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Indholdsfortegnelse:
1. Rødlistede arter som der er eller ønskes jagt på 
2. Fortegnelse over EU Kommissionens management planer for jagtbart fuglevildt
3. Analyse over de enkelte rødlistede arter som der er eller ønskes jagt på . 

Analysen citerer først, hvad DCE anfører af data om 18 arter, der er rødlistede af 
EU i vore nabolande samt her i landet, samt DCEs vurdering af bæredygtigheden af
en jagttid på den pågældende art.
Herefter fremlægges min korte kommentar til DCE vurdering af jagtens 
bæredygtighed for de 18 arter, baseret på det efterfølgende aftrykte datasheet fra 
EU's Eionet. 
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Konklusion
Der bør ikke være jagt på 15 arter af fugle, som efter DCE’s vurdering 
kan jages bæredygtigt, enten fordi yngle- eller vinterpopulationer er 
nedadgående i Europa eller bestandene er truet. Fuglene er rødlistede 
i EU, Sverige, Norge, Danmark og af IUCN. For 3 andre rødlistede arter,
der kan være en jagttid på, er der en forvekslingsproblematik for to 
arter, nemlig sildemåge og knarand.

http://dce2.au.dk/pub/SR195.pdf
http://bd.eionet.europa.eu/article12/summary?period=1&subject=A184


Rødliste over 18 trækkende fuglearter, der enten jages eller, som jægerne ønsker jagt på

European 
Redlist 
category

EU 27 redlist Category
baseret på direktivets 
artikel 12

Svensk 
rødliste 2015

Nor  sk rødliste 
for arter 2015

Danske rødliste
DMU 2003-2008

Sædgås
Anser f. fabalis

LC LC NT VU

Atlingand
Anas querquedula,
Spatula querquedula

LC VU VU EN NT

Spidsand
Anas acuta

LC VU VU VU VU

Pibeand
Anas penelope
Mareca penelope

LC VU LC VU

Skeand
Anas clypeata,
Spatula clypeata

LC LC VU LC

Knarand
Anas strepera
Mareca strepera

LC LC NT LC

Taffeland
Aythya ferina

VU VU VU NA LC

Bjergand
Aythya marila

VU VU VU VU NA

Hvinand
Bucephala clangula

LC LC LC NT

Havlit
Clangula hyemalis

VU VU EN NT NA

Ederfugl
Somateria mollissima

VU EN VU NT LC

Sortand
Melanitta nigra

LC LC NT

Fløjlsand
Melanitta fusca

VU VU NT VU

Toppet skallesluger
Mergus serrator

NT VU LC LC

Blishøne
Fulica atra

NT LC VU LC

Regnspove
Numenius arquata

VU VU NT VU NT

Sildemåge
Larus fuscus

LC LC NT LC LC

Sølvmåge
Larus argentatus

NT VU VU LC LC

Søren Wium-Andersen 15.12.2016
EN = Moderat truet (endangered), VU= Sårbar (vulnerable), NT = Næsten truet (Nearly threatened), LC = Ikke truet 
(Less concern), NA=Ikke anvendelig
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http://bios.au.dk/videnudveksling/til-myndigheder-og-saerligt-interesserede/redlistframe/soegart/
http://data.artsdatabanken.no/Rodliste/Artsgruppene/Fugler#192012
http://data.artsdatabanken.no/Rodliste/Artsgruppene/Fugler#192012
https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3lMGet9fPAhWBDiwKHcH0BbUQFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.artdatabanken.se%2Fmedia%2F2013%2Fhela-boken.pdf&usg=AFQjCNGvSrZTX56u4CQuSWw920opH7PjEg&sig2=nQPC7Yspk9opdgjGCZ4www
https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3lMGet9fPAhWBDiwKHcH0BbUQFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.artdatabanken.se%2Fmedia%2F2013%2Fhela-boken.pdf&usg=AFQjCNGvSrZTX56u4CQuSWw920opH7PjEg&sig2=nQPC7Yspk9opdgjGCZ4www
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/downloads/European_birds.pdf
http://www.birdlife.org/datazone/info/euroredlist


Rødlistens struktur
Forkortelserne i parentes angiver den engelske forkortelse 

      Antallet af fuglearter i Europa der er omfattet af rødlisten

                                                                                 3



Kriterier og tærskelsværdier der er anvendt for at bedømme EU populationernes størrelse.
http://www.eea.europa.eu/publications/state-of-nature-in-the-eu/at_download/file

EU Kommisionen har i dag udarbejdet management planer for følgende 
jagtbare arter, der anses for at være truede:

Stor kobbersneppe 
Fløjlsand
Stor regnspove 
Spidsand
Rødhovedet and
Lærke
Turtel due
Bjergand
Stormmåge
Hjejle
Vagtel
Rødben

Planerne kan findes her:

• Black Tailed Godwit  (pdf 272KB) 
• Velvet Scoter (pdf 721KB) 
• Curlew (pdf 501KB) 
• Pintail (pdf K1,2MB) 
• Red Crested Pochard (pdf 732KB) 
• Skylark (pdf 650KB) 
• Turtle Dove (pdf 953KB) 
• Scaup 
• Common Gull 
• Golden Plover 
• Lapwing 
• Common Quail 
• Redshank 

Generel kommentar
Forvekslingsproblematikken (lookalike) er ikke behandlet for ænder og gæs i DCEs rapport, på trods af dette
har været diskuteret på et AEWA møde i 2015.
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http://www.unep-aewa.org/sites/default/files/document/stc10_20_guidance_look_alike_species.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/Redshank%20EU_MP.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/Quail%20EU_%20MP.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/Lapwing%20EU_MP.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/Golden%20Plover%20EU_MP.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/Common%20Gull%20EU-MP.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/Scaup%20EU_MP.pdf
http://ec.europa.eu/environment/pdfinfo.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/turtle_dove.pdf
http://ec.europa.eu/environment/pdfinfo.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/skylark.pdf
http://ec.europa.eu/environment/pdfinfo.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/red_crested.pdf
http://ec.europa.eu/environment/pdfinfo.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/pintail.pdf
http://ec.europa.eu/environment/pdfinfo.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/curlew.pdf
http://ec.europa.eu/environment/pdfinfo.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/velvet_scoter.pdf
http://ec.europa.eu/environment/pdfinfo.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/black_tailed_godwit.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/managt_plans_en.htm
http://www.eea.europa.eu/publications/state-of-nature-in-the-eu/at_download/file


Kommentar
EU angiver, at ynglebestanden er nedadgående på såvel kort som på lang sigt.
Jagten kan derfor ikke anses som værende bæredygtig

Artens status er af EU- Kommissionen angivet som: Threatened
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Kommentar
EU angiver, at ynglebestanden er nedadgående på såvel kort som på lang sigt.
Jagten kan derfor ikke anses som værende bæredygtig

Artens status er af EU- Kommissionen angivet som: Threatened
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Kommentar
EU angiver, at ynglebestanden er nedadgående på lang sigt, men stabil på kort sigt. 
Artens status er af EU- Kommissionen angivet som udtyndet (Depleted).
Jagten kan derfor næppe anses som værende bæredygtig
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Kommentar
EU angiver at yngle- og vinterbestandene som værende konstant og sikret

Jagten kan derfor anses som værende bæredygtig. Forvekslings problematikken (”lookalike”) 
omtales slet ikke i forbindelse med jagt på andefugle.
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Kommentar
EU angiver, at yngle og vinterbestandene er nedadgående på såvel kort som på lang sigt.
Jagten kan derfor ikke anses som værende bæredygtig

Artens status er af EU- Kommissionen angivet som:  Threatened
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Kommentar
EU angiver, at ynglebestanden er nedadgående på såvel kort som på lang sigt, og at vinterbestanden
er faldende på lang sigt.
Jagten kan derfor ikke anses som værende bæredygtig

Artens status er af EU- Kommissionen angivet som: Threatened
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Kommentar
EU angiver, at ynglebestanden er nedadgående på kort sigt. Vinterpopulation har på lang sigt været 
faldende.
Jagten kan derfor ikke anses som værende bæredygtig

Artens status er af EU- Kommissionen angivet som: Secure
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Kommentar
EU angiver, at ynglebestanden er ukendt. Vinterpopulation er faldende på såvel kort som lang sigt.
Jagten kan derfor ikke anses som værende bæredygtig, da et grundlag for at udtale sig herom ikke er
tilstede.

Artens status er af EU- Kommissionen angivet som: Threatened
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Kommentar
Ynglebestanden går tilbage på kort og lang sigt. Vinterbestanden er ukendt på lang sigt.
EU Kommissionen angiver at artens status er: Threatened 

Jagt på arten er ikke bæredygtig
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Kommentar
Jagten må anses som værende bæredygtig
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Kommentar
Yngle bestanden er faldende på såvel kort som på lang sigt. Det samme gør sig gældende for 
vinterpopulationerne.
Jagten er ikke bæredygtig

EU Kommissionen angiver at status på arten er Threatened.
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 3.1.31 Sædgås

Kommentar
Ynglefuglebestanden er ukendt, hvorfor der savnes en basis for at kalde jagten bæredygtig.

Artens status er af EU- Kommissionen angivet som: Unknown
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Kommentar
Det danske jagtudbytte har været drastisk faldende i de seneste år.
EU angiver at ynglebestanden er faldende på kort og langt sigt, og at artens status er: Declining.

Jagten er ikke bæredygtig.
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Kommentar
Ynglebestanden er faldende på kort og lang sigt. Vinterbestanden er faldende på kort sigt.

Jagten er ikke bæredygtig 
Artens status er af EU- Kommissionen angivet som: Threatened
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Kommentar
Ynglebestanden er faldende på såvel kort som langt sigt. Vinterbestanden er faldende på kort sigt.
Jagten er ikke bæredygtige

Artens status er af EU- Kommissionen angivet som: Secure
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Kommentar
Ynglepopulationerne er i tilbagegang på kort og lang sigt. Vinterpopulationerne er fluktuerende til 
stigende.
Artens status er af EU- Kommissionen angivet som: Threatened

Jagt kan ikke anses som værende bæredygtig
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Kommentar
Arten er ikke jagtbar i Danmark
En jagt på arten vil være bæredygtig, men der er ”lookalike” problemer.
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Kommentar
Arten er ikke jagtbar i Danmark.
Ynglebestanden er truet på kort og land sigt. Vinterpopulationen er ukendt.
En jagt på arten vil ikke være bæredygtig.
Artens status er af EU- Kommissionen angivet som: Threatened
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