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Der er behov for at formulere en ny og tidssvarende politik for jagten i Danmark. Der bør gøres op 
med den nuværende jagtpolitik i erkendelse af, at jagten stadigt intensiveres ved et stigende antal 
jægere på et jagtareal, der gradvis formindskes. Vildtets levesteder udnyttes samtidigt erhvervs-
mæssigt mere og mere intensivt. 

Stor Skallesluger blev
først jagtfredet i 2014
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1 Forslag til jagtbare arter

1. Jagten baseres alene på arter, der har en kødværdi og som lovligt må handles her

i landet, det vil sige: Krondyr, rådyr, hare, grågås, gråand, krikand, agerhøne, ring-
due og skovsneppe samt en række ikke hjemmehørende arter: dådyr, sika, mu-
flon, vildsvin, vildkanin, canadagås og fasan. Alle andre arter fredes. 

2 Forslag til ændring af jagttiden

1. Der kan fastsættes jagttid fra afslutningen af yngletiden til senest 31. dec. Jagt fo-
regår kun i dagtimerne. 

2. På offentligt ejede landarealer, hvor der tillades jagt, fastsættes jagttiden til en 
sammenhængende periode af maksimalt 2½ måneds varighed og der tillades ikke
jagt på fugle.

3. Ingen jagt på fugle i EU-Fuglebeskyttelsesområder.

3 Forslag til ændring af vildtforvaltningen

1. Jagtbare arter forvaltes, så de ved selvreproduktion opretholder naturlige bestan-
de med en naturlig alders- og kønssammensætning.

2. Vildtforvaltningen og dermed afskydningen af jagtbare arter baseres på årlige kvo-
ter, som tildeles jagtlav til selvforvaltning.

3. Beskyttelsen og forvaltningen af pattedyr og fugle skal ske efter Naturbeskyt-

telsesloven og igennem forpligtende internationale aftaler.



Natursynet bag forslaget

Naturligt forekommende dyr og fugle i den danske natur skal have mulighed for at udvikles på na-
turens egne præmisser. Gennem selvreproduktion skal de opnå et naturligt bestandsniveau, der 
bestemmes af de muligheder levestedet giver og kan yde med hensyn til føde og skjul. Kun derved
vil det være muligt at opnå den størst mulige biologiske mangfoldighed i naturen.
For at nå dette mål kræves det, at forslaget i sin helhed implementeres i jagtlovgivningen med det 
formål at få reduceret jagtintensiteten, dels ved kortere generelle jagttider og dels ved, at antallet af
jagtbare arter reduceres. Det er ligeledes nødvendigt, at de jagtbare arter har tilstrækkeligt store 
områder med føde- og hvilesteder. Derfor skal der være et jagtforbud i EU-fuglebeskyttelsesområ-
der og jagtbegrænsninger på de offentligt ejede arealer.
Ved som noget nyt at forvalte jagten ud fra et kvantitativt kriterium, hvor jagtudbyttet tildeles lokale 
jagtlav som kvoter, bliver det muligt at få naturlige bestandsstørrelser. 
Ved at forbyde udsætning af fugle til jagt motiveres jægere og landbrugere til at værne om leve-
stederne for den oprindelige vildtbestand i det åbne land og i vådområder. 
Ved at begrænse afskydningen til bestandsoverskuddet, er det muligt at udøve en bæredygtig  jagt
på de fleste bestande af de basale vildtarter, der foreslås som jagtbare. 

Skal ræven være fredløs, 
fordi der udsættes fasaner? 

Er der på en ejendom udarbej-
det biotopplaner, må ræven
skydes 1½ time før og 1½ time
efter solnedgang . Ræven og
dens hvalpe må også fanges i
 fælder i yngletiden. 
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Baggrund

Den meget intensive jagt i Danmark truer selve jagtgrundlaget
Antallet af jægere er i de seneste år steget med 2 % om året og lå i 2013 på 174.226. Vildtudbyttet 
ligger på cirka 2,3 millioner dyr. Heraf er en meget stor andel udsatte fugle, som fasan, agerhøne 
og gråand, i alt cirka 1,2 mio., mens der nedlægges 0,2 mio. kragefugle. Der skydes 127.000 rådyr,
14.000 krondyr, dådyr og sika og 60.000 harer, mens det øvrige udbytte fordeler sig på en lang 
række arter, der specielt for vandfuglenes vedkommende rummer en række nordiske arter, der er 
rødlistede i vore nabolande og derfor ikke bør være jagtbare her i landet.
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Vildtforvaltningen i Danmark er ikke tidssvarende
Jagten i Danmark er alene reguleret ved jagtbarhed og jagttider af varierende længde. Der er såle-
des ingen brugbare værktøjer i nutidens forvaltning, der sikrer, at de enkelte bestande af de jagtba-
re arter har naturlige størrelser set ud fra et biologisk synspunkt. De nuværende ambitioner om-
kring beskyttelsen af vore jagtbare dyr og fugle er begrænset til, at man blot ønsker, at bestande-
ne ikke trues af udryddelse ved den jagtlige udnyttelse. Et sådant forvaltningsgrundlag og ambi-
tionsniveau er helt utilstrækkeligt til at sikre naturlige bestandsstørrelser og til at opnå en bedre 
biologisk mangfoldighed.

Der er således i den nuværende forvaltning ikke tilstrækkeligt fokus på, at bestandene bør regulere
sig selv og på naturens egne præmisser. Dette er forudsætningen for en optimal selektion og der-
med den størst mulige genetiske autenticitet hos arterne.
 
Jagten i Danmark har fjernet sig fra det oprindelige grundlag, hvorfor forbindelsen til de gamle jagt-
traditioner bliver svagere og svagere. Jagten baseres nu i mindre og mindre grad på naturligt fore-
kommende og selvreproducerende bestande af dyr og fugle, idet vildtet bliver opdrættet, udsat, 
fodret og nedlagt. Den intensive vildtpleje får derfor karakter af en egentlig landbrugsproduktion.

Udsætninger af fugle (skydefugle) truer den biologiske mangfoldighed
Jagtindustrien har forsøgt at øge mængden af skydeemner og dermed indtægterne fra jagten ved 
omfattende udsætninger af fasan, agerhøne og gråand. Indførelse af vildtstriber og insektvolde har
kun til hensigt - i en kortere periode - at fremme overlevelsen af de industrielt opdrættede og udsat-
te skydefugle. Nedgangen i biodiversiteten forstærkes af, at de meget store bestande af udsatte 
fugle (skydefugle) konkurrerer om føden med de naturligt forekommende arter. I mange små søer 
forårsager udsætningen af ænder desuden en alvorlig eutrofiering. Dertil kommer omfattende for-
giftninger som følge af brugen af rottemidler på foderpladserne. Via godkendte biotopplaner til-
lades der nu meget effektiv bekæmpelse af ræve mange steder - også i yngletiden - i åbenbar 
modstrid med den gældende jagtlov, der kræver fredning i yngletiden for alle arter.
 
Forfejlet forvaltning af hjortearterne, eksemplificeret ved dådyr i Gribskov
Bestandene af kron- og dådyr er gået frem på grund af omfattende regionale fredninger og fodrin-
ger i skovene med den hensigt at fremme bestandene. Indsatserne er lykkedes, men har øget an-
tallet af dyr udover det bæredygtige, hvilket giver konflikter mellem skovejere, landbrugere og bili-
ster. Alene på vejene i Gribskov er der påkørselsskader for 4 mio. kroner om året. Skoven er stats-
skov, og dådyrene fodres på 15 lokaliteter fra november indtil sneen forsvinder. I egne af Jylland er
krondyr i dag så talrige, at landmændene hegner mod skoven for at undgå markskader. Forsøgene
med i Hjortevildtgrupperne at tilgodese såvel trofæjagt som en effektiv bestandsregulering synes 
ikke at være gennemførlige i praksis.

Interessemodsætningerne mellem jægerne og andre naturbrugere er ikke løst
Den meget intensive jagt i Danmark skaber vedvarende interessekonflikter med den meget store 
gruppe af naturinteresserede som også færdes i naturen. De nuværende love og bekendtgørelser 
giver ikke de nødvendige værktøjer, der skal til for, at der kan skabes mest mulig fred og ro på dy-
renes og fuglenes levesteder. For at få biodiversitet og bæredygtighed ind i vildtforvaltningen er det
efter vores overbevisning nu nødvendigt at formulere en ny og tidssvarende politik på jagtområdet.
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Begrundelser for og konsekvenser af forslaget

Begrundelse for 1.1 
For at fastholde det natursyn, der ligger bag den traditionelle og accepterede jagt i Danmark, fore-
slår vi, at jagten alene baseres på almindelige arter, der har en væsentlig kødværdi, og som må 

handles i henhold til BEK nr 330 af 19/03/2013 . Mange af de arter, der i dag er jagtbare, kan ikke 

handles og har ingen eller ringe kødværdi, hvorfor de skal fredes. 

Konsekvenser af 1.1

1. Forslaget reducerer derfor antallet af danske jagtbare arter fra 45 til 16, hvoraf de 9 er op-
rindeligt hjemmehørende i Danmark.( Krondyr, rådyr, hare, grågås, gråand, krikand, 
agerhøne, ringdue og skovsneppe). En lang række arter bliver fremover ikke jagtbare. Se 
listen over de nuværende jagtbare arter og deres jagttider, bilag 1, og statistikken for vildt-
udbyttet bilag 2.

Hvinanden er en ny dansk ynglefugl, 
der kun yngler i opsatte redekasser. 
Men alligevel blev der i 2013 skudt 
over 9000.
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2. Naturligt forekommende rovdyr som ræv skal ikke være jagtbare; men kan i særlige tilfælde
reguleres i henhold til anden lovgivning (Bekendtgø  relse om vildtskade). Invasive rovdyr er 
ikke jagtbare; men bekæmpes i henhold til anden lovgivning evt. igennem handlingsplaner, 
hvoraf der nu foreligger planer for bekæmpelse af mink og mårhund. Forslaget ligger derfor
i en naturlig forlængelse af gældende praksis.

3. Følgende arter kan fortsat reguleres efter EU's regler(råge, skarv, fiskehejre og stær). Rå-
gen anses i jagtkredse som jagtbart vildt. Rågen er i dag den næsthyppigste art på vildtud-
byttestatistikken af de arter, der har en selvreproducerende bestand her i landet. Arten sky-
des hovedsageligt i yngletiden i strid med jagtlovens §1 stk 1. 

4. Forslaget medfører, at de trækkende arter, der er rødlistede i vores nabolande, jagtfredes i 
Danmark. I dag skydes en række arter, der er rødlistede i såvel Sverige som Tyskland, hvil-
ket er i klar modstrid med Jagtloven, hvori der efter krav fra EU i 2008 blev indsat et stk 2 i 
§3: ”Jagt på fugle må ikke være i strid med de beskyttelsesforanstaltninger, der er truffet i 
disses udbredelsesområder.”
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1.1 Jagtbare arter

Jagten baseres alene på arter, der har en kødværdi og som lovligt må handles her i landet, 
det vil sige: Krondyr, rådyr, hare, grågås, gråand, krikand, agerhøne, ringdue og skovsnep-
pe samt en række ikke hjemmehørende arter: dådyr, sika, muflon, vildsvin, vildkanin, cana-
dagås og fasan. Alle andre arter fredes.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145885
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161826


Den bestemmelse i Jagtloven er ikke respekteret i de gældende jagttider. Rødlistede træk-
kende arter i Sverige, som der er jagttid på i Danmark, omfatter følgende arter: sædgås, at-
lingand, spidsand, taffeland, bjergand, havlit, fløjlsand, ederfugl. I Tyskland er følgende 
trækkende arter af ænder rødlistede: atlingand, spidsand, skeand og krikand.

5. Mange af de nuværende jagtbare arter er langsomt reproducerende og burde ikke være 
jagtbare. Det gælder bl.a. dykænderne. Med vores forslag totalfredes de, og der vil således
fremover ikke være noget grundlag for havjagt og dermed heller ikke jagt fra motorbåd.

6. Mange arter, der i dag er jagtbare, anses i jagt- og landbrugskredse for at være såkaldt 
skadevoldende vildt og søges reguleret igennem en jagttid. Dette kan dog ikke betegnes 
som egentlig jagt og indgår således ikke i natursynet for en ny jagtpolitik. 

7. Dyr og fugle, der i væsentlig grad truer menneskets sundhed og store erhvervsinteresser, 
reguleres i.h.t. anden lovgivning.

8. Forslaget til en ny jagtpolitik vil reducere antallet af jagtbare arter og medføre mindre inten-
siv jagt og således færre jagtlige forstyrrelser og dermed større biologisk mangfoldighed. 

Skaden er jagtbar. Kødet udnyttes 
ikke. Alligevel nedskydes der hvert  
år 33.000 skader. Skaden må også 
reguleres i yngletiden. 
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Begrundelse for 2.1
Det fremgår af Jagtlovens, §1 stk.1 ”lovens formål er at beskytte vildtet, særlig i yngletiden”.

Afskydningen af jagtbare arter skal ske på det mest hensigtsmæssige tidspunkt. Jagttiderne fast-
lægges derfor til umiddelbart efter yngletiden for optimal udnyttelse af ungdyr og ungfugle, som på 
det tidspunkt har den største og mest attraktive kødværdi. Desuden giver høst af overskuddet 
umiddelbart efter ynglesæsonen mulighed for det største relative udbytte, inden naturen har taget 
sin del.
 
Af etiske og biologiske grunde kan vinterjagt ikke accepteres i vinterens sidste måneder. Derfor 
jagtforbud senest 31. december. Det er ekstremt vanskeligt at praktisere en bæredygtig jagt base-
ret på et biologisk og økologisk grundlag i vinterhalvåret. Det er samtidigt den årstid, hvor vildtet 
uanset vejrliget er mest trængt med hensyn til føde.

På trods af Jagtlovens § 4. ”jagt må kun finde sted i tiden fra solopgang til solnedgang”, så kan der 
skydes ænder og gæs 1½ time før solopgang og 1½ time efter solnedgang. Artsadskillelse, der i 
forvejen kan være vanskelig, er næsten umulig i mørke. Forslaget er også begrundet i, at der frem-
over kun er jagttid på gråand og krikand.
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2.1 Jagttid

Der kan fastsættes jagttid fra afslutningen af yngletiden til senest 31 dec. Jagt foregår kun i 
dagtimerne.



Konsekvenser af 2.1
1. På trods af lovens bogstav er der jagt på hjortearterne i brunsttiden og jagt på diegivende indi-

vider af hjorte. Derfor skal jagttiderne ændres for råbukke og hjortearterne i brunst- og dieperio-
den.

2. Den gældende jagttid for gråand i september overlapper yngletiden. Derfor skal jagtstart for 
gråand udskydes til et tidspunkt, hvor mindre end 10 % af bestanden er yngleaktive (jf. EU be-
stemmelserne for fastlæggelse af jagttider)

3. De omfattende bestemmelser om lokale jagttider og fredninger, der i dag er oplistet i Jagttids-
bekendtgørelsen, lægges ud til decentral administration i jagtlavene.

4. Forslaget indebærer, at det bliver betydeligt nemmere at føre tilsyn med jagten i Danmark. 
5. Alt andet lige vil den reducerede jagttid medføre mindre jagt og således færre jagtlige forstyr-

relser og dermed større biologisk mangfoldighed.
6. Jagt og regulering før solopgang og efter solnedgang ophører for at undgå artsforvekslinger. 

Det vil også resultere i færre anskydninger.

Begrundelse for 2.2
Den samlede jagttid på landarealerne er i dag på 7 måneder. 2 måneders bukkejagt + 5 måneders 
jagt på hanner af hjorte fra 1.09 til 31.01. Konsekvensen er, at hjortearterne bliver meget sky, nat-
aktive og ikke lader sig se i landskabet. Indførelsen af en kortere jagttid på offentligt ejede arealer 
vil ændre dette forhold.

2½ måned er fuldt tilstrækkeligt til at forvalte bestandene af hjortearterne på et bæredygtigt grund-
lag. Lange jagttider ændrer desuden hjortevildtets adfærd, hvilket forhindrer andre naturbrugere i 
at se dyrene under naturlige forhold. De offentlige arealer udgør kun få procent af Danmarks areal 
men cirka 1/3 del af skovarealet.

Forstyrrelserne af fugle i jagtsæsonen er intens, hvorfor der er behov for flere fristeder til fuglene. 

Konsekvenser af 2.2
1. Den samlede jagttid på offentligt ejede arealer reduceres fra 7 måneder til maksimalt 2½ må-

neds sammenhængende periode.
2. Jagten på fugle på offentligt ejede arealer ophører
3.  Forslaget vil forkorte jagttiden betydeligt og medføre et mindre jagttryk og således færre jagtli-

ge forstyrrelser og dermed større biologisk mangfoldighed.

Bestanden af kronvildt er stigende grundet omfattende fodringer.
Billedet viser hinder og kalve.
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2.2 Jagttid på offentlige arealer

På offentligt ejede landarealer, hvor der tillades jagt, fastsættes jagttiden til en sammen-
hængende periode af maksimalt 2½ måneds varighed, og der tillades ikke jagt på fugle.



Begrundelse for 2.3
Der skal ske en reel beskyttelse af fuglene i EU-Fuglebeskyttelsesområderne. De danske farvande
er en vigtige trækrute og et overvintringsområde af international betydning for en lang række 
svømme- og vadefugle. Derfor er der udlagt betydelige kyst- og havområder som EU-Fuglebeskyt-
telsesområder.

I følge EU må jagtbare arter gerne jages i de udlagte EU-Fuglebeskyttelsesområder. Dette til trods 
for at jagten forstyrrer de fugle, som beskyttelsesområdet er udlagt for. En enkelt jæger kan effek-
tivt forhindre fuglenes fødeoptagelse i de meget store områder, der er udlagt, hvorfor beskyttelsen 
af fuglene har ringe praktisk værdi i de fem måneder, der er jagt.

Mange af EU-Fuglebeskyttelsesområderne er også, eller har været, vigtige fældningsområder for 
de marine dykænder. I fældningsperioden er disse bestande særligt sårbare overfor jagt og forstyr-
relser.

Konsekvenser af 2.3
1. Der må ikke udøves jagt, hvor der er store forekomster af rastende ikke jagtbare arter (eksem-

pelvis andefugle, vadefugle, måger og terner). Disse områder udpeges som naturreservater.
2. Der må ikke udøves jagt nærmere end 100 m fra reservatgrænser og EU-Fuglebeskyttelses-

områder, gældende for såvel land- som vandarealer.
3. Når jagten ophører på søterritoriet vil fuglene blive tillidsfulde, og de vil kunne udnytte langt 

større områder end i dag samt give naturinteresserede meget større oplevelser ved vores ky-
ster. 

4. Forvaltningen af de trækkende andefugle skal ske i et internationalt samarbejde med de lande,
der indgår i bestandenes trækruter, evt. på flere niveauer, for eksempel de nordiske lande 
(Nordisk Ministerråd) og EU.

5. Vildtpleje (fodring og fodermarker) forbydes i Natura 2000 områder samt på statens, kommu-
nernes og andre offentlige myndigheders arealer.

Begrundelse for 3.1 
Natursynet bag forslaget er, at naturligt forekommende bestande af dyr og fugle bør regulere sig 
selv på naturens egne præmisser. Bestandene skal være selvreproducerende på et for arten natur-
ligt bestandsniveau fastlagt af de vilkår levestedet/økosystemet giver.

En konsekvens af dette natursyn er, at naturlig dødelighed ved predation, sult og sygdom er en del
af naturens orden og er af stor betydning for bestandenes tilpasning til miljøet og sundhedstilstan-
den. 
Der udsættes i dag cirka 1½ million industrielt opdrættede skydefugle. Effekten heraf er betydelig, 
da anvendelse af rottemidler skader rovdyr og rovfugle. Biodiversiteten forringes omkring udsæt-
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3.1 Vildtforvaltningen

Jagtbare arter forvaltes så bestandene ved selvreproduktion opretholder naturlige bestan-
de med en naturlig alders- og kønssammensætning.

2.3 Jagttid i EU- Fuglebeskyttelsesområder

Ingen jagt på fugle i EU-Fuglebeskyttelsesområder.



ningsstederne forårsaget af, at de udsatte fugle (skydefugle) udøver et stort predationstryk på den 
naturlige flora og fauna. Vildtplejen begrænser sig alene til at sikre skydefuglenes overlevelsesc-
hancer i en kort efterårssæson. Udsætninger resulterer i forurening af småsøer til skade for biodi-
versiteten og omfattende drab på ræve - også i yngletiden. Dertil kommer en skævvridning af føde-
konkurrencen i forhold til de naturligt forekommende fugle og dyr.

Konsekvenser af 3.1
1. En vildtforvaltning, der baseres på menneskeligt fastlagte bestandsstørrelser, kan derfor ikke 

tilrådes. Reguleringsjagt er således ikke et brugbart værktøj i en moderne vildtforvaltning. Der-
for kan det heller ikke accepteres, at der fastlægges jagttid på danske hjemmehørende preda-
torer (ræv m.fl.), der spiller en vigtig rolle i naturens omsætning.

2. Opdræt, udsætning og fodring i forbindelse med skydefuglejagten stoppes, da jagt kun kan til-
lades på bestande, som er  naturligt selvreproducerende.

3. DN har taget afstand fra udsætninger af gråænder, men indgået forlig om udsætning af fasan 
og agerhøne indtil 1.04.2017. Forliget må forventes opsagt, idet DN's nuværende præsident 
har taget afstand fra udsætning af skydefugle.

4. Alt andet lige vil et forbud imod opdræt, udsætning og fodring af skydefuglene, gråand, agerhø-
ne og fasan derfor medføre mindre intensiv jagt og således færre jagtlige forstyrrelser i områ-
der med ynglende ikke jagtbare arter. Dertil kommer, at den negative effekt på udsætnings-
stedernes biodiversitet ophører (se pkt 2), og dermed opnås en større biologisk mangfoldighed
i forhold til i dag.

Begrundelse for 3.2
Gennem en kvantitativ afskydning fastlagt i kvoter er det muligt at forvalte naturlige bestandsstørr-
elser set ud fra et biologisk synspunkt, hvilket er forudsætningen for størst mulig biologisk mang-
foldighed. 

Ved at overdrage jagten på standvildtet til decentral forvaltning pålægges der områdets jægere, or-
ganiseret i et jagtlav, et ansvar for deres jagt og dermed den vildtforvaltning, der er bæredygtig for 
området. Kvoterne for de enkelte arter fastsættes ud fra det naturlige bestandsoverskud  på bag-
grund af arealernes bonitet og de to populationsbiologiske nøgleparametre, ungeproduktion og 
dødelighed. Jagtlav omfatter jægerne inden for et passende stort område fx 1500 hektar, og kvo-
terne for de enkelte vildtarter tildeles de enkelte grundejere efter det areal, de ejer.

Jagtlav anvendes allerede i vore nabolande bl.a. Sverige. Herhjemme er Hjortevildtgrupperne  et 
forsøg på en start af en lignende forvaltning. Gåselav i forbindelse med regulering af gæs er blevet
foreslået  ligesom  agerhønselav er på vej. Kvoter fastsættes allerede i dag for en række vildtarter i
de statsskove, der udlejer jagten. I Nordamerika anvendes metoden allerede i dag i forbindelse 
med jagten på andefugle. 

Konsekvenser af 3.2
1. Der oprettes lokale jagtlav til at forvalte kvoterne. Jagtlavene er ansvarlige overfor Natursty-

relsen, og de skal følge de retningslinjer, der anvises fra Naturstyrelsen.
2. Grundejerens mulighed for at udøve jagtretten på egen grund fastlægges i forhold til naboerne 

i et jagtlav. Jagtudbyttet bør stå i et naturligt forhold til arealets samlede størrelse .
3. Jagten skal forvaltes bæredygtigt på et lokalt, regionalt og nationalt niveau. For trækkende/mi-

grerende arter tillige på et internationalt niveau, hvor forvaltningen af arterne aftales mellem-
statsligt i henhold til de gældende internationale aftaler.
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3.2 Vildtforvaltningen efter kvoter

Vildtforvaltningen og dermed afskydningen af jagtbare arter baseres på årlige kvoter, som 
tildeles jagtlav til selvforvaltning.



4. Det forudsætter, at der opnås et større kendskab til de jagtbare fugle og dyr end i dag, bl.a.
 data om dødelighed og reproduktion samt viden om fødegrundlaget på levestederne
 (boniteten).

5. En kvantitativ fastlagt jagt ved kvoter giver større gennemskuelighed i forhold til landbrugs-
erhvervets påvirkning af livsbetingelserne for det åbne lands dyr og fugle og dermed også et 
bedre grundlag for at igangsætte en naturgenopretning.

6. Jagt reguleret ved kvoter give mulighed for naturlige bestandsstørrelser med en jævn alders-
fordeling. 

7. Jagt skal planlægges og udøves, så det jagede vildt ikke udvikler unaturlig  skyhed og dermed 
stress. 

8. Der må ikke udøves jagt på øer, landarealer, fjorde og ved søer, hvor der er yngleaktive ikke 
jagtbare arter. 

9. Ingen afgivelse af skud nærmere end 100 meter fra anden mands grund eller offentlig sti/vej. 
Forslaget vil reducere de gener, som mange føler ved, at der på den anden side af skellet står 
personer, som afgiver skud til løbende og flyvende vildt med haglnedfald over anden mands 
grund og offentlig vej og sti.

10. Den omfattende fodring af specielt hjortevildt stoppes, hvorved der opnås en sundere bestand.
Hjortevildt kan fodres i ekstremt strenge vintre, hvis en lokalbestand er truet. Men de omfatten-
de fodringer af samtlige arter for at give større gevirer og bestande bør standses. Ophører fod-
ring vil der ske en reduktion af bestandene til et bæredygtigt niveau. Det vil også betyde en re-
duktion i de meget risikable og udgiftskrævende påkørselsskader og reducere markskader i 
landbruget.

11. De Jagtetiske Regler skal respekteres. Relevante dele af de jagtetiske regler indskrives i
      jagtloven.

Bestanden af grågæs er 
stigende, En væsentlig årsag
til grågåsens store bestands-
fremgang er, at den har flyttet 
sit hovedovervintringsområde 
fra Spanien til det meget mere 
fredelige Holland. Desuden 
begunstiges arten af de vinter-
grønne marker.
SpBirdPhoto
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3.3 Vildtforvaltningen efter Naturbeskyttelsesloven

Beskyttelse og forvaltningen af pattedyr og fugle skal ske efter Naturbeskyttelsesloven og 
igennem forpligtende internationale aftaler.



Begrundelse for 3.3 
For at opnå den størst mulige biologiske mangfoldighed er det ikke hensigtsmæssigt at forvalte na-
turen efter vidt forskellig lovgivning, hvorfor administrationen bør strømlines. Ved at samle naturbe-
skyttelsen af alle Danmarks planter, dyr og fugle i én lov, der også omhandler jagten, bliver det 
enklere at håndhæve lovgivningen. Derfor er det ikke hensigtsmæssigt, at rådgivning til miljømini-
steren omkring biodiversitet sker gennem Vildforvaltningsrådet, der er nedsat af ministeren alene 
for at rådgive i spørgsmål om jagt og vildtforvaltning.

Konsekvenser af 3.3
Der skal oprettes et råd for biodiversitet, der arbejder fagligt og med et kommissorium med afsæt i 
Naturbeskyttelsesloven. Al fremtidig rådgivning vedrørende planter, fugle og dyr på nationalt og 
internationalt plan bør varetages af et sådant ”Biodiversitets Råd” uden dominans af erhvervsinter-
esser.

Har du en kommentar til ovenstående så send den venligst til: 
Søren Wium-Andersen   eller Arne Hastrup
Ådalen 15, 3400                  Drosselvej 12, 4100 Ringsted
51 78 91 15                            57 61 49 76
wa23@hotmail.dk             Arne.Hastrup@gmail.com
30. August 2014

Bilag
1. Gældende jagttider fra 1.04.2014
2. Vildtudbytter 2011-2013

Jagten på råbukke bør først 
ske, når yngletiden er slut, 
- som det fremgår af
Jagtloven. 
SpBirdPhoto

Fotos fra: SpBirdPhoto/PalleSorensen 
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Bilag 1                                     Jagttabel
Generelle jagttider for jagtåret 2014/2015

  Ederfuglen er - som havlitten – i til-
bagegang. Arten beskyttes næppe
ved at frede hunnerne.

10 arter af pattedyr, 29 arter af fugle og 6 invasive arter har i dag en jagttid i Danmark.
Foruden de generelle jagttider findes der en række lokale jagttider, samt en lang række 
bestemmelser om regulering af en række vildtarter.
Oplysningerne i denne Jagttabel fra Naturstyrelsen er fejlagtig på et punkt. Der er ikke 
jagttid på ederfugle hunner, men kun på ederfugle hanner. 
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http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjAC&url=http://naturstyrelsen.dk/media/nst/9147437/jagttider_2014.pdf&ei=UPLVU8OaNev-ygOftoGYBA&usg=AFQjCNHNT3AxNmwK1NzK926nf4Y8QAW2SQ&sig2=BrLtNNW6g5Z84GIT5hAP2Q
http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http://naturstyrelsen.dk/media/nst/9147437/jagttider_2014.pdf&ei=-W7wU7bWGqe8ygOFq4DwDg&usg=AFQjCNHNT3AxNmwK1NzK926nf4Y8QAW2SQ&bvm=bv.73231344,d.bGQ


Bilag 2                                                                                               Vildtudbytter
                 

 

 

 

Der er fortsat jagt på haren i 
Jylland til trods for, at haren 
dér er en truet art.
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http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCoQFjAB&url=http://naturstyrelsen.dk/media/nst/8426512/Vildtinformation%20ned%201_digital.pdf&ei=Xm_wU8-OAcvMyAPp_4G4AQ&usg=AFQjCNFuIv35kU6nf7erAajgqDPazPZbKA&bvm=bv.73231344,d.bGQ

