-- AKT 260007 -- BILAG 1 -- [ VFR dagsorden for møde 10. juni 2022 ] --

VILDTFORVALTNINGSRÅDET

Vild Natur og Biodiversitet
J.nr. 2022-7533
Ref. LAZDI

Dagsorden for møde i Vildtforvaltningsrådet mandag den 26.
september 2022, Hotel Ry, Kyhnsvej 2, 8680 Ry
1. Godkendelse af dagsorden
Til godkendelse

2022-03-01

2. Udsætningsudvalget
Resumé:
Formanden for Udsætningsudvalget, Flemming Torp, vil orientere om
arbejdet.
Til drøftelse
3. Ulvegruppen
Resumé:
Jan Eriksen vil orientere om drøftelser i Ulvegruppen. Miljøstyrelsen
vil dertil give status på de initiativer der allerede er igangsat.
Til orientering evt. drøftelse
4. Bekendtgørelse om jagt og regulering ved brug af rovfugle

Resumé:
Miljøstyrelsen giver status over evalueringen af bekendtgørelsen, som
skal foretages i 2022.
Til orientering
5. Vildtudbyttestatistikken
Resumé:
Miljøstyrelsen vil fortælle om statistikken.
Til orientering
6. Meddelelser
Status på bekendtgørelser
7. Orientering
Orientering fra formanden
Orientering fra rådsmedlemmerne
Orientering fra Miljøministeriet
- Bekendtgørelse om buejagt på større hjortevildt
- Borris Hede ift. udlejning af jagt
- Forvaltning af ulve
- Odder ift. bekendtgørelse om stoprist eller spærrenet i fiskeredskaber
i visse salte vande
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2022-03-02
(eftersendes)
2022-03-03
(eftersendes)

8. Kommende møder
Mandag den 5. december (København)
Rådet bedes komme med forslag til mødedatoer i 2023 samt med
forslag til dagsordenspunkter.
9. Eventuelt

2022-03-04

-- AKT 260007 -- BILAG 2 -- [ Forside - Bekendtgørelse om jagt og regulering ved brug af rovfugle ] --

Vildtforvaltningsrådet
Møde den 26. september 2022
Bilag 2022-03-02, 2022-03-03
Emne: Bekendtgørelse om jagt og regulering ved brug af rovfugle

Indstilling: Til orientering og drøftelse
Resume:
Miljøstyrelsen giver status over evalueringen af bekendtgørelsen, som skal foretages i
2022.
Bilag:
2022-03-02 MST's evaluering af bekendtgørelse om rovfuglejagt
2022-03-03 Falkejagt i tal

-- AKT 260007 -- BILAG 3 -- [ Bilag 2022-03-02 MST's evaluering af bekendtgørelse om rovfuglejagt ] --

NOTAT

Landskab og Skov
J.nr. 2022 - 4972
Ref. CRINI
Den 22. august 2022

Miljøstyrelsens evaluering af bekendtgørelse om jagt og
regulering ved brug af rovfugle

1. Baggrund
Bekendtgørelse om jagt og regulering ved brug af rovfugle trådte i kraft 1. september 2018. I
forbindelse med tilvejebringelsen af den hjemmel, der i jagtloven bemyndigede miljøministeren til at
fastsætte regler om jagt og regulering ved brug af rovfugle udtrykte en række interessenter bekymring
for, at indførelsen af jagt med rovfugle ville have negative konsekvenser, herunder at antallet af fugle i
fangenskab ville øges, risikoen for ”anskydninger”, dvs. at en rovfugl slår på, men ikke dræber et
byttedyr, risiko for faunaforurening som følge af undslupne rovfugle, risiko for, at rovfugle nedlagde
ikke-jagtbare arter mm. På baggrund af disse bekymringer blev der i bekendtgørelsens § 7, stk. 4
indsat en bestemmelse om, at Miljøstyrelsen med inddragelse af relevante interessenter senest den 1.
september 2022 skulle gennemføre en evaluering af de indvundne erfaringer med reglerne i
bekendtgørelsen.
Miljøstyrelsen har gennemført en faglig/teknisk evaluering af bekendtgørelsen (om
interessentinddragelse og datagrundlag se nedenfor). I nærværende notat fremgår styrelsens
konklusioner. Styrelsens konklusioner om effekten og omfanget af jagtformen bidrager som fagligt
grundlag, hvorpå der kan træffes en politisk beslutning om, hvorvidt det fortsat skal være muligt af
anvende jagtformen.
2. Interessentinddragelsen
Miljøstyrelsen inviterede d. 22. april 2022 Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks
Naturfredningsforening, Danmarks Jægerforbund, Dansk Pattedyrsforening, Dansk Skovforening,
Friluftsrådet, Dansk Falkoner Klub og Dansk Falkejagt Klub til et interessentmøde om evalueringen.
Miljøstyrelsen havde forud for mødet udsendt forslag til evalueringstemaer. Evalueringstemaerne
havde styrelsen udformet på baggrund af bemærkningerne til det lovforslag, der indførte bemyndigelse
for miljøministeren til at fastsætte regler om jagt og regulering ved brug af rovfugle og høringsnotatet
fra udarbejdelsen af bekendtgørelsen fra august 2018. På mødet blev interessenter inviteret til at
kommentere og supplere temaerne, ligesom interesseorganisationerne blev opfordret til at dele deres
erfaringer med bekendtgørelsen og muligheden for jagt og regulering ved brug af rovfugle.
Efterfølgende har Miljøstyrelsen udsendt supplerende datagrundlag i udkast til notatet ”Falkejagt i
tal”, vedlagt som bilag 2, som interessenterne har haft lejlighed til at kommentere på.
Miljøstyrelsen har modtaget skriftlige bidrag til evalueringen fra Danmarks Jægerforening, Dansk
Falkejagt Klub, DOF Dyrenes Beskyttelse og Friluftsrådet. De indkomne bemærkninger er
sammenfattet i bilag 3 ”Høringsnotat”.
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3. Miljøstyrelsens evaluering
3.1.
Evalueringstemaer
Evalueringen har taget udgangspunkt i følgende temaer:
Omfanget af jagt og regulering med rovfugle
o Hvor mange har gennemført falkonerprøven og hvor mange har fået påtegning?
o Hvor mange udlændinge (”gæstejægere”) har dyrket falkejagt i Danmark?
o Hvor stort er det indmeldte jagtudbytte på falkonerjagten?
o Hvor mange reguleringstilladelser er der meddelt og hvor mange er udnyttet?
Hold af rovfugle
o Er der sket en forøgelse af antallet af rovfuglehold/antallet af rovfugle i hold efter bkg.
ikrafttrædelse?
Faunaforurening/-kriminalitet
o Har bekendtgørelsen haft en effekt på omfanget af ”anskydninger” (at rovfuglen slår
på, men ikke dræber, et bytte)
o Hvilke rovfugle anvendes til hvilke byttedyr?
o Har bekendtgørelsen haft en effekt på omfanget af undslupne rovfugle?
o Har der efter bekendtgørelsens ikrafttræden været en stigning i anmeldelser af ulovlig
indfangning af vildtlevende rovfugle?
Trussel mod beskyttede arter
o Har der efter bekendtgørelsens ikrafttræden været en stigning i anmeldelser/
indberetninger af nedlagte/”anskudte” ikke-jagtbare arter.
Jagtens udøvelse
o Er der sket en stigning i tilfælde af jagt på arealer, hvor andre har jagtretten?
Administrative forhold
o Styrelsens erfaringer med administration af bekendtgørelsen
o Interessenternes forslag til ændringer af bekendtgørelsen
Evalueringstemaet Omfanget af jagt og regulering med rovfugle er belyst i bilag 2 ”Falkejagt i tal”,
mens de øvrige er belyst nedenfor, hvor styrelsen desuden sammenfatter sin konklusion på de enkelte
temaer.
3.2.
Grundlaget for evalueringen
Evalueringen er gennemført med udgangspunkt i data, som indberettes af falkonerer én gang om året
(31. marts). Indberetningsskemaerne indeholder følgende oplysninger:
o
o
o
o
o

Dato og lokalitet for jagten/reguleringen
Oplysninger om de anvendte rovfugle og mærkning
Nedlagt bytte – art – og hvis muligt alder og køn
Tilskadekommet mistet bytte ("anskudt"), art
Jagtform (jagt eller regulering)

Miljøstyrelsen har desuden brugt oplysninger fra styrelsens oversigt over fuglehold og rovfugle i
fangenskab og oplysninger om anmeldelse vedr. faunakriminalitet og –forurening.

3.3.
Omfanget af jagt og regulering med rovfugle
Omfanget af jagt og regulering ved brug af rovfugle er nærmere belyst bilag 2 ”Falkejagt i tal”. Heraf
fremgår, at interessen for at opnå påtegning om ret til at dyrke jagt med rovfugle har været meget
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begrænset (i alt 45 personer) og, at antallet af falkonerer, der udnytter retten til at gå på jagt med
rovfugl har været meget begrænset (i alt 17 personer).
Det fremgår desuden, at interessen for at anvende rovfugle til regulering i perioden har været meget
begrænset. Der er således alene udstedt én tilladelse til regulering med rovfugle, og der er i den
forbindelse reguleret 20 sølvmåger.
Interessen fra udlændinge for at dyrke falkejagt i Danmark har ligeledes været meget begrænset.
Miljøstyrelsen har således kun meddelt én tilladelse hertil i perioden (tilladelsen er uudnyttet).
3.4.
Hold af rovfugle i fangenskab
Hold af rovfugle reguleres af bekendtgørelse om hold af fugle i fangenskab. Af Miljøstyrelsens oversigt
over antallet af godkendte rovfugle, der holdes i fangenskab i Danmark pr. 1. november 20211
fremgår, at antallet af hold og individer af rovfugle i fangenskab overordnet set er mangedoblet siden
fugleholdsbekendtgørelsens ikrafttræden i 1994. I tabel 1 er en samlet oversigt over udviklingen af hold
af de 7 arter, som i perioden har været anvendt i forbindelse med jagt/regulering (se ”Falkejagt i tal”).
Ses på udviklingen for de 7 arter siden 1994 frem mod 2021 med 2009 som et ”midterpejlemærke” er
udviklingen i antal hold nogenlunde jævn før og efter 2009, mens antal individer i fangenskab kun er
steget svagt siden 2009 og tenderer til at være stagnerende. Også blandt flere af de rovfuglearter, der
ikke indgår i tabellen nedenfor, har der været tale om et øget antal hold/individer fra 1994 og frem.
Der er dog forholdsvis store individuelle forskelle på udviklingen de enkelte arter imellem.
Falkejagt kræver hold af rovfugle og alle med påtegning om ret til jagt med rovfugl har i hvert fald
mindst et hold af rovfugle. Særligt for nye falkonerer, kan der i mange tilfælde være tale om nye hold,
men som det fremgår af data for påtegninger, er der tale om et begrænset antal personer, og
påvirkningen af bekendtgørelsen på udviklingen i antal hold må anses for begrænset.
År
1994
2009
2017
2019
2020
2021
Antal hold
21
78
87
115
115
125
Antal individer
72
290
247
307
250
321
Tabel 1: Samlet oversigt over udvikling i hold og individer af rovfuglearter, der har været anvendt til
jagt/regulering
3.5.
Faunaforurening og faunakriminalitet
Fugleholdere skal orientere Miljøstyrelsen, hvis en fugl undslipper fra et godkendt hold. Miljøstyrelsen
har siden ikrafttrædelse af bekendtgørelse om jagt og regulering ved brug af rovfugle modtaget
indberetning af 3 undslupne fugle, 2 i 2019 og 1 i 2020. Der er dog ingen oplysning om, hvorvidt de 3
undslupne fugle er undsluppet i tilknytning til jagt eller regulering med rovfugl.
Data vedrørende faunakriminalitet/-forurening
”Anskydninger”
Ulovlig indfangning af vildtlevende rovfugle
Nedlagte/”anskudte” ikke-jagtbare arter ifm jagt
og regulering ved brug af rovfugle

Én indberetning i perioden
Ingen indberetninger i perioden
Ingen indberetninger i perioden

1

oversigten er udarbejdet i forbindelse med og er med i mødematerialet til mødet i Vildtforvaltningsrådet afholdt
den 6. december 2021; oversigten har endvidere været udsendt til interessenterne i forbindelse med evaluering af
falkejagtbekendtgørelsen. Hold af andesvåge mangler i oversigten. Der var i 2020 og 2021 2 hold af hver én fugl.
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Miljøstyrelsen har modtaget én indberetning om ”anskydning” under falkejagt, dvs. situationer, hvor
en rovfugl slår på, men ikke dræber, et byttedyr. Miljøstyrelsen har ikke modtaget indberetninger eller
anmeldelser, der tyder på, at der i forbindelse med jagt ved brug af rovfugle nedlægges ikke-jagtbare
arter eller, at der skulle være sket en forøgelse af ulovlig indfangning af vilde rovfugle i den periode,
hvor bekendtgørelsen har været gældende. Det kan ikke udelukkes, at det forekommer, at en rovfugl
under jagten skader et byttedyr eller slår på en ikke-jagtbar art, og at omfanget er større end antydet af
indberetningerne. Da omfanget af jagt med rovfugle er meget begrænset er det dog styrelsens
vurdering, at sådanne ”anskydninger” eller nedlæggelse af ikke-jagtbare arter har et meget begrænset
omfang. Det bemærkes, at det Dyreetiske Råd i en rapport fra 2006 har vurderet, at risikoen for
anskydninger ved jagt med rovfugle må antages at være mindre end risikoen for anskydninger med
skydevåben.
3.6.
Tilfælde af jagt med rovfugl på arealer, hvor andre har jagtretten
Miljøstyrelsen har ikke i perioden modtaget indberetninger om, at der er drevet jagt med rovfugle på
arealer, hvor andre end falkoneren har jagtretten.
3.7.
Ressourceforbrug vedrørende administration af bekendtgørelsen
Miljøstyrelsen forbereder og afholder i henhold til bekendtgørelsen to årlige falkonerprøver. Styrelsen
administrerer herudover bekendtgørelsen, bevarer henvendelser om fortolkning af reglerne mm.
Styrelsen anvender skønsmæssigt 0,1 årsværk på opgaven med at forberede og afholde falkonerprøver.
Tidsforbruget til gennemførelse af evalueringen indgår ikke heri.
3.8.
Administrative forhold
Der er ikke indkommet bemærkninger, der indikerer, at der er særlige udfordringer med
bekendtgørelsen. Dansk Falkejagt Klub har dog i deres bemærkninger peget på en række justeringer,
herunder, at falkonerprøven kun afholdes en gang om året med mulighed for reeksamen inden for en
kort tidshorisont. Hertil kommer forslag om, at indberetningen overgår til almindelig indberetning
som for andet vildtudbytte og at denne skal ske via MitJagttegn, at jagtbare arter bør følge den
almindelige jagtlovgivning med visse undtagelser, og at det bør præciseres, at en falkoner kan gå på
jagt med en anden mands fugl.
Miljøstyrelsen er desuden ifm administrationen af bekendtgørelsen blevet opmærksom på, at enkelte
bestemmelser er uklart formuleret/hensigtsmæssigt vil kunne justeres, herunder kravene til
udenlandske jægere.
4. Miljøstyrelsens konklusioner
Indledningsvis skal styrelsen gøre opmærksom på, at der knytter sig en vis usikkerhed til
datagrundlaget. Som ovenfor beskrevet sker evalueringen helt overvejende på baggrund af de særskilte
indberetningsskemaer, som falkonerer skal indsende én gang årligt. Der er således tale om
selvindberetninger. Indberetningsskemaerne skal altid udfyldes, når man har været på jagt eller
foretaget regulering med rovfugl – også hvis man ikke har nedlagt et bytte på jagten. Det er
Miljøstyrelsens vurdering, at dette ikke altid sker. Hertil kommer, at datasættet er meget begrænset,
ligesom evalueringsperioden på 4 år er relativ kort. Den evaluerede periode har desuden været præget
af corona-pandemien og en fugleinfluenza-epidemi, som betød, at det i perioder har været vanskeligt
eller umuligt at komme på jagt med rovfugl.
Det er dog styrelsens vurdering, at indberetningerne kan anvendes til at tegne et overordnet billede af
interessen for og omfanget af falkejagt, samt til at belyse om muligheden for jagt og regulering med
rovfugle har aktualiseret de bekymringer, der blev rejst i forbindelse med tilvejebringelsen af
lovgrundlaget, og som er opsummeret i evalueringstemaerne.
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På baggrund af data er Miljøstyrelsens vurdering følgende:
-

-

-

-

Det meget begrænsede omfang af jagt og regulering ved brug af rovfugle betyder, at jagt med
rovfugle må antages at have en begrænset effekt i forhold til risikoen for nedlæggelse af
ikkejagtbare arter og i forhold til risikoen for jagt på anden mands arealer samt på omfanget af
”anskydninger” af vildt.
Der er ikke noget, der tyder på, at bekendtgørelsen har medført øget faunakriminalitet i
forhold til indfangning af vilde rovfugle.
Forventningen om, at regulering af særligt måger i byerne ved brug af rovfugle i større stil
kunne være et alternativ til regulering med skydevåben er ikke indfriet.
Bekendtgørelsens påvirkning på antallet af fugle i fangenskab må antages at være begrænset.
En mindre gruppe udnytter muligheden for rekreativ jagt ved brug af rovfugle, og for denne
gruppe er det en vigtig del af deres livsstil at kunne dyrke denne jagtform. Det er styrelsens
vurdering, at de to foreninger Dansk Falkejagt Klub og Dansk Falkoner Klub udfører et seriøst
arbejde ift formidling om rovfuglejagt og uddannelse af nye falkonerer.
Sammenholdt med den meget begrænsede interesse for jagt og regulering med rovfugle
anvender Miljøstyrelsen relativt mange ressourcer på, at afholde falkonerprøver, administrere
og evaluere ordningen. Der anvendes desuden ressourcer på at besvare henvendelser om
fortolkningen af reglerne.
Bekendtgørelsen har overordnet fungeret godt, men kan på enkelte punkter gøres mindre
bureaukratisk og enkelte bestemmelser bør præciseres. Der vil desuden efter styrelsens
opfattelse være hensigtsmæssigt så vidt muligt at koordinere bekendtgørelsen med de
almindelige jagtregler.

I forhold til de bekymringer, som blev rejst, da muligheden for jagt og regulering med rovfugle blev
indført, er det Miljøstyrelsens samlede vurdering, at der ikke er indikationer på, at bekendtgørelsen
har realiseret disse. Interessen for jagt og regulering med rovfugle er meget begrænset ligesom den
mængde byttedyr, der nedlægges, er helt ubetydelig sammenholdt med det samlede jagtudbytte. Der er
således efter styrelsens vurdering ikke fagligt grundlag for at antage at jagtformen har haft negative
effekter og en fortsættelse af muligheden for at opnå påtegning og dermed for jagt og regulering med
rovfugle er således primært et politisk/ressourcemæssigt spørgsmål.
I det omfang, der er et politisk ønske om at fortsætte ordningen, vil det være hensigtsmæssigt at
gennemføre en række justeringer af bekendtgørelsen. Miljøstyrelsen foreslår, at en konkret revision af
bekendtgørelsen tager udgangspunkt i interessenternes konkrete input til de enkelte bestemmelser og
gennemføres under inddragelse interessenterne.
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-- AKT 260007 -- BILAG 4 -- [ Bilag 2022-03-03 Falkejagt i tal ] --

FALKEJAGT I TAL
Falkonerer skal særskilt indberette en række oplysninger om jagt eller regulering foretaget ved brug af
rovfugle1. Til dette er der udarbejdet et særligt skema, som falkonererne skal anvende ved indberetningen
efter endt jagtsæson. Særligt efter første sæson er skemaet revideret og et eksemplar af det eksisterende
indberetningsskema kan ses vedhæftet/som bilag. Indberetningerne for de fire jagtsæsoner (2018/2019,
2019/2020, 2020/2021 og 2021/2022) reglerne har været gældende danner grundlag for de her viste data.

Antal falkonerer
Påtegning om ret til jagt med rovfugle kan opnås efter falkejagtsbekendtgørelsens § 3, stk. 1 eller 2. 45
personer har pr. 1. juni 2022 påtegning om ret til jagt med rovfugle efter disse bestemmelser.
For udenlandske falkonerer kan der opnås påtegning efter § 4 i bekendtgørelsen. Denne påtegning gælder
for det pågældende jagtår, der er opnået ”gæstejagttegn” til. Der er en person, som har opnået dette i
perioden, men påtegningen har ikke været udnyttet til jagt.

Fordeling af påtegning (n=45)
35
30
25
20
15
10
5
0
Påtegning efter §3, stk. 2

Påtegning efter prøve

Fig. 1: Oversigt over fordelingen af falkonerer, der har opnået påtegning

Falkonerprøve
Der afholdes to årlige skriftlige falkonerprøver - en i foråret og en i efteråret. På grund af Covid-19 har der i
2020 og 2021 dog kun været afholdt én prøve årligt.

1

Jf. § 7 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1072 af 27. august 2018 om jagt og regulering ved brug af rovfugle

Antallet af aspiranter der har deltaget i falkonerprøverne gennem årene:
2019 forår 6 tilmeldte - 4 bestod, 2 bestod ikke
2019 efterår 5 tilmeldte - 5 bestod
2020 3 tilmeldte - 1 bestod, 2 bestod ikke
2021 6 tilmeldte - 2 bestod, 4 bestod ikke
2022 forår 4 tilmeldte - 4 bestod2

Fordeling bestået/ikke bestået (n=24)
70%
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Ikke bestået

Fig. 2: Oversigt over fordelingen af falkoneraspiranter, der har bestået/ikke bestået den skriftlige
falkonerprøve
For at opnå påtegningen kræves ud over en bestået falkonerprøve også et godkendt rovfuglehold, samt
retten til at gå på jagt. Det er ikke et krav at man har et godkendt rovfuglehold og retten til at gå på jagt, før
man gå til falkonerprøven, hvorfor en bestået prøve ikke nødvendigvis er lig med, at personen kan opnå
påtegning. Derfor behøver der ikke at være overensstemmelse mellem antal der har bestået falkonerprøven
og antal personer, der har opnået påtegning efter bestået prøve.

Falkonerernes aktivitet
Over de fire jagtsæsoner har 17 falkonerer aktivt anvendt deres påtegning til jagt og/eller regulering.
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En aspirant dumpede, men fik medhold i efterfølgende klage.

Fordeling af antal jagter med rovfugl pr.
falkoner (n=17)
Antal falkonerer
som har været
på jagt +10
gange
18%

Antal falkonerer
som har været
på jagt 1-5 gange
59%

Antal falkonerer
som har været
på jagt 6-10
gange
23%

Fig. 3. Fordeling af antal jagter med rovfugl blandt aktive falkonerer

Nedlagt vildt
Der er over de fire jagtsæsoner indberettet 199 stykker nedlagt vildt. Der er indberettet et tilfælde, hvor en
rovfugl ramte men ikke nedlagde vildtet.

Nedlagt vildt i perioden 2018-2022 (n=199)
80

Antal nedlagt bytte
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Jagtår
Fig. 4. Nedlagt vildt fordelt på jagtsæson.

2021/2022

Antal vildt nedlagt ved jagt eller regulering
(n=199)
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Fig. 5. Fordelingen mellem nedlagt vildt ved jagt henholdsvis regulering (heraf 20 tamduer)

Nedlagt bytte inddelt efter art (n=199)
4
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Fig. 6. Samlet fordelingen af nedlagt vildt over 4 jagtsæsoner

Anvendte rovfugle
Der har været anvendt syv forskellige rovfuglearter i forbindelse med jagt/regulering: vandrefalk (Falco
peregrinus), berberfalk (Falco pelegrinoides), lannerfalk (Falco biarmicus), slagfalk (Falco cherrug), harrishøg
/brunskuldret våge (Parabuteo unicinctus), andesvåge (Geranoaetus melanoleucus) og sorthvid duehøg
(Accipiter tachiro).
I alt har der været anvendt 26 individer fordelt på de syv nævnte arter. Flest individer har der været anvendt
af vandrefalk (8) og efterfølgende ligger harrishøg og berberfalk med henholdsvis 6 og 5 individer.
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Fig. 7. Antal individuelle individer af rovfugle inden for anvendte arter

Nedlagt vildt fordelt på rovfugleart
Vandrefalk står for 47 % af alt indberettet nedlagt vildt. Herefter følger harrishøg med 21 % (Fig. 8).
Den mest ”alsidige” rovfugle er harrishøg, som har været anvendt til at nedlægge ni forskellige arter af vildt,
mens det tilsvarende tal er 7 for vandrefalk og 6 for berberfalk (fig. 9).
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Fig. 8. Nedlagt vildt pr. rovfugleart
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Fig. 9. Fordelingen af nedlagte vildtarter pr rovfugleart

Bilag. Skema til særskilt indberetning om jagt eller regulering foretaget med brug af rovfugle
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