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Mødelokale 8110, 1420 København K 

 

 

 Bilag 

1.  Godkendelse af dagsorden 2021-04-01 

Til godkendelse 

 

 

2. Skadevoldende vildt 2021-04-02 (eftersendes) 

2021-04-03 (eftersendes) 

Resumé: 

Formand for arbejdsgruppen, Henrik Bertelsen, præsenterer 

udkast til en indstilling fra Vildtforvaltningsrådet om revision af 

vildtskadebekendtgørelsen. 

 

 

Til beslutning  

3. Jagttider 2021-04-04 

2021-04-05 

2021-04-06 

2021-04-07 

2021-04-08 

2021-04-09 

2021-04-10 (eftersendes) 

Resumé: 

Formand for arbejdsgruppen, Henrik Bertelsen, præsenterer 

udkast til en indstilling fra Vildtforvaltningsrådet om revision af 

jagttiderne. 

 

 

Til beslutning  

4. Udmøntning af merprovenu fra jagttegnsmidlerne 2022 2021-04-11 (eftersendes) 

Resumé: 
Miljøstyrelsen præsenterer forskellige projektforslag, som 

jagttegnsmidlerne kan bruges til. 
 

 

Til beslutning  

5. Beskyttelse af havfugle på Omø Stålgrund (DJ) 2021-04-12 

Resumé: 

På møde den 27. september 2021 blev det aftalt, at Claus Lind 

Christensen (DJ) skulle vende tilbage til Vildtforvaltningsrådet på 

næste møde, den 6. december 2021, for at komme med yderligere 

informationer vedrørende forslag til beskyttelse af havfuglene i 

området ved Omø Stålgrund, hvor der arbejdes på at opstille en 

vindmøllepark. 

 

 

Til drøftelse 

 

 

6. Oversigt over rovfuglehold i Danmark 2021-04-13 
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Resumé: 

Miljøstyrelsen giver status over rovfuglehold i Danmark. 

 

 

Til orientering 

 

 

7. Meddelelser  

Status på bekendtgørelser 

 

 

8. Orientering  

Orientering fra formanden 

 

 

Orientering fra rådsmedlemmerne 

 

 

Orientering fra Miljøministeriet 

 

 

9. Kommende møder 2021-04-14 

Resumé:  

Forslag til datoer for kommende møder i 2021: 

 

Mandag den 7. marts (KBH) 

Tirsdag den 7. juni (Odense) 

Mandag den 26.-27. september (i Danmark) 

Mandag den 5. december (KBH) 

 

 

Resumé: 

Punkter til næste møde: 

- Biodiversitet versus klimaforandringer (Claus Lind 

Christensen) 

- Opsamling på turen til Finland (Jan Eriksen) 

 

 

10. Eventuelt  



 

  Vildtforvaltningsrådet 

  Møde den 6. december 2021 

  Bilag: 2021-04-02, 2021-04-03 

 Emne: Skadevoldende vildt 

 

Indstilling: Til beslutning 

Resume: 

Formand for arbejdsgruppen, Henrik Bertelsen, præsenterer udkast til en indstilling fra 

Vildtforvaltningsrådet om revision af vildtskadebekendtgørelsen. 

Bilag: 

2021-04-02 Udkast til bekendtgørelse om skadevoldende vildt (eftersendes) 

2021-04-03 Notat fra møde i arbejdsgruppen (eftersendes) 
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Arter og Naturbeskyttelse 

Ref. CVMIK 

Den 2. juli 2021 

 

  

Bekendtgørelse om vildtskader1 – udkast  
 

 

 

I medfør af § 37, stk. 1 og 3, § 49, stk. 3, § 52 c, stk. 1, 2 og 4, og § 54, stk. 3, i lov om jagt og 

vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 265 af 21. marts 2019, fastsættes: 

 

Kapitel 1 

Formål m.v. 

§ 1. Ved regulering forstås i denne bekendtgørelse nedlæggelse eller ombringelse af vildt. 

Stk. 2. Regulering i henhold til denne bekendtgørelse skal foregå under overholdelse af reglerne om 

jagt i lov om jagt og vildtforvaltning og i de bekendtgørelser, der er udstedt i medfør af loven, 

medmindre andet fremgår af bekendtgørelsen.  

 

§ 2. Vildt kan, hvis der ikke findes anden tilfredsstillende løsning, uanset bestemmelserne om 

jagttider, reguleres i de tilfælde, der er nævnt i kapitel 2 og 3, for at  

1) imødegå fare for mennesker eller menneskers sundhed, 

2) imødegå risiko for smitte af mennesker eller dyr, 

3) imødegå risiko for luftfartssikkerheden,  

4) beskytte flora og fauna, 

5) hindre omfattende skader på afgrøder, husdyr, herunder vildtopdræt, skove, fiskeopdræt eller 

fiskeri- og andre vandområder, eller 

6) forhindre omfattende skade på ejendom forvoldt af vildt. 

Stk. 2. Stk. 1, nr. 6, finder ikke anvendelse for regulering af fugle. 

Stk. 3. Bortset fra tilfælde, der er omfattet af lovens § 38, er det ejeren eller brugeren af en 

ejendom, der inden for rammerne af nærværende bekendtgørelser afgør, hvorvidt der på ejendommen 

skal foretages regulering af vildt, uanset om den pågældende har jagtretten på ejendommen.  

Stk. 4. Ud over ejerens/brugerens beslutning efter stk. 3, forudsætter regulering, at de nødvendige 

tilladelser efter denne bekendtgørelse er udstedt.  

Stk. 5. En jagtlejer må kun regulere vildt efter særlig aftale med ejeren eller brugeren af 

ejendommen. Ejeren eller brugeren kan ikke fraskrive sigoverdrage beslutningen om regulering til 

andre retten til regulering.  

                                                             
1
 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2009/147/EF 

af 30. november 2009 om 
beskyttelse af vilde fugle, EU-Tidende 2010, nr. L 20, side 7, som ændret senest ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013 
om tilpasning af visse 
direktiver vedrørende miljø på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse, EU-tidende 2013, nr. L 158, side 193, og dele af 
Rådets direktiv 92/43/EØF af 
21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, (EF-habitatdirektivet), EF-Tidende 1992, nr. L 206, side 7, 
som senest ændret ved 
Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 158, side 193. 

-- AKT 92079 -- BILAG 3 -- [ Bilag 2021-04-02 Udkast til bekendtgørelse om skadevoldende vildt ] --



 

 

2 

Stk. 6. Regulering må kun foretages af personer, der er fyldt 18 år. Dog kan regulering foretages af 

personer under 18 år, der har gyldigt jagttegn, hvis de er ifølge med en person over 18 år, der har 

gyldigt jagttegn.  

 

Kapitel 2 

Regulering uden forudgående aftale tilladelse  

Hjortevildt og hare 

§ 3. I erhvervsmæssigt drevne gartnerier, frugthaver, frugtplantager og planteskoler, som er forsvarligt 

holder kronvildt, dåvildt, sikavildt, råvildt og hare ude, indhegnede, må kronvildt, dåvildt, sikavildt, 

råvildt og hare reguleres hele året.  

 

Husmår og ilder 

§ 4. I fjerkræindhegningerorsvarlige indhegninger med fjerkræ, herunder indhegninger med fasaner, 

agerhøns eller andefugle, som forsvarligt holder husmår og ilder ude, samt i bebyggelse og i 

pelsdyrfarme, må husmår og ilder reguleres hele året, herunder ved brug af fælder.  

Stk. 2. I en afstand af indtil 10 meter fra de indhegninger, der er nævnt i stk. 1, og i en afstand af indtil 

10 meter fra bebyggelse, må husmår reguleres ved brug af fælder.  

Stk. 3. I en afstand af indtil 25 meter fra de indhegninger, der er nævnt i stk. 1, og i en afstand af indtil 

25 meter fra bebyggelse nævnt i stk. 1, må husmår reguleres med skydevåben.  

Ræv 

§ 5. I forsvarlige indhegninger med frilandsgrise og fjerkræ, herunder indhegninger med fasaner, 

agerhøns eller andefugle, som forsvarligt holder ræv ude, samt i bebyggelse og i pelsdyrfarme, må ræv 

reguleres i perioden 1. juni – 29. februar, herunder med fælder. 

Stk. 2 I en afstand af indtil 10 meter fra de indhegninger, der er nævnt i stk.1, og i en afstand af indtil 

10 meter fra bebyggelse må ræv reguleres i fælde i perioden 1. juni – 29. februar.  

Stk. 3. I en afstand af indtil 25 meter fra de indhegninger, der er nævnt i stk. 1, og i en afstand af indtil 

25 meter fra bebyggelse må ræv reguleres i perioden 1. juni – 29. februar med skydevåben.  

Stk. 4. I egne, hvor ræv volder skade på den øvrige fauna må denne reguleres i perioden 1. – 29. 

februar. 

Stk. 5. På ejendomme, for hvilke der er gennemført naturforbedringer i henhold til biotopplaner, jf. § 

14, stk. 2, nr. 3, i bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber, kan ræv reguleres 

i perioden 1. januar – 29. februar ved brug af fælder.  

Stk. 6. Rævehvalpe uden for rævegrave må reguleres i perioden 1. juli – 31. august, på egne hvor de 

forvolder skade på øvrig fauna. Dog kan der ikke ske regulering af rævehvalpe uden for rævegrave på 

ejendomme, for hvilke der er gennemført naturforbedringer i henhold til biotopplaner, jf. § 14, stk. 2, 

nr. 3, i bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtområder og jagtredskaber. Rævehvalpene må ikke 

jages ud af rævegraven ved brug af hund eller på anden måde.   

Stk. 7. Regulering af ræv med riflet våben og haglvåben kan ske fra skydetårn eller skydestige, som 

opfylder betingelserne i § 1 i bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtområder og jagtredskaber. 

Reguleringen af ræv i medfør af stk. 1, 3, 4 og 6, kan ske i perioden 1 ½ time før solopgang til 1 ½ time 

efter solnedgang, også fra de nævnte skydetårne og skydestiger.  

Vildkanin 

§ 6. I egne, hvor vildkanin volder skade, må denne reguleres hele året. 

 

Vildsvin  

§ 7. Vildsvin må reguleres hele året. Diegivende søer bør ikke skydes før grisene er skudt.  

Stk. 2. Der må ved reguleringen anvendes kunstigt skjul, herunder skydetårne og skydestiger, jf. 

kapitel 1 i bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtområder og jagtredskaber, ligesom regulering kan 

ske hele døgnet. Reglerne i lovens § 28 om udfordring og beskydning på jorden i umiddelbart nærhed 

af foderplads og forbuddet mod anvendelse af kunstigt lys, spejle og andre indretninger til belysning af 

Kommenterede [CVM1]: MST undersøger mulighederne 
for flytning af fældefangede dyr.   

Kommenterede [CVM2R1]: MST vurdere at husmår og 
ilder som fanges i fælder, som udgangspunkt skal aflives. 
Det ønskes ikke at borgere kan flytte rundt på dyrene som 
de vil, da dette også kan have konsekvens for andre arter, 
hvis de evt. ender i et fuglebeskyttelsesområde.  
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målet, jf. § 11, nr. 4, i bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber, finders ikke 

anvendelse ved regulering efter denne bestemmelse.  

 

Særlige arter  

§ 8. Følgende arter må reguleres hele året: 

1) Undslupne pelsdyr, der er vildt i henhold til lov om mark- og vejfred, herunder mink.  

2) Fugle og pattedyr på bilag 1 til den til enhver tid gældende kommissionsforordning (EU) 2016/1141 

af 13. juli 2016 om vedtagelse af liste over invasive arter ikke hjemmehørende arter, som er 

problematiske på EU-plan, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 

1143/2014, herunder blandt andet nilgås, bisamrotte, amerikansk skarvand, muntjak, vaskebjørn, 

mårhund og sumpbæver.  

Stk. 2. Ved regulering efter stk. 1, må anvendes kunstigt skjul, herunder skydestiger og skydetårne, jf. 

bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber, og reguleringen må finde sted fra 

hus (beboelse, udhuse og lignende).  

Stk. 3. Reguleringen kan ske i tidsrummet fra 1 ½ time før solopgang til 1 ½ time efter solnedgang, 

også fra de nævnte skydestiger og skydetårne.  

Stk. 4. Reglerne i lovens § 28, om udfordring og beskydning på jorden i umiddelbar nærhed af 

foderplads, forbuddet mod anvendelse af elektronisk kommunikationsenhed, f.eks. mms-sender, jf. § 

11, stk. stk.1, nr. 3, i bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber og forbuddet 

mod anvendelse af kunstigt lys, spejle og andre indretninger til belysning af målet, jf. § 11, stk. 1, nr. 4, 

i bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber, finder ikke anvendelse ved 

regulering efter stk. 1-6.  

Stk X. Naturstyrelsen kan give tilladelse til, at reguleringen kan ske uden at medbringe egnet 

apporterende hund, uanset reglerne i lovens § 24. 

Stk. XX. Naturstyrelsen kan dispensere fra bestemmelserne i § 25 i jagt- og vildtforvaltningsloven via § 

46, stk. 4 i selvsamme lov, ved regulering af mårhunde under igangværende høst på majsmarker.  

Stk. 53. Regulering af mårhund og vaskebjørn kan ske hele døgnet., og dDer måkan medbringes og 

anvendes glatløbet haglgevær i skydestiger i skydestiger og skydetårne, jf. kapitel 1 i bekendtgørelse 

om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber. 

Stk. 64. Ved regulering af mårhund og vaskebjørn kan elektronisk lysforstærket- og termisk håndholdt 

kikkert anvendes til lokalisering af vildtet.  

Stk. 75. Ved regulering af mårhund og vaskebjørn på anlagte foderpladser kan elektroniske 

lysforstærkende sigtemidler anvendes på riflede våben. Termiske sigtemidler må ikke anvendes.  

Stk. 86. I forbindelse med bukkejagt perioden 1. februar til og med 31. august må kan mårhund og 

vaskebjørn reguleres med bue, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, 3, 4 og 5, og stk. 2, nr. 1, 2, 4 og 5, i bekendtgørelse 

om våben og ammunition der må anvendes til jagt m. v.  

 

§ 9. Arter, der er listet i bilag 2, Regulering af muldvarpe, rotter, mosegrise og mus bortset fra de 

mussearter, der er nævnt i stk. 2, kan der foretages regulering uden hensyn til bestemmelser i denne 

bekendtgørelse og i lov om jagt og vildtforvaltning.  

Stk. 2. Retten til regulering af mus omfatter ikke: brandmus, hasselmus, havesyvsover og birkemus. 

Spidsmus må ikke reguleres.  

Stk. 23. Udlægning af gift til regulering af de arter, der er nævnt i bilag 2 stk. 1, skal ske i 

overensstemmelse med det pågældende produkts godkendte anvendelse efter regler og vilkår nævnt på 

emballagen eller foretages af autoriseret fagperson på området. så vidt muligt ske således, at andre 

pattedyr eller fugle ikke kan få adgang til giften.  

 

Kapitel 3 

Regulering efter forudgående tilladelse 

Kommenterede [CVM3]: MST udarbejder en bedre 
struktureret formulering. 
Enighed om undtgelse fra krav om apporterende hund ved 
regulering med hagl fra skydestoger og –tårne. 

Kommenterede [CVM4]: MST OG DJ enige om 
formuleringen! 
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§ 10. Naturstyrelsen kan give tilladelse til regulering efter reglerne i dette kapitel, når de i § 2, stk. 1 og 

2, anførte betingelser er opfyldt.  

 

Flyvepladser 

§ 11. Naturstyrelsen kan give tilladelse til, at pattedyr og fugle kan reguleres hele året på offentligte 

godkendte flyvepladser, herunder ved brg af fælder og til, at æg, fugleunger og fuglereder kan fjernes 

inden for flyvepladsens område.  

Stk. 2. Ved fældefangst af fugle skal rovfugle, ugler og andre arter, der ikke er fastsat jagttid for, så vidt 

muligt flyttes. Flytningen skal ske under koordination med Naturstyrelsen. mindst 10 kilometer væk 

og slippes fri.  

 

Råge 

§ 13. Naturstyrelsen kan give tilladelse til, at råge, der optræder i større flokke på 30 individer på ikke 

høstede og nysåede marker, må reguleres i perioden 1. juli – 30. september.  

Stk. 2 Naturstyrelsen kan give tilladelse til, at råge i rågekolonier må reguleres inden redebygning og 

æglægning, samt til at rågeunger i rågekolonier må reguleres uden for reden i perioden 1. maj – 15. 

juni.  

Stk. 3. Naturstyrelsen kan give tilladelse til regulering af rågeunger på ikke høstede marker i perioden 

1. maj – 10. juni. 

Stk. 45. Naturstyrelsen kan give tilladelse til, at der ved reguleringen efter stk. 2, kan anvendes 

salonrifler, der kan indeholde mere end 2 patroner, herunder halvautomatiske salonrifler. 

Stk. 5. Naturstyrelsen kan give tilladelse til, at der ved reguleringen efter stk. 2, kan anvendes 

salonrifler, der kan indeholde mere end 3 patroner, herunder halvautomatiske salonrifler. 

 

Canadagås 

§ 14. Naturstyrelsen kan give tilladelse til, at canadagås reguleres på dyrkede marker i perioden 1. 

februar – 29. februar. Reguleringen må kun finde sted fra solopgang til solnedgang.  

 

Skarv 

§ 15. Naturstyrelsen kan give tilladelse til regulering af skarv til opfyldelse af de i nr. 1-6 angivne 

formål i følgende områder og perioder: 

1) I perioden 1. august – 31. marts til ejeren af aktivt fiskende bundgarn eller ruser inden for en 

afstand af 1 kilometer fra redskabet. Tilladelsen kan dog kun gives til regulering på 

fiskeriterritoriet i områder, hvor den frie jagtret efter lovens § 15 kan udøves. Tilladelsen kan 

gives for at undgåskader på fiskeri.  

2) I perioden 1. august – 31. marts i kystområder, der er udpeget som vigtige for fiskeri og 

fiskebestande, jf. bilag 1. Tilladelse kan gives for at beskytte fisk i vigtige opvækstområder.  

3) I perioden 1. august – 31. marts ved vandløb og søer. Tilladelse kan gives for at beskytte 

bestande af stalling, ål, snæbel, laks og ørred.  

4) I perioden 1. april – 31. maj. Tilladelse kan gives for at beskytte udtræk af smolt af snæbel, laks 

og ørred.  

5) I perioden 1. august – 31. maj i fredningsbælter for vandrefisk. Tilladelsen kan gives for at 

beskytte vandrefisk.  

6) I perioden 1. august – 31. marts på dags- og natrastepladser for skarv. Tilladelse kan gives for 

at beskytte bestande af stalling, ål, snæbel, laks og ørred.  

Stk. 2. Tilladelser efter stk. 1, nr. 2-6 kan gives til ejeren eller brugeren af arealet, samt foreninger, der 

organisere lyst-, fritids- eller erhvervsfiskere, jf. dog § 2, stk. 3.  

Stk. 3. Naturstyresen kan endvidere med henblik på at undgå, at nye kolonier etablerer sig, begrænse 

antallet af reder i en eksisterende koloni eller fjerne eksisterende kolonier, give tilladelse til at oliere 

æg eller ødelægge æg og reder. 

Kommenterede [CVM5]: MST indarbejder 
konsekvensrettelserne 
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Stk. 4. Tilladelse efter stk. 1, nr. 6, kan gives til regulering af skarv i tidsrummet fra 1 ½ time efter 

solnedgang, uanset lovens § 4, stk. 1.  

Stk. 5. Naturstyrelsen kan give tilladelse til, at regulering efter stk. 1, nr. 1, må finde sted uanset 

reglerne i § 8 og § 9 i bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber. Under 

reguleringen må motordrevet fartøj dog højst fremføres med5 km/t (ca. 2,7 knob). Naturstyrelsen kan 

give tilladelse til, at motordrevet fartøj under regulering på fiskeriterritoriet må fremføres med indtil 

18 km/t (ca. 9,7 knob).  

Stk. 6. Naturstyrelsen kan give tilladelse til, at regulering efter stk.1, nr. 3, 4 og 6, kan ske ved 

anvendelse af kunstigt skjul og kunstige lokkefugle.  

 

Sølvmåge 

§ 16. Naturstyrelsen kan give tilladelse til regulering af at sølvmåge reguleres med skydevåben og 

fælder i perioden 1. februar - til og med 15. april, med henblik på at beskytte anden fauna ellerog at 

imødegå fare for mennesker eller menneskers sundhed. 

Stk. 2 Naturstyrelsen kan give tilladelse til regulering af sølvmåge hele året, herunder tilat oliere æg, 

eller ødelægge æg og reder i perioden 1. april til og med- 31. juli,  ødelæggelse af reder og æg, jf. lovens 

§ 46, stk. 2, nr. 1 og 4, med henblik på at beskytte anden fauna og at imødegå fare for mennesker eller 

menneskers sundhed. 

Stk. 3 Naturstyrelsen kan give tilladelse til regulering af at unger af sølvmåge reguleres med 

skydevåben i perioden 15. april –til og med 31. august. oktober.  

Stk. 24. Naturstyrelsen kan i særlige tilfælde ved regulering af sølvmåge give tilladelse til at anvende 

riflede våben, hvor drivmidlet er luft, jf. § 1, stk. 5, i bekendtgørelse om våben og ammunition der må 

anvendes til jagt m. v., samt fravige krav i § 3, stk. 1, nr. 4, i bekendtgørelse om våben og ammunition 

der må anvendes til jagt m. v.  

 

Husskade 

§ XX. I egne, hvor husskade forvolder skade på den øvrige fauna, kan Naturstyrelsen give tilladelse til 

regulering, ataf husskade reguleres med skydevåben og fælder i perioden 1. februar – 15. april. 

Reguleringen kan finde sted fra 1 time før solopgang til solnedgang. Dog kan reguleringen med fælder 

ske hele døgnet.  

Stk. 2. Naturstyrelsen kan give tilladelse til, at regulering af husskade kan ske ved brug af kunstigt 

skjul og kunstige lokkefugle.  

Stk. 3. Regulering ved brug af fælder i henhold til stk. 1 og stk. 3, må kun foretages af personer, der har 

gyldigt jagttegn. 

 

GråHusskade og kkrage og sortkrage 

§ 17. I egne, hvor husskade og gråkrage og sortkrage forvolder skade på markafgrøder eller den øvrige 

fauna, kan Naturstyrelsen give tilladelser til, at regulering af gråkrage og sortkrage disse arterdenne 

reguleres med skydevåben og fælder i perioden 1. februar – 15. april. Reguleringen kan finde sted fra 1 

time før solopgang til solnedgang. Dog kan reguleringen med fælder ske hele døgnet.  

Stk. 2. Naturstyrelsen kan give tilladelse til, at regulering af gråkrager og sortkrage og husskade kan 

ske ved brug af kunstigt skjul og kunstige lokkefugle.  

Stk. 3. På ejendomme, for hvilke der er udarbejdet og gennemført naturforbedringer i henhold til 

biotopplaner, jf. § 14, stk. 2, nr. 3, i bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber, 

kan Naturstyrelsen give tilladelse til regulering af gråkrage og sortkrage ved brug af fælder i perioden 

16. april – 30 april.  

Stk. 4. Naturstyrelsen kan give tilladelse til at gråkrage og sortkrage, der optræder i flok i 

erhvervsmæssigt drevne gartnerier, frugthaver, frugtplantager, planteskoler og på marker med 

erhvervsmæssig produktion af grøntsager, må reguleres hele året. 

Kommenterede [CVM6]: MST undersøger om det kan 
lade sig gøre for husskade at indskrive at 
reguleringstilladelse ikke kan gives i byzone. 
 
Stk 3. MST spørger DCE om krager har yngleaktivitet i 
slutningen af april. Hvis de har det, er der eniged om at 
denne periode kan bortreduceres. 
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Stk. 54. Regulering ved brug af fælder i henhold til stk. 1 og stk. 3, må kun foretages af personer, der har 

gyldigt jagttegn.  

 

Ringdue 

§ 18. Naturstyrelsen kan give tilladelse til regulering af ringdue i flok, 

1) På rapsmarker i perioden 1. februar – 30. april, 

2) På ærtemarker, kålmarker og nysåede marker i perioden 1. marts – 30. april, 

3) På nysåede marker i perioden 1. august – 31. august, og 

4) På ikke høstede marker i perioden 1. juli – 31. august. 

Stk. 2. På egne hvor ringdue forvolder omfattende skade på markafgrøder kan Naturstyrelsenen kan 

give tilladelse til regulering af ringdue i flok i perioden 1. september – 119. november i egne, hvor 

ringdue forvolder omfattende skade på markafgrøder.  

Stk. 3. Naturstyrelsen kan give tilladelse til at ringdue, der optræder i flok i erhvervsmæssigt drevne 

gartnerier, frugthaver, frugtplantager, planteskoler og på marker med erhvervsmæssig produktion af 

grøntsager, må reguleres hele året. 

Stk. 43. Naturstyrelsen kan give tilladelse til, at regulering efter stk. 2 kan ske ved anvendelse af 

kunstige skjul og lokkefugle.  

 

Grågås, blisgås og kortnæbbet gås 

§ 19. Naturstyrelsen kan give tilladelse til regulering af grågås i flok på ikke høstede marker i perioden 

1. juli – 31. juli. Regulering må kun finde sted fra solopgang til solnedgang. 

Stk. 2. Naturstyrelsen kan give tilladelse til at regulering af e grågås, blisgås og kortnæbbet gås i flok på 

dyrkede marker i perioden 1. februar – 29. februar. Reguleringen må kun finde sted fra solopgang til 

solnedgang.  

 

Bramgås  

§ 20. Naturstyrelsen kan give tilladelse til regulering af bramgås i flok på dyrkede marker i følgende 

perioder: 

1) Fra den 1. januar til den 29. februar. 

2) Fra den 1. marts til den 31. maj. 

3) Fra den 1. september til den 31. december. 

Stk. 2. Tilladelser givet efter stk. 1, nr. 2, kan af hensyn til ynglende fugle og pattedyr kun gives for 1 

måned.  

Stk. 3. Naturstyrelsen kan give tilladelse til, at regulering efter stk. 1., nr. 1 og 3, kan ske ved 

anvendelse af kunstigt skjul og kunstige lokkefugle. Dette gælder dog ikke i februar måned.  

Stk. 3. Regulering efter Tilladelser givet efter stk. 1, nr. 2 samt i perioden 1. februar – 29. februar1-3, 

må reguleringen kun finde sted fra solopgang til solnedgang.  

 

HjortevildtKronvildt 

§ 21. Naturstyrelsen kan give tilladelse til regulering af kronvildt, dåvildt, sikavildt og råvildt i disse 

vildtarters jagttid i skove og have- eller markafgrøder i tiden fra en1 time før solopgang til en time efter 

solnedgang.  

 

Dåvildt 

§ XX. Naturstyrelsen kan give tilladelse til regulering af dåkalv i perioden 1. junli – 30. september og i 

tiden fra 1 time før solopgang til 1 time efter solnedgang på marker, hvor dåvildt udøver omfattende 

skade på afgrøder.  

 

 

Vildkanin 

Kommenterede [CVM7]: MST undersøger muligheden 
for forenkling til to perioder for bramgås.  
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§ 22. Naturstyrelsen kan ud over bestemmelsen i § 6, i jagttiden give tilladelse til regulering af 

vildkanin i skove og i have- eller markafgrøder i tiden fra 1 ½ time før solopgang til 1 ½ time efter 

solnedgang.  

 

Spættet sæl  

§ 23. Naturstyrelsen kan give tilladelse til regulering af spættet sæl ved faststående, fungerende 

fiskeredskaber på fiskeriterritoriet i perioden 1. august – 301. aprilmaj.  

Stk. 2. Naturstyrelsen kan desuden i perioden 1. august – 301. aprilmaj give tilladelse til regulering af 

spættet sæl i vandløb for at beskytte pressende fiskebestande og for at undgå skader på fiskeri.  

Stk. 3. I perioden 1. august – 31. maj i fredningsbælter for vandrefisk. Tilladelsen kan gives for at 

beskytte vandrefisk. 

Stk. 43. Tilladelser efter stk. 2 og 3, kan gives til ejeren eller brugeren af arealet, samt til foreninger, 

der organiserer lyst-, fritids- og erhvervsfiskere, jf. dog § 2, stk. 3.  

Stk. 5. Der gives ikke dispensationer til regulering af spættet sæl i Vadehavet, jf. den trilaterale 

Vadehavsaftale. 

Stk. 6. Der gives ikke dispensationer til regulering af spættet sæl i habitatområder, hvor spættet sæl 

er en del af udpegningsgrundlaget. 

 

Gråsæl 

§ X. Naturstyrelsen kan give tilladelse til regulering af gråsæl inden for 100 m fra faststående, 

fungerende fiskeredskaber på fiskeriterritoriet i perioden 1. maj – 30. november1. december. 

Stk. 2. Der gives ikke dispensationer til regulering af gråsæler i Vadehavet, jf. den trilaterale 

Vadehavsaftale. 

Stk. 3. Der gives ikke dispensationer til regulering af gråsæl i habitatområder, hvor gråsæl 

er en del af udpegningsgrundlaget. 

 

 

Ræv 

§ 24. Naturstyrelsen kan give tilladelse til regulering af ræv i forsvarlige indhegninger med 

erhvervsmæssigt fårehold iog fårenes læmningsperiode.   

Stk. 2. I forsvarlige indhegninger med erhvervsmæssige frilandsgrise og fjerkræindhegninger, 

herunder indhegninger med fasaner, agerhøns og andefugle, samt i bebyggelse og pelsdyrfarme, kan 

naturstyrelsen give tilladelse til regulering af ræv i perioden 1. marts – 31. maj, herunder ved brug af 

fælder.  

Stk. 3. I en afstand af 10 meter fra de indhegninger, der er nævnt i stk. 1 og i en afstand af 10 meter fra 

bebyggelse kan Naturstyrelsen give tilladelse til regulering ræv i fælde i perioden 1. marts – 31. maj. I 

en afstand af 25 meter fra de indhegninger, der er nævnt i stk. 1 og i en afstand af indtil 25 meter fra 

bebyggelse kan Naturstyrelsen give tilladelse til regulering af ræv i perioden 1. marts – 31. maj med 

skydevåben.  

Stk. 4. Naturstyrelsen kan give tilladelse til at regulering af ræv kan ske med riflet våben eller 

haglvåben fra skydetårn eller skydestige, som opfylder betingelserne i § 1 i bekendtgørelse om 

udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber. Naturstyrelsen kan give tilladelse til, at regulering af 

ræv i medfør af stk. 1-3, kan ske i perioden 1 ½ time før solopgang til 1 ½ time efter solnedgang.  

Undslupne pelsdyr, der er vildt i henhold til mark- og vejfredsloven, mårhund, mink, vaskebjørn, 

sumpbæver og bisamrotte 

§ 25. Naturstyrelsen kan give tilladelse til regulering af undslupne pelsdyr, der er vildt i henhold til 

mark- og vejfredsloven, mink, sumpbæver og bisamrotte i tidsrummet fra 1 ½ time efter solnedgang til 

1 ½ time før solopgang, herunder til regulering fra kunstigt skjul, herunder skydestiger og skydetårne 

og til brug af kunstigt lys, spejle og andre indretninger til belysning af målet, jf. kap. 1 og § 11, nr. 4 i 

bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber. 
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Stk. 2. Naturstyrelsen kan give tilladelse til udfordring og beskydning på jorden i umiddelbar nærhed 

af foderplads. 

Stk. 3. Naturstyrelsen kan give tilladelse til anvendelse af motorkøretøj ved regulering af de i stk. 1, 

nævnte arter samt ved regulering af mårhund og vaskebjørn efter § 8, stk. 3.    

 

Kapitel 4  

Andre særlige grunde 

§ 26. Under iagttagelse af habitatdirektivets art. 16 og fuglebeskyttelsesdirektivets art. 9 kan 

Naturstyrelsen, ud over det i kapitel 2 og 3 anførte og når særlige grunde taler herfor, give tilladelse til 

regulering ud over det oven for anførte, herunder brug af andre metoder end de anførte inden for 

rammerne i kapitel 1, 6 og 7.  

Stk. 2. Ved tilladelse efter stk. 1, til regulering skal betingelserne i § 2, stk. 1 og 2, være opfyldt.  

Stk. 3. Naturstyrelsen kan, såfremt der ikke findes nogen anden tilfredsstillende løsning, give tilladelse 

til regulering og indfangning af fugle i forsknings- eller undervisningsøjemed for at genoprette og 

forny bestanden eller for at muliggøre opdræt i forbindelse med de her nævnte formål. 

Kapitel 5 

Ansøgning om forudgående tilladelseaftale 

§ 27. Ansøgning om forudgående tilladelse efter reglerne i kapitel 3 og 4 til regulering skal indgives 

digitalt til Naturstyrelsen. Afgørelse i anledning af ansøgningen meddeles på mail. Ejeren/brugeren af 

en ejendomAnsøgeren skal oplyse: 

1) Navn (ansøgers). 

2) Adresse (ansøgers).   

3) Mailadresse (ansøgers). 

4) Evt. tTelefonnummer (ansøgers). 

5) Art(er) der ønskes reguleret. 

6) Præcis angivelse af lokaliteten Hhvor reguleringen skal ske. 

7) I hvilken periode reguleringen skal ske. 

8) Med hvilke metoder regulering skal ske. 

9) Årsag til den ønskede regulering. 

10) Hvilke Om der er forsøgt andre løsninger, som har vist sig ikke at være tilfredsstillende. 

Stk. 2. Kommuner kan søge digitalt på vegne af borgerne jf. dog § 2, stk. 3.  

Stk. 3. En kopi af tilladelsen skal medbringes i forbindelse med udøvelsen af den tilladte regulering og 

på forlangende vises til politiet.  

 

§ 28. Det er et vilkår for forudgående tilladelse, at der til Naturstyrelsen sker indberetninger af 

omfanget af reguleringen senest 4 uger efter den tilladte reguleringsperiodes udløb. 

Stk. 2. Naturstyrelsen kan stille andre vilkår til tilladelsen, herunder at vildtafværgemidler anbefalet af 

Naturstyrelsen har været anvendt og stadig anvendes i forbindelse med regulering.  

 

Kapitel 6 

Reguleringens udøvelse 

§ 29. Regulering af vildt skal ske med glatløbet haglgevær eller riflet våben. Reguleringen kan dog ske 

ved fangst af vildt i fælder eller ved anvendelse af bue, hvor dette fremgår af denne bekendtgørelse. 

Naturstyrelsen kan i særlige tilfælde give tilladelse til anvendelse af bue ud over det, der fremgår af § 8, 

stk. 6.  

Stk. 2. Naturstyrelsen kan give tilladelse til, at reguleringen kan ske uden at medbringe egnet 

apporterende hund, uanset reglerne i lovens § 24.  

Stk. 3. Ved regulering af klovbærende vildt finder reglerne i bekendtgørelse om eftersøgning og 

aflivning af nødstedt vildt ligeledes anvendelse.  
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Stk. 4. Ved regulering, der har til formål at sikre dæmninger, diger eller byggeri mod underminering, 

kan Naturstyrelsen give tilladelse til regulering med gas.  

Stk. 5. Regulering kan ske ved brug af rovfugle efter bestemmelserne i bek XX pattedyr på under X 

antal kg.  

Stk. 6. Der kan ikke gives tilladelse til buejagt på fugle.  

 

§ 30. Ved regulering må kunstigt skjul, kunstige lokkefugle eller kunstigt lys ikke anvendes uden 

tilladelse fra Naturstyrelsen, medmindre andet fremgår af denne bekendtgørelse. Reguleringen må 

ikke ske på foderpladser eller fra motorkørertøjer uden tilladelse fra Naturstyrelsen, medmindre andet 

fremgår af denne bekendtgørelse.  

Stk. 2. Naturstyrelsen kan ved regulering af fugle give tilladelse efter stk. 1, når de i § 2, stk. 1, nr. 1-5, 

eller § 26, stk. 3 og stk. 4, nævnte betingelser er opfyldt.  

§ 31. Regulering efter denne bekendtgørelse kan ske uanset følgende regler i lov om jagt og 

vildtforvaltning: på arealer, der er mindre end 1 ha.  

1) § 18, stk. 1, om forbud mod jagt på arealer, der er mindre end 1 ha.  

2) § 19, stk. 1, om forbud mod under jagt at afgive skud inden for en afstand af 50 m fra 

beboelsesbygninger.  

3) § 19, stk. 2, om forbud mod jagt på fiskeriterritoriet inden for en afstand af 100 meter fra 

arealer, der har status som sommerhusområde, og 500 meter fra arealer, der har status som 

byzone.  

4) § 22, stk. 1, nr. 3, om forbuddet mod haglnedfald på anden persons bolig, have eller 

gårdsplads.  

 

Kapitel 7 

Brug af fælder 

§ 32. Fælder til brug ved regulering af pattedyr og fugle skal indrettes således, at fangne dyr ikke 

skades eller dræbes. Fælden skal konstrueres således, at fangne dyr ikke kan komme i fysisk kontakt 

med hinanden. Fangne dyr skal kunne besigtiges i fælden, når denne er lukket. 

Stk. 2. Fælden må anvendes hele døgnet og skal efterses hver dag morgen og aften, jf. dog § 34, stk. 2. 

Når fælden efterses, skal fangne dyr straks udtages. Dyr, som ikke reguleres ved fangst i den 

pågældende fælde, eller på det pågældende sted eller tidspunkt, skal straks frigives jf. dog § 33, 5. pkt. 

Dyr som ikke straks slippes fri, skal aflives i fælden eller umiddelbart efter udtagelsen af fælden.  

Stk. 3. Fælden må ikke nedgraves. Fælden skal være tydeligt forsynet med den ansvarliges 

kontaktoplysninger. Fælden skal være deaktiveret for fangst på steder og i perioder hvor fældefangst af 

de dyr, som fælden er beregnet til, ikke må fanges. 

Stk. 4. Fælden skal være flytbar og kasseformet med faste, solide hjørner.    

 

§ 33. For fælder til brug ved regulering af pattedyr gælder, at fælden udvendigt ikke må være større 

end 60 (H) x 60 (B) x 250 (L) cm. Indgangsåbningen skal være placeret i enden af fælden. For fælder 

til fangst af ræv og mårhund, må indgangsåbningen maksimalt være 60 (H) x 60 (B) cm. For fælder til 

fangst af andre pattedyr må indgangsåbningen maksimalt være 30 (H) x 30 (B) cm. Ved bifangst af 

pattedyr, som nævnt i § 8, stk. 1, i en fælde med en indgangsåbning på mellem 30 (H) x 30 (B) cm. og 

60 (H) x 60 (B) cm., gælder kravet i § 32, stk. 2, 3. pkt., om frigivelse, ikke. Fælder til brug ved 

regulering af pattedyr, skal være overdækkede, således at lokkemad ikke kan ses gennem fældens 

overside og sider, men kun gennem fældens ender.  

 

§ 34. For fælder til brug ved regulering af fugle gælder, at fælden udvendigt ikke må være større end 

60 (H) x 60 (B) x 250 (L) cm. Indgangsåbningen skal være placeret oven på fælden eller skråstillet 

med en hældning på 40-50 grader. Indgangsåbninger placeret oven på fælden må maksimalt være 40 

Kommenterede [CVM8]: MST undersøger videre vedr. 
om aflivning af fældefangede pattedyr kræver jagttegn. 

Kommenterede [CVM9]: Kontaktoplysninger på fælde 
skal følges af info om fældens formål/hvad det er man 
forsøger at fange. 



 

 

10 

(H) x 40 (B) cm., g skråstillet maksimalt 60 (H) x 40 (B) cm. Til fangst af fugle må ikke anvendes køs 

og ådsler.  

Stk. 2. Eftersyn morgen og aften, jf. § 32, stk. 2, 1. pkt., kan erstattes af en elektronisk 

kommunikationsenhed (f.eks. sms sender), der giver besked, så snart fælden er udløst. Fra beskeden 

er sendt, må der maksimalt gå 12 timer, inden fælden tilses fysisk. Kommunikationsenheden skal 

foretage et elektronisk fældeopsyn morgen og aften, således at det sikres, at kommunikationsenheden 

virker efter hensigten, og fælden ikke er udløst (statusbesked). Såfremt en statusbesked udebliver eller 

melder om fejl, må der maksimalt gå 12 timer, inden fælden tilses fysisk. Ved opsætning af en fælde 

med elektroniske kommunikationsenheden skal fælden tilses fysisk minimum en gang dagligt de første 

tre dage med henblik på at sikre, at kommunikationsenheden er aktivt og fungerer korrekt.  

 

§ 35. Naturstyrelsen kan i særlige tilfælde og efter betingelserne i § 26, gøre undtagelse fra reglerne i § 

§ 32-34. 

 

Kapitel 8 

Andre bestemmelser 

§ 36. Ved regulering bør det tilstræbes at regulere unger før moderdyr. Dræbes et moderdyr, skal 

ynglen så vidt muligt også dræbes. Befinder ynglen sig på et areal, hvor den pågældende ikke er 

jagtberettigetde, skal den jagtberettigede eller ejeren snarest muligt underrettes om ynglens 

tilstedeværelse. 

 

§ 37. Naturstyrelsens og Miljøstyrelsens afgørelser kan, efter denne bekendtgørelse kan ikke 

indbringes for anden administrativ myndighed.  

 

§ 38. Naturstyrelsen påser overholdelsen af denne bekendtgørelse. 

Stk. 2. Naturstyrelsen påser, at forbud og påbud efter bekendtgørelsen efterkommes, og at vilkår, der 

er fastsat i tilladelser, overholdes.  

Stk. 3. Miljøstyrelsen skal foranledigedning etr ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har 

underordnet betydning.  

 

Kapitel 

Straf, ikrafttræden m.v. 

§ 39. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der 

1) Overtræder § 2, stk. 5 og 6, § 17, stk.4, § 27, stk. 3, § 29, stk. 1, 2. okt., § 30, stk. 1, §§ 32-34, 

eller § 36, 

2) Foretager regulering i strid med kapitel 2, 

3) Overtræder tilladelser til regulering meddelt efter kapitel 3 og 4,  

4) I strid med § 28, stk. 1, undlader at fremsende underretning om, i hvilket omfang regulering 

har fundet sted, eller 

5) Overtræder vilkår i en tilladelse udstedt i medfør af denne bekendtgørelse. 

5)6) Ansøger der ikke har foretaget den lovpligtige indberetning, vil kunne blive stillet til 

ansvar for efterfølgende tilladelser.  

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov 

uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelse er  

1) Voldt betydelig skade på de interesser, som loven tilsigter at beskytte, jf. lovens § 1, stk. 1, eller 

fremkaldt fare derfor, eller 

2) Opnået eller tilsdigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre. 

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. 

kapitel.  

 

Kommenterede [CVM10]: MST definerer hvad de menes 
med håndhævelse og kommer med redegørelse for hvordan 
stk 3 skal tolkes. 
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§ 40. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2022. 

Stk. 2. Bekendtgørelse nr 1006 af 14/06/2020 om vildtskader ophæves.  

      

 

 

Bilag 1. Skarv 

 

Bilag 2. Arter hvor der kan foretages regulering uden hensyn til bestemmelser i denne bekendtgørelse 

og i lov om jagt og vildtforvaltning er: 

Muldvarper 

Mosegrise  

Rotter 

Mus 

 

 

Kommenterede [CVM11]: DCE kommer meden oversigt 
over arter af mus. 
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§ Situation Forslag Gruppens holdning 

§ 4, stk. 1 I   forsvarlige indhegninger med 

fjerkræ, herunder indhegninger 

med fasaner, agerhøns eller 

andefugle, samt i bebyggelse og i 

pelsdyrfarme, må husmår og ilder 

reguleres hele året, herunder ved 

brug af fælder. 

Definitionen på 

forsvarligt hegn er et 

hegn der er i stand til 

at burde kunne holde 

rovdyret ude.  

Gruppen er enig.  

§ 4, stk. 2 

og -3 

I en afstand af indtil 10 meter fra de 

indhegninger, der er nævnt i stk. 1, 

og i en afstand af indtil 10 meter fra 

bebyggelse, må husmår reguleres 

ved brug   af fælder . 

Flyttes til kapitel 3, 

hvor der forudsættes 

forudgående tilladelse.  

Gruppen er Uenig. 

 

DN, DOF, DB enig. 

L&F, DS, DJ uenig.  

§ 5, stk. 4 I egne, hvor ræv volder skade på 

den øvrige fauna må denne 

reguleres i perioden 1. – 29. 

februar. 

Flyttes til kapitel 3, 

hvor der forudsættes 

forudgående tilladelse. 

Gruppen er Uenig. 

 

DN, DOF, DB enig. 

L&F, DS, DJ uenig. 

§ 5, stk. 5 HB henviser til at det er en 

beslutning der er truffet ved 

udsætningsforliget og at den derfor 

bør behandles der 

 Gruppen er uenig. 

 

DN og DB er uenig. 

§ 5, stk. 6 

(a) 

Rævehvalpe uden for rævegrave må 

reguleres i perioden 1. juli – 31. 

august.    

Flyttes til kapitel 3, 

hvor der forudsættes 

forudgående tilladelse. 

Gruppen er Uenig. 

 

DN, DOF, DB enig. 

L&F, DS, DJ uenig. 

§ 5, stk. 6 

(b) 

Rævehvalpe uden for rævegrave må 

reguleres i perioden 1. juli – 31. 

august, på egne hvor de forvolder 

skade på øvrig fauna. Dog kan der 

ikke ske regulering af rævehvalpe 

uden for rævegrave på ejendomme, 

for hvilke der er gennemført 

naturforbedringer i henhold til 

biotopplaner, jf. § 14, stk. 2, nr. 3, i 

Forbud mod 

regulering af 

rævehvalpe uden for 

graven i juli og august 

på 

biotopplanejendomme 

Gruppen er uenig. 

 

DN og DB er uenig.  
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2 

bekendtgørelse om udsætning af 

vildt, jagtområder og jagtredskaber. 

§ 5, stk. 7 Regulering af ræv med riflet våben 

og haglvåben kan ske fra skydetårn 

eller skydestige, som opfylder 

betingelserne i § 1 i bekendtgørelse 

om udsætning af vildt, jagtområder 

og jagtredskaber. 

Reguleringen af ræv i 

medfør af stk. 1, 3, 4 og 

6, kan ske i perioden 1  

time før solopgang til 1  

time efter solnedgang, 

også fra de nævnte 

skydetårne og 

skydestiger. 

Gruppen er enig.  

§ 8  MST forsøger at 

strukturere 

formuleringerne så 

bestemmelserne bliver 

mere overskuelige. 

 

I tidsrummet fra 1 

time efter solnedgang 

til 1 time før 

solnedgang kan der 

være gode faglige 

argumenter for at 

forudsætte brug af 

lysforstærkede 

sigtemidler. 

MST arbejder videre 

med at formulere en 

sådan forudsætning, 

med fokus på at der 

ikke indbydes til 

ulovlig anvendelse af 

de lysforstærkedde 

sigter, og at brugen af 

alm. hvidt lys på 

foderpladser ikke 

udelukkes. 

 

Undtagelse fra krav 

om apporterende hund 

ved regulering med 

hagl fra skydestiger og 

–tårne. 

 

Ved majshøst, er det 

pt. Ikke lovligt at 

regulere mårhund. Der 

bør laves en 

formulering som gør 

en undtagelse, det skal 

ikke gøres fra et 

Gruppen er enig.  



 

 

3 

køretøj, men der må 

gerne stå jægere for. 

§ 9 Undtagelse af rotter og mus fra at 

være omfattet af 

vildtskadebekendtgørelsen og 

jagtloven. 

Ændres til at 

omhandle de arter der 

er omfattet af 

undtagelsen i stedet 

for at nævne de arter 

der ikke er omfattet. 

 

Der udarbejdes et bilag 

hvor de omfattede 

arter listes. 

Gruppen er enig. 

§ 12 Naturstyrelsen kan give tilladelse til 

at ringdue, krage og råge, der 

optræder i flok i erhvervsmæssigt 

drevne gartnerier, frugthaver, 

frugtplantager, planteskoler og på 

marker med erhvervsmæssig 

produktion af grøntsager, må 

reguleres hele året. 

Rykkes ned under hver 

af arterne og § 12 

slettes.  

Gruppen er enig. 

§ 16 Sølvmåge Bestemmelsen 

udspecificeres til 

situationer på 

baggrund af praksis for 

tilladelser. 

Gruppen er enig. 

§ 18 På egne hvor ringdue forvolder 

omfattende skade på markafgrøder 

kan Naturstyrelsen give tilladelse til 

regulering af ringdue i flok i 

perioden 1. september – 9. 

november 

Stk. 2 ændres til at 

omfatte ringdue i flok. 

 

Der bør 

konsekvensrettes hvis 

jagttiden ændres. 

Gruppen er enig.  

 

 

§ 21 Dåvildt og kronvildt Arterne får hver deres 

§. Stk. 1 udgår og 

perioden i stk. 2 sættes 

for begge arter til at 

begynde 1. juni. 

Gruppen er enig. 

§ 22 Vildkanin For alle pattedyr 

ensrettes regulering 

før solopgang og efter 

solnedgang til at gælde 

1 time. 

Gruppen er enig. 

§ 24, stk. 

4 

Ræv For alle pattedyr 

ensrettes regulering 

før solopgang og efter 

solnedgang til at gælde 

1 time. 

Gruppen er enig. 

§ 29 Regulering med bue Regulering med bue 

sidestilles med riffel og 

hagvåben, forudsat at 

Gruppen er enig. 
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det skal nævnes 

specifikt i de enkelte 

§§er hvor buen kan 

anvendes. 

Anvendelsen af bue 

ved regulering skal 

ikke gælde fugle og 

mårdyr. 

§ 29 Brugen af Rovfugle Stk. 5. Regulering kan 

ske ved brug af 

rovfugle efter 

bestemmelserne i bek 

XX pattedyr på under 

X antal kg. 

Gruppen er uenig. 

 

DOF er uenig.  

§ 32, stk. 

3 

Krav om kontaktinfo på fælde til 

pattedyr 

Kontaktoplysninger på 

fælde bør følges af info 

om fældens 

formål/hvad det er 

man forsøger at fange. 

Gruppen er enig. 

§ 32, stk. 

4 

Krav til fældens (pattedyr) 

konstruktion 

I stedet for solide 

hjørner skal der stå 

fast konstruktion. 

Gruppen er enig. 

§ 33 Krav til fælde ved fangst af fugle Man må ikke kunne se 

lokkemaden fra oven 

og fra siden. 

 

I stedet for fældens 

ydre mål benævnes det 

”fældens fangstrum” 

for at sikre at 

udløserpind m.m. 

Gruppen er enig. 

§ 38 Håndhævelse Hvis muligt præciseres 

formuleringerne. 

Gruppen er enig. 
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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 
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. 
 

 

-- AKT 92079 -- BILAG 6 -- [ Bilag 2021-04-04 Vildtforvaltningsrådets principper revisited efter 7 jan møde uden vis … --
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Biologiske forudsætninger 

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

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. Det bør tilstræbes, at jagten ikke i 

væsentlig grad bidrager til at holde bestanden under naturens bærekapacitet, med mindre det er 

målsætningen. 

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 
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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, Miljøstyrelsen og relevante forskningsinstitutioner kan foranledige at en art "tages 

op". 

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 Miljøstyrelsen, 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.  
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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. 

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. Hvordan er arterne listet på den Globale, den Europæiske og den Nationale rødliste?  

5. Har bestanden af arten en gunstig bevaringsstatus, - herunder henset til ovennævnte rødlistestatus, -

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? 

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

7. Kan jagttiden fastsættes som led i udmøntning af en eventuel målsætning omkring en nærmere 

beskrevet hensigtsmæssig bestandssammensætning eller størrelse? 

8. Med mindre det er målsætningen, - bidrager jagten så i væsentligt omfang til at holde bestanden under 

naturens bærekapacitet. 

 

Etiske overvejelser 

9. 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)?  

10. 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?  

11. Kan der fastsættes en jagttid på arten, uden negativ påvirkning af artens afkom?  

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

anskydninger) 
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Noter til udvalgte konkrete spørgsmål 
 

Ad spørgsmål 4) 

De konkret nævnte lister bruges til, at få en indikation af arternes bevaringsstatus. Den Globale og den 
Europæiske rødliste, er relevant i forhold til trækvildtet. Den nationale rødliste er relevant i forhold til 
standvildtet. Det bemærkes, at rødlisterne ikke i sig selv har nogen juridisk betydning, men den globale 
rødliste ligger til grund for arternes status under vandfugleaftalen (The African-Eurasian Migratory 
Waterbird Agreement (AEWA)), som Danmark er forpligtet af, i det omfang der ikke er taget forbehold fra 
enten EU's eller dansk side. 
 

Rødlisterne kan indgå i faglige drøftelser af om jagten reguleres således, at den sker efter økologiske og 

etiske principper og under varetagelse af hensynet til beskyttelse af vildtet, især af sjældne og truede arter, 

jf. Bekendtgørelse af lov om jagt og vildtforvaltning §1, stk. 3.  

Rødlisterne bør ikke bruges statisk, idet den nyeste viden som universiteterne lægger til grund for en arts 

rødlistning bør anvendes, desuagtet at selve den fysisk udarbejdede liste evt. ikke er opdateret.   

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. 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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1 Baggrund 

Af Vildtforvaltningsrådets (VFR) principper for fastsættelse af jagttider (Ano-
nym 2016 og opdatering 2021, under forberedelse) fremgår, at Rådet ønsker 
målsætninger og kriterier for arter eller artsgrupper.  

Udgangspunktet er, at målsætningen skal give en operationel sigtelinje for en 
given art, som forvaltningen og herunder afskydningen kan sammenholdes 
med. Ændringer i grundlaget for jagttiden kan bero på bestandens status, så-
som størrelse, udviklingstendens, køns- eller alderssammensætning, geogra-
fisk udbredelse m.m. Målsætningerne er værdibaserede, dvs. de afspejler et 
samfundsmæssigt ønske om, og afvejning af, hvad man gerne vil opnå inden 
for de juridisk mulige rammer. Kriterierne, som målsætningerne skal holdes 
op imod, kan være af biologisk, af juridisk (f.eks. internationale forpligtelser), 
samfundsøkonomisk karakter eller baseret på natursyn og etiske holdninger. 
Nærværende notat præsenterer VFR’s opdaterede målsætninger (kapitel 4) og 
DCE’s opdaterede vurderinger af de enkelte kriterier (kapitel 3) - til brug for 
fastsættelse af jagttider på danske vildtarter med virkning fra 2022. Kriteri-
erne er udvalgt i dialog med VFR, men den faglige beskrivelse af kriterierne, 
som de fremstår i dette notat, er DCE alene ansvarlig for, dog med undtagelse 
af to etiske kriterier.  

Målsætninger og kriterier for danske jagtbare arter blev første gang introdu-
ceret i forbindelse med forhandlinger om jagttidsrevisionen i 2017 (implemen-
teret i jagttiderne i 2018; Madsen 2017), og ved evaluering af jagttiderne for 
udvalgte arter i 2019 (implementeret i jagttiderne i 2020; Madsen 2019).  
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2 Valg af kriterier og målsætninger 

Målsætningerne er besluttet af VFR’s parter efter indstilling fra VFR’s arbejds-
gruppe for revision af jagttider (Jagttidsgruppen), Jagttidsgruppen, som har 
fungeret siden jagttidsrevisionen i 2018, har som mandat at gennemgå det 
faglige, biologiske grundlag for jagttider udarbejdet af DCE (Asferg m.fl., 
2016; Christensen m.fl., 2019) og lave en indstilling af jagttider til VFR baseret 
på målsætninger og dertil hørende kriterier. Dog har den nationale hjorte-
vildtgruppe under VFR foretaget indstillingen for hjortevildtet. I sidste ende 
er det VFR, der indstiller jagttiderne til Miljøministeren. Jagttidsgruppen be-
står af fagligt udpegede repræsentanter fra VFR’s parter: Landbrug & Føde-
varer (formandsskab), Danmarks Jægerforbund, Dansk Skovforening, Dansk 
Ornitologisk Forening, Dyrenes Beskyttelse og Danmarks Naturfredningsfor-
ening. Miljøstyrelsen (MST) er sekretær for gruppen og indhenter faglig viden 
hos DCE i den udstrækning, der er behov for dette. Ved de seneste to jagttids-
revisioner (2018 og 2020) har VFR benyttet målsætningerne som grundlag for 
indstillingen for hovedparten af arterne.  

Som et instrument i forhold til jagtlig udnyttelse af bestande skal målsætnin-
gerne være operationelle, dvs. målbare og konkrete, således at 1) det er klart 
på hvilke præmisser, indstillingerne er gjort og 2) man kan vurdere, om et 
givent forvaltningstiltag giver den ønskede effekt i forhold til målsætningen. 
VFR’s Jagttidsgruppe har tilstræbt at lave målsætninger, der er enkle at forstå, 
og som kan bruges i en evaluering ved efterfølgende jagttidsrevisioner.  

DCE har udarbejdet de faglige kriterier, som målsætninger skal holdes op 
mod, og foretaget de faglige vurderinger for de enkelte artsspecifikke krite-
rier, dog med to undtagelser, nemlig etiske konflikter og værdi, som Jagttids-
gruppen selv har foreslået og vurderet. For en række kriterier er det artsspe-
cifikke vidensgrundlag utilstrækkeligt til en kvantitativt funderet vurdering, 
og vurderingerne er hovedsageligt kvalitative ekspertvurderinger. DCE’s 
vurderinger af kriterierne er foretaget i en intern høring blandt fagkolleger. 
Jagttidsgruppen har haft mulighed for at kommentere fagligt på vurderin-
gerne.  

Dette notat giver en opdatering for arterne, som er omfattet af jagttidsrevision 
2022, baseret på en gennemgang af dokumenterede ændringer i bestands- el-
ler beskyttelsesstatus for arterne. Bestandsstatus er beskrevet i et andet doku-
ment (Vildtbestande og jagttider i Danmark – Det biologiske grundlag for 
jagttidsrevisionen 2022. Rapport fra DCE, 2021 under forberedelse).  
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3 Kriterier 

3.1 Bestandskategori 
I henhold til EU habitatdirektivet er der i medlemslandene en forpligtelse til 
at opretholde gunstig bevaringsstatus for bilagsarter; for pattedyrarter uden 
direktivforpligtelser er der dog ikke et sådant krav. I henhold til EU fuglebe-
skyttelsesdirektivet gælder, at det er et overordnet formål at opretholde eller 
tilpasse alle fuglebestande på et niveau, som især imødekommer økologiske, 
videnskabelige og kulturelle krav, og samtidig tilgodeser økonomiske og re-
kreative hensyn. Dette formål sidestilles med gunstig bevaringsstatus. Det 
fremgår direkte af direktiverne, at for jagtbare arter må jagten ikke være i strid 
med de beskyttelsesforanstaltninger, der er truffet i arternes udbredelsesom-
råder. Jagt skal ske ud fra princippet om en fornuftig udnyttelse (’wise use’) 
og en økologisk afbalanceret regulering af arterne.  

Der gælder mere generelle forpligtelser i henhold til forskellige konventioner, 
især Bern-konventionen og Bonn-konventionen, men også Biodiversitetskon-
ventionen. 

Begrebet gunstig bevaringsstatus er ikke operationelt egnet i forbindelse med 
jagttidsrevisionen. For fugle i EU har EIONET udviklet en kategorisering af 
bestandsstatus, som tager afsæt i IUCN’s rødliste-kriterier, overført til det re-
gionale EU-niveau. Her opereres med følgende kategorier af bestandsstatus: 
Sikker, Ukendt, Faldende, Truet eller ikke vurderet (NA) (http://bd.eio-
net.europa.eu/article12/species, gældende for 2013-2018). For pattedyr fore-
ligger der ikke tilsvarende kategorisering. For de to arter omfattet af EU habi-
tatdirektivet (ilder og bæver) er angivet bevaringsstatus. 

Tilsvarende har Vandfugleaftalen (AEWA) en specifik klassifikationsnøgle 
for trækkende vandfuglebestandes status, sammensat af IUCN rødliste-krite-
rier og bestandsstatus (populationsstørrelse, trend (se: http://iwc.wet-
lands.org/index.php/aewatrends8 og DCE Rapport 2021 under forbere-
delse). I vurderingerne relateret til jagttidsrevision er der for trækkende vand-
fugles vedkommende set på den samlede bestands status (flywaybestand) ba-
seret på AEWA’s kriterier og EU’s kriterier, men i tilfælde, hvor en art særskilt 
er listet på den danske rødliste, er det endvidere vurderet, om jagt på arten 
kan have en negativ effekt på den nationale bestand. For stationære arter (pri-
mært pattedyr, men også agerhøne, tyrkerdue, krage, husskade, råge) er be-
standsstatus opgjort på basis af Dansk Ornitologisk Forenings punkttællinger 
(Eskildsen m.fl., 2020), vildtudbyttet, national udbredelse og rødlistning. For 
visse arter er vildtudbyttestatistikken det eneste pejlemærke for bestandsud-
viklingen. For pattedyrarter, som p.t. ikke har jagttid, f.eks. grævling, forelig-
ger ikke noget indeks for bestandenes udvikling, og her er anvendt ekspert-
viden. For udviklingstendenser er anvendt de sidste ti års udvikling (se DCE 
Rapport 2021 vedrørende artsspecifikke detaljer). 

Problemarter og uproblematiske arter: For arter, der volder problemer i for-
hold til økonomiske, sundheds-, sikkerhedsmæssige interesser eller særlig 
sårbar biodiversitet ud over det helt lokale niveau, kan der være ønsker om at 
fastholde eller reducere en bestandsstørrelse for at mindske skadesomfanget. 
Jagt og regulering kan bruges som forvaltningsværktøj. Bestandskontrol an-
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vendes eksempelvis i forhold til rovdyr (f.eks. på ynglesteder for truede eng-
fugle), vildsvin (for at undgå spredning af svinepest) og gæs (for at undgå 
markskader, påvirkning af sårbar biodiversitet og økosystemer eller reducere 
risiko for kollisioner med fly). Nogle arter er direkte uønskede i Danmark 
(vildsvin; invasive arter som amerikansk mink, mårhund, nilgås). Andre arter 
giver ikke anledning til problemer (ud over eventuelle lokale tilfælde af ska-
der), hvilket primært kan tilskrives, at de har mere naturlige levesteder, f.eks. 
akvatiske miljøer eller enge. Det er ikke muligt at lave en entydig opdeling af 
’uproblematiske’ arter og ’problemarter’. Problemarter bør defineres på bag-
grund af de samfundsmæssige problemer, som en given art kan forårsage i 
forhold til økonomiske interesser (landbrug, skovbrug, fiskeri, bebyggelse, di-
ger), fødevaresikkerhed (smitterisiko), sundhed (zoonoser, støj), risiko for fly-
sikkerhed eller risiko i forhold til truet biodiversitet og økosystemer. Der er 
imidlertid ikke fagligt grundlag for at kvantificere skadesomfanget forårsaget 
af forskellige arter. En given art kan også ændre adfærd eller bestandsstatus, 
så den kan gå fra at være uproblematisk til problematisk (f.eks. måger og rå-
ger der i stigende grad yngler i byer og giver anledning til støjgener). Opde-
lingen i de to kategorier er primært sket på baggrund af arter omfattet af Vildt-
skadebekendtgørelsen. 

Baseret på ovenstående gennemgang kan der laves en sammensat klassifice-
ring af arterne ud fra bestandenes status, og om de er problematiske eller ej:  

Bestandskategorier:  

1. ’Uproblematiske’ arter med sikker status (stigende eller stabile bestands-
tal).  

2. ’Uproblematiske’ arter i tilbagegang  
3. ’Uproblematiske’ arter med usikker status  
4. ’Problemarter’ og uønskede arter med sikker status (stigende eller stabile 

bestandstal)  
5. ’Problemarter’ i tilbagegang  
6. ’Problemarter’ med usikker status. 

3.2 Bærekapacitet 
Jagtens indflydelse på bestande vil afhænge af bestandenes udviklingstrin, 
groft sagt hvorvidt de er på et niveau, som er bestemt af omgivelsernes bære-
kapacitet eller ej. Dette emne er udførligt diskuteret i forbindelse med jagt-
tidsrevisionen i 2010 (Noer m.fl., 2009). I de jagtetiske regler refereres der til 
’høstprincippet’: ’Al jagt skal tage hensyn til bestandenes størrelse, således at 
der kun nedlægges en del af det naturlige bestandsoverskud. Er der tvivl, skal 
der jages efter forsigtighedsprincippet’ (https://mst.dk/friluftsliv/jagt/om-
at-gaa-paa-jagt/jagtetiske-regler/). Hvis man skal bruge dette i en operatio-
nel konkret målsætning, kræver det, at bærekapaciteten (oftest udtrykt i be-
standsstørrelse eller -tæthed) og jagtens indflydelse på bestanden kan estime-
res. Der er i den internationale litteratur eksempler på, at bærekapaciteten har 
kunnet estimeres, primært for arter af standvildt (pattedyr og fugle). Det er 
blevet anvendt til at praktisere jagt i henhold til ’høstprincippet’ eller til at 
maksimere jagtudbyttet ved at holde bestanden på halvdelen af bærekapaci-
teten, hvor bestandsvæksten er maksimal. I langt de fleste tilfælde med store, 
vidt udbredte og migrerende bestande er det imidlertid svært at estimere bæ-
rekapaciteten, og der foreligger meget få undersøgelser af danske landskabers 
bærekapacitet for forskellige vildtarter.  
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Endvidere kan det være svært at skelne mellem, om en art har nået bæreka-
pacitet eller er kontrolleret på et stabilt niveau pga. menneskelig efterstræ-
belse. Eksempler på sidstnævnte kommer især fra tilfælde, hvor der har været 
en overudnyttelse af en bestand (f.eks. historisk kontrol/overudnyttelse af 
kronvildt, sæler, skarv, svaner, gæs), hvor man har registreret en eksponentiel 
bestandsvækst efter ophøret af efterstræbelse. Her er det efterfølgende iagtta-
get, at bestanden har stabiliseret sig på en niveau, der sandsynligvis repræ-
senterer bærekapaciteten. Her antages det, at bestanden primært er begrænset 
af naturlige forhold som fødekilder, egnede ynglesteder eller naturlig præda-
tion. Endvidere skal det bemærkes, at bærekapaciteten ikke er stabil, men 
tværtimod dynamisk og under kraftig forandring, forårsaget af menneske-
skabte forandringer af landskabet, ressourceudnyttelse (f.eks. fiskeri som æn-
drer fødegrundlaget for sæler og skarv), eutrofiering af vandmiljøet, præda-
torkontrol, invasive arter (som giver nye fødekæde-interaktioner) og klima-
ændringer.  

For de fleste arter er bærekapaciteten ikke kendt. I dansk sammenhæng er der 
på nuværende tidspunkt kun ét tilfælde, kortnæbbet gås, hvor jagten regule-
res ud fra demografiske forhold i bestanden. Her er iværksat en international 
adaptiv jagtforvaltning med årlig vurdering af bestandsstatus og jagtens ind-
flydelse. Her er der er evidens for, at bestanden ikke har nået bærekapacitet 
(Madsen m.fl., 2017; Johnson m.fl., 2020). Hvor der er usikkerhed om bæreka-
paciteten, kan man som indirekte mål se på langtidsudviklingen (trenden) i 
en given bestand. Hvis trenden er stigende, er det tegn på, at bærekapaciteten 
endnu ikke er nået. Hvis trenden er stabil eller negativ, kan det være tegn på, 
at bærekapaciteten er nået (og muligvis faldende som udtryk for at livsbetin-
gelserne er under forværring). Det kan dog også være udtryk for, at den sam-
lede påvirkning af bestanden fra jagt, regulering og andre antropogene på-
virkninger, for eksempel trafikdrab, forstyrrelse, prædation fra invasive arter 
og forgiftning, er for stor. Med mindre der foreligger konkret populationsbi-
ologisk evidens for at arter har nået bærekapacitet, er der i dette notat anvendt 
bestandenes langtidstrend som indikator for, om bærekapaciteten er nået eller 
ej, men det skal tages med ovennævnte forbehold.  

3.3 Jagtens indflydelse på bestande  
Hvis en bestand er på, eller nærmer sig, bærekapacitet, vil jagtdødeligheden 
kunne kompenseres ved, at de nedlagte individer levner bedre muligheder 
for de overlevende. I en bestand i vækst eller nedgang er det mere sandsyn-
ligt, at jagtdødeligheden er additiv, dvs. skal lægges til den naturlige dødelig-
hed. I dette notat er anvendt langtidstrenden i bestandene til at vurdere om 
bestanden er på bærekapacitet og om jagtdødeligheden må antages primært 
at være additiv eller kompensatorisk. Generelt er jagtens indflydelse på be-
stande imidlertid dårlig kendt, da der generelt er usikkerhed om bestandenes 
størrelse eller det samlede jagtudbytte (for trækkende arter sammenlagt på 
tværs af landegrænserne inden for udbredelsesområdet), eller begge. Det er 
senest vist i en analyse for grågås i Nordvesteuropa, at der sandsynligvis er 
skævheder i både bestandsestimater og antallet af nedlagte individer (jagt og 
regulering). Dette betyder konkret for grågås, at der er alt for store usikkerhe-
der til at udføre en adaptiv forvaltning baseret på de foreliggende data (John-
son & Koffijberg, 2021). I dette notat er jagtens indflydelse vurderet ud fra 
bestandsstørrelser, trends og jagtudbytter, men generelt er vurderingerne 
omfattet af stor usikkerhed. Der er få eksempler på, at datagrundlaget tillader 
robuste vurderinger. For kortnæbbet gås er et stigende jagttryk, som reguleres 
adaptivt i Norge og Danmark baseret på systematiske, opdaterede data og 
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modeller, årsag til, at bestanden har stabiliseret sig inden for det sidste årti 
(Madsen m.fl., 2017; Johnson m.fl., 2020). For den faldende Østersøbestand af 
ederfugl har demografiske analyser sandsynliggjort, at den nuværende jagt 
(kun jagt på hanner) ikke bidrager betydningsfuldt til den nuværende ned-
gang i bestanden (Tjørnløv m.fl., 2019). 

Jagt kan potentielt set endvidere have en indirekte effekt på bestande. Jagt 
kan give anledning til forstyrrelse af vildtet, hvilket kan medføre, at arterne 
fortrænges fra kritiske ressourcer i form af føde eller rastepladser1. Øget sky-
hed kan forstærke sådan en effekt. Ultimativt kan forstyrrelser betyde redu-
ceret overlevelse eller yngleevne, og derved kan forstyrrelser have en effekt 
på bestandsniveau. For langt de fleste arters vedkommende foreligger der 
ikke dokumentation for populationsmæssige konsekvenser af forstyrrelser. 
Her gives tre danske eksempler, der belyser mulige effekter: 1) Oprettelse af 
jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder i danske kystnære Fuglebeskyttelses-
områder medførte en markant stigning i antallet af efterårsrastende vand-
fugle, hvilket primært må tilskrives en forlængelse af opholdstiderne hos de 
rastende fugle, der ellers ville være fortrukket (Madsen 1998a; Clausen m.fl., 
2013). 2) Tilsvarende kan stigningen i antallet af efterårsrastende hjejler og 
storspover efter jagtfredning i Danmark både være udtryk for en direkte ef-
fekt i form af øget overlevelse og en indirekte effekt i form af reduceret for-
styrrelse, som har forbedret arternes mulighed for at forblive i Danmark (Mel-
tofte m.fl., 2009). 3) Motorbådsjagt i Vadehavet fortrængte tidligere ederfugle 
fra de indre dele af Vadehavet, som havde det rigeste fødegrundlag; da der 
blev indført stop for jagt fra motorbåd i Vadehavet omfordelte ederfuglene 
sig (Laursen & Frikke, 2008). Da det blev vist, at kropskonditionen hos eder-
fugle var bedre på de foretrukne habitater end udenfor, kan det antyde, at de 
tidligere jagtlige forstyrrelser havde en fitness-konsekvens (Laursen m.fl., 
2016). Eksemplerne antyder, at der før reservatoprettelserne og fredningerne 
har været er et stort uudnyttet potentiale i Danmark for arterne, der blev 
’skubbet’ væk fra ressourcerne og - for visse arter - længere sydpå på trækru-
ten pga. forstyrrelser. Denne effekt må især formodes at gøre sig gældende 
for arter, der optræder i flokke. Da der foregår jagt på ænder og gæs i hoved-
parten af landene på den østatlantiske trækrute, er det muligt, at den jagtlige 
forstyrrelse sammenlagt kan have en effekt på bestandsniveau. Dette er ikke 
dokumenteret konkret, men er en mulig effekt, især hvis bestandene er be-
grænsede af forhold i overvintringsområdet (Madsen & Fox, 1997).  

3.4 Forvekslingsmuligheder  
Selv om jægerne i Danmark er trænede i artsbestemmelse, vil det under visse 
jagtformer være svært helt at undgå forveksling mellem en jagtbar art og 
nærtstående arter, som måske ikke har jagttid. Da forveksling må antages at 
være en undtagelse, vil den i de fleste tilfælde ikke have en kritisk effekt på 
en ikke-jagtbar arts status. For en række arter er der imidlertid et geografisk 
og tidsmæssigt overlap i forekomsten af nærtstående arter eller underarter 
med forskellig bevaringsstatus. Det gælder f.eks. skovmår versus husmår, taj-
gasædgås versus tundrasædgås, mørkbuget versus lysbuget knortegås, bal-
tisk sildemåge versus andre store måger, samt små dykænder, visse svømme-
ænder og vadefugle. Af hensyn til at sikre bevaringsstatus for en truet art/un-
derart kan det være nødvendigt at indskrænke eller lukke jagten, ikke kun på 

 
1 Jagtlig forstyrrende effekt kan også anvendes positivt i forvaltningsmæssig sam-
menhæng, idet man aktivt kan fortrænge vildtet fra områder, hvor det er uønsket til 
områder, hvor det er ønsket. Dette kan eksempelvis være hjortevildt eller gæs. 



 

10 

den truede, men måske også den nærtstående art. Dette er sket i de senere 
jagttidsrevisioner i form af lokale jagttider eller totalt ophør af jagt. 

3.5 Forstyrrelsesfølsomhed 
Nogle arter er mere forstyrrelsesfølsomme end andre, afhængigt af artens fy-
siologiske tilstand, sociale struktur og adfærd, herunder flokdannelse, samt 
den rumlige fordeling af føderessourcer og adgang til rastepladser. Jagt kan 
medvirke til en forstyrrelse af en art, som kan blive fortrængt fra en ressource 
og levested, enten lokalt, regionalt eller endog nationalt. Eksemplet med for-
styrrelse af ederfugl i Vadehavet ovenfor (Afsnit 3.3) antyder, at fuglene blev 
fortrængt fra en optimal til en suboptimal habitat. Konsekvenserne af forstyr-
relser for individet eller arten forbliver oftest ukendt, men kan i ekstreme til-
fælde forårsage stresstilstand og reduceret fitness. Forstyrrelser, som af dyr 
og fugle opfattes som en prædationsrisiko, er en vigtig parameter i arternes 
opfattelse af en trussel, og dermed deres forstyrrelsesfølsomhed. Forstyrrel-
sesfølsomheden resulterer i, at arterne udviser flugtafstande, der relaterer sig 
til de påførte trusler. Den afstand forlænges ikke bare i forhold til den speci-
fikke prædationsrisiko (f.eks. jagt), men generelt i relation til menneskelig 
færdsel, således at følsomheden forstærkes og tabet af habitat (midlertidigt) 
forværres. I dette notat vurderes forstyrrelsesfølsomhed ud fra et indeks, som 
inkluderer (a) artens nærhed til forstyrrelseskilder (på land/ved kysten, ud 
for kysten eller fjernt fra kysten), (b) rumlig fordeling, (c) flokstørrelse, (d) fø-
devalg og (e) om den er jagtbar eller ej. Indekset er udviklet for følsomhed i 
forhold til jagt hos vandfugle, der raster i Danmark, med fokus på andefugle 
(Madsen m.fl., 1998 og valideret med feltforsøg i Madsen 1998a, 1998b).  

Der er udviklet andre følsomhedsindeks, bl.a. for havfugles følsomhed over 
for trusler som f.eks. skibs- og helikoptertrafik eller havvindmølleparker. 
Blandt havdykænder bliver sortand og fløjlsand rangeret som særligt føl-
somme, mens havlit og ederfugl klassificeres som moderat følsomme (Garthe 
og Hüppop, 2004; Schwemmer m.fl., 2011). 

I forhold til indekset for vandfugle i Danmark, der dækkede situationen i 
1990’erne, har især to arter, nemlig sortand og fløjlsand, ændret rumlig forde-
ling i danske farvande. Før 1990 var sortand primært forekommende i Ålborg 
Bugt og Sejerøbugten. I de senere år forekom specielt sortand, men også fløjl-
sand, mere udbredt i de indre danske farvande. Denne ændring i fordeling 
har gjort, at arternes forekomst og motorbådsjagtens intensitet overlapper i 
højere grad, end det har været tilfældet tidligere. Både sortand og fløjlsand 
forekommer i høje antal tæt på kysten, men findes også længere til havs. Ar-
terne forekommer ofte i blandede flokke. Som konsekvens af den ændrede 
fordeling er følsomheden hos de to arter steget. Eksemplet viser, at forstyrrel-
sesfølsomhed er dynamisk og bør revurderes løbende. 

3.6 Særlige etiske konflikter  
Dette kan omfatte særlig risiko for anskydning og jagtformer, som kan give 
konflikt med andre interessegrupper. Der henvises til VFR’s princippapir 
(Anon. 2016).  
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3.7 Værdi  
Det er et grundlæggende princip i dansk jagt- og vildtforvaltning, at vildt 
nedlagt under rekreativ jagt skal repræsentere en værdi i form af kød, pels 
eller trofæ m.v. Der henvises til VFR’s princippapir (Anon. 2016). 

3.8 Evolutionære hensyn  
Jagtlig udnyttelse vil kunne medføre en selektion, således at bestandens indi-
vider over generationer ændrer karakter på grund af ændret genetisk sam-
mensætning. Dette kan f.eks. være øget skyhed (som dog også ofte har en ud-
præget tillært komponent), udseende (f.eks. trofæ- eller kropsstørrelse) og 
livshistorie (reduceret gennemsnitsalder ved reproduktion fører til tidligere 
kønsmodenhed, hvilket typisk også medfører mindre kropsstørrelse). For 
danske arter vil denne problemstilling især omfatte hjortevildt, hvor især han-
dyr mange steder er udsat for en unaturlig høj dødelighed forårsaget af trofæ-
jagt, hvilket kan indebære risiko for selektion for tidligere kønsmodenhed og 
mindre kropstørrelse. 
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4 Anvendelse af kriterierne til målsætninger 
for arter  

Ad. 3.1, 3.2 og 3.3 sammenlagt: For de ’uproblematiske’ arter er målsætnin-
gen, at opnå bestande, der er så store som muligt, og som fortsat forbliver 
uproblematiske. Hvis der er fagligt belæg for, at en given bestand ikke er på 
bærekapacitet, og at dette er forårsaget af en jagtlig udnyttelse, kan man enten 
vælge at sigte efter et mål, som udgør et historisk kendt bestandsniveau, en 
tæthed af individer eller ynglepar eller en vækst i bestandsstørrelsen inden 
for en given tidsramme. Hvis der ikke er indicier for, at jagt begrænser den 
nuværende bestandsstørrelse, og at bestanden er tæt på bærekapacitet, er må-
let at holde et stabilt bestandsniveau. For uproblematiske arter i tilbagegang 
er målsætningen at genoprette en given bestand, enten til en opnåelig bære-
kapacitet eller et historisk niveau (eller tæthed). Målsætningen kan være en 
øget bestandsstørrelse eller –tæthed, alternativt en vækst i bestandsstørrelsen, 
inden for en given tidsramme. For uproblematiske arter med ukendt be-
standsstatus er målsætningen at opnå en sikker bestandsstatus, og arterne 
skal have jagtfred indtil sikker bestandsstatus er dokumenteret.  

For ’problemarter’ med sikker bevaringsstatus vil en målsætning afspejle en 
afvejning mellem forskellige interesser, under hensyntagen til bestandens le-
vedygtighed, bortset fra ekstreme tilfælde hvor tungtvejende, samfundsmæs-
sige interesser kan ’overrule’ (som for vildsvin). En målsætning kan udtryk-
kes som et ønske om at opretholde en stabil bestand; man kan fastlægge et 
konkret og praktisk opnåeligt bestandsmål som pejlepunkt for at sikre at en 
bestand ikke bryder sammen eller eksploderer (den nationale skarvforvalt-
ning og den internationale adaptive forvaltningsplan for kortnæbbet gås er 
eksempler på, at dette udføres i praksis). For problemarter i tilbagegang er 
målsætningen at sikre, at en given bestand opretholder sikker bestandsstatus 
(igen med undtagelser hvor tungtvejende, samfundsmæssige interesser kan 
’overrule’. For problemarter med ukendt bestandsstatus er målsætningen at 
opnå bestande med sikker status, med mindre at der er tungtvejende natio-
nale interesser i mod, og arterne skal have jagtfred indtil sikker bestandsstatus 
er dokumenteret.  

Ad. 3.4: Målsætningen er, at enhver jagt på en art ikke må påvirke status for 
en nærtstående art eller underart, som har ikke-sikker bestandsstatus. 

Ad. 3.5: Målsætningen er, at jagt skal tilrettelægges på en måde, så der tages 
hensyn til en arts følsomhed over for forstyrrelser, vurderet ud fra artsspeci-
fikke fysiologiske og adfærdsmæssige forhold og en vurdering af deres ad-
gang til fødesøgnings- og rastepladser og alternativer, hvis de fortrænges fra 
en given lokalitet.  

Ad. 3.6: Målsætningen er, at jagt skal være etisk forsvarlig og skal medvirke 
til at forhindre konflikter med andre rekreative interesser. Der henvises til 
VFR’s princippapir (Anon. 2016) for en uddybning. 

Ad. 3.7: Målsætningen er, at for rekreativ jagt skal vildtet repræsentere en reel 
værdi, enten i form af kød, trofæ eller pels. Vurdering af kødværdien er dog 
forbundet med en vis usikkerhed pga. individuel smag og erfaring med tilbe-
redning af vildt. Der henvises til VFR’s princippapir (Anon. 2016) for en ud-
dybning. 
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Ad. 3.8: Målsætningen er, at en afskydning ikke må føre til unaturlig selektion 
i en given bestand.  

Vildtforvaltningsrådets jagttidsgruppe har indstillet, at kriterierne 3.1-3.3 til-
lægges overordnet betydning for fastsættelse af målsætninger for arter og der-
for skal vægtes højest, mens kriterierne 3.4-3.8 tages op artsspecifikt, af-
hængigt af om der er særlige hensyn eller konflikter.  

Målsætningerne for arterne er forenklet til, om der ønskes en stigende be-
stand, en stabil bestand eller en stabil/evt. reduceret bestand i tilfælde af 
problemarter (se Tabel 1).  

For langt de fleste arter foregår der en overvågning, nationalt eller internatio-
nalt, som kan give en vurdering af udviklingstendenser i bestandene og gøre 
det muligt at opstille konkrete og målbare målsætninger (dog ikke for arter 
som grævling, hvor der hverken er overvågning eller jagtudbytte at støtte sig 
til). Det vurderes, at der skal gå mindst 3-4 år, og for de fleste arter sandsyn-
ligvis nærmere 5-8 år, før det er muligt at vurdere, om de aftalte tiltag (jagtti-
der) har haft en målbar effekt, med mindre at der opstilles et adaptivt koncept 
med tæt opfølgning. For de trækkende arter vil tiltag i Danmark sandsynlig-
vis ikke kunne stå alene for at opnå målsætningerne, men skal koordineres 
med de andre relevante lande i form af internationale forvaltningsplaner. 
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5 Opdatering 

Dette notat tager udgangspunkt i målsætningerne aftalt for midtvejsrevisio-
nen i 2020 (Madsen 2019). De aktuelle arter, der er vurderet, er angivet i ne-
denstående Tabel 1. Her er også inkluderet arter, som vurderet ved tidligere 
revisioner, men som ikke indgik på listen over arter, som ønskedes vurderet 
til 2022-revisionen. Målsætningerne er revurderet af VFR’s Jagttidsgruppe. 
Kriterierne for de enkelte arter er opdateret, og der er sket en revurdering for 
en række arter. Som beskrevet ovenfor, f.eks. i Afsnit 3.5, er tilstanden for flere 
kriterier dynamiske, enten fordi der er sket biologiske ændringer, eller fordi 
der er tilvejebragt ny viden eller gjort nye erkendelser. 
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Tabel 1. Opdaterede målsætninger og status for jagtbare arter i henhold til jagttiderne 2020/21 og arter, som VFR’s parter har ønsket vurderet i forhold til jagttidsrevisionen 2022.  Mufflon er 

ikke medtaget. Målsætningerne er besluttet af VFR’s Jagttidsgruppe; for hjortevildt dog af VFR’s nationale hjortevildtgruppe. Bestandskategori, bærekapacitet, jagtens eventuelle begrænsende 

effekt, forvekslingsrisiko, forstyrrelsesfølsomhed og risiko for unaturlig selektion er vurderet af DCE. Særlige etiske konflikter og værdi er vurderet af VFR’s Jagttidsgruppe. 

Art Målsætning  

National (N) 

Regional (R) 

Bestands-

kategori 

Bærekapacitet Begrænser jagt og regule-

ring bestanden                

(direkte / indirekte)? 

Forveks-

lings-risiko 

Forstyrrelses-

følsomhed 

Særlige etiske 

konflikter 

Kød (K) 

Trofæ (T) 

Pels (P) værdi 

Risiko for 

unaturlig  

selektion 

Aktuelt jagtbare arter 

Krondyr R N 4, lokalt 1 Ikke nået Ja, lokalt / ? Nej Høj Skyhed; die- 

givende hinder 

K/T: Høj Høj 

Dådyr R N 1, lokalt 4 Ikke nået Ja, lokalt / ? Nej Høj Skyhed; die- 

givende dåer 

K/T: Høj Høj 

Sika N  R 4?  Ikke nået Ja, lokalt / ? ? Høj Diegivende  

hinder 

K/T: Høj Høj 

Rådyr N 2 Muligvis nået regionalt Nej / ? Nej Lav Diegivende  

råer 

K/T: Høj Høj 

Vildsvin N 4 Ikke nået Ja / Nej Nej Lav  K/T: Høj  

Hare N 21  Muligvis nået regionalt Muligvis lokalt / ? Nej Lav  K: Høj  

Vildkanin N  R 4 Muligvis lokalt Muligvis lokalt / ? Nej Lav  K: Høj  

Ræv N R 4 ? Ja, lokalt / ? Nej Lav  T/P: Middel  

Husmår N  R 5 ? Ja, lokalt / ? Ja Lav  T/P: Middel  

Agerhøne N 21 / Truet Muligvis nået Muligvis lokalt / ?  Nej Lav  K: Høj  

Fasan N 2 / NA ? Muligvis lokalt Nej Lav  K: Høj  

Ringdue N R 4 / Sikker Ikke nået Sandsynligvis ikke / Nej Ja Lav  K: Høj  

Gråand N 2 / Fald ? ? / Muligvis Ja Middel  K: Høj  

Krikand N 1 / Sikker2 Ikke nået ? / Muligvis Ja  Høj  K: Høj  

Atlingand N 1 / Truet (y) ? ? / ? Ja Høj  K: Høj  

Knarand N 1 / Sikker Ikke nået ? / Muligvis Ja  Høj  K: Høj  

Pibeand N 1 / Sikker2 Muligvis nået ? / Muligvis Ja  Høj  K: Høj  

Spidsand N 1 / Sikker2 Ikke nået ? / Muligvis Ja  Høj  K: Høj  

Skeand N 1 / Sikker2 Ikke nået ? / Muligvis Ja Høj  K: Høj  
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Art Målsætning  

National (N) 

Regional (R) 

Bestands-

kategori 

Bærekapacitet Begrænser jagt og regule-

ring bestanden               

(direkte / indirekte)? 

Forveks-

lings-risiko 

Forstyrrelses-

følsomhed 

Særlige etiske 

konflikter 

Kød (K) 

Trofæ (T) 

Pels (P) værdi 

Risiko for 

unaturlig  

selektion 

Troldand N 1 / Sikker Muligvis nået Sandsynligvis ikke / Nej Ja Høj  K: Høj  

Bjergand N 1 / Sikker ? Sandsynligvis ikke / Muligvis Ja Høj  K: Høj  

Hvinand N 2 / Sikker Muligvis nået2 Sandsynligvis ikke / Muligvis Nej Middel  K: Høj  

Sortand N 1 / Sikker Muligvis nået Sandsynligvis ikke / Muligvis Ja Høj Anskydning K: Høj  

Ederfugl N 25 / Truet ? Sandsynligvis ikke / Muligvis Nej Middel Anskydning K: Høj  

Grågås N 4 / Sikker Ikke nået Muligvis / Muligvis Ja Høj Anskydning K: Høj  

Blisgås N 4 / Sikker Muligvis nået Sandsynligvis ikke / Nej Ja Høj Anskydning K: Høj  

Tajgasædgås N 1 / Sikker Ikke nået Sandsynligvis ikke / Muligvis Ja Høj Anskydning K: Høj  

Tundrasædgås N 1 / Sikker ? Muligvis / Muligvis Ja Høj Anskydning K: Høj  

Kortnæbbet gås N 4 / Sikker Ikke nået Ja / Sandsynligvis ikke Ja Høj Anskydning K: Høj  

Canadagås N 5 / NA Ikke nået Muligvis / ? Nej Høj Anskydning K: Høj  

Blishøne N 2 / Sikker Ikke nået? Sandsynligvis ikke / ? Nej Middel Drivjagter K: Høj  

Dobbeltbekkasin N 1 / Fald (y) ? ? / Sandsynligvis ikke Ja Lav  K: Høj  

Skovsneppe N 1 / Sikker (y) ? Muligvis / Sandsynligvis ikke Nej Lav   K: Høj  

Sølvmåge N  R 5 / Fald (y) Muligvis nået Ja, lokalt / ? Ja Lav  K: Middel  

Krage N  R 5 / Sikker (y) ? ? / Nej Ja8 Lav  K: Middel  

Husskade N   R 5 / Sikker (y) ? Sandsynligvis ikke / Nej Nej Lav  K: Lav  

Arter uden nuværende jagttid som ønskes vurderet 

Ilder N  R 26 ? Muligvis lokalt / Nej Ja Lav  T/P: Middel  

Grævling N 3  ? Nej, ingen jagt / Nej Ja Middel  P: Middel  

Tyrkerdue N 2 / Sikker Muligvis nået Nej, ingen jagt / Nej Ja Lav  K: Høj  

Knortegås, mørkbuget N 1 / Sikker Muligvis nået Nej, ingen jagt / Nej Ja Høj  K: Høj  

Taffeland N 2 / Truet ? Sandsynligvis ikke / Muligvis Ja Høj  K: Høj  

Havlit N 1 / Truet ? Sandsynligvis ikke / Muligvis Nej Middel Anskydning K: Høj  

Fløjlsand N 3 / Truet ? Sandsynligvis ikke / Muligvis Ja Høj Anskydning K: Høj  

Stor skallesluger N 1 / Sikker ?  Sandsynligvis ikke / ? Ja Middel Anskydning K: Middel  

Toppet skallesluger N 1 / Sikker ?  Sandsynligvis ikke / ? Ja Middel Anskydning K: Middel  
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Kommentarer til Tabel 1 
 
Målsætning: 
Mørkeblå: der ønskes en stigende bestand (antydning af at bærekapaciteten ikke er nået).  

Lyseblå: der ønskes at opretholde en stabil bestand (bærekapaciteten er nået eller der er en stabil langtidstrend som tages som udtryk for at bærekapaciteten er nået).  

Rød: problemarter hvor målsætningen er at opnå en stabil eller eventuelt en reduceret bestand.  

Hvid: uafklaret målsætning blandt interessenterne. 

 

For nogle arter kan der være forskellige mål regionalt eller lokalt i forhold til den nationale målsætning, hvorfor målet er delt i to farver. 

R: Målsætningen kan variere regionalt, afhængigt af lokal bestandsstatus. 

N: Målsætningen gælder nationalt. 

 

 

 

Art Målsætning  

National (N) 

Regional (R) 

Bestands-

kategori 

Bærekapacitet Begrænser jagt og regule-

ring bestanden               

(direkte / indirekte)? 

Forveks-

lings-risiko 

Forstyrrelses-

følsomhed 

Særlige etiske 

konflikter 

Kød (K) 

Trofæ (T) 

Pels (P) værdi 

Risiko for 

unaturlig  

selektion 

Storspove N 13 / Sikker ? Sandsynligvis ikke / ? Ja Høj  K: Høj  

Enkeltbekkasin N 3 / Sikker (y) ? ? / Sandsynligvis ikke Ja Lav  K: Høj  

Hjejle N 2 / Fald ? Sandsynligvis ikke / ? Ja Høj  K: Høj  

Strandhjejle N 1 / Sikker ? Sandsynligvis ikke / Nej Ja Lav  K: Høj  

Sildemåge R N 1 / Sikker (y) Muligvis nået Sandsynligvis ikke / ? Ja Lav  K: Lav  

Svartbag N 1 / Fald (y) Muligvis nået Sandsynligvis ikke / ? Ja Lav  K: Lav  

Arter uden nuværende juridisk mulighed for jagttid men som ønskes vurderet 

Bæver N  R 1/44,7 Ikke nået Nej / Nej Nej Lav  K: Lav 

T: Høj 

P: Høj 

 

Skarv N 4 / Sikker  Ikke nået Ja / Ja Ja Middel  K: Lav  

Bramgås N 4 / Sikker Ikke nået Sandsynligvis / Sandsynlig-

vis ikke 

Nej Høj Anskydning K: Høj  

Råge N 4 / Fald (y) Ikke nået Ja, lokalt / Nej Ja8 Middel  K:Høj  
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Bestandskategorier: 

1. ’Uproblematiske’ arter med sikker status (stigende eller stabilt bestandstal) 

2. ’Uproblematiske’ arter i tilbagegang 

3. ’Uproblematiske’ arter med usikker status 

4. ’Problemarter’ med sikker status (stigende eller stabilt bestandstal, eller arter som ikke er ønskede) 

5. ’Problemarter’ i tilbagegang 

6. ’Problemarter’ med usikker status. 

7.  

For fugle er tilføjet EU-status for arterne, kategoriseret som Sikker, Faldende, Truet eller ikke vurderet (NA). Der er anvendt status for overvintrende bestande hvor muligt, men hvor der i EU’s 

vurderinger kun er gjort status for ynglebestande, er dette angivet med et (y). 

 

Noter:  
1: Bærekapaciteten er sandsynligvis kraftigt reduceret pga intensiv landbrugsdrift; artens bestandsstatus er regionalt i tilbagegang, men i visse regioner sandsynligvis stabil. 
2: På den danske Rødliste (NT); potentiale for flere danske ynglefugle. 
3:Bestanden er muligvis fortsat under genopretning efter jagtfredning, og det er uvist om bærekapaciteten er nået.  
4: Bestanden er stigende, hvilket er målet for forvaltningsplanen for bæver; lokalt bliver den dog anset som en problemart.  
5: Midvinterindeks (IWC) for ederfugl antyder en stabil trend de seneste 10 år (dog med stor usikkerhed), men de baltiske og danske ynglebestande er faldende.  

6: Har ugunstig bevaringsstatus i henhold til EU habitatdirektivet.  

7: Har gunstig bevaringsstatus i henhold til EU habitatdirektivet. 
8: I Sydjylland, hvor sortkrage forekommer, er der forvekslingsrisiko mellem råge og sortkrage. 
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Arter og Naturbeskyttelse 

J.nr. 2020 - 6303   

Ref. ALARS 

Den 10. oktober  2021 

 

Beslutningsreferat fra møde i arbejdsgruppe om 
revidering af jagttider den 13. september 2021.    
   

  

Tid og sted 

Fysisk møde Odense / Online Team møde den 13. september 2021 i tidsrummet 

10.00-12.00. 

 

 

Deltagere fra arbejdsgruppen  

Formand Henrik Bertelsen (Landbrug & fødevarer – L&F)  

Niels Søndergaard (Danmarks Jægerforbund- DJ)  

Hans Meltofte (Dansk Ornitologisk Forening- DOF)  

Bo Håkansson (Danmarks Naturfredningsforening- DN)  

Birgitte Heje Larsen (Dyrenes Beskyttelse- DB)  

Jan Søndergaard (Dansk Skovforening- DS)  

Sekretær Anders Larsen (Miljøstyrelsen - MST)  

 
Supplerende deltagere  

Thomas Kjær, Morten Elmeros (vedrørende husmår) samt Aksel Bo Madsen, alle 

fra Aarhus Universitet- DCE. 

 
Afbud  

Ingen  

 

Dagsorden  
 Siden sidst  

 Godkendelse af referat fra sidste møde  

 [Forslag fra Niels og Bo vedrørende indstillingstekst for hare og agerhøne]  

 DCE svar samt belysning af muligheder for yderligere undersøgelser  

 Gennemgang af udestående arter, herunder husmår, sædgæs, svømmeænder, 

m.v.  

 Drøftelse af jagt på rødlistede ænder  

 Videre proces  

 Eventuelt 

 

 

Ad Siden sidst  

Der var ingen beslutninger under siden sidst.  

 

Ad Godkendelse af referat fra sidste møde   

Referatet fra gruppens sidste møde den 2. juli blev godkendt.  
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Ad [Forslag fra Niels og Bo vedrørende indstillingstekst for hare og 
agerhøne] 
 
Det blev aftalt at sekretæren for gruppen laver tekstforslag for de to arter. 
Forslaget følger nedenfor;  
 

"For begge arter foreligger forvaltningsplaner, som angiver en lokal 

minimumsbestandsstørrelse som forudsætning for jagt og som 

arbejdsgruppen mener bør respekteres. Men arbejdsgruppen ser i 

den sammenhæng en central udfordring i, at bestandsstørrelserne 

ikke er tilstrækkelig kendt på lokalt niveau. 
 

Gruppen er enige om, at der for både hare og agerhøne skal 
arbejdes i retning af en "bestandsgenopretningsplan" for hver art og 
at der skal arbejdes på at forbedre jægernes muligheder for at 
gennemføre pålidelige bestandsestimeringer på regionalt / lokalt 
niveau. Bestandsestimeringerne kan evt. bruges til at fastsætte 
jagttider på et passende geografisk niveau for arterne. 
Arbejdsgruppen er enige om at jagttiden skal revideres efter to år".  

 
 

Ad DCE svar samt belysning af muligheder for yderligere 

undersøgelser  
Det aftales at DCE svar til gruppen gennemgås ud for de enkelte arter, jf. 
nedenstående dagsordenspunkt.  
 
 
Ad Gennemgang af udestående arter, herunder husmår, sædgæs, 
svømmeænder, m.v.  

Der henvises til gennemgangen i tabellen hvor konklusionerne af drøftelserne er 

tilføjet ud for hver art.   

 

Beslutninger i forhold til de enkelte arter til gennemgang1; 

 

 

Læsevejledning til tabel;  

 

Der er indsat "Gennemgang nr. X" som en kolonne i tabellen. Så kan 

beslutningerne følges fra hver gennemgang.  

 

Står der "1 slut" i kolonnen. Så blev arten "afsluttet" af gruppen ved første 

gennemgang.  

 

Tekst markeret med fed skrift udgør gruppens konklusion for arten.  

 

Arter markeret med en * har også været genstand for en drøftelse i 

arbejdsgruppen om revidering af vildtskadebekendtgørelsen.   

 

 

 

                                                             
1 Det bemærkes, at arbejdsgruppens beslutning om ikke at drøfte en art i forhold til jagttid, 

naturligvis ikke udelukker drøftelser relateret til regler for regulering af arten.   
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Art Gennem

-gang nr. 

Beslutninger  Proces  

Hare 1 DJ kommer med et oplæg til 

hvordan jagten kan fortsættes 

bæredygtigt til næste møde.  

Drøftes igen i 

gruppen.  

 2 Gruppen bliver enige om at 

anbefale, at der ikke bør være 

jagt på bestande der ikke lever 

op til anbefalingerne i 

forvaltningsplanen for hare.   

Niels deler 

udarbejdet notat 

om emnet i 

gruppen, når det 

har været 

præsenteret for 

bestyrelsen i DJ.    

 

 

 3 Bo og Niels kommer med 

tekstforslag til indstilling om 

hare og agerhøne. 

Drøftes igen i 

gruppen. 

 4 "For arten foreligger en 

forvaltningsplan, som angiver 

en lokal 

minimumsbestandsstørrelse 

som forudsætning for jagt og 

som arbejdsgruppen mener bør 

respekteres. Men 

arbejdsgruppen ser i den 

sammenhæng en central 

udfordring i, at 

bestandsstørrelsen ikke er 

tilstrækkelig kendt på lokalt 

niveau. 
 

Gruppen er enige om, at der for 

skal arbejdes i retning af en 

"bestandsgenopretningsplan" 

og at der skal arbejdes på at 

forbedre jægernes muligheder 

for at gennemføre pålidelige 

bestandsestimeringer på 

regionalt / lokalt niveau. 

Bestandsestimeringerne kan 

evt. bruges til at fastsætte 

jagttider på et passende 

geografisk niveau. 

Arbejdsgruppen er enige om at 

jagttiden skal revideres efter to 

år". 

Arten er ikke 

genstand for 

yderligere 

drøftelser i 

arbejdsgruppe

n om 

revidering af 

jagttider. 
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Ræv * 1 DCE forholder sig til fejlen i 

rapporten vedrørende 

biotopplaner og regulering af 

ræve.  

 

DJ ønsker at udvide jagttider 

fra 1. sep. til udgangen af feb. I 

januar og feb. ønskes jagt 1,5 

time før henholdsvis efter 

solnedgang.  De øvrige 

organisationer ser ikke behovet 

herfor.  

 

Der gennemføres ikke p.t. 

undersøgelser i forhold til 

omfanget af gravjagt på ræve 

samt hvor jagtformen evt. 

finder sted. Men ønsket er 

noteret til en eventuel 

kommende prioritering af 

yderligere undersøgelser.  

 

Drøftes igen i 

gruppen  

 

 

 

  

 2 Alene DJ ønsker 

ændringer i jagttiden.   

 

 

 

Arten er ikke 

genstand for 

yderligere 

drøftelser i 

arbejdsgruppe

n om 

revidering af 

jagttider.  

Husmår * 1 Arten gennemgås når 

afrapportering fra DCE i 

forhold til jagtudbytte / 

regulering foreligger.   

Drøftes igen i 

gruppen  

 

 2 Der henvises til punktet med 

gennemgang af rapporterne. 

Drøftes igen i 

gruppen  

 

 3 Arten drøftes igen, når MST har 

kigget på spørgsmålene til 

besvarelse.  

  

Drøftes igen i 

gruppen  

 

 4 Sekretæren for gruppen 

redegjorde for, at 

Miljøstyrelsen ikke 

vurderer, at jagt på 

husmår skal indstilles med 

henvisning til jagt- og 

vildtforvaltningsloven. 

Arten er ikke 

genstand for 

yderligere 

drøftelser i 

arbejdsgruppe

n 
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Han understregede også, 

at det vil være op til 

vildtforvaltningsrådet, - 

med afsæt i deres 

udarbejdede princippapir, 

- at vurdere om jagten bør 

fortsætte.2  

 

DOF, DN og DB mener med 

henvisning til lovens §1  

samt rådets "principper 

for fastsættelse af 

jagttider" , at jagten bør 

ophøre; Arten er rødlistet 

og DCE mener at jagt- og 

regulering påvirker 

bestanden. DB finder at 

jægernes rekreative 

interesser fylder for meget 

i forhold til andres. I øvrigt 

findes 

forsigtighedsprincippet 

tilsidesat, idet DCE ikke på 

det foreliggende 

datagrundlag entydigt har 

kunne vurdere om jagten 

er bæredygtig. DS og DJ 

ønsker, at der etableres et 

bedre grundlag for 

vurderingen af jagttid, 

inden der træffes 

beslutninger på området.   

 

Grågås * 1 Gruppen er enige om, at der 

ikke er behov for ændringer i 

gældende jagttid. Det er dog 

vigtigt, at "fingeren holdes på 

pulsen" i forhold til effekten af 

jagten holdt op mod 

forstyrrelseseffekterne.  

 

Drøftes igen i 

gruppen  

 

 

 2 Gruppen er enige om, at 

der ikke er behov for 

ændringer i gældende 

jagttid.  

Arten er ikke 

genstand for 

yderligere 

drøftelser i 

                                                             
2 Det bemærkes, at MST efter mødet og i lyset af nye oplysninger sendte forespørgsel 

vedrørende jagtens bæredygtighed på husmår til vurdering hos DCE. Styrelsen har endnu 

ikke modtaget svar på forespørgslen, men forventer at det foreligger inden næste møde i 

vildtforvaltningsrådet.  



 

 

6 

arbejdsgruppe

n 

Sædgås 1 Gruppen (og DCE) finder af 

jagttiden i princippet er ok i 

forhold til målsætningerne. Der 

mangler dog data på området i 

forhold til en vurdering af 

bæredygtighed, som det på 

trods af ihærdige forsøg, ikke er 

lykkedes at tilvejebringe.   

 

Drøftes igen i 

gruppen  

 

 

 

 2 DCE (Thomas) undersøger 

datagrundlaget for racen arten 

skovsædgæs, inkl. seneste 

viden på området. 

 

 

Drøftes igen i 

gruppen  

 

 3 DOF ønsker et fuldstændigt 

jagtstop på arten. De øvrige 

hæfter sig ved DCE´s udtalelse 

om at den geografiske opdeling 

af jagten udgør tilstrækkelig 

beskyttelse.  

 

Der er enighed om at DCE, - 

hvis jagten fortsættes, - 

fremover bør kontakte de 

jægere, der indberetter udbytte 

fra Nordjylland for at 

undersøge om der er tale om 

fejl eller uvidenhed, m.v.    

 

 

Arten er ikke 

genstand for 

yderligere 

drøftelser i 

arbejdsgruppen 

 4 Ovenstående konklusion 

fastholdes.  

Arten er ikke 

genstand for 

yderligere 

drøftelser i 

arbejdsgruppe

n 

Kortnæbbe

t 

Gås * 

1 slut Der indstilles ikke til ændringer 

i jagttiden.  

 

 

Der indstilles ikke 

til ændringer og 

arten er ikke 

genstand for 

yderligere 

drøftelser i 

gruppen om 

revidering af 

jagttider.  
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Canadagås 1 DJ ønsker jagttid på arten i 

august måned.  

Drøftes igen i 

gruppen i forhold 

til jagttider.  

 

 2 DJ har ønske om jagt på 

arten i august, herunder 

fordi den er uønsket i DK. 

Gruppen er enige om at 

spørgsmålet er politisk og 

overgår til VFR.  

 

Arten er ikke 

genstand for 

yderligere 

drøftelser i 

arbejdsgruppe

n 

Krikand  1 DOF ønsker et generelt forbud 

mod jagt på svømmeænder på 

fiskeriterritoriet i januar. DOF 

ønsker dertil en drøftelse af om 

"svømmeænderne generelt 

holdes markant under 

bærekapacitet"?   

 

Der besluttes, at der i 

arbejdsgruppen skal tages en 

generel drøftelse af jagttid på 

svømmeænder på 

fiskeriterritoriet i januar.  

 

Niels S. fremsender notat om 

Danmarks Jægerforbunds syn 

på "forstyrrelser" forud for 

næste møde.  

Drøftes igen i 

gruppen  

 

 2 DCE laver en kort 

sammenfatning af eksisterende 

viden på området vedrørende 

svømmeændernes mulighed for 

at opbygge fedt/energireserver 

med afsæt i et litterærstudie. På 

baggrund heraf vurderes det 

om der med fordel kan laves en 

egentlig bestilling (som skal 

prioriteres i forhold til andre 

ønsker).   

 

Drøftes igen i 

gruppen  

 

 3 Konklusionen er, at gruppen 

ønsker en undersøgelse af 

forstyrrelseseffekterne af jagt 

og andre forstyrrelser 

kvantificeret i forhold til 

svømmeændernes overlevelse / 

reproduktion.  

 

Drøftes igen i 

gruppen  



 

 

8 

 4 Det konkluderes, at 

oplægget / notatet fra DCE 

vedrørende de ønskede 

undersøgelser på 

svømmeænderne er 

forbundet med meget stor 

usikkerhed i forhold til 

signifikante resultater af 

effekter og dertil en 

betydelig arbejdsindsats 

(høj pris). På den 

baggrund finder gruppen 

ikke, at arbejdet skal 

prioriteres. Ønsker nogen 

iværksættelse af større 

undersøgelser kan det 

rejses i 

Vildtforvaltningsrådet af 

de respektive 

organisationer.   

 

Det aftales for 

svømmeænderne, at jagten 

fastholdes uændret i de 

kommende to år. Det 

aftales endvidere, at DCE 

supplerer oplægget / 

notatet med hvilken 

overordnet tendens / 

effekt, der kan forventes af 

en øget etablering af 

vildtreservater, hvor 

fuglene friholdes for jagt. 

Specifikt vil gruppen gerne 

vide om der er basis for 

win win situationer med 

flere rastende fugle og af 

den vej også bedre 

mulighed for jagt.  (Der 

henvises til notat fra DCE 

med titlen "Vedrørende de 

faglige drøftelser af jagt og 

jagtlige forstyrrelser på 

svømmeænder i januar")   

 

Arten er ikke 

genstand for 

yderligere 

drøftelser i 

arbejdsgruppe

n 

 

Atlingand   Som for krikand  Som for krikand   

Spidsand  Som for krikand  Som for krikand   

Pibeand  Som for krikand  Som for krikand   

Skeand   Som for krikand  Som for krikand   
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Bjergand 1 Niels Søndergaard samt 

Thomas Kjær spørger i deres 

respektive bagland om de 

kender til "havdrivjagter", på 

arten. Dvs. flere motorbåde der 

i "kædeformation" opsøger 

fuglene på havet. I givet fald 

spørges der også ind til 

omfanget af denne jagtform.  

 

Drøftes igen i 

gruppen  

 

 2 Orienteringen fra 

henholdsvis DJ og DCE 

tages til efterretning.   

 

 

Arten er ikke 

genstand for 

yderligere 

drøftelser i 

arbejdsgruppe

n 

 

Hvinand 1 slut Der indstilles ikke til ændringer   Der indstilles ikke 

til ændringer og 

arten er ikke 

genstand for 

yderligere 

drøftelser i 

arbejdsgruppen 

om revidering af 

jagttider.  

 

Sortand 1 DOF ønsker fokus på teksten i 
målsætningspapiret af hvilke 
der fremgår "Denne ændring i 
fordeling 
har gjort, at arternes 
forekomst og 
motorbådsjagtens intensitet 
overlapper i højere grad, end 
det har været tilfældet 
tidligere". Side 10. Gruppen var 
dog enige om, at der ikke er 
noget presserende for arten. 
 
 
 
 
 
  
 

Drøftes igen i 

gruppen  

 

 

 2 Der indstilles ikke til 
ændringer   

Arten er ikke 

genstand for 

yderligere 

drøftelser i 

arbejdsgruppe

n 
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Ederfugl  1 Arten drøftes igen når MIM har 
svaret skriftligt på de stillede 
spørgsmål vedrørende arten.  
 

Drøftes igen i 

gruppen  

 

 2 Arbejdsgruppen noterer 
sig Miljøstyrelsens 
skriftlige svar.  
 
Der indstilles ikke til 
ændrede jagttider, 
forudsat at den gældende 
jagttid er i 
overensstemmelse med 
fuglebeskyttelsesdirektivet
. 
 

Arten er ikke 

genstand for 

yderligere 

drøftelser i 

arbejdsgruppe

n 

 

Agerhøne 1 DJ kommer med et oplæg til 

hvordan jagten kan fortsættes 

bæredygtigt.  

 

Drøftes igen i 

gruppen.  

 2 Gruppen bliver enige om at 

anbefale, at der ikke bør være 

jagt på bestande der ikke lever 

op til anbefalingerne i 

forvaltningsplanen for 

agerhøne.   

Niels deler 

udarbejdet notat 

om emnet i 

gruppen, når det 

har været 

præsenteret for 

bestyrelsen i DJ.    

 

 

 3 Bo og Niels kommer med 

tekstforslag til indstilling om 

hare og agerhøne. 

Drøftes igen i 

gruppen. 

 4 "For arten foreligger en 

forvaltningsplan, som angiver 

en lokal 

minimumsbestandsstørrelse 

som forudsætning for jagt og 

som arbejdsgruppen mener bør 

respekteres. Men 

arbejdsgruppen ser i den 

sammenhæng en central 

udfordring i, at 

bestandsstørrelsen ikke er 

tilstrækkelig kendt på lokalt 

niveau. 
 

Gruppen er enige om, at der for 

skal arbejdes i retning af en 

"bestandsgenopretningsplan" 

og at der skal arbejdes på at 

forbedre jægernes muligheder 

Arten er ikke 

genstand for 

yderligere 

drøftelser i 

arbejdsgruppe

n 
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for at gennemføre pålidelige 

bestandsestimeringer på 

regionalt / lokalt niveau. 

Bestandsestimeringerne kan 

evt. bruges til at fastsætte 

jagttider på et passende 

geografisk niveau. 

Arbejdsgruppen er enige om at 

jagttiden skal revideres efter to 

år". 

 

Blishøne 1 Niels Søndergaard undersøger 

praksis med store koordinerede 

drivjagter, herunder om det 

praktiseres og i hvilket omfang. 

Emnet er grundlæggende etisk. 

Der er ikke behov for 

ændringer i jagttiden.  

  

Drøftes igen 

gruppen. 

 2 Der indstilles ikke til 

ændringer   

Arten er ikke 

genstand for 

yderligere 

drøftelser i 

arbejdsgruppe

n 

 

Dobbelt-

bekkasin   

1 Der er ikke presserende behov 

for ændringer i jagttider, men 

arten bør holdes under 

observation.  

Drøftes på næste 

møde igen i 

gruppen. 

 

 

 2 Der indstilles ikke til 

ændringer.    

Arten er ikke 

genstand for 

yderligere 

drøftelser i 

arbejdsgruppe

n 

 

Sølvmåge * 1 Der indstilles ikke til ændringer   Der indstilles ikke 

til ændringer og 

arten er ikke 

genstand for 

yderligere 

drøftelser i 

arbejdsgruppen 

om revidering af 

jagttider.  

 

 2 Der indstilles ikke til 

ændringer   

Arten er ikke 

genstand for 
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yderligere 

drøftelser i 

arbejdsgruppe

n 

 

Ringdue * 1 Niels Søndergaard undersøger 

mulighederne for at drive jagt 

på arten i begrænset omfang 

inden for den fastsatte key-

concept periode. (Niels nævner 

selv en dekade)  

 

Drøftes igen i 

gruppen. 

 2 Miljøstyrelsen undersøger om 

det for arten er muligt at 

forlænge jagttiden med en 

dekade.  

 

 

 

 

 

Drøftes igen i 

gruppen. 

 3 Miljøstyrelsen undersøger 

videre. 

Drøftes igen i 

gruppen. 

 4 Sekretæren for 

arbejdsgruppen oplyser, at 

der ikke lovligt kan 

fastsættes jagttid på 

ringduen i perioden 

svarende til key-concept. 

Miljøstyrelsen noterer sig 

at, LF samt DJ rejser tvivl 

om vurderingen og finder i 

øvrigt at styrelsens 

udmeldinger på dette 

området har varietet over 

årene, uden at der er sket 

egentlige regelændringer.  

 

Arten er ikke 

genstand for 

yderligere 

drøftelser i 

arbejdsgruppe

n  

 

Krage  1 DJ ønsker jagt i februar med og 

dertil dæmringsjagt en time før 

solopgang i hele jagtperioden. 

 

Drøftes igen i 

gruppen. 

 2 Alene DJ ønsker ændrede 

jagttider.  

 

 

Arten er ikke 

genstand for 

yderligere 

drøftelser i 

arbejdsgruppe

n  

 

 



 

 

13 

Husskade 1 DJ ønsker jagt i februar måned 

inden for almindelig skydetid 

(solopgang til solnedgang)  

 

Drøftes igen i 

gruppen. 

 2 Alene DJ ønsker ændrede 

jagttider.  

 

Arten er ikke 

genstand for 

yderligere 

drøftelser i 

arbejdsgruppe

n  

 

 

Arter uden jagttid men med juridisk mulighed for at få en jagttid  

Ilder * 1 slut Der indstilles ikke til ændringer i 

jagttiden.  

Der indstilles ikke 

til ændringer og 

arten er ikke 

genstand for 

yderligere 

drøftelser i 

gruppen om 

revidering af 

jagttider.  

 
Grævling  1  DJ ønsker jagt på arten. Ingen af 

de øvrige organisationer bakker 
op herom.  

 

Drøftes igen i 
gruppen. 

 2 Der indstilles ikke til 
ændringer i jagttiden.  

Arten er ikke 
genstand for 
yderligere 
drøftelser i 
arbejdsgruppen 

 
Knortegås  1 DJ ønsker jagt på mørkbuget 

knortegås. 

MST undersøger status på 
eventuelle forvaltningsplaner.  

 

 

Drøftes igen i 
gruppen. 

 3 Der indstilles ikke til 
ændringer i jagttiden.  

Arten er ikke 
genstand for 
yderligere 
drøftelser i 
arbejdsgruppen 
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Taffeland 1 slut Der indstilles ikke til ændringer i 

jagttiden.  

Der indstilles ikke 

til ændringer og 

arten er ikke 

genstand for 

yderligere 

drøftelser i 

gruppen om 

revidering af 

jagttider.  

 
Havlit 1 slut Der indstilles ikke til ændringer i 

jagttiden.  

Der indstilles ikke 

til ændringer og 

arten er ikke 

genstand for 

yderligere 

drøftelser i 

gruppen om 

revidering af 

jagttider.  

 
Fløjsand 1 slut Der indstilles ikke til ændringer i 

jagttiden.  

Der indstilles ikke 

til ændringer og 

arten er ikke 

genstand for 

yderligere 

drøftelser i 

gruppen om 

revidering af 

jagttider.  

 
Stor skalle-
sluger 

 

1 MST undersøger om man kan 
evaluere om fredningen har haft 
en effekt og om det vil være 
biologisk forsvarligt at indføre 
jagt igen. I givet fald skal det 
undersøges om dette kan / skal 
prioriteres økonomisk. 

MST og Hans Meltofte 
undersøger hvilke aftaler der er 
lavet i VFR i forhold til arten.  

 

Drøftes på næste 
møde igen i 
gruppen. 

 2 Til orientering blev det oplyst, at 
ang. tidsbegrænsning af 
fredningen af skalleslugerne, så 
blev det aftalt i 2013 i VFR, at 
”Stor og toppet skallesluger 
fredes i hele landet. Fredningen 
af de to arter vurderes om 8 år.” 

Arten er ikke 
genstand for 
yderligere 
drøftelser i 
arbejdsgruppen 
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Alene DJ ønsker jagttid på 
hannerne af denne art.  

Arbejdsgruppen mener at have 
forholdt sig til VFR aftalen om 
evaluering efter 8 år.  

 
 4 Med henvisning til 

gennemgangen fra Thomas 

Kjær besluttes det, at der 

ikke indstilles til yderligere 

analyser. Værdien anses 

langt fra at stå mål med 

omkostningerne.   

 

Arten er ikke 
genstand for 
yderligere 
drøftelser i 
arbejdsgruppen 

 

Toppet 
skalle-
sluger 

1 MST undersøger om man kan 
evaluere om fredningen har haft 
en effekt og om det vil være 
biologisk forsvarligt at indføre 
jagt igen. I givet fald skal det 
undersøges om dette kan / skal 
prioriteres økonomisk.  

MST og Hans Meltofte 
undersøger hvilke aftaler der er 
lavet i VFR i forhold til arten.  

 

Drøftes på næste 
møde igen i 
gruppen. 

 2 Til orientering blev det oplyst, at 
ang. tidsbegrænsning af 
fredningen af skalleslugerne, så 
blev det aftalt i 2013 i VFR, at 
”Stor og toppet skallesluger 
fredes i hele landet. Fredningen 
af de to arter vurderes om 8 år.” 

Arbejdsgruppen mener at have 
forholdt sig til VFR aftalen om 
evaluering efter 8 år.  DJ ønsker 
en yderligere vurdering af om 
jagtstoppet har haft en effekt 
overhovedet. Sekretariatet 
undersøger om det er muligt 
med statistisk sikkerhed at 
evaluere effekten af jagtstoppet 
på arten og hvad det i så fald 
vurderes at koste.  

Der indstilles ikke til ændringer i 
jagttiden.  

 

Arten er ikke 
genstand for 
yderligere 
drøftelser i 
arbejdsgruppen i 
forhold til jagttid. 
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 3 Sekretariatet har undersøgt 
mulighederne for at evaluere 
jagtstoppet. Dette blev dog ikke 
drøftet på mødet, hvorfor 
sekretariatet foreslår at det tages 
op på næste møde.  

Drøftes på næste 
møde igen i 
gruppen. 

 4 Med henvisning til 

gennemgangen fra Thomas 

Kjær besluttes det, at der 

ikke indstilles til yderligere 

analyser. Værdien anses 

langt fra at stå mål med 

omkostningerne.   
 

Arten er ikke 
genstand for 
yderligere 
drøftelser i 
arbejdsgruppen 

 

Hjejle 1 DJ ønsker jagttid på hjejle. De 
andre organisationer bakker ikke 
op herom.   

Drøftes på næste 
møde igen i 
gruppen. 

 
 2 Alene DJ ønsker jagttid på 

arten.  

  

Arten er ikke 
genstand for 
yderligere 
drøftelser i 
arbejdsgruppen 

 
Strandhjejle 1 slut Der indstilles ikke til ændringer i 

jagttiden.  

Der indstilles ikke 

til ændringer og 

arten er ikke 

genstand for 

yderligere 

drøftelser i 

gruppen om 

revidering af 

jagttider.  

 
Stor 
regnspove 

1 DCE undersøger om det formelt 

er muligt at fastsætte jagttid på 

arten.  

 

Drøftes på næste 

møde igen i 

gruppen. 

 2 Der indstilles ikke til 

ændringer i jagttiden. 

Arten er ikke 
genstand for 
yderligere 
drøftelser i 
arbejdsgruppen 

 
Sildemåge 1 DJ ønsker jagttid på arten. Der 

andre organisationer bakker ikke 

op herom.  

Drøftes på næste 

møde igen i 

gruppen. 
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 2 Alene DJ ønsker jagttid på 

arten 

 

 

Arten er ikke 
genstand for 
yderligere 
drøftelser i 
arbejdsgruppen 

 
Svartbag  1 DJ ønsker jagttid på arten. Der 

andre organisationer bakker ikke 

op herom.  

Drøftes på næste 

møde igen i 

gruppen. 

 

 
 2 Alene DJ ønsker jagttid på 

arten 

Arten er ikke 
genstand for 
yderligere 
drøftelser i 
arbejdsgruppen 

 
Tyrkerdue 1 slut Der indstilles ikke til ændringer i 

jagttiden.  

Der indstilles ikke 

til ændringer og 

arten er ikke 

genstand for 

yderligere 

drøftelser i 

gruppen om 

revidering af 

jagttider.  

 

 

 

Ad Drøftelse af jagt på rødlistede ænder  

DOF, DN og DB finder at der i overensstemmelse med EU 

fuglebeskyttelsesdirektivet alene kan være jagt på internationalt rødlistede ænder, 

hvis der foreligger en internationale forvaltningsplan for arten (i DK er dette 

relevant i forhold til Ederfugl og Bjergand). Dette spørgsmål overgår til 

vildtforvaltningsrådet.  

 

Gruppen er enige om, at følgende bør indgå til det møde i vildtforvaltningsrådet, 

hvor de skal drøfte jagttider (december-mødet);  

- Målsætnings papiret  

- Det opdaterede princippapir 

- Oversigtsdokument med kort beskrivelse af status på alle relevante 

internationale handlingsplaner (de juridiske forudsætninger for en 

drøftelse af jagttiden skal være klar for gruppen) 

- Nærværende referat, af hvilke man kan se processen for indstillingen for 

hver art 
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Ad Videre proces  

Formanden understreger, at der alene udarbejdes beslutningsreferater fra 

møderne.  

 

Ønsker til eventuelle supplerende ønsker til undersøgelser fra DCE kan bringes for 

vildtforvaltningsrådet, der vil skulle tage stilling til en prioritering af eventuelle 

ønsker.  

Ad eventuelt  

Der var enighed om at processen trods uenigheder undervejs havde været god.  

 



 

NOTAT 

Miljøstyrelsen • Tolderlundsvej 5 • 5000 Odense C  
Tlf. 72 54 40 00 • CVR 25798376 • EAN 5798000860810 • mst@mst.dk • www.mst.dk  
 

Arter og Naturbeskyttelse 

Ref. ALARS 

Den 15. november 2021 

 

  

Oversigt over relevante ændringer i rødlistevurderinger og 
forvaltningsplaner siden sidste møde i arbejdsgruppen om 
revidering af jagttider.  
 

 

Baggrund 
Siden det sidste møde i arbejdsgruppen om revidering af jagttider den 13. september 2021 er den 

Europæiske rødlistevurdering blevet opdateret. I nærværende dokument beskrives kort de ændringer i 

rødlistestatus som vurderes at berøre de arter, der har været genstand for en behandling i 

arbejdsgruppen. Dokumentet indeholder tillige en kortfattet status på forvaltningsplaner for ederfugl 

samt bjergand.  

 

Ændringer i rødlistestatus  

 

Arter der nu på Europæisk plan anses for mindre truet 

 

Art  Status 2015 Status 2021 
Bjergand VU LC 

Havlit  VU LC 

 

 

Arter der nu på Europæisk plan anses for mere truet  

 

Art  Status 2015 Status 2021 
Dobbeltbekkasin LC VU 

Ederfugl VU EN 

Spidsand LC VU 

 

 

For en nærmere gennemgang af den Europæiske Rødliste og de enkelte arter henvises der til 

publikationen "European Red List of Birds - Compiled by BirdLife International", der kan tilgås via 

nedenstående hjemmeside.  

 

https://www.birdlife.org/wp-content/uploads/2021/10/BirdLife-European-Red-List-of-Birds-

2021.pdf 
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Oversigt over status på relevante forvaltningsplaner  

Bjergand  Der har været udarbejdet en forvaltningsplan for 

arten. Planen var gældende 2009-2011. 

Miljøstyrelsen er ikke bekendt med at den er 

blevet revideret. 

 

Link til forvaltningsplanen fremgår under denne 

boks.   

 

 

Ederfugl  Forvaltningsplanen for ederfugl forventes 

vedtaget på AIWA partsmøde, der foreløbigt er 

blevet udskud til ultimo 2022.  

 

 

Link til forvaltningsplan for Bjergand; 

https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/Scaup%20EU_MP.

pdf 



Vedrørende de faglige drøftelser af jagt og jagtlige forstyrrelser på 
svømmeænder i januar 
 

I henhold til mødereferat af møde d. 2. juli 2021 i arbejdsgruppen om revidering af jagttider, fremgår det af 

drøftelsen om jagt på svømmeænder i januar, at der ønskes ”…. en undersøgelse af 

forstyrrelseseffekterne af jagt og andre forstyrrelser kvantificeret i forhold til 

svømmeændernes overlevelse / reproduktion. ” 

 

DCE er efterfølgende af Miljøstyrelsen blevet bedt om at skitsere mulighederne for at designe et 

undersøgelsesprogram, herunder at vurdere omfang af arbejdsindsats og forventninger til resultater og 

konklusioner af en sådan undersøgelse.  

 

I det følgende gives en simplificeret oversigt over hvad der må betegnes en faglig kompliceret analyse, som 

her kun medtager de mest centrale og overordnede punkter der bør/skal indgå i en sådan undersøgelse. Den 

skitserede projektbeskrivelse kan anses som et minimum, hvis der forventeligt skal kunne drages 

konklusioner om effekten af forstyrrelser i januar på overlevelse og reproduktion.  

 

Det skitserede program tager udgangspunkt i undersøgelser på individniveau, da det vurderes, at besvarelse 

af problematikken ikke er mulig på populationsniveau, da fugle fra forskellige populationer er opblandet på 

vinterkvarteret, og dermed ikke kan differentieres i relation til forskellige forstyrrelsesniveauer. Mht. 

undersøgelser af forstyrrelseseffekter (punkterne 1 og 2 i nedenstående), kan en alternativ tilgang være, at 

inddrage overvintrende svømmeænder fra populationer i Danmark (udsat for jagt i januar) og i Sverige og 

Tyskland (ikke udsat for jagt i januar), under forudsætning af at der ikke sker markante bevægelser grundet 

vinterforhold.  

 

Undersøgelsesdesign: 

 

Principielt bør en undersøgelse af effekten af forstyrrelser i vintermånederne på overlevelse og reproduktion 

tage udgangspunkt i et kontrolleret forsøg, hvor overlevelse og reproduktion sammenlignes mellem en 

uforstyrret gruppe fugle og en gruppe fugle der påvirkes af forstyrrelser under kontrollerede forhold.  

 

I en sådan undersøgelse vil der skulle indgå følgende for både forstyrrede og ikke-forstyrrede fugle: 

 

1) Undersøgelse af vinterkonditionen hos (GPS mærkede) individer der indgår i undersøgelsen 

2) Der skal kunne differentieres mellem forskellige typer af forstyrrelse (jagt, sejlads, kittesurfing etc.), 

samt registreres intensitet og hyppighed af forstyrrelserne. Det skal dertil sikres at uforstyrrede fugle 

reelt ikke forstyrres. 

3) Der skal mærkes et stort antal fugle (300-400 hunner?) med GPS-sendere, som følges gennem 

vinteren og hvor GPS data evt. kan bidrage til kvantificering af forstyrrelsesniveauet. 

4) Antallet af GPS mærkede fugle skal være tilstrækkeligt stort til at danne basis for 

overlevelsesberegninger, og det må forventes at mange fugle vil tabe deres sendere inden for de 

første måneder efter mærkning, samt at flere sendere får defekt. 

5) Der skal evt. mærkes et stort antal fugle (>10.000?) med metalringe som kontrolgruppe til 

overlevelsesberegning ud fra GPS mærkede fugle, da GPS-sendere kan påvirke fuglenes overlevelse 

og/eller reproduktion.  

6) Yngleområderne identificeres vha. GPS mærkede fugle som når frem til yngleområderne (disse fugle 

indgår også i overlevelsesberegningerne). 

7) Der skal ske registrering af reproduktion/ynglesucces i identificerede yngleområder (kuldstørrelse, 

klækningssucces, ællingeoverlevelse), samt fangst og registrering af kondition hos ynglefuglene. – 

Muligvis kan data fra GPS senderne indikere om fuglene yngler eller ej, ud fra hyppig 

positionsregistrering i yngleperioden. 
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8) Der skal foreligge et stort antal genfangster og aflæsninger af ringmærkede individer til analyse af 

overlevelse. 

 

 

Omfang af undersøgelserne: 

 

Da undersøgelsen omfatter fugle der overvintrer i Danmark (og evt. Tyskland og Sverige) og yngler i landene 

nord og øst for os, vil undersøgelsen skulle koordineres internationalt og i samarbejde med de øvrige 

nordiske lande Sverige, Norge, Finland og evt. Rusland. Her forudsættes det, at fuglene der indgår i 

undersøgelsen overvintrer i Danmark og ikke i landene længere mod syd i Europa. Internationalt samarbejde 

gælder specifikt for registrering af reproduktion, hvor undersøgelser af kuldstørrelse og ungeproduktion skal 

ske på ynglepladserne, samt mht. den løbende registrering af GPS-mærkede fugle, der skal kunne følges 

mellem vinterområdet og yngleområderne gennem hele forårstrækperioden. 

 

Da fugle fra flere ynglebestande samles i blandede flokke i overvintringsområdet, vil det være sandsynligt, at 

undersøgelser på yngleområdet vil skulle ske på mange forskellige lokaliteter og i flere forskellige lande. 

 

Undersøgelse af overlevelse kan dertil forventes at skulle løbe over flere sæsoner (min. 2-3 år), da specielt 

tilbagemeldinger af ringmærkede fugle sker over lang tid, og at der kræves et tilstrækkeligt stort antal 

genmeldinger for at kunne udføre sikre overlevelsesanalyser.  

 

Fangst og registrering af kondition, samt ringmærkning, er meget tids- og mandskabskrævende. Tilsvarende 

er det tids- og mandskabskrævende at gennemføre registreringer i yngleområderne og kvantificering af 

forstyrrelser.  

 

 

Forventning til resultater og konklusioner: 

 

Som skitseret ovenfor er ”…. en undersøgelse af forstyrrelseseffekterne af jagt og andre 

forstyrrelser kvantificeret i forhold til svømmeændernes overlevelse / reproduktion” 

en meget omfangsrig og tidskrævende øvelse, som yderligere udfordres af den faglige kompleksitet som 

ligger i det meget overordnede mål for en sådan undersøgelse om en dokumentation af kobling mellem 

påvirkning i vinterkvarteret og effekter i yngleperioden og overlevelse gennem en længere periode (år).  

 

Generelt kan det forventes at resultaterne og konklusionerne fra en sådan undersøgelse vil være påvirket af 

relativt store usikkerheder. Dette hænger sammen med at mange forhold, f.eks. påvirkning fra specifikke 

forstyrrelsestyper og forekomst af disse, samt sikring af fugle der ikke forstyrres, i stor udstrækning ikke vil 

være kontrollerbare. Dermed kan der forventes en meget stor usikkerhed, når der skal tolkes på resultaterne. 

Dertil kommer at data på reproduktionssucces vil være udfordret på opnåeligheden af et tilstrækkeligt stort 

materiale, som er nødvendigt for at kunne lave analyser med en acceptabel usikkerhedsmargin. Desuden vil 

brugen af GPS-sendere (en backpack der monteres på fuglene som er nødvendig for at kortlægge 

forstyrrelsesniveau hos de enkelte individer), kunne påvirke både overlevelse og reproduktion. En valid 

evaluering af forstyrrelseseffekterne betinger derfor en analyse af mærkningseffekter ved brugen af disse 

sendere. Endelig bemærkes det at svømmeænder er ”income breeders”, hvor investeringen i reproduktion 

primært sker på basis af ressourcer indtaget efter ankomst til yngleområderne, og vil være mindre påvirket af 

fødebetingelserne i vinterkvarteret. 

 

På baggrund af den faglige kompleksitet, den omfangsrige logistik og usikkerhederne forbundet med kontrol 

af forstyrrelsesniveau, metode og indsamling af data vurderer DCE, at gennemførelse af en aktiv 

undersøgelse med stor sandsynlighed ikke vil kunne resultere i helt klare og sikre svar på det ønskede.  

 



DCE har i tidligere svar (mail af 23. juni 2021), besvaret samme spørgsmål efter en kort og fokuseret 

litteratursøgning. En bredere litteratursøgning vil sandsynligvis kunne fremskaffe yderligere viden som kan 

belyse enkelte dele af problematikken yderligere, men der foreligger umiddelbart ingen studier der har 

kvantificeret og kvalificeret forstyrrelser fra jagt og direkte dokumenteret effekterne heraf på overlevelse eller 

reproduktiv succes hos svømmeænder. Årsagen hertil skal sikkert findes i de mange metodiske usikkerheder 

og problemer forbundet med en sådan undersøgelse som skitseret ovenfor. 

 

Generelt vil forstyrrelser af svømmeænder i januar fra jagtlig aktivitet i Danmark være begrænset til en 

relativ lille andel af bestandene. Dette beror på, at en væsentlig del af de fleste svømmeandebestande der 

forekommer i Danmark, på dette tidspunkt er trukket længere sydpå i Europa. Ligeledes vil en stor del af de 

svømmeænder der opholder sig i Danmark, ofte opholde sig i ferskvandsområder (hvis isfrie), hvor der ikke 

foregår jagt i januar. At jagt påvirker relativt få svømmeænder i januar fremgår af de indberettede udbyttetal, 

hvor den andel der nedlægges i januar udgør 0% for atlingand, 5,9% for gråand, 5,7% for knarand, 0,9% for 

krikand, 2,9% for pibeand, 0,5% for skeand og 0,9% for spidsand. Der er altså tale om 

forstyrrelsespåvirkning af relativt få individer i januar, selv om en mindre stigning i forekomsten af 

overvintrende fugle i Danmark kan forventes som følge af klimaændringer. 

 

På baggrund af de resultater og erfaringer der er opnået for vandfugle på baggrund af oprettelsen af ”de jagt- 

og forstyrrelsesfrie kerneområder, reservatudvidelsen i Vadehavet, samt etablering af det samlede nationale 

reservatnetværk i Danmark gennede seneste 25 år (jf. Madsen m.fl. 1995, Clausen m.fl. 2013, Clausen m.fl. 

2014), vil vandfugle, og herunder svømmeænder, med stor sandsynlighed respondere positivt på oprettelse af 

yderligere reservater. Responsen forventes udmøntet i længere opholdstid og i stigende antal, men vil 

afhænge af forhold som fødeudbud (vandkvalitet/eutrofiering, vanddybde), og graden af rekreativ udnyttelse 

(jagt, fiskeri etc.), samt arealstørrelse og geografisk placering. Siden begyndelsen af 1990’erne, hvor Madsen 

& Pihl (1993) gav en overordnet vurdering af reservatnetværket, der var på tegnebrættet, er der sket mange 

forandringer i det danske vådområdelandskab, pga. omfattende naturgenopretninger af både store (fx Filsø, 

Skjern, Vest Stadil Fjord, Lille Vildmose, Gyldensteen) og mange mindre ’engsøer’ over hele landet – hvor 

nogle områder er omfattet af jagt mens andre ikke er. Med potentielt flere ænder rastende i Danmark, vil der 

givet blive øgede jagtmuligheder. I hvilken grad jagtmulighederne øges, vil dog afhænge af nye 

reservatområders status som jagtfrie eller åbne for jagt.  

 

 

Dette notat er udarbejdet af DCE i august 2021 og opdateret i september 2021 (markeret med gult). 



 
Fagligt notat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi 

 

 Dato: 19. nvember 2021 | 84 
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1 Baggrund 

I forbindelse med revision af jagttider har Miljøstyrelsen (MST) den 12. okto-
ber 2021 i en ’God bestilling’ (jnr. 2020-6303) anmodet DCE – Nationalt Center 
for Miljø og Energi, Aarhus Universitet (AU) om en faglig vurdering af om 
jagt på husmår fortsat kan betragtes som biologisk bæredygtig jævnfør de kri-
terier DCE tidligere har opstillet for bæredygtig jagt.  

Baggrunden for henvendelsen tager udgangspunkt i diskussioner i Vildtfor-
valtningsrådet om hvorvidt jagt og regulering af de danske husmårbestande 
kan betragtes som biologisk bæredygtig. Et faldende vildtudbytte af husmår 
gennem de seneste årtier (http:/fauna.au.dk) har medført, at arten er vurderet 
som Næsten Truet (NT) ved den seneste rødlistning af pattedyr på nationalt 
niveau i Danmark (Elmeros 2019). Regionalt synes tilbagegangen at være 
kraftigere på Fyn end i Jylland og på Sjælland.  

I sin fulde ordlyd, lyder spørgsmålet: 

” Miljøstyrelsen vil i lyset af det sidste møde i "Arbejdsgruppen om revidering af 
jagttider", meget gerne bede DCE revurdere, om jagten efter husmår er bæredygtig, 
jf. jeres kriterier opstillet herfor samt de notater, m.v. som I har udarbejdet til "Ar-
bejdsgruppen om revidering af jagttider" vedrørende arten. Af jagttidsrevisionsrap-
porten fremgår det, at arten er rødlistevurderet som NT. Det er dog en national vur-
dering, som ikke nødvendigvis gør sig gældende regionalt / lokalt. Ved sidste møde i 
arbejdsgruppen om revidering af jagttider den 13. september 2021 blev husmåren på 
Fyn omtalt af DCE som værende "sårbar". På ovenstående baggrund vil vi meget 
gerne have en konkret genvurdering af jagtens bæredygtighed, herunder særligt på 
Fyn. Styrelsen skal bruge svaret til at vurdere om jagten, - herunder særligt på Fyn, 
- skal forbydes med henvisning til jagt- og vildtforvaltningsloven.” 

 
Miljøstyrelsen har ikke haft notatet til kommentering inden offentliggørelse. 
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2 Definition og kriterier for bæredygtig jagt 

Den konkrete vurdering af jagtens biologiske bæredygtighed for husmår ta-
ger udgangspunkt i DCEs grundlæggende definitioner og kriterier for biolo-
gisk bæredygtig bestandsudnyttelse som beskrevet i Noer m.fl. (2009, s. 34-
49) og Madsen m.fl. (2021, s. 24-26).  

I sin essens kan biologisk bæredygtighed (også betegnet økologisk bæredyg-
tighed) defineres ved ” at udnyttelsen skal foregå på en måde og med en rate, der 
ikke fører til en tilbagegang af en given bestand. I EU-sammenhæng betyder det, at 
bestande skal opretholde gunstig bevaringsstatus. Der er ingen knivskarp, kvantitativ 
definition, og bestandes status og udvikling over tid, jagtens direkte og indirekte ind-
flydelse skal lægges til grund for en vurdering af den økologiske bæredygtighed” 
(Madsen mfl. 2021, s. 24).  

I praksis betyder dette, at ved bæredygtig jagt og regulering skal bestanden 
(i) som udgangspunkt have en størrelse, som tilsiger, at den er levedygtig (tal-
rig), og (ii) befinde sig på den økologiske bærekapacitet, således at dødelig-
heden som følge af udnyttelsen er helt eller delvist kompensatorisk (dvs. at 
dødeligheden pga. jagt opvejes af en forbedret overlevelse og/eller fekunditet 
for de tilbageværende individer i bestanden).  

Hvis en i øvrigt talrig bestand, som er genstand for efterstræbelse, er stabil, 
vil dette jf. overstående definition i sig selv indikere, at udnyttelsen er bære-
dygtig (Fig. 1).  

 
En (i øvrigt talrig) bestand, som er i tilbagegang på grund af en over tid fal-
dende økologisk bærekapacitet, vil godt kunne udnyttes bæredygtig så længe 
det kan godtgøres, at den jagtlige dødelighed er kompensatorisk (Noer m.fl. 
2009, s. 42). I praksis kræver dette dog bestandsbiologiske data og indsigt, 
som sjældent er tilgængelig. I modsat fald må vurderingen være, at jagtens 
bæredygtighed er ”usikker” (Noer m.fl. 2009, s. 44), hvilket ud fra forsigtig-
hedsprincippet tilsiger at en efterstræbelse ikke er bæredygtig.  

Figur 1. Skematiseret beslutnings-

grundlag for at vurdere om jagt og 

regulering kan betragtes som bio-

logisk bæredygtig.  
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På grundlag af ovenstående ræsonnement, kan man i forbindelse med kon-
krete vurderinger af jagtens bæredygtighed, tage udgangspunkt i følgende 
spørgsmål (Fig. 1): (1) Har bestanden en størrelse som indikerer at den er le-
vedygtig? (2) Er bestanden i tilbagegang? Hvis der ikke kan svares entydigt 
nej til det sidste spørgsmål, endvidere: (3) Er der data eller viden, som indike-
rer at bestanden er på bærekapacitet og dermed at den jagtlige dødelighed er 
kompensatorisk?  

Det skal afslutningsvist anføres, at i tilfælde hvor en bestand er så talrig, at 
der selv ved fortsat tilbagegang ikke er en umiddelbar risiko for, at den ikke 
længere kan betragtes som levedygtig, vil fortsat jagtlig udnyttelse kunne for-
svares, såfremt bestanden underlægges adaptiv forvaltning.  
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3 Forvaltning og bestandsstatus for husmår 

Vildtudbyttedata for husmår  
For husmår er vildtudbyttestatistikken den eneste kilde til bestandens natio-
nale og regionale udvikling (fauna.au.dk).  

På nationalt plan er udbyttet af husmår gennem de seneste 18 jagtsæsoner 
(svarende til tre generationer), faldet med 42% fra 3983 i jagtsæsonen 2002/03 
til 2478 i jagtsæsonen 2019/20, svarende til en årlig tilbagegang på 3,2 % (95 
% konfidensinterval: 2,6-3,8 %, P<0,0001).  

Faldet er signifikant for alle landsdele (Fyn: 53 % {95 % konfidensinterval: 45-
60 %}, P<0,0001; Jylland: 41 % {33-47 %}, P<0,001; Sjælland: 31 % {10-46 %}, P= 
0,0089; Fig. 2). Den relative nedgang over tid er dog signifikant større for Fyn 
end for de to øvrige landsdele (test for generel forskel i trends mellem de tre 
landsdele: F2,53 = 4.84, P = 0.012).      

Omregnet til årlig nedgang i vildtudbyttet faldt udbyttet i gennemsnit med 
4,3 % per år på Fyn (95% konfidensinterval: 3,4 – 5,3 %), sammenlignet med 
3,0 % (2,4-3,7%) per år i Jylland og 2,0 % (0,6-3,6 %) per år på Sjælland. 

 
I den seneste jagtsæson (2019/20) var udbyttet pr. kvadratkilometer over tre 
gangere højere på Fyn end i Jylland og på Sjælland, hvorimod udbyttet pr. 
jæger som nedlagde husmår ikke var væsentligt forskelligt (tabel 1).  

Tabel 1. Antal jægere med husmårudbytte, samlet udbytte, udbytte pr. jæger og husmår-

udbyttet pr. km2 i forskellige landsdele i jagtsæsonen 2019/20. 

 
Landsdel 

 
Jægere 

Husmår- 
udbytte 

Udbytte pr. 
 jæger 

Udbytte pr. 
km2 

Jylland 694 1455 2,1 0,049 

Fyn 224 564 2,5 0,162 

Sjælland 163 399 2,4 0,044 

Ukendt 3 7 2,3  

 
I en nylig spørgeskemaundersøgelse til jægere, som havde nedlagt husmår i 
jagtsæsonen 2019/20, fremgik at 70% af de indberettede individer var nedlagt 

Figur 2. Udviklingen i vildtudbyttet 

(vist logaritmisk for at afspejle æn-

dringsrater) for husmår (jagt og re-

gulering) for jagtsæsonerne 

2002/03-2019/20 i hele Danmark, 

og opdelt i landsdelen Jylland, Fyn 

og Sjælland. 

Linjerne viser den modellerede ud-

vikling (±95% konfidensinterval-

ler). 
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ved regulering (Elmeros & Mellerup 2021). Delt op på landsdel, fremgår at i 
Jylland og på Fyn blev mere end 7 ud af 10 nedlagte husmårer reguleret, mens 
det på Sjælland drejede sig om halvdelen (tabel 2).  

Tabel 2. Antal nedlagte husmårer og andelen nedlagt ved hhv. jagt og regulering i for-

skellige landsdele i jagtsæsonen 2019/20 blandt de jægere (N = 663), der svarede på 

spørgeundersøgelsen om husmårjagt og –regulering.  

Landsdel Nedlagte % jagt % regulering 

Jylland 961 25 75 

Fyn 305 29 71 

Sjælland 241 49 51 

 

IUCNs Rødlistekriterier  
IUCNs Rødlistesystem (IUCN 2019) er ikke et forvaltningsredskab, men myn-
dighederne kan vælge at anvende rødlistevurderingerne i artsforvaltningen.  

Da rødlistevurderingen af husmår har indgået i de forvaltningsmæssige dis-
kussioner, gives for forståelsens skyld her en kort beskrivelse af IUCNs rød-
listekriterier: 

Rødlistesystemet er en metode til at kategorisere en arts status i forhold til 
risikoen for at den uddør. En art kan være truet af flere forskellige årsager. 
Den kan være truet, fordi den har en meget lille bestand, fordi den forekom-
mer på et lille areal eller få steder, eller fordi artens udbredelse, bestand eller 
kvaliteten af levesteder er i tilbagegang. Afhængigt af bestandens størrelse, 
hvor kraftige tilbagegange er, mv., kategoriseres arten til en trusselskategori. 
Arter i kategorierne Regionalt udryddet (RE), Kritisk Truet (CR), Truet (EN), 
Sårbar (VU), Næsten Truet (NT) og Utilstrækkelig viden (DD) karakteriseres 
som rødlistede. Arter i kategorierne CR, EN og VU karakteriseres som truede. 
Tilbagegange vurderes over 10 år eller 3 generationer, afhængigt af hvad der 
er længst, for at undgå at tilfældige naturlige fluktuationer er afgørende for 
trusselsvurderingerne. Tærsklerne for hvor store tilbagegange, der får en art 
kategoriseret i en af trusselskategorierne, afhænger af om årsagerne til tilba-
gegangen er kendte, reversible eller ophørte. En art i tilbagegang kan således 
rødlistes, selvom den fortsat har en stor udbredelse.  

Ifølge IUCNs definitioner (IUCN 2019) vil en tilbagegang uden kendt årsag 
på mere end 30% over 10 år eller 3 generationer berettige til kategorien Sårbar 
(VU), mens en tilbagegang på mere end 50% udløser kategorien Truet (EN). 
Hvis årsagerne til tilbagegangen kendes, skal tilbagegangen være større, før 
arten placeres i samme trusselskategori.  

Ved den seneste landsdækkende rødlistevurdering (2019), blev husmår vur-
deret i kategorien Næsten Truet (NT) for Danmark som helhed på grundlag 
af en tilbagegang i vildtudbyttet på mere end 30 % (Elmeros 2019). Grunden 
til at arten ikke blev kategoriseret som Sårbar (VU) skyldtes at tilbagegangen 
i den national husmårbestand vurderedes at være mindre end tilbagegangen 
i det nationale vildtudbytte (Elmeros 2019). 

Rødlistesystemet kan også anvendes regionalt (IUCN 2019), men jo mindre 
geografiske enheder der vurderes, jo mere problematisk bliver det at anvende 
kriterierne, fordi arealerne bliver for små til at kunne understøtte selvstæn-
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dige bestande. Især kan parametre som bestandsstørrelse, forekomstareal el-
ler lokaliteter ikke anvendes ved vurderinger på lav geografisk skala, mens 
procentvise tilbagegange i en bestand er mindre problematiske at anvende 
ved vurdering af status for arters regionale bestande, såfremt man har et for 
arten passende antalsindeks på regionalt niveau. 

Såfremt husmår skulle rødlistes på landsdelsniveau alene på grundlag af til-
bagegangene i vildtudbyttet i jagtsæsonerne 2002/03-2019/20, vil husmåren 
på grundlag af de procentvise regionale nedgange blive kategoriseret som 
sårbar (VU) i Jylland og på Sjælland (> 30 % nedgang) og truet (EN) på Fyn 
(>50% nedgang).   
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4 Vurdering af jagtens bæredygtighed 

Vurderingerne følger flowchart-diagrammet vist i Figur 1: 

 

1. Er bestandene tilstrækkeligt talrige til at være levedygtige?  
Der findes ikke data på bestandstætheder af husmår i Danmark. Ud fra stør-
relse på de regionale vildtudbytter, og under antagelse af at der ikke foregår 
ud- og indvandring, kan bestandes størrelse (N) dog estimeres omtrentlig 
som: 

𝑁 =  
𝐷 ∗ 

𝐴( − 1)
 

-hvor:  
D er antallet af individer, som er dokumenteret døde i bestanden (ifølge vildt-
udbyttestatistikken 2019/20 drejede dette sig om 1497 individer i Jylland, 572 
på Fyn og 402 på Sjælland),  

A er andelen af samtlige dødsfald som er indeholdt i vildtudbyttestatistikken 
(hvis halvdelen alle dødsfald i en bestand skyldes jagt eller bekæmpelse er A 
= 0,5),  

max er vækstraten (den faktor bestanden vil øges med årligt: hvis  = 1 er 
bestanden stabil, hvis den er 1,5 øges den med 50% per år) for en husmårbe-
stand uden dødelighed og 

 pop er bestandens observerede årlige vækstrate under antagelse af at vildt-
udbyttestatistikken afspejler bestandsudviklingen præcis (Fyn: 0,957, Jylland: 
0,970, Sjælland: 0,979).  

Hvis man sætter max til 1,86 (Casanovas m.fl. 2012) og antager at samtlige 
dødsfald skyldes jagt og bekæmpelse (A=1, hvilket er naturligvis er et helt 
urealistisk, men det mest konservative scenarie), var de estimerede minimale 
bestandsstørrelser i jagtsæsonen 2019/20 1640 dyr i Jylland, 627 på Fyn og 454 
på Sjælland.    

Den reelle bestandsstørrelse er naturligvis højere end disse minimumsestima-
ter, da rapporteret jagt og bekæmpelse kun udgør en del af alle dødsårsager. 
Uden data på, hvor stor en del af den samlede dødelighed som skyldes jagt 
og regulering, kan man kun gisne om hvor meget større bestandene er end 
disse urealistisk lave minimumsestimater. Hvis man ud fra en overordnet 
vurdering skønner, at hver tredje husmår ender sit liv som følge af aktiv efter-
stræbelse fra mennesker (A = 0,333), vil det betyde at husmårbestandene tæl-
ler omkring 1882 dyr på Fyn, 1362 på Sjælland og 4921 i Jylland. Disse tal er 
dog at regne som usikre skøn.  

Som tidligere anført, findes der ingen knivskarpe definitioner af mindste le-
vedygtige bestandstørrelse (Madsen m.fl. 2021). Genetiske bestandsmodeller 
foreskriver, at bestande bør tælle 4000 individer for at bevare genetiske diver-
sitet over 100 år (Traill m.fl. 2007). I husmårens tilfælde kan anføres, at mårdyr 
er solitære og territoriale dyr, som evner til at leve spredt og i bestande med 
lave individantal (Buskirk m.fl. 1994). Faste bestandsforekomster af husmår 
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på adskillige mindre og mellemstore danske øer som fx Samsø (112 km2) in-
dikerer da også, at husmårbestande, som næppe tæller mere end højst nogle 
hundrede individer, kan være levedygtige over mange årtier. Dette udelukker 
dog ikke, at disse bestande langsomt svækkes pga. genetisk drift.   

Hvis man sætter en bestandsstørrelse på 1000 dyr som en pragmatisk nedre 
grænse for, hvad man må formode vil være en rimeligt levedygtig bestands-
størrelse for mårdyr, vurderes alle tre regionale bestande som levedygtige. 
Såfremt de befinder sig på deres økologiske bærekapacitet vil de derfor være 
tilstrækkeligt talrige til at tåle en vis efterstræbelse.  

Vurderingen af bestandsstørrelsen regnes som sikker for Jylland, idet bestan-
den her med stor sikkerhed tæller over 1000 individer.  

Vurderingen af bestandsstørrelsen regnes som sandsynlig for Fyn og Sjæl-
land, idet bestandene her formentlig, men ikke med sikkerhed overstiger 1000 
individer.     

 

2. Er bestandene i tilbagegang? 
Vildtudbyttestatistikken anvendes ofte til at vurdere bestandes udvikling og 
som grundlag for forvaltningstiltag (fx Noer m.fl. 2009, Asferg & Madsen 
2014, Madsen m.fl. 2021). I hvilken udstrækning vildtudbyttestatistikken af-
spejler den reelle bestandsudvikling er dog uvist, idet faldende udbyttetal 
også kan afspejle vigende efterstræbelse fx pga. af faldende interesse for hus-
mår som jagtobjekt eller faldende konfliktniveau (regulering). 

Mulighederne for regulering af husmår har ikke ændret sig væsentligt i de 
sidste 10 år. Jagttiden for husmår blev reduceret med én måned i 2018 (BEK 
nr. 934 af 27/06/2018). Generelt har ændringer i jagttiden dog kun ringe be-
tydning for udbyttet (Sunde & Asferg 2014). Der foreligger ingen information 
om eventuelle ændringer i efterstræbelsen af husmår, fx faldende jagtinte-
resse eller faldende reguleringsbehov pga. lavere konfliktniveauer.  

På ovenstående grundlag formodes den generelle udvikling i vildtudbytte-
statistikken for husmår i nogen grad at afspejle den reelle bestandsudvikling 
(Asferg m.fl. 2016, Madsen m.fl. 2021). Tilbagegangen synes at være størst på 
Fyn, men der ses tilsvarende tilbagegange på Sjælland og i Jylland. Der er dog 
stor usikkerhed om hvor stor den faktiske tilbagegang har været i bestandene 
på landsdelsniveau.  

 

3. Har bestandene opnået økologisk bærekapacitet, således at jagt og re-
gulering kan betegnes som kompensatorisk? 

Husmåren er en udpræget territorial art (Genovesi m.fl. 1997), hvilket giver 
højt potentiale for socialt betinget tæthedsafhængig bestandsregulering, hvor 
antallet af ledige territorier begrænser bestandens størrelse.  

I mangel af konkret viden om hvorvidt de forskellige danske bestande er over 
eller under deres økologiske bærekapacitet, er det dog usikkert om de inde-
holder høstbare bestandsoverskud. Følgeligt må det også betegnes som usik-
kert om jagt og regulering vil være kompensatorisk.  

I mangel på konkret viden bør forsigtighedsprincippet anvendes (Madsen et 
al. 2021), og jagtdødeligheden derfor antages at være additiv og således bi-
drage til bestandenes tilbagegang. 
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5 Konklusion 

Husmårbestandene i alle tre regioner (Jylland, Fyn, Sjælland) vurderes alle 
fortsat at tælle mindst 1000 individer. Denne vurdering regnes som sikker for 
Jylland og sandsynlig for Fyn og Sjælland. Alle tre bestande vurderes dermed 
have tilstrækkelig størrelse til at kunne tåle en vis efterstræbelse, såfremt de 
befinder sig på den økologiske bærekapacitet. 

Vildtudbyttestatistikken indikerer, at alle bestande er i tilbagegang. Tilbage-
gangen synes at være størst på Fyn.  

Da det ikke kan godtgøres, at bestandene befinder sig på deres økologiske 
bærekapacitet, må jagtdødelighed - ud fra forsigtighedsprincippet - antages 
at være additiv. Følgelig må en jagtlig udnyttelse, ud fra forsigtighedsprin-
cippet, betragtes som ikke-bæredygtig.    

Denne konklusion gælder alle tre regioner. Risikoen for at en udnyttelse ikke 
er bæredygtig, vurderes at være størst på Fyn grundet en relativt større be-
standstilbagegang baseret på nedgangen i vildtudbyttet der. 
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Arter der er jagtbare 

Art Forslag Kommentarer 

Hare Bestandsgenopretningsplan 

Jagttid baseret på lokale bestande 
Anvendelse af jagttegnsmidler 

Geografisk afgrænsning og 

bestandsstørrelse? 

Revideres efter to år 

Ræv Uændret DJ ønsker jagttid udvidet 1/9 – 

28/02 

Husmår Uenighed 

Ønske om mere viden (DS og DJ) 

eller jagtstop(DN, DB og DOF). 

DCE-notat: ”Jagt er ikke 

bæredygtig” 

Grågås Uændret  

Sædgås Uændret DOF ønsker jagtstop 

Hvis jagt fortsætter: DCE 

kontakter nordjyske jægere 

Hoved-indsamling bør fortsætte 

Kortnæbet gås Uændret  

Canadagås Jagttid i august, i lighed med 

nugældende regler for grågås. 
Forstyrrelsesundersøgelsen 

gentages i 2023? 

Svømmeænder 

- Krikand 

- Atlingand 

Skeand 

- Spidsand (Rødliste: LC -> VU) 

- Pibeand 

Uændret Der ønskes en undersøgelse af 

forstyrrelser fra jagt på 

fiskeriterritoriet i januar. 

Nuværende jagttid i januar 

fastholdes, men tages op om to år 

med forventelig mere viden 

Bjergand (Rødliste: VU -> LC) Uændret DOF spørger om konsekvensen af 

at EU’s forvaltningsplan hedder 

2009-2011 

Hvinand Uændret  

Sortand Uændret  

Edderfugl (Rødliste: VU -> EN) Jagt reduceres i de kommende 2 

år. Jagten indstilles i EF 

fuglebeskyttelsesområder, hvor 

ederfuglen er på 

udpegningsgrundlaget. 

AEWAs adaptive forvaltningsplan 

forventes vedtaget ultimo 2022 

derefter skal en Adaptive Harvest 

Managementplan vedtages. 

Ederfugl tages op om 2 år. 

Agerhøne Se hare  

Blishøne Uændret  

Dobbeltbekkasin (Rødliste: LC -> 

VU) 
Uændret  

-- AKT 92079 -- BILAG 12 -- [ Bilag 2021-04-10 Skema over forslag til jagttider ] --



Sølvmåge Uændret DOF: Opmærksom på effekt af 

mink!  Hollandsk undersøgelse 

indikerer at ”bymåger” separeres 

fra andre bestande. 

Ringdue Uændret  

Krage Uændret DJ ønsker ændrede jagttider 

Husskade Uændret DJ ønsker ændrede jagttider 

 
 

Hjortevildt 

Art Forslag Kommentarer 

Kronvildt Fastholdelse af nuværende 

jagttider i et år i forventning om 

vedtagelse af den udsatte lov om 

arealkrav i 2022 

 

Dåvildt Se kronvildt  

Råvildt Uændret  

 
 

Arter uden jagttid, men med juridisk mulighed for det 

Art Forslag Kommentarer 

Ilder Uændret  

Grævling Uændret DJ ønsker jagt 

Mørkbuget knortegås Uændret  

Taffeland Uændret  

Havlit (Rødliste: VU -> LC) Uændret  

Fløjlsand Uændret  

Stor skallesluger Uændret Der var forpligtigelse til at se på 

arten efter otte års jagtfredning 

DJ ønsker jagt på hannerne 

Toppet skallesluger Uændret Se stor skallesluger 

Hjejle Uændret DJ ønsker jagt 

Strandhjejle Uændret  



Stor regnspove Uændret Opmærksomhedspunkt i status på 

recovery plan ønskes! 

Sildemåge Uændret DJ ønsker jagt 

Svartbag Uændret DJ ønsker jagt 

Tyrkerdue Uændret  

 



 

  Vildtforvaltningsrådet 

  Møde den 6. december 2021 

  Bilag 2021-04-11 

Emne: Udmøntning af merprovenu fra jagttegnsmidlerne 2022 

 

Indstilling: Til beslutning 

Resume: 

Miljøstyrelsen præsenterer forskellige projekter, som jagttegnsmidlerne kan bruges til. 

Bilag:  

2021-04-11 (eftersendes) 
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Vild Natur og Biodiversitet 

Ref. LAZDI 

 

Bilag 2021-04-11 
Udmøntning af merprovenu fra jagttegnsmidlerne 2022 
 

I forbindelse med Finansloven for 2021 blev jagttegnsafgiften opjusteret fra 500 kr. til 650 kr. pr. 

indløst jagttegn. Dette forventes at give et merprovenu i 2022 på 24,2 mio. kr. Det skal understreges, 

at der er usikkerhed i forhold til det forventede merprovenu. 

 

Den øgede pulje fra jagttegnsmidlerne skal blandt andet anvendes til at dække udgifter til jagt- og 

vildtforvaltningslovens administration samt bedre administration af vildtskadebekendtgørelsen. 

Herudover har ministeren besluttet at anvende midler fra merprovenuet på IT-udvikling i forbindelse 

med det digitale jagttegn og Jagtportalen, opfølgning på sælforvaltningsplanen, undersøgelser af 

værdien af jagt samt overvågning af skarv og opfølgning på skarvforvaltningsplanen. 

 

Af merprovenuet er der 3,9 mio. kr. i 2022, som endnu ikke er prioriteret. Ministeren ønsker, at 

Vildtforvaltningsrådet får mulighed for at anbefale en prioritering af denne overskydende pulje blandt 

fem projekter, som Miljøstyrelsen har udarbejdet projektforslag på blandt andet med udgangspunkt i 

tidligere drøftelser i Vildtforvaltningsrådet. Beslutning om prioritering af midler til projekterne skal 

træffes i 2021, hvis afløb skal ske i 2022. Forslagene er ikke sat i prioriteret rækkefølge. 

 

1. Det første projekt handler om forøgelse af budgettet til tilskudsordningen for etablering af 

vådområder og vandhuller. Dette projekt var blandt prioriteterne for Vildtforvaltningsrådet i 

2021, men kan tidsmæssigt først implementeres i 2022. Der kan afsættes 0,5 mio. kr. til 

ordningen. 

 

2. Det andet projekt er en klarlægning af biotopplanernes effekt på naturindholdet i 

landbrugslandet. Projektet er igangsat i 2021 og kan videreføres i 2022 med et budget på ca. 

2,0 mio. kr. Projektet er særligt relevant i forhold til evaluering af reglerne om udsætning af 

fasaner. 

 

3. Det tredjeprojekt drejer sig om en åben ansøgningsrunde for jagt- og vildtprojekter, hvor 

tilskudsbudgettet kan øges med 1,0-2,0 mio. kr. fra det endnu ikke udmøntede merprovenu. 

 

4. Det fjerde projekt handler om forøgelse af tilsagnsrammen for den eksisterende 

tilskudsordning ’Plan for vildtet’, der handler om etablering af beplantninger, der tilgodeser 

vildtet i agerlandet. Ordningen har haft et stigende antal ansøgere, hvorfor der kan tilføres 

årligt 0,5 mio. kr. fra merprovenuet. 

 

5. Det femte projekt er en række undersøgelser af effekten af skud med bue sammenlignet med 

skud med riffel med fokus på blandt andet afblødningstiden. Det estimerede budget for 2022 

er maksimalt 1,5 mio. kr. 

-- AKT 92079 -- BILAG 14 -- [ Bilag 2021-04-11 VFR's mulighed for anbefaling af prioritering af merprovenuet ] --



 

  Vildtforvaltningsrådet 

  Møde den 6. december 2021 

  Bilag: 2021-04-12 

 Emne: Beskyttelse af havfugle på Omø Stålgrund (DJ) 

 

Indstilling: Til drøftelse 

Resume: 

På møde den 27. september 2021 blev det aftalt, at Claus Lind Christensen (DJ) skulle vende 

tilbage til Vildtforvaltningsrådet på næste møde, den 6. december 2021, for at komme med 

yderligere informationer vedrørende forslag til beskyttelse af havfuglene i området ved Omø 

Stålgrund, hvor der arbejdes på at opstille en vindmøllepark. 

Bilag: 

2021-04-12 VFR rådsmødet december 2021 - Omø 

 

 

 

-- AKT 92079 -- BILAG 15 -- [ Forside - Beskyttelse af havfugle på Omø Stålgrund (DJ) ] --



Reservat ved Omø stålgrund 

Jægerforbundet rejste på det seneste rådsmøde forslag om at etablere et natur- og vildtreservat i området 

omkring Omø stålgrunde.  

Vildtforvaltningsrådets parter ønsker yderligere oplysninger fra jægerforbundet vedr. sagen.  

Det afgørende for jægerforbundet i sagen er at områdets havfugle og deres levested beskyttes.  

Jægerforbundet ønsker med forslaget blandt andet at skabe fokus på årets gang i området set i forhold til 

de aktiviteter, der pågår området i dag. Aktiviteter der ikke er i modstrid med udpegningsgrundlaget, bør 

for så vidt kunne fortsætte. Eventuelle begrænsninger i aktiviteter kan være årstidsafhængigt. Hvilke 

aktiviteter der bør indskrænkes og på hvilke tidspunkter, mener vi er en opgave, der ligger hos relevante 

interessenter og myndigheder i fællesskab.  

I forhold til områdets præcise placering er det med fuldt overlæg, at vi endnu ikke har sat streger på et kort. 

I andre sammenhænge oplever vi at et konkret forslag til afgrænsning, linjeføring osv.  i høj grad kan 

påvirke processen mellem interessenter og myndigheder negativt. Vores ønske er at afgrænsningen sker 

med udgangspunkt i udpegningsgrundlaget og en kortlægning af de aktiviteter, der findes i området.  

Jægerforbundet mener på den baggrund, at sagen bør skride frem efter følgende procedure: 

At vildtforvaltningsrådet beder miljøstyrelsen om at bringe sagen ind i reservatgruppen til videre proces. 

Opgaven til reservatgruppen bør være at undersøge fundamentet for at udpege et reservat i området, og 

herunder se på hvilke aktiver, der bør reguleres i området og på hvilke vilkår.  

Miljøstyrelsen har ansvaret for fremdriften af gruppens arbejdsopgaver, og en række af de aktiviteter der 

kan være til gene for fugle på udpegningsgrundlaget reguleres for eksempel ikke via havplanen. 

Reservatgruppen har blandt andet til opgave at tage sig af denne type af opgave r, og jægerforbundet finder 

at det er rigtigt, at fastholde den opgave reservatgruppen.  

 

-- AKT 92079 -- BILAG 16 -- [ Bilag 2021-04-12 VFR rådsmødet december 2021 - Omø ] --



 

  Vildtforvaltningsrådet 

  Møde den 6. december 2021 

Bilag: 2021-04-13 

  Emne: Oversigt over rovfuglehold i Danmark 

 

Indstilling: Til orientering 

Resume: 

Miljøstyrelsen giver status over rovfuglehold i Danmark. 

Bilag: 

Bilag 2021-04-13 Notat opgørelse over rovfuglehold november 2021 

 

-- AKT 92079 -- BILAG 17 -- [ Forside - Oversigt over rovfuglehold i Danmark ] --



 

NOTAT 
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Landskab og Skov 

Ref. TIJJE 

Den 19. november 2021 

 

  

Opgørelse over antallet af godkendte rovfugle der holdes i fangenskab i 

Danmark pr. 1. november 2021 

 

 

Nedenfor findes en oversigt som opsummerer antal rovfugle, der holdes i fangenskab i 

Danmark, jf. Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 848 af 27. juni 2016 om hold 

af fugle i fangenskab samt antallet af ejere af rovfugle. 

 

Opsummeringen viser antal rovfugle og antal ejere pr. rovfugleart. Da samme ejer kan have 

flere rovfuglearter (og mange ejere typisk har flere arter), er det ikke mulig at finde antallet af 

fugleholdsejere ved at summere tallene i oversigten. Da et fuglehold af en bestemt art kan 

være afviklet samtidig med et nyt hold af samme art er oprettet, kan opgørelsen ikke give et 

komplet billede af udviklingen af rovfuglehold. 

 

Oversigten er delt i to: 

1) Opsummering for rovfuglearter omfattet af fugleholdbekendtgørelsens bilag 1 og 

hybrider af arter omfattet af bilag 1 og bilag 2. For disse gælder jf. 

fugleholdsbekendtgørelsen: 

§ 3. Rovfugle og ugler af de arter, som fremgår af bilag 1, må ikke holdes i 

fangenskab. 

Stk. 2. Hybrider af rovfugle og hybrider af ugler, der fremgår af bilag 1 eller 2, må 

ikke holdes i fangenskab. 

Stk. 3. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning [nu Miljøstyrelsen] kan i særlige 

tilfælde gøre undtagelse fra forbuddet i stk. 1 

2) Opsummering for rovfuglearter som ikke er omfattet af fugleholdsbekendtgørelsens 

bilag 1. For disse gælder jf. fugleholdsbekendtgørelsen: 

§ 4. Rovfugle og ugler af arter, som ikke er nævnt i bilag 1, må kun holdes i 

fangenskab efter tilladelse fra Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning [nu 

Miljøstyrelsen]. 

 

Forbuddet mod hybrider af en række arter (arter omfattet af bilag 1 og bilag 2) blev indført 

ved revision af fugleholdsbekendtgørelsen i 2013. 
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Opsummering for arter omfattet af fugleholdbekendtgørelsens bilag 1 og hybrider af 

arter omfattet af bilag 1 og bilag 2 (xx fuglehold fordelt på x ejere) 

 

Havørn Haliaeetus albicilla   

Ejere pr. 1. april 1994:  2 

Ejere pr. 1. december 2009: 2 

Ejere pr. 1. maj 2017:  1 

Ejere pr. 1. november 2019: 1 

Ejere pr. 1. november 2020: 1 

Ejere pr. 1. november 2021 1 

  

Fugle pr. 1. april 1994:  8 

Fugle pr. 1. december 2009: 14 

Fugle pr. 1. maj 2017:  17 

Fugle pr. 1. november 2019: 16 

Fugle pr. 1. november 2020: 16 

Fugle pr. 1. november 2021: 16 

 

Kongeørn Aquila chrysaetos 

Ejere pr. 1. april 1994:  2 

Ejere pr. 1. december 2009: 2 

Ejere pr. 1. maj 2017:  2 

Ejere pr. 1. november 2019: 2 

Ejere pr. 1. november 2020: 2 

Ejere pr. 1. november 2021: 2 

  

Fugle pr. 1. april 1994:  7 

Fugle pr. 1. december 2009: 12 

Fugle pr. 1. maj 2017:  11 

Fugle pr. 1. november 2019: 9 

Fugle pr. 1. november 2020: 9 

Fugle pr. 1. november 2021: 5 

 

Hybridørn Aquila chrysaetos x rapax 

Ejere pr. 1. april 1994:  0 

Ejere pr. 1. december 2009: 1 

Ejere pr. 1. maj 2017:  1 

Ejere pr. 1. november 2019: 1 

Ejere pr. 1. november 2020: 0 

Ejere pr. 1. november 2021: 0 

  

Fugle pr. 1. april 1994:  0 

Fugle pr. 1. december 2009: 1 

Fugle pr. 1. maj 2017:  1 

Fugle pr. 1. november 2019: 1 

Fugle pr. 1. november 2020: 0 



 

 

3 

Fugle pr. 1. november 2021: 0 

 

Fuglen er fra før forbuddet mod hybrider. 

 

Hybridfalk Falco rusticolus/peregrinus/cherrug/biarmicus 
Ejere pr. 1. april 1994:  1 

Ejere pr. 1. december 2009: 2 

Ejere pr. 1. maj 2017:  2 

Ejere pr. 1. november 2019: 1 

Ejere pr. 1. november 2020: 1 

Ejere pr. 1. november 2021: 1 

  

Fugle pr. 1. april 1994:  21 

Fugle pr. 1. december 2009: 36 

Fugle pr. 1. maj 2017:  3* 

Fugle pr. 1. november 2019: 1 

Fugle pr. 1. november 2020: 1 

Fugle pr. 1. november 2021: 1 

 

*Godkendte fugle fra før forbuddet mod hybrider. Tidligere opgørelser omfatter også årets 

afkom, som efterfølgende typisk er eksporteret inden for fuglenes 1. leveår.  

 

 

Jagtfalk Falco rusticolus 
Ejere pr. 1. april 1994:  2 

Ejere pr. 1. december 2009: 2 

Ejere pr. 1. maj 2017:  2 

Ejere pr. 1. november 2019: 2 

Ejere pr. 1. november 2020: 2 

Ejere pr. 1. november 2021: 2 

  

Fugle pr. 1. april 1994:  21 

Fugle pr. 1. december 2009: 96 

Fugle pr. 1. maj 2017:  148 

Fugle pr. 1. november 2019:                   151 

Fugle pr. 1. november 2020:                  142 

Fugle pr. 1. november 2021:                  144  

 

Vandrefalk Falco peregrinus 
Ejere pr. 1. april 1994:  16 

Ejere pr. 1. december 2009: 9 

Ejere pr. 1. maj 2017:  8 

Ejere pr. 1. november 2019: 8 

Ejere pr. 1. november 2020: 8 

Ejere pr. 1. november 2021: 8 

  

Fugle pr. 1. april 1994:  61 
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Fugle pr. 1. december 2009: 164 

Fugle pr. 1. maj 2017:  85 

Fugle pr. 1. november 2019: 84 

Fugle pr. 1. november 2020: 70 

Fugle pr. 1. november 2021: 89 

 

Tårnfalk Falco tinnunculus 

Ejere pr. 1. april 1994:  1 

Ejere pr. 1. december 2009: 0 

Ejere pr. 1. maj 2017:  0 

Ejere pr. 1. november 2019: 0 

Ejere pr. 1. november 2020: 0 

Ejere pr. 1. november 2021: 0 

  

Fugle pr. 1. april 1994:  2 

Fugle pr. 1. december 2009: 0 

Fugle pr. 1. maj 2017:  0 

Fugle pr. 1. november 2019: 0 

Fugle pr. 1. november 2020: 0 

Fugle pr. 1. november 2021: 0  

 

Duehøg Accipiter gentilis 

Ejere pr. 1. april 1994:  2 

Ejere pr. 1. december 2009: 1 

Ejere pr. 1. maj 2017:  1 

Ejere pr. 1. november 2019: 0 

Ejere pr. 1. november 2020: 0 

Ejere pr. 1. november 2021: 0 

  

Fugle pr. 1. april 1994:  3 

Fugle pr. 1. december 2009: 4 

Fugle pr. 1. maj 2017:  2 

Fugle pr. 1. november 2019: 0 

Fugle pr. 1. november 2020: 0 

Fugle pr. 1. november 2021: 0 

 

Høgeørn Hieraaetus fasciatus1 
Ejere pr. 1. april 1994:  0 

Ejere pr. 1. december 2009: 1 

Ejere pr. 1. maj 2017:  1 

Ejere pr. 1. november 2019: 0 

Ejere pr. 1. november 2020: 0 

Ejere pr. 1. november 2021: 0 

  

Fugle pr. 1. april 1994:  0 

                                                 
1 Arten blev omfattet af bilag 1 ved revisionen af fugleholdsbekendtgørelsen i 2013 
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Fugle pr. 1. december 2009: 1 

Fugle pr. 1. maj 2017:  1 

Fugle pr. 1. november 2019: 0 

Fugle pr. 1. november 2020: 0 

Fugle pr. 1. november 2021: 0 

 

Opsummering for arter som ikke er omfattet af fugleholdbekendtgørelsens bilag 1 

 

Kalkungrib Cathartes aura 

Ejere pr. 1. april 1994:  0 

Ejere pr. 1. december 2009: 0 

Ejere pr. 1. maj 2017:  0 

Ejere pr. 1. november 2019: 0 

Ejere pr. 1. november 2020: 0 

Ejere pr. 1. november 2021: 0 

  

Fugle pr. 1. april 1994:  0 

Fugle pr. 1. december 2009: 0 

Fugle pr. 1. maj 2017:  0 

Fugle pr. 1. november 2019: 0 

Fugle pr. 1. november 2020: 0 

Fugle pr. 1. november 2021: 0 

 

Hold af to fugle i perioden 1997-2002  

 

Lammegrib Gypaetus barbatus 

Ejere pr. 1. april 1994:  0 

Ejere pr. 1. december:  1 

Ejere pr. 1. maj 2017:  1 

Ejere pr. 1. november 2019: 1 

Ejere pr. 1. november 2020: 1 

Ejere pr. 1. november 2021: 1 

  

Fugle pr. 1. april 1994:  0 

Fugle pr. 1. december 2009: 1 

Fugle pr. 1. maj 2017:  1 

Fugle pr. 1. november 2019: 1 

Fugle pr. 1. november 2020: 1 

Fugle pr. 1. november 2021: 1 

 

Gåsegrib Gyps fulvus 

Ejere pr. 1. april 1994:  0 

Ejere pr. 1. december 2009: 1 

Ejere pr. 1. maj 2017:  1 

Ejere pr. 1. november 2019: 1 

Ejere pr. 1. november 2020: 1 

Ejere pr. 1. november 2021: 1 
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Fugle pr. 1. april 1994:  0 

Fugle pr. 1. december 2009: 1 

Fugle pr. 1. maj 2017:  2 

Fugle pr. 1. november 2019: 1 

Fugle pr. 1. november 2020: 1 

Fugle pr. 1. november 2021: 1 

 

Caracara Caracara plancus (Syn: Poleborus blancus) 

Ejere pr. 1. april 1994:  0 

Ejere pr. 1. december 2009: 1 

Ejere pr. 1. maj 2017:  1 

Ejere pr. 1. november 2019: 2 

Ejere pr. 1. november 2020: 2 

Ejere pr. 1. november 2021: 2 

  

Fugle pr. 1. april 1994:  0 

Fugle pr. 1. december 2009: 2 

Fugle pr. 1. maj 2017:  3 

Fugle pr. 1. november 2019: 2 

Fugle pr. 1. november 2020: 2 

Fugle pr. 1. november 2021: 2 

 

Falklandcaracara (gribbefalk) Phalcoboenus australis 

Ejere pr. 1. april 1994:  0 

Ejere pr. 1. december 2009: 1 

Ejere pr. 1. maj 2017:  1 

Ejere pr. 1. november 2019: 1 

Ejere pr. 1. november 2020: 1 

Ejere pr. 1. november 2021: 1 

  

Fugle pr. 1. april 1994:  0 

Fugle pr. 1. december 2009: 1 

Fugle pr. 1. maj 2017:  1 

Fugle pr. 1. november 2019: 1 

Fugle pr. 1. november 2020: 1 

Fugle pr. 1. november 2021: 1 

 

Amerikansk tårnfalk Falco sparverius  

Ejere pr. 1. april 1994:  0 

Ejere pr. 1. december 2009: 11 

Ejere pr. 1. maj 2017:  36 

Ejere pr. 1. november 2019: 32 

Ejere pr. 1. november 2020: 41 

Ejere pr. 1. november 2021: 33 

  

Fugle pr. 1. april 1994:  0 
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Fugle pr. 1. december 2009: 27 

Fugle pr. 1. maj 2017:  59 

Fugle pr. 1. november 2019: 77 

Fugle pr. 1. november 2020: 71 

Fugle pr. 1. november 2021: 67 

 

Slagfalk Falco cherrug 

Ejere pr. 1. april 1994:  3 

Ejere pr. 1. december 2009: 14 

Ejere pr. 1. maj 2017:  16 

Ejere pr. 1. november 2019: 25 

Ejere pr. 1. november 2020: 26 

Ejere pr. 1. november 2021: 29 

  

Fugle pr. 1. april 1994:  8 

Fugle pr. 1. december 2009: 41 

Fugle pr. 1. maj 2017:  49 

Fugle pr. 1. november 2019: 83 

Fugle pr. 1. november 2020: 56 

Fugle pr. 1. november 2021: 82 

 

Lannerfalk Falco biarmicus 
Ejere pr. 1. april 1994:  2 

Ejere pr. 1. december 2009: 16 

Ejere pr. 1. maj 2017:  20 

Ejere pr. 1. november 2019: 21 

Ejere pr. 1. november 2020: 19 

Ejere pr. 1. november 2021: 22 

  

Fugle pr. 1. april 1994:  3 

Fugle pr. 1. december 2009: 20 

Fugle pr. 1. maj 2017:  30 

Fugle pr. 1. november 2019: 38 

Fugle pr. 1. november 2020: 26 

Fugle pr. 1. november 2021: 33 

 

Laggerfalk Falco jugger 

Ejere pr. 1. april 1994:  0 

Ejere pr. 1. december 2009: 2 

Ejere pr. 1. maj 2017:  1 

Ejere pr. 1. november 2019: 1 

Ejere pr. 1. november 2020: 1 

Ejere pr. 1. november 2021: 1 

  

Fugle pr. 1. april 1994:  0 

Fugle pr. 1. december 2009: 3 

Fugle pr. 1. maj 2017:  1 
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Fugle pr. 1. november 2019: 1 

Fugle pr. 1. november 2020: 1 

Fugle pr. 1. november 2021: 1 

  

Præriefalk Falco mexicanus 

Ejere pr. 1. april 1994:  0 

Ejere pr. 1. december 2009: 1 

Ejere pr. 1. maj 2017:  3 

Ejere pr. 1. november 2019: 4 

Ejere pr. 1. november 2020: 4 

Ejere pr. 1. november 2021: 4 

  

Fugle pr. 1. april 1994:  0 

Fugle pr. 1. december 2009: 3 

Fugle pr. 1. maj 2017:  6 

Fugle pr. 1. november 2019: 6 

Fugle pr. 1. november 2020: 6 

Fugle pr. 1. november 2021: 6 

 

Berberfalk Falco pelegrinoides 
Ejere pr. 1. april 1994:  0 

Ejere pr. 1. december 2009: 11 

Ejere pr. 1. maj 2017:  9 

Ejere pr. 1. november 2019: 15 

Ejere pr. 1. november 2020: 15 

Ejere pr. 1. november 2021: 17 

  

Fugle pr. 1. april 1994:  0 

Fugle pr. 1. december 2009: 21 

Fugle pr. 1. maj 2017:  20 

Fugle pr. 1. november 2019: 25 

Fugle pr. 1. november 2020: 23 

Fugle pr. 1. november 2021: 25 

 

Eleonorafalk Falco eleonora 

Ejere pr. 1. april 1994:  0 

Ejere pr. 1. december 2009: 1 

Ejere pr. 1. maj 2017:  1 

Ejere pr. 1. november 2019: 1 

Ejere pr. 1. november 2020: 1 

Ejere pr. 1. november 2021: 1 

  

Fugle pr. 1. april 1994:  0 

Fugle pr. 1. december 2009: 3 

Fugle pr. 1. maj 2017:  3 

Fugle pr. 1. november 2019: 3 

Fugle pr. 1. november 2020: 3 
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Fugle pr. 1. november 2021: 3 

  

Brunskuldret våge (harrishøg) Parabuteo unicinctus 
Ejere pr. 1. april 1994:  0 

Ejere pr. 1. december 2009: 28 

Ejere pr. 1. maj 2017:  32 

Ejere pr. 1. november 2019: 46 

Ejere pr. 1. november 2020: 45 

Ejere pr. 1. november 2021: 46 

  

Fugle pr. 1. april 1994:  0 

Fugle pr. 1. december 2009: 44 

Fugle pr. 1. maj 2017:  63 

Fugle pr. 1. november 2019: 87 

Fugle pr. 1. november 2020: 73 

Fugle pr. 1. november 2021: 79 

 

Rødhalet våge (rødhalet musvåge) Buteo jamaicensis 
Ejere pr. 1. april 1994:  0 

Ejere pr. 1. december 2009: 11 

Ejere pr. 1. maj 2017:  9 

Ejere pr. 1. november 2019: 13 

Ejere pr. 1. november 2020: 13 

Ejere pr. 1. november 2021: 13 

  

Fugle pr. 1. april 1994:  0 

Fugle pr. 1. december 2009:  12 

Fugle pr. 1. maj 2017:  16 

Fugle pr. 1. november 2019: 18 

Fugle pr. 1. november 2020: 19 

Fugle pr. 1. november 2021: 19 

 

Kongevåge Buteo regalis 
Ejere pr. 1. april 1994:  0 

Ejere pr. 1. december 2009: 2 

Ejere pr. 1. maj 2017:  4 

Ejere pr. 1. november 2019: 4 

Ejere pr. 1. november 2020: 4 

Ejere pr. 1. november 2021: 4 

  

Fugle pr. 1. april 1994:  0 

Fugle pr. 1. december 2009: 4 

Fugle pr. 1. maj 2017:  6 

Fugle pr. 1. november 2019: 5 

Fugle pr. 1. november 2020: 5 

Fugle pr. 1. november 2021: 5 
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Aguja Geranoaetus melanoleucos 
Ejere pr. 1. april 1994:  1 

Ejere pr. 1. december 2009: 1 

Ejere pr. 1. maj 2017:  0 

Ejere pr. 1. november 2019: 0 

Ejere pr. 1. november 2020: 0 

Ejere pr. 1. november 2021: 0 

  

Fugle pr. 1. april 1994:  1 

Fugle pr. 1. december 2009: 1 

Fugle pr. 1. maj 2017:  0 

Fugle pr. 1. november 2019: 0 

Fugle pr. 1. november 2020: 0 

Fugle pr. 1. november 2021: 0 

 

Hvidhovedet havørn (amerikansk havørn) Haliaeetus leucocephalus 

Ejere pr. 1. april 1994:  0 

Ejere pr. 1. december 2009: 4 

Ejere pr. 1. maj 2017:  5 

Ejere pr. 1. november 2019: 5 

Ejere pr. 1. november 2020: 5 

Ejere pr. 1. november 2021: 5 

  

Fugle pr. 1. april 1994:  0 

Fugle pr. 1. december 2009: 8 

Fugle pr. 1. maj 2017:  10 

Fugle pr. 1. november 2019: 11 

Fugle pr. 1. november 2020: 10 

Fugle pr. 1. november 2021: 11 

  

Stellers havørn Haliaeetus pelagicus 

Ejere pr. 1. april 1994:  0 

Ejere pr. 1. december 2009: 2 

Ejere pr. 1. maj 2017:  3 

Ejere pr. 1. november 2019: 3 

Ejere pr. 1. november 2020: 2 

Ejere pr. 1. november 2021: 2 

  

Fugle pr. 1. april 1994:  0 

Fugle pr. 1. december 2009: 6 

Fugle pr. 1. maj 2017:  7 

Fugle pr. 1. november 2019: 7 

Fugle pr. 1. november 2020: 6 

Fugle pr. 1. november 2021: 6 
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Rovørn Aquila rapax  

Ejere pr. 1. april 1994:  0 

Ejere pr. 1. december 2009: 3 

Ejere pr. 1. maj 2017:  3 

Ejere pr. 1. november 2019: 3 

Ejere pr. 1. november 2020: 2 

Ejere pr. 1. november 2021: 2 

  

Fugle pr. 1. april 1994:  0 

Fugle pr. 1. december 2009: 2 

Fugle pr. 1. maj 2017:  3 

Fugle pr. 1. november 2019: 2 

Fugle pr. 1. november 2020: 2 

Fugle pr. 1. november 2021: 2 

 

Steppeørn Aquila nipalensis 

Ejere pr. 1. april 1994:  0 

Ejere pr. 1. december 2009: 4 

Ejere pr. 1. maj 2017:  4 

Ejere pr. 1. november 2019: 5 

Ejere pr. 1. november 2020: 6 

Ejere pr. 1. november 2021: 6 

  

Fugle pr. 1. april 1994:  0 

Fugle pr. 1. december 2009: 6 

Fugle pr. 1. maj 2017:  7 

Fugle pr. 1. november 2019: 8 

Fugle pr. 1. november 2020: 7 

Fugle pr. 1. november 2021: 7 

 

Verraux ørn Aquila verraux 

Ejere pr. 1. april 1994:  0 

Ejere pr. 1. december 2009: 1 

Ejere pr. 1. maj 2017:  1 

Ejere pr. 1. november 2019: 2 

Ejere pr. 1. november 2020: 2 

Ejere pr. 1. november 2021: 2 

  

Fugle pr. 1. april 1994:  0 

Fugle pr. 1. december 2009: 1 

Fugle pr. 1. maj 2017:  1 

Fugle pr. 1. november 2019: 2 

Fugle pr. 1. november 2020: 2 

Fugle pr. 1. november 2021: 2 

 

Kejserørn Aquila heliaca 

Ejere pr. 1. april 1994:  0 
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Ejere pr. 1. december 2009: 1 

Ejere pr. 1. maj 2017:  2 

Ejere pr. 1. november 2019: 2 

Ejere pr. 1. november 2020: 2 

Ejere pr. 1. november 2021: 2 

  

Fugle pr. 1. april 1994:  0 

Fugle pr. 1. december 2009: 1 

Fugle pr. 1. maj 2017:  2 

Fugle pr. 1. november 2019: 2 

Fugle pr. 1. november 2020: 2 

Fugle pr. 1. november 2021: 2 

 

Afrikansk pygmæfalk Polihierax semitorquatus 

Ejere pr. 1. april 1994:  0 

Ejere pr. 1. december 2009: 0 

Ejere pr. 1. maj 2017:  2 

Ejere pr. 1. november 2019: 1 

Ejere pr. 1. november 2020: 1 

Ejere pr. 1. november 2021: 1 

  

Fugle pr. 1. april 1994:  0 

Fugle pr. 1. december 2009: 0 

Fugle pr. 1. maj 2017:  4 

Fugle pr. 1. november 2019: 1 

Fugle pr. 1. november 2020: 1 

Fugle pr. 1. november 2021: 1 

 

Aplomadofalk Falco femoralis 

Ejere pr. 1. maj 2017:  2 

Ejere pr. 1. november 2019: 2 

Ejere pr. 1. november 2020: 7 

Ejere pr. 1. november 2021: 8 

  

Fugle pr. 1. maj 2017:  2 

Fugle pr. 1. november 2019: 8 

Fugle pr. 1. november 2020: 10 

Fugle pr. 1. november 2021: 11 

 

Sorthvid duehøg Accipiter tachiro   

Ejere pr. 1. november 2021: 1 

  

Fugle pr. 1. november 2021: 2 

 



 

  Vildtforvaltningsrådet 

  Møde den 6. december 2021 

  Bilag: ingen 

 Emne: Meddelelser 

 

Indstilling: Til drøftelse 

Resume: 

Status på bekendtgørelser. 

Bilag: 

Ingen 

 

 

 

-- AKT 92079 -- BILAG 19 -- [ Forside - Meddelelser ] --



 

  Vildtforvaltningsrådet 

  Møde den 6. december 2021 

Bilag: ingen 

  Emne: Orientering 

 

Indstilling: Til orientering 

Resume: 

Orientering fra formanden, rådsmedlemmerne og Miljøministeriet. 

Bilag: 

Ingen 

 

 

-- AKT 92079 -- BILAG 20 -- [ Forside - Orientering ] --



 

  Vildtforvaltningsrådet 

  Møde den 6. december 2021 

  Bilag 2021-04-14 

  Emne: Kommende møder 

 

Indstilling: Til drøftelse 

Resume: 

Formanden fremlægger emner for kommende møder. Medlemmerne i Vildtforvaltningsrådet 

opfordres til at byde ind med emner. 

Forslag til mødedatoer i 2022:  

- Mandag den 7. marts (KBH) 

- Tirsdag den 7. juni (Odense) 

- Mandag den 26.-27. september (i Danmark) 

- Mandag den 5. december (KBH) 

Punkter til næste møde: 

- Biodiversitet versus klimaforandringer (Claus Lind Christensen) 

- Opsamling på turen til Finland (Jan Eriksen) 

Bilag:  

2021-04-14 Mødematrix VFR 2019-2022 

 

 

 

 

 

-- AKT 92079 -- BILAG 21 -- [ Forside - Kommende møder ] --



23. november 2020

Marts Juni SeptemberDecemberMarts August September December Marts Juni September December Marts Juni SeptemberDecember.

Jagttider Afklaring 

af 

vidensbe

hov, 

arter til 

forhandli

ng, 

aktiverin

g af 

hjortevil

dtsgrupp

e

Revidere

t fagligt 

grundlag, 

Beslutnin

g om 

indstilling

. Inkl. 

keykonce

pt

Kommiss

orium og 

nedsætte 

jagttidsgr

uppe

bud på 

arter, der 

ikke skal 

til 

revision

artsliste, 

princippap

ir, rødliste

princippapi

r, rødliste

Jagttidsrap

port + 

skadevold

ende vildt

Jagttidsrap

port + 

skadevold

ende vildt

Jagttidsrap

port + 

skadevold

ende vildt

Jagttidsrap

port + 

skadevold

ende vildt

Jagttegnsmidler 

til 

naturforvaltnin

g

Hidtidig 

anvendel

se, oplæg 

til 

fremtidig 

anvendel

se

Opsamlin

g på 

indkomn

e 

bemærk

ninger

Ulv Model 

for 

forvaltni

ng af ulv 

og 

håndteri

ng af 

ulvehybri

der

Problemf

ormuleri

ng for 

forvaltni

ng af ulv

Målform

ulering 

Kommiss

orium for 

ulvegrup

pen

x x x status Forvaltings

plan

Mødematrix for 

Vildtforvaltningsrådet

2019 2020 2021 2022

Emne

-- AKT 92079 -- BILAG 22 -- [ Bilag 2021-04-14 Mødematrix VFR 2019-2022 ] --



Invasive rovdyr Status 

for 

forvaltni

ngsplan

Drøftelse 

af 

høringsu

dkast

døgnjagt 

på 

vaskebjø

rn

Status på 

fvpl.

x x

Rewilding Bengt 

Holst - 

proces 

Ekskursio

n Jylland

Skitse 

udtalelse

gæst Gæst + 

Udkast til 

udtalelse

Princippap

ir

Udsætning Opfølgni

ng på 

udsætnin

gsforliget

Indstilling

er

status status Udsætning

sudvalgets 

indstilling 

+ 

andeudsæ

tning
Hjortevildtforva

ltning

Status fra 

DNH

Indstillin

g fra 

DNH

Kommiso

rium 

regionale 

HVG

status Arealkravs

model

Våben/ udstyr Riffelkugl

er og 

natsigte

midler

Riffeljagt Sikkerhed 

ved 

riffeljagt

Faunaforbrydels

er

x status

Usædvanlige 

hegn

x

Gæs Opflg. 

int. FP

x

Sæler Bornhol

merordni

ng

Jagt på 

sæler

Bæver Forvaltni

ngsplan

Kirkeugle Update 

på 

forskning

Nedsætt

e gruppe

status status



mårdyr Ansøgnin

g

x

Rovfulgle status på 

hold

status x x

Reservatgruppe Status x x x

Skarv Forvaltnin

gsplan

Vildtudbyttesta

tistik/ VILREG

status x x x x

Vildtreservater Drøftelse 

om 

udtalelse 

vedr. 

vildtreserv

at ved 

Omø

Bekendtgørelse 

om jagt med 

rovfugle

x

Biodiversitet vs klimaforandringer x

Opsamling på Finlands-tur x
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