer 
m.v. Aktiviteten indregner betydningen af forskellige fodertyper, fodringsteknikker, risikoen for spild 
m.v.  
 
For at vurdere sammenhænge mellem fosforindhold og vandkvalitet i forskellige søtyper vil der blive 
anvendt empiriske sammenhænge mellem næringsstofindhold og indhold af klorofyl a/suspenderet 
stof. Indhold af klorofyl a/suspenderet stof vil i andre empiriske sammenhænge blive relateret til 
sigtdybde. De empiriske analyser vil basere sig på de generelle sammenhænge, der kan etableres på 
baggrund af en sødatabase på AU, Bioscience, omfattende data fra mere end 500 søer. 

4.3 Opfølgning på tidligere undersøgelser i søer 

I en tidligere undersøgelser til vurdering af effekten andeudsætning blev der indsamle vandprøver 
fra 143 søer, 68 med og 75 uden udsætning (Noer mfl., 2007). Heraf blev 82 søer udvalgt efter kon-
takter til en række ejendomme, hvor der udsættes ænder, og hvor ejerne stillede sig til rådighed 
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med oplysninger om udsætning i både 2007 og i tidligere år. Der blev her taget prøver fra 35 søer på 
ejendomme, hvor der udsættes ænder til brug for egen jagt, og fra 46 søer på større ejendomme 
med jagtvæsen, hvor der på de fleste udlejes dagjagter på gråand.  
 
Projektet vil søge kontakt til de ejendomme, der tidligere deltog, og for det størst mulige antal søer 
vil der blive foretaget fornyede vandprøvetagninger (en enkelt prøvetagning) kombineret med be-
skrivelse af udsætnings- og fodringshistorikken for de pågældende søer. Der vil blive målt på total-
fosfor, der var den primære parameter i 2007-undersøgelsen. Resultatet vil blive sammenholdt med 
tal fra denne undersøgelse. Prøvetagningen skal ske i sommerhalvåret. 

4.4 Feltforsøg til kvantificering af effekter af udsætning og fodring af gråænder 

For at kunne vurdere effekten af udsætning og fodring ved en kontrolleret og forskningsmæssig til-
gang etableres der 20 små forsøgsbassiner/mesocosmos (Fig. 1). I disse gennemføres der over en 2-
årig periode forsøg med forskellige behandlinger, som skal simulere effekten af udsætning og fod-
ring af gråænder. Forsøgsbassinerne vil kun være miniudgaver af rigtige søer, og resultaterne fra 
disse forsøg kan derfor ikke ukritisk overføres til naturlige forhold, men de giver mulighed for på 
standardiseret og statistik analyserbar vis at vurdere effekterne under feltforsøg, som ellers ikke ville 
være muligt. 
 

 
Figur 1. De formstøbte havebassiner (billedet viser en mulig type), der vil blive anvendt i feltforsøgene. Hvert 
bassin måler ca. 2 m2 og vil indeholde omkring 500 l vand. De fem forskellige behandlingstyper vil blive place-
ret tilfældigt i forsøgsopstillingen for at tage højde for eventuelle små lokale forskelligheder. Til højre er vist en 
skitse over, hvordan forsøgsområdet kunne se ud. Forsøgsområdet overdækkes med fuglenet for at undgå, at 
fugle påvirker bassinerne på den ene eller den anden måde. 

 
Der gennemføres forsøg med fem behandlingstyper: 1) kontrol (ingen tilsætninger/behandling), 2) 
tilsætning af foder (byg/hvede) i lav mængde, 3) tilsætning af foder (byg/hvede) i høj mængde, 4) 
tilsætning af andeekskrementer og 5) tilsætning af franskbrød. Forsøgene foretages med firedob-
belte replikater for hver behandlingstype for at sikre resultater, som kan anvendes i statistiske analy-
ser. Forsøget med tilsætning af brød gennemføres for at kunne vurdere effekten af andefodring i by-
nære søer. Tilsætningen af korn i to forskellige mængder anvendes for at simulere to forskellige ni-
veauer af fodring og ænders eventuelle forskellig udnyttelse af det foder, som doseres. 
 
Ved forsøgets opstart: 

 tilsættes bunden i hvert bassin et tyndt lag (ca. 2 l til hver) sediment. Tilsætningen foretages for 
at sikre et vist udgangspunkt af næringsstoffer og sedimenttilknyttede organismer. Sedimentet 
indsamles fra tre forskellige søer, der dækker en næringsstofgradient fra det næringsfattige til 
det næringsrige. Sedimentet fra søerne tilsættes sand i et blandingsforhold på 1:1 for at undgå, 
at sedimentet bliver alt for tyndtflydende. 

 fyldes bassinerne op med næringsfattigt vand. Hvis vandstanden falder væsentligt gennem sæ-
sonen i eksempelvis tørre perioder, tilsættes næringsfattigt vand, så vandstanden opretholdes. 
Bassinerne etableres således, at kraftig nedbør ikke betyder overløb. 

 tilsættes i alle bassinerne et inokulum (podemateriale) af vand (ca. 0,5 l) indsamlet i tre forskel-
lige søer, der dækker en næringsstofgradient fra det næringsfattige til det næringsrige.  

 installeres i hvert bassin en lille pumpe, som sikrer vandcirkulation. 



4 
 

 tilsættes få hundestejler (hanner) i en mængde, der svarer til naturlige bestande i søer og vand-
huller. Hundestejlerne tilsættes for at holde mængden af dyreplankton på et tilpas niveau, så 
mængden af fytoplankton ikke bliver totalt begrænset af dyreplanktonets filtrering. Der tilsættes 
det samme antal hundestejler i alle bassiner og kun hanner for at undgå, at der udvikles forskel-
lige fisketætheder. Hvis der observeres døde fisk under forsøget, erstattes disse med nye. 

 

Under forsøget: 

 Tilsætning af foder (byg/hvede eller franskbrød) foretages i området med lavt vand i bassinernes 
kant for at simulere den måde, som tilsætning af foder normalt foretages på. Andeekskrementer 
droppes midt i bassinet. Tilsætning foretages ugentligt. Dosering af korn, brød og ekskrementer 
foretages i mængder, så der er proportionalitet mellem bassinernes størrelse (ca. 2 m2) og natur-
lige søer. Ved en simulering af 150 m2 stor vandoverflade doseres således 2/150 af den normale 
mængde. 

 I forsøgsperioden (2020 og 2021) tilsættes alle bassinerne månedligt et inokulum (ca. 0,5 l, se 
ovenfor) for hele tiden at give bassinerne mulighed for at udvikle en planktonsammensætning, 
der svarer til den betinget af næringsstoftilførslen. 

 Der udtages som udgangspunkt prøver til analyse ugentligt, men hyppigheden vil eventuelt blive 
justeret undervejs i forhold til de variationer, der ses. 
 

Analyser: 

 Vandprøver analyseres for næringsstoffer (totalfosfor, orthofosfat, totalkvælstof, ammonium og 
nitrit/nitrat) samt indhold af klorofyl a. Målingen af klorofyl kan eventuelt foretages ved hjælp af 
in situ måleudstyr, så prøvetagningsfrekvensen kan øges. Prøvetagningen starter to uger før, til-
sætning af foder/ekskrementer påbegyndes. 

 Der vil blive søgt knyttet specialestuderende/gæsteforskere til projektet, som mere detaljeret vil 
være i stand til at undersøge dele af økosystemet, eksempelvis planteplankton- eller dyreplank-
tonsammensætningen ved forskellig tilsætninger. 
 

Forsøgsområdet med alle bassinerne etableres i løbet af efteråret 2019. Selve forsøgene med de for-
skellige former for dosering og målinger starter i foråret 2020 og kører indtil efteråret 2021. Forsø-
gene skal simulere de aktuelle mønstre i udsætning og fodring og dosering, og måling stoppes i løbet 
af efteråret 2020 og genoptages igen i foråret 2021.  
 
På baggrund af forsøgene i første vækstsæson (sommerhalvåret 2020) afgøres det, om forsøgene i 
sommerhalvåret 2021 eventuelt skal gennemføres som et gradientforsøg. Et gradientforsøg med en 
række forskellige belastningsniveauer (foder/ekskrementer) vil gøre det lettere mere præcis at af-
gøre, ved hvilken tæthed af ænder/fodermængde der ses de største ændringer i vandkvaliteten. For-
søgene kan eventuelt også gennemføres med forskelligt udgangspunkt af næringsstoffer i bassinerne 
for at simulere de målbare effekter i søer med forskellige baggrundskoncentrationer af næringsstof-
indhold. Forud for forsøgene i sommerhalvåret 2021 tømmes bassinerne for vand og genstartes som 
i 2020. 
 
Ved AU, Bioscience, har vi gennem mange år gennemført forskellige typer af forsøg og har opnået 
meget stor erfaring ved deres gennemførelse. I øjeblikket kører vi på 16. år et klimaforsøg i et for-
søgsanlæg ved Lemming i 24 stk. 3.000 l store forsøgskar (Liboriussen m.fl. 2005). 
 
Fordele, ulemper og usikkerheder ved projektdesignet  
Som allerede omtalt så er forsøg af den slags, som beskrevet her, kun en simulering af den virkelige 
verden og resultaterne herfra må tages med forbehold, når de overføres til naturlige søer. I tabellen 
nedenunder er opstillet en række fordele og ulemper (tabel 1). Efter etablering af forsøgsbassiner vil 
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der være en periode, hvor systemet indstiller sig kemisk og biologisk før der opnås mere stabile til-
stande. Ideelt set burde denne periode forud for selve forsøgene omfatte mindst en hel vækstsæ-
son, men med en eventuel etablering i efteråret 2019 og forsøg i sommer 2020 bliver det kun et 
halvt år. Alternativt – og mere optimalt i forhold til etablering af naturlige forhold - skal forsøgene 
først gennemføres i sommeren 2021, men det vil forsinke projektets afslutning med et år. 
 
Tabel 1 Fordele og ulemper ved gennemførelse af forsøg, som skitseret i dette afsnit. 

Fordele Ulemper 

 Gør det muligt at simulere effekter af 
andeudsætning under kontrollerede 
forhold. 

 Anvendelsen af replikater og/eller gra-
dienter muliggør statistiske analyse af 
resultater. 

 De enkelte forsøg kan gennemføres un-
der helt sammenlignelige forhold (sik-
rer at den variation, der er mellem bas-
siner primært afspejler forskellige be-
handlinger). 

 Gør det muligt at gennemføre to typer 
af forsøg (både som replikater og gradi-
entanalyser). 

 Forsøg gennemføres i en lille skala, som kun med forbe-
hold kan sammenlignes med naturlige størrelsesforhold. 

 Efter etablering af bassiner, herunder tilsætning af sedi-
ment til bund, vil der være en periode hvor det ”lille 
økosystem” indstiller sig i en ligevægt (biologiske og ke-
miske forhold). 

 Der undersøges kun effekter af andeudsætningens næ-
ringsstofpåvirkning (ikke eventuelle direkte effekter af 
ænder, som feks. oprodning).  

 Selv under helt kontrollerede forhold (som disse forsøg) 
vil der være en variation, som kan gøre det vanskeligere 
at se effekter (især ved små påvirkninger). 

 Relativt ressourcekrævende (mange prøvetagninger 
mm. 

 

5 Resultater og formidling 
Resultater fra projektets delelementer vil blive bearbejdet og formidlet løbende igennem hele pro-
jektperioden. Disse vil omfatte: 

 En årlig status, der beskriver projektets forløb.  

 Præsentation af resultater i følgegruppen. 

 Populær faglig formidling i diverse tidsskrifter, fx Jæger, Vildtinformation. 

 Videnskabelige artikler i det omfang, resultaterne gør det muligt. 

 En slutrapport, der præsenterer og opsummerer alle projektets resultater. 
 

Effekterne af udsætning og fodring vil blive vurderet i forhold til omfang af udsætning, omfang og 
type af fodring og i forhold til søtype, herunder størrelse, naturlig næringsrigdom, øvrig næringsstof-
tilførsel og historik.  
 
En oversigt over projektets milepæle og produkter er givet i appendiks A. 

6 Projektdeltagere 
Projektets gennemførelse involverer en række personer: 

 Seniorforsker Martin Søndergaard, Aarhus Universitet, Institut for Bioscience (projektleder).  

 Adjungeret lektor Niels Kanstrup, Aarhus Universitet, Institut for Bioscience & Dansk Jagtaka-
demi.  

 Akademisk medarbejder Frank Landkildehus Aarhus Universitet, Institut for Bioscience.  

 Akademisk medarbejder NN Aarhus Universitet, Institut for Bioscience.  

 Laboranter/laboratorieteknikere ved Aarhus Universitet, Institut for Bioscience. 
 
Gruppen af projektdeltagere består af personer, som hver især har en solid erfaring inden for deres 
områder, og samlet repræsenterer de et godt mix af kompetencer. Gruppen har desuden omfat-
tende erfaring med projektstyring. 



6 
 

7 Budget 
Et overslag over projektets tidsforbrug fordelt på forskellige personalekategorier samt budget er an-
givet i tabel 2.  
 
Tabel 2. Årlig og samlet timebudget og lønudgifter fordelt på personkategorier samt forventede driftsudgifter 
til delprojekt A1. 

 2019 2020 2021 Timer DKK 

Persontimer Timer Timer Timer Timer i alt  

AC 300 400 500 1200 1.212.000 

TAP 300 600 700 1600 1.160.000 

Timer i alt 600 1000 1200 2800  

Løn i alt     2.372.000 

Drift  Kr. Kr. Kr.   

Feltudgifter forsøg* 80.000 30.000 10.000  120.000 

Møder/transport/rejse 30.000 30.000 20.000  80.000 

Drift i alt  110.000 60.000 30.000  200.00 

Samlet for projektet     2.572.000 

*) omfatter planering af område, udgravning, køb af bassiner, etablering bassiner, overdækning med fuglenet, 
hegn omkring forsøgsområde, evt. indkøb af Aquaread AP-LITE sonde IP68 til in situ måling af klorofyl a, kemi-
kalier mm til analyser. Der vedlægges egenfinansiering i form af laboratoriefaciliteter til kemiske og biologiske 
analyser. Alle beløb er eksklusiv moms. 

 
Budget- og økonomistyring vil følge de normale procedurer for Aarhus Universitet og indtægtsdæk-
ket virksomhed. Der fremsendes faktura én gang årligt i forbindelse med den årlige faglige og økono-
miske afrapportering. 
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Miljøstyrelsen 2018. Katalog over omkostninger ved etablering af erstatningsnatur. Udarbejdet af Orbicon. 
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and. Notat, Danmarks Miljøundersøgelser 2006. 16 s. 
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Sørensen B. (1997): Fugles næringsstoftilførsel til søer. Specialerapport fra Biologisk Institut, Afd. For Botanisk 
økologi, Aarhus Universitet. 64 sider.  
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Appendiks A:  

 

Tentativ tidsplan med oversigt over milepæle og produkter i delprojekt A1. Projektstart 1.9.19 

Tidspunkt Milepælstype Milepæl Beskrivelse/hovedaktivitet 

Måned 1 Møde, opstart Møde afholdt Opstartsmøde med koordineringsgruppe. 

Måned 1-3 Forsøg Etablering af forsøgsan-
læg 

Feltforsøg til kvantificering af effekter af 
udsætning og fodring af gråænder. 

Måned 3-10 Data, analyser Data vedr. udsætning og 
salg 

Kortlægning/opdatering vedr. omfang af 
udsætning og fodring. 

Måned 5-12 Desktop studier Analyser af næringsstof-
flow 

Flow fra foder til recipient. Effekter i for-
skellige søtyper på baggrund af empiriske 
sammenhænge mellem næringsstoffer og 
vandkvalitet. 

Måned 9-13 Prøvetagning, 
kemiske analy-
ser 

Indsamling 1. fase i tidli-
gere undersøgte søer 

Opfølgning på tidligere undersøgelser i 
søer med udsætning af ænder. 

Måned 9-13 Feltforsøg 1 Første forsøgsår 
(sommer 2020) 

Feltforsøg til kvantificering af effekter af 
udsætning og fodring af gråænder. Fire ty-
per af dosering til de 20 forsøgsbassiner 
gennemført som 4-dobbelte replikater. 

Måned 13 Møde Møde afholdt Møde med koordineringsgruppe. Præsen-
tation af resultater. 

Måned 21-25 Feltforsøg 2 Andet forsøgsår 
(sommer 2021) 

Feltforsøg til kvantificering af effekter af 
udsætning og fodring af gråænder. Fire ty-
per af dosering til de 20 forsøgsdamme 
gennemført som en doseringsgradient el-
ler forskellige søtyper. 

Måned 25 Møde Møde afholdt Møde med koordineringsgruppe. Præsen-
tation af resultater. 

Måned 25-28 Dataanalyse Resultater af forsøg Analyse af indsamlede data. 

Måned 28 Afslutning og 
publicering 

Afsluttende rapport, po-
pulær faglige artikler 

Projektets resultater opsummeres og præ-
senteres. 
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Appendiks B 

Delprojekt A2 (stor-skala forsøg som supplement til delprojekt A1) 
 
I dette appendiks skitseres et stor-skala forsøg, der skal belyse effekterne af andeudsætning. Delpro-
jekt A2 skal betragtes som et supplement til feltforsøgene beskrevet i delprojekt A1. 
 
Der gennemføres forsøg i fuldskala efter samme oplæg og med samme behandlinger, som de alle-
rede foreslåede bassin/mesocosmos-forsøg. Dette ville give mulighed for en direkte kobling mellem 
de to typer af forsøg og deres resultater. Det optimale fuldskalaforsøg ville således indebære etable-
ring af 20 nye ensartede vandhuller/småsøer af en størrelse, som typisk anvendes i forbindelse med 
andeudsætning. Her er foreslået anvendt vandhuller på 1.000 m2. På samme vis som mesocosmos-
forsøgene i lille skala podes den nye bund med et sediment, så der er noget at starte med. Som al-
ternativt til etableringen af nye vandhuller/småsøer kan der anvendes eksisterende vandhuller/små-
søer, men det kræver, at de alle i deres udgangspunkt er sammenlignelige, og det er formentlig ikke 
realistisk. 
 
Ideelt set bør både fuldskalaforsøg og mesocosmos-forsøgene gennemføres under forskellige jord-
bundsmæssige forhold til at repræsentere en gradient i det naturlige næringsstofniveau, der hvor 
der foretages udsætning og fodring af ænder. Dette kunne omfatte forsøg etableret på henholdsvis 
en sandet, næringsstoffattig jordbundstype og en muld/lerjord, næringsstofrig jordbundstype. Her 
foreslås dog alene gennemført forsøg med en jordbundstype, som repræsenteres ved den podning 
af sedimentet, der finder sted forud for selve forsøgene (kunne eksempelvis være den forholdsvis 
næringsfattige type, så sedimentets betydning reduceres). Småsøerne kan derfor med fordel place-
res på den type substrat, som vurderes at være bedst i forhold til at vurdere effekter af andeudsæt-
ninger. 
 
Projektets tidshorisont 
Både anlæg af fuldskalaforsøg og mesocosmos-forsøg etableres i god tid før forsøgene gennemføres, 
så der kan nå at etableres en naturlig ligevægt i de biologiske og næringsstofmæssige forhold. I de 
allerede skitserede mesocosmos-forsøg etableres bassinerne året før forsøgene gennemføres, og 
ved fuldskalaforsøg ville det være optimalt med mindst 2-3 år fra etablering til gennemførelse af for-
søgene.  Derfor forslås småsøer etableret i efteråret 2019, men at de egentlige forsøg først gennem-
føres i sommeren 2021 og 2022, så der vil være næsten to år mellem etablering og forsøgene. I Ny-
gaard mfl. (2018) er tidshorisonterne for udvikling af nye vandhuller og søer angivet til mere end 5 
år, men med manglefuld evidens. Det største ændringer i de biologiske og vandkemiske forhold for-
ventes at finde stede de første år efter etablering.  
 
Problemet ved ikke at tage højde for tidsperspektivet er blandt andet at en ny søbund og etablerin-
gen af den naturlige flora og fauna vil have en betydelig evne til at optage næringsstoffer (fosfor og 
kvælstof), dette gælder ikke mindst fosfor, der kan bindes kraftigt til en række mineraler og lerpar-
tikler. Tilsætningen af fosfor til nygravede eksperimentelle småsøer via foder eller ændernes afføring 
vil derfor i en tid efter småsøernes etablering modvirkes af et naturligt optag i søbunden og organis-
mer. 
 
Prøvetagning og målinger 
Småsøerne etablereret i fuldskalaforsøgene undersøges for de samme elementer, som ved mesocos-
mosforsøgene. Derudover undersøges også udviklingen i flere at de biologiske forhold (evt. plank-
ton, undervandsplanter, smådyr, fisk). 
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Fordele, ulemper og usikkerheder 
Fordelen ved at gennemføre fuldskalaforsøg i forhold til mesocosmosforsøgene er først og fremmest 
at forsøgsvilkårene vil være væsentligt tættere på at beskrive effekter under naturlige forhold. Den 
større skala vil endvidere gør det muligt at vurdere flere biologiske forhold, eksempelvis fremkomst 
og vækst af undervandsplanter. 
 
Ulempen ved at også gennemføre fuldskalaforsøg er først og fremmest de væsentlige større omkost-
ninger forbundet med især etableringen af de mange småsøer. Udgifter til prøvetagning og opfølg-
ning vil også være større end ved mesocosmos-forsøgene. Småsøerne der dannes ved udgravningen 
vil endvidere være længere tid om at opnå naturlige forhold, og det betyder længere tid før forsø-
gene kan igangsættes efter at søerne er dannet. Endeligt kan det måske være vanskeligere at sikre 
en passende en konstant vandstand end i mesocossos-forsøgene, hvilket stiller større krav til for-
søgsområdet. 
 
Overslag over etableringsomkostninger 
I det afsnit gives et overslag over etableringsomkostninger, hvis der gennemføres fuldskalaforsøg. 
Priserne skal ses som et skøn, som må udregnes mere præcis, hvis dette delprojekt ønskes gennem-
ført.  
 
For at give et overslag over etableringsomkostninger er der anvendt katolog over omkostninger ved 
etablering af erstatningsnatur, herunder også vandhuller og søer (Miløstyrelsen, 2018). Her angives 
omkostninger pr sø på 250 m2 at være kr. 33.283, pr sø på 1.000 m2 at være kr. 49.560 og per sø på 
10.000 m2 at være kr. 565.900. Der foreslås anlagt 20 søer på hver 1.000 m2, og de anslåede etable-
ringsomkostninger bliver således omkring 1 mio. kr. Dertil kommer andre udgifter (se tabel 3). 
 
Det forudsættes at de nye småsøer kan etableres på lavtliggende, våde arealer, der stilles til rådig-
hed, evt. via kontakter etableret af vildtforvaltningsrådet og dermed ikke påfører projektet udgifter 
til erhvervelse af arealer. Søerne forventes etableret på et ensartet område (jordbund mm.), hvor 
vandstanden efter etableringen naturligt kan fastholdes. Hvis det er nødvendigt at etablere vand-
standsende lag kan det påføre projektet betydelige ekstra udgifter (ikke indregnet i tabel 3). Der er 
ikke afsat midler til planering af forsøgsområde efter afslutning. 
 
Tabel 3. Overslag over årlig og samlet timebudget og lønudgifter fordelt på personkategorier samt forventede 
driftsudgifter til delprojekt A2. Projektstart 1.9.19. 

 2019 2020 2021 2022 Timer DKK 

Persontimer Timer Timer Timer Timer Timer i alt  

AC 200 100 500 500 1300 1.313.000 

TAP 400 400 1000 1000 2800 2.030.000 

Timer i alt 600 500 1500 1500 4100  

Løn i alt      3.343.000 

Drift  Kr.  Kr. Kr.   

Etablering af småsøer 1.000.000      

Etablering diverse* 300.000      

Etablering, uforudsete udgifter 100.000      

Vedligehold mm., analyseudstyr  20.000 50.000 50.000   

Oprydning    50.000   

Transport/rejse 30.000 10.000 30.000 30.000   

Drift i alt  1.430.000 30.000 80.000 130.000  1.670.000 

Samlet for projektet      5.013.000 

*) omfatter diverse etableringsomkostninger (prøvetagningsbroer, indhegning, overdækning mod fugle mm.) 
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Delprojekt B: Andeudsætningens genetiske indvirkning på den vilde bestand 

Indledning 

Gråanden  (Anas  platyrhynchos)  er  opdrættet  i  fangenskab  igennem  flere  årtier,  hvilket  bl.a.  har 

medført at opdrættede gråænder er genetisk forskellige fra den vilde gråand. Dette skyldes at der 

foregår  en  tilpasning  til  opdrætsmiljøet  gennem  udvælgelsen  af  de  fugle,  der  benyttes  som 

avlsmateriale både i forhold til de egenskaber opdrætterne ønsker (selektion) (Frankham 2008), og 

dels  gennem det  faktum  at  det  er  et  begrænset  antal  avlsfugle  (genpulje),  der  bidrager  til  næste 

generation  (genetisk  drift).  Undersøgelser  (Kraus  et  al.  2013,  Søderquist  et  al.  2017)  har  påvist 

genetiske forskelle mellem museums fugle, vilde fugle og opdræts fugle, men graden af indvirkning på 

den genetiske sammensætning af de vilde bestande kendes ikke. Udsætning af ikke‐lokalt tilhørende 

individer eller bestande kan få alvorlige negative genetiske konsekvenser for den oprindelige, lokale 

bestand. Dette kan dels skyldes et tab af genetisk diversitet, og dels kan de udsatte og oprindelige 

individer krydses (hybridisere) både på bestands niveau som fx vilde og opdrættede gråænder og på 

arts niveau, hvor det er to forskellige arter der krydser (hybridiserer), hvilket i sidste ende kan føre til, 

at ikke‐miljøtilpassede gener bliver krydset ind i den vilde bestand eller oprindelige art (introgression) 

og derved truer bestandens/artens overlevelse på længere sigt (Allendorf 2001, Randi 2008). En sådan 

negativ genetisk effekt af udsætninger er f.eks. påvist hos gråænder. Søderquist et al. (2017) påviste 

en  tydelig  genetisk  forskel mellem opdrættede  og  vilde  gråænder  samt  at  der  var  antydninger  af 

indkrydsning af gener (introgression) fra de opdrættede til de vilde ænder, selv om udsatte gråænder 

har en dårligere overlevelse sammenlignet med de vilde gråænder. En lignende effekt på arts‐niveau 

er set hos den rød‐benede agerhøne (Alectoris rufa)  i Sydeuropa, der hybridiserer med A. chukar  i 

store dele af dens udbredelses område. Her er der fundet en faldende gradient af A. chukar gener i A. 

rufa, gående fra Italien til den Iberiske halvø, hvilket truer den rød‐benede agerhønes unikke genetiske 

sammensætning (Barbanera et al. 2010). Casas et al. (2012) påviste, at der var en ringere fitness koblet 

til hybridiseringen mellem A. chukar og A. rufa. Disse havde en dårligere overlevelse samt dårligere 

klæknings succes i forhold til den ”rene” rød‐benede agerhøne.  

Ud  over  negative  genetiske  konsekvenser  ved  den  ovenfor  beskrevne  udsætning  vil  der  også 

forekomme  konkurrence  om  føderessourcer  samt  plads,  og  endelig  kan  udsætningerne  medføre 

introduktion af nye sygdomme og parasitter, der også kan reducere fitness og den genetiske diversitet 

og dermed biodiversiteten hos de vilde individer. 

På europæisk plan bliver der udsat måske mere end 1.000.000 gråænder årligt  (Laikre et al. 2006, 

Mondain‐Monval  &  Girard  2000).  Vi  kender  imidlertid  ikke  de  demografiske  eller  genetiske 

konsekvenser af disse store udsætninger på de naturligt forekommende vilde gråænder i Danmark.  

Formål 

Formålet med projektet er ved hjælp af specifikke genetiske markører (SNP’s): 

 at identificere vilde og opdrættede gråænder i udvalgte områder 

 at  påvise  eventuelle  genetiske  indkrydsninger  (introgression) mellem  vilde  og  opdrættede 

gråænder 

 at påvise eventuelle geografiske og tidsmæssige forskelle i danske gråænder populationer.  

Dette udføres ved 
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i) Analyse  af  udvalgte  SNP’s,  der  adskiller  naturligt  forekommende  vilde  og  opdrættede 

gråænder, vil blive benyttet til at foretage en genetisk screening af fugle fra tre kendte 

kilder: museums fugle indsamlet før de massive udsætninger startede, opdrættede fugle 

og formodede naturlige/vilde fugle for derved at få et mål for forekomsten af opdrættede 

fugle i de forskellige bestande.  

ii) At identificere selve den genetiske indkrydsning (introgression og /eller admixture) ved at 

identificere gener (alleler), der er under negativ eller positiv selektion i naturen. Når en 

mutation  opstår,  og  den  er  selektiv  fordelagtig,  vil  den  spredes  i  den  pågældende 

population gennem selective sweep (Smith & Haigh 1974). I dette tilfælde med vilde og 

opdrættede  gråænder  vil  det  komme  til  udtryk  blandt  andet  gennem  en  høj  genetisk 

differentieringsgrad og koblings‐uligevægt  for den enkelt SNP markør  (Grossman et al. 

2000).  Derved  undersøges  om  de  formodede  vilde  gråænder  i  DK  har  gener,  der  er 

karakteristiske for opdrættede gråænder, hvilket vil betyde at der foregår udveksling af 

gener mellem vilde og opdrættede fugle, og dette vil kunne give et billede af de mulige 

genetiske konsekvenser for de vilde bestande. 

iii) Dernæst  forsøges  det  at  finde  geografisk,  genetisk  forskellige  danske  bestande  og 

undersøge om der er en tidsmæssig variation i det geografiske mønster.  

 

Metoder 

Kraus  et  al.  (2013)  og  Søderquist  et  al.  (2017)  benyttede  SNP markører  til  at  påvise  de  genetiske 

forskelle bla.a. hos vilde og opdrættede gråænder. Disse markører var dog ikke udviklet med henblik 

på at identificere opdræts fugle fra vilde fugle, men til at finde genetiske markører (SNP’s) der påviste 

en fælles nedarvet genom historie mellem de tre forskellige, kendte kilder af gråænder (Kraus et al. 

2013). Derfor er der udviklet et nyt antal SNP markører baseret på at identificere vilde og opdrættede 

gråænder  (Andersen  et  al.  2019).  Til  selve  udvælgelsen  af  SNP’markørerne  kan  der  anvendes 

forskellige scenarier: 

 SNP’s med høj genetisk differentieringsgrad (FST) mellem alle 4 opdræt og de 2 vilde gråande‐

datasæt.  Det  er  muligt  at  finde  flere  SNP‐markører  i  et  sekvensområde.  Den  enkelte 

SNP’markør i et bestemt sekvens‐område på kromosomerne,  der viste det højeste FST estimat 

i sekvensen mellem de 4 opdræt og de to vilde gråandedatasæt, blev valgt, mens resten, der 

lå inden for en minimum afstand på 100.000 bp ikke blev benyttet. Denne metode blev valgt 

for at mindske  chancen  for, at  to SNP‐markører er koblede, dvs de  repræsenterer  samme 

sekvensområde og derfor ikke er uafhængige observationer. I praksis beregnes dette ved den 

højeste  gennemsnitlige  FST  værdi  af  de  4x2  (opdræt  –  vild)  sammenligninger  mellem 

opdrættede  og  vilde  gråænder.  SNP  markører  med  disse  høje  FST  værdier  reflekterer 

sandsynligvis  selektion  for  specielle  træk  i  de  opdrættede  gråænder.  Dette  identificerede 

5942 SNP. 

 SNP markører  der  har  en  differentieringsgrad  (FST  værdi) mellem  0,1  og  0,3 mellem  de  4 

opdræt til begge vilde gråande‐datasæt. Det vil sige alle 8 (4x2) FST estimater  ligger  i dette 

interval. Dette scenarie vælges, da FST værdier i intervallet sandsynligvis reflekterer genetisk 

drift,  dvs  de  genetiske  ændringer,  der  sker  over  tid,  som  følge  af  tilfældighed.  Dette 

identificerede 40650 SNP. 

 SNP markører med den højeste differentieringsgrad (FST ) mellem de to vilde gråande‐datasæt 

og som ligger med en afstand på minimum 100.000 bp til den næste SNP markør blev valgt. 
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Dette  vælges, da disse  formodentlig  vil  kunne  identificere  forskellige  vilde populationer af 

gråænder. Dette identificerede 5980 SNP. 

Dette  fører  til at et panel på 384 SNP markører  fra de  tre  forskellige scenarier vil blive udvalgt på 

baggrund af en høj differentieringsgrad til projektet 

Den genetiske variation i disse 384 SNPs i form af genotyper vil blive analyseret i museum, vilde og 

opdræts fugle.  

Den observerede grad af genetisk variation vil blive benyttet til at analysere  

 populationsstruktur  ved  hjælp  af  Bayesianske  statistiske  metoder,  der  definerer  grupper 

(clusters) af individer, der er tættest genetisk beslægtede. Dette bliver foretaget med state‐

of‐the‐art analytiske metoder implementeret i forskellige softwares (fx fastSTRUCTURE (Raj 

et al. 2014), PCA‐analyse (principal component analyse) (Adegenet; Jombart et al. 2010) eller 

assignPOP (R‐package; Chen et al. 2018)).  

 indkrydsningen  af  opdrættede  i  de  vilde  gråænder  vil  blive  analyseret  ved  at  benytte 

forskellige metoder til at påvise haplotyper og selektive sweeps (fx BayeScan (Fischer et al. 

2011), PCAdapt (Luu et al. 2017), FST outliers (HacDivSel, Carvajal‐RodrõÂguez)).  

 Hvordan eventuelt identificerede bestande er forbundet via gen flow samt den demografiske 

populationshistorie  vil  blive  estimeret  fx  ved hjælp  af  coalescence metoder  (fx  softwaren 

BEAST (Drummond & Rambaut 2007) ABC (en approximeret Bayesiansk beregning) i DIYABC 

(Cornuet et al. 2010)).  

Sampling design 

Gråænder vil blive indsamlet ved opkøb af fugle nedlagt af jægerne i udvalgte geografiske områder 

for at få hele fugle til analysen. Der vil blive indsamlet fugle fra følgende geografiske områder: 

1) 10 lokaliteter i Nordjylland (Limfjorden/Nissum Fjord, Ringkøbing Fjord), der repræsenterer fugle 

fra den nordlige trækrute for vandfugle (Madsen et al. 1998)  

2) 10 lokaliteter i det sydøstlige Danmark (Sjælland, Lolland‐Falster), der repræsenterer den sydlige 

trækrute for vandfugle (Madsen et al. 1998) 

I  hvert  geografisk  område  bliver  gråænderne  indsamlet  tidligt  på  jagtsæsonen  (september),  hvor 

ænderne  forventes  at  repræsentere  lokale  fugle,  samt  i  den  sene  sæson  (december)  hvor  det 

forventes, at de indsamlede ænder består af en blanding af vilde immigranter fra den mere nordøstlige 

del  af  Danmark.  Indsamlingsstederne  bliver  udvalgt  så  halvdelen  af  lokaliteterne  repræsenterer 

områder  med  hovedsageligt  migrerende  vilde  gråænder,  hvor  der  ikke  er  lokale  udsætninger  af 

opdrættede  fugle,  og  den  anden  halvdel  af  lokaliteterne  er  områder med  kendte  udsætninger  af 

opdrættede  fugle og dermed en  forventet højere sandsynlighed  for parring  (hybridisering) mellem 

vilde og opdrættede ænder. Opdelingen vil ske i begge indsamlingsperioder. 

Der vil blive sigtet mod at analysere 10 gråænder fra hver lokalitet i hver af de to indsamlingsperioder, 

så der  i  alt  bliver  indsamlet  50  ”vilde” og 50  ”mix  af  vilde og udsatte/opdrættede”  fugle  for  hver 

geografisk område og  tidsperiode, hvilket  i alt giver 400 prøver.  Indsamlingen kan alternativt blive 
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reduceret til færre lokaliteter, men i det tilfælde vil vi forsøge at øge antallet af fugle indsamlet på de 

resterende lokaliteter (se figur 1). 

 

Figur 1. Oversigt over indsamlingen af gråænder i projektet. 

 

De 40 formodede prøver fra vilde gråænder fra Vadehavet, de kendte 30 vilde gråænder indsamlet i 

Norge og de 120 gråænder fra opdrætterne fra pool‐sekventeringen samt 100 prøver fra museums‐

individer vil ligeledes indgå i analyserne, så der i alt bliver analyseret 690 prøver. Disse repræsenterer 

dels genpuljerne før og efter udsætninger, fra kendte vilde og opdrættede fugle samt den ukendte 

sammensætning i fuglene fra de to flyways. 

Projektdeltagere: 

Seniorforsker Liselotte Wesley Andersen, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet Kalø, Grenåvej 

14, 8410 Grenå. 

Seniorforsker Thomas Kjær Christensen, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet Kalø, Grenåvej 14, 

8410 Grenå.  

Seniorforsker Lars‐Erik Holm, Institut for Molekylær Biologi og Genetik, Aarhus Universitet, C.F. 

Møllers Allé 3, bygning 1130, 210, 8000 Aarhus C. 

Seniorforsker Frank Panitz, Institut for Molekylær Biologi og Genetik, Aarhus Universitet, C.F. Møllers 

Allé 3, bygning 1130, 210, 8000 Aarhus C. 

NN teknikker 1, laborant 

NN teknikker 2, feltarbejde 



5 
 

Budget  

 

Persontimer 2019  2020  2021  Timer  Kr 

AC 325  542  596  1463  1.477.630 

TAP 434  758     1192  864.200 

Timer i alt 759  1300  596  2655    

Løn i alt             2.341.830 

Drift Kr  Kr  Kr     Kr 

Feltudgifter  60000           60.000 

DNA-analyser 65000  339600        404.600 

Publikationer       15000     15.000 

Møder       20000     20.000 

Drift i alt  125000  339600  35000     499.600 

Samlet for projektet             2.841.430 

 

 

 

Tidsplan 

Tabel 3. Tentativ tidsplan med planlægning of opstart af feltindsamling i efteråret 2019 

 

 

 

Formidling af projektets resultater 

Resultatet af analyserne vil blive sammenstillet til sidst, da analysearbejdet først kan begynde, når de 

laboratorietekniske  analyser  foreligger.  Ønskes  det  kan  projektet  følges  gennem  årlige 

afrapporteringer,  der  opsummerer  status  på  analysearbejdet,  herunder  antal  og  lokalitet  på  de 

indsamlede prøver samt antallet af prøver, der er analyseret på det givne tidspunkt. Ved slutningen af 

Aktivitet  2019    2020    2021   

Indsamling af prøver             

Opstart af laboratoriearbejdet             

DNA ekstraktion, SNP’s typing og analyser             

Data‐analyser              

Afrapportering,  publicering  samt 

populærvidenskabelig formidling 

           

Møder             
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projektet vil der blive udarbejdet en samlet rapport over resultaterne. Resultaterne vil blive publiceret 

i det omfang, det er muligt, og disse vil ligeledes blive formidlet i populærvidenskabelig form.  
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Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 
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1240 København K 

 

 
 

Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestillings besvarelse af spørgsmål nr. 851 (MOF alm. del) stillet 

14. maj 2020 efter ønske fra ikkemedlem af udvalget Pia Kjærsgaard (DF). 

Spørgsmål nr. 851 

”Vil ministeren oplyse, hvilke initiativer der i andre lande – herunder de nordiske lande – er 

truffet for at undgå, at landbrugsmaskiner påkører rålam og dyreunger, der i øvrigt opfører 

sig lig rålam?” 

Svar 

Jeg har forelagt spørgsmålet for Miljøstyrelsen, der oplyser følgende: 

 

”DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug har i foråret 2018 udarbejdet et notat om status på 

teknologier til understøttelse af vildtvenlig høst med henblik på at reducere høstdrab samt skader på 

fugle og pattedyr, herunder beskrivelse af i hvilket omfang teknologierne benyttes i virkeligheden og 

hvorfor/hvorfor ikke, samt en vurdering af teknologiernes effekt. Der er tale om et litteraturstudie, der 

også inddrager blandt andet undersøgelser og konkrete praktiske metoder, teknologier og maskiner fra 

vores nærmeste nabolande, Tyskland og Sverige. Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Rammeaftale 
om forskningsbaseret myndighedsbetjening mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Aarhus 

Universitet"  

Se link: 

https://pure.au.dk/portal/files/123349206/Besvarelse_Status_vedr_teknologier_til_vildtvenlig_h_s

t.pdf  

 

Helt overordnet konkluderer DCA, at der er ringe dokumentation for effekter af nye teknologier såsom 

sensorbaserede maskiner. Videre eksisterer en række lavteknologiske metoder, der umiddelbart virker 

som de mest effektive. Der mangler dog egentlig dokumentation af disse rent kvantitativt. 

Endelig kan der henvises til svar på spørgsmål 855.” 

 

 

 

 

 

 

 

Mogens Jensen / Anders Christiansen 

 

Miljø- og Fødevareudvalget 2019-20
MOF Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 851 
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Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 

Christiansborg 

1240 København K 

 

 
 

Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestillings besvarelse af spørgsmål nr. 852 (MOF alm. del) stillet 

14. maj 2020 efter ønske fra ikkemedlem af udvalget Pia Kjærsgaard (DF). 

Spørgsmål nr. 852 

”Vil ministeren oplyse, hvor mange rålam der årligt må lade livet efter at være blevet påkørt 

af landbrugsmaskiner, selvom landmændene gør alt, hvad de kan for at undgå det 

og er meget berørte af de lemlæstede dyr?” 

Svar 

Jeg har forelagt spørgsmålet for Miljøstyrelsen, der oplyser følgende: 

 

”I 2017 gennemførte Danmarks Jægerforbund m.fl. et projekt om "Høstdrab af rådyr - analyse af 
høstdrabsproblemets omfang i Danmark samt test af dronebåret losurin som afværgemetode", der blev 
støttet af Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen. Af den udarbejdede publikation fra projektet fremgår 
blandt andet, ud fra en modellering, at der årligt er en risiko for høstdrab af rålam på 8.200-19.900 

individer.” 
 

 

 

 

 

 

 

Mogens Jensen / Anders Christiansen 

 

Miljø- og Fødevareudvalget 2019-20
MOF Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 852 

Offentligt

-- AKT 5187579 -- BILAG 2 -- [ 2207866 ] --
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Den 10. juni 2020 

 

Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 

Christiansborg 

1240 København K 

 

 
 

Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestillings besvarelse af spørgsmål nr. 853 (MOF alm. del) stillet 

14. maj 2020 efter ønske fra ikkemedlem af udvalget Pia Kjærsgaard (DF). 

Spørgsmål nr. 853 

”Vil ministeren oplyse, om der er indberetningspligt i forhold til landmænds påkørsel af rålam?” 

Svar 

Jeg har forelagt spørgsmålet for Miljøstyrelsen, der oplyser følgende: 

 

”Der er ikke indberetningspligt for vildt, der påkøres eller på anden vis skades af landbrugsmaskiner 

eller anden trafik i øvrigt.” 

 

 

 

 

 

 

 

Mogens Jensen / Anders Christiansen 

 

Miljø- og Fødevareudvalget 2019-20
MOF Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 853 

Offentligt

-- AKT 5187579 -- BILAG 3 -- [ 2207877 ] --
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Den 10. juni 2020 

 

Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 

Christiansborg 

1240 København K 

 

 
 

Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestillings besvarelse af spørgsmål nr. 854 (MOF alm. del) stillet 

14. maj 2020 efter ønske fra ikkemedlem af udvalget Pia Kjærsgaard (DF). 

Spørgsmål nr. 854 

”Er ministeren bekendt med oplysninger fra andre lande om antallet af påkørte rålam fra 

landbrugsmaskiner?” 

Svar 

Jeg har forelagt spørgsmålet for Miljøstyrelsen, der oplyser følgende: 

 

”Miljø- og Fødevareministeriet er ikke bekendt med data fra andre lande om antal påkørte rålam fra 

landbrugsmaskiner.” 

 

 

 

 

 

 

 

Mogens Jensen / Anders Christiansen 

 

Miljø- og Fødevareudvalget 2019-20
MOF Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 854 

Offentligt

-- AKT 5187579 -- BILAG 4 -- [ 2207885 ] --



 

 

Miljø- og Fødevareministeriet • Slotsholmsgade 12 • 1216 København K  
Tlf. 38 14 21 42 • Fax 33 14 50 42 • CVR 12854358 • EAN 5798000862005 • mfvm@mfvm.dk • www.mfvm.dk  
 

Den 10. juni 2020 

 

Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 

Christiansborg 

1240 København K 

 

 
 

Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestillings besvarelse af spørgsmål nr. 855 (MOF alm. del) stillet 

14. maj 2020 efter ønske fra ikkemedlem af udvalget Pia Kjærsgaard (DF). 

Spørgsmål nr. 855 

”Vil ministeren oplyse, hvor mange penge, der er afsat til forskning i, hvordan påkørsler af 

rålam med landbrugsmaskiner kan undgås?” 

Svar 

Jeg har forelagt spørgsmålet for Miljøstyrelsen, der oplyser følgende: 

 

”Miljøstyrelsen har for de kommende år ikke afsat midler til forskning vedrørende vildtvenlig høst, 

men afsatte i 2017 500.000 kr. til et projekt om høstrelateret dødelighed hos fugle og pattedyr. I dette 

projekt undersøges hyppigheden, hvormed fugle og pattedyr slås ihjel eller skades i forbindelse med 

slåning af græsarealer (høslet). Projektet forventes afsluttet i 2020.” 

 

 

 

 

 

 

 

Mogens Jensen / Anders Christiansen 

 

Miljø- og Fødevareudvalget 2019-20
MOF Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 855 

Offentligt

-- AKT 5187579 -- BILAG 5 -- [ 2207891 ] --
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Den 10. juni 2020 

 

Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 

Christiansborg 

1240 København K 

 

 
 

Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestillings besvarelse af spørgsmål nr. 856(MOF alm. del) stillet 

14. maj 2020 efter ønske fra ikkemedlem af udvalget Pia Kjærsgaard (DF). 

Spørgsmål nr. 856 

”Vil ministeren oplyse, hvilke metoder ministeren er bekendt med, som for nuværende kan 

anvendes til at undgå påkørsel af rålam med landbrugsmaskiner, og hvilke ulemper sådanne 

metoder eventuelt måtte have?” 

Svar 

Jeg har forelagt spørgsmålet for Miljøstyrelsen, der oplyser følgende: 

 

”Påkørsel af blandt andet rålam er ikke et ukendt fænomen. Gennem årene er der løbende udarbejdet 

forskellige vejledninger om praktiske metoder til minimering af høstrelaterede drab. Notatet beskrevet 

i svaret på spørgsmål 851 behandler de mest almindelige metoder.  

 

Videre har Landbrugsstyrelsen i samarbejde med Aarhus Universitet, Danmarks 

Naturfredningsforening, Danmarks Jægerforbund og SEGES udarbejdet en pjece med inspiration til at 

undgå at skade vildt ved høst, som sammenfatter de kendte metoder. Denne pjece fremgår af 

Landbrugsstyrelsens hjemmeside, jf. link: 

https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Landbrug/Planteavl/Undgaa_at_skade_

vildt_ved_hoest.pdf  

Pjecen blev udarbejdet i 2018.” 

 

 

 

 

 

 

 

Mogens Jensen / Anders Christiansen 

 

Miljø- og Fødevareudvalget 2019-20
MOF Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 856 

Offentligt

-- AKT 5187579 -- BILAG 6 -- [ 2207899 ] --

https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Landbrug/Planteavl/Undgaa_at_skade_vildt_ved_hoest.pdf
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Landbrug/Planteavl/Undgaa_at_skade_vildt_ved_hoest.pdf
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Den 10. juni 2020 

 

Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 

Christiansborg 

1240 København K 

 

 
 

Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestillings besvarelse af spørgsmål nr. 857 (MOF alm. del) stillet 

14. maj 2020 efter ønske fra ikkemedlem af udvalget Pia Kjærsgaard (DF). 

Spørgsmål nr. 857 

”Vil ministeren oplyse, i hvilket omfang anbefalingerne fra International Council for Game 

and Wildlife for så vidt angår høstteknikker er implementeret i dansk landbrug?” 

Svar 

Jeg vil gerne henvise til mine svar på spørgsmål 851 og 856.  

 

Derudover oplyser Miljøstyrelsen følgende:  

 

”Der er af Aarhus Universitet foretaget en gennemgang af de mest anvendte initiativer til minimering 

af høstdrab og skader på rålam og andet vildt i 2018 og på baggrund heraf udarbejdet anbefalinger på 

området. Gennemgangen bygger på den relevante internationale litteratur, navnlig erfaringer fra 

landene omkring Danmark. Det fremgår ikke af DCAs gennemgang af de mest anvendte initiativer til 

minimering til høstrelaterede drab, hvorvidt anbefalingerne fra International Council for Game and 

Wildlife Conservation stemmer overens med anbefalingerne fra gennemgangen. Danmark er ikke 

medlem af International Council for Game and Wildlife Conservation.” 

 

 

 

 

 

 

 

Mogens Jensen / Anders Christiansen 

 

Miljø- og Fødevareudvalget 2019-20
MOF Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 857 

Offentligt

-- AKT 5187579 -- BILAG 7 -- [ 2207917 ] --



  Vildtforvaltningsrådet 

  Møde den 13. august 2020 

  Bilag 2020-02-19 

  Emne: Kommende møder 

 

Indstilling: Til drøftelse 

Resume: 

Formanden fremlægger emner for kommende møder. Medlemmerne i VFR opfordres til at byde ind 

med emner. 

 

Bilag:  

2020-02-19 Mødematrix VFR 2019-2022 

-- AKT 5197112 -- BILAG 32 -- [ Forside kommende møder ] --



Mødematrix for 

Vildtforvaltningsrådet
4. maj 2020

Marts Juni September December Marts August SeptemberDecember Marts Juni SeptemberDecember

Jagttider Afklaring af 

vidensbehov, arter til 

forhandling, aktivering 

af hjortevildtsgruppe

Revideret 

fagligt grundlag, 

Beslutning om 

indstilling. Inkl. 

keykoncept

Kommissorium 

og nedsætte 

jagttidsgruppe

bud på 

arter, der 

ikke skal 

til 

x

Jagttegnsmidler til 

naturforvaltning

Hidtidig anvendelse, 

oplæg til fremtidig 

anvendelse

Opsamling på 

indkomne 

bemærkninger

Ulv Model for forvaltning 

af ulv og håndtering af 

ulvehybrider

Problemformulerin

g for forvaltning af 

ulv

Målformulering Kommissorium 

for ulvegruppen

x x x forvaltings

plan

Invasive rovdyr Status for 

forvaltningsplan

Drøftelse af 

høringsudkast

døgnjagt på 

vaskebjørn

Status 

på fvpl.

x

Rewilding Bengt Holst - 

proces bag 

udtalelsen fra 

Ekskursion 

Jylland

Skitse udtalelse gæst

Udsætning Opfølgning på 

udsætningsforliget

Indstilling

er

status

Hjortevildtforvaltning Status fra DNH Indstilling fra 

DNH

Kommisorium 

regionale HVG

status status

Våben/ udstyr Riffelkugler og 

natsigtemidler

Riffeljagt

Faunaforbrydelser x

Usædvanlige hegn x

Gæs Opflg. int. FP x

Sæler Bornholmerord

ning

Jagt på sæler

Bæver Forvaltningsplan

Kirkeugle Update på 

forskning

Nedsætte 

gruppe

status

mårdyr Ansøgning

Rovfulgle status på hold status x

Reservatgruppe Status x x

2019 2020 2021

Emne

-- AKT 5197112 -- BILAG 33 -- [ 2020-02-19 Mødematrix VFR 2019-2022 ] --



Vildtudbyttestatistik/ VILREG status x x



Marts Juni SeptemberDecember.

x

x

x

2022



x
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