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Notat 
 
Til: Vildtforvaltningsrådet 
 
Fra: Danmarks Jægerforbund 
 
Dato: 13. november 2015 
 

Vedr.: Foreløbige ønsker til arter, der skal indgå i jagttidsforhandlingerne  
 
 
 

 

Markvildtgruppen 

Art Begrundelse Kommentarer 

Agerhøne 

 

Jagtudbyttet er ikke begræn-

sende faktor ift. bestandsud-

viklingen. 

 

Der ønskes øget jagttid til 15. 

november 

 

Hare 

 

Jagtudbyttet er ikke begræn-

sende faktor ift. bestandsud-

viklingen  

 

Der ønskes øget jagttid til 31. 

december 

Krage  

 

Give mulighed for mere effek-

tiv jagt på krage 

 

Der ønskes jagtmulighed både 1½ 

time før solopgang og efter sol-

nedgang 

 

Husskade Give mulighed for mere effek-

tiv jagt på husskade 

 

Der ønskes jagtmulighed både 1½ 

time før solopgang og efter sol-

nedgang 

 

Ræv 

 

Jagt udføres som regulering i 

dag, og reglerne bør forenk-

les. 

 

Der ønskes jagttid i februar 

Fasanhøne 

 

Jagtudbyttet er ikke begræn-

sende faktor ift. bestandsud-

viklingen  

 

Der ønskes øget jagttid i januar 

 

http://www.jaegerforbundet.dk/
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Hjortevildtgruppen 

 

 
For kronvildt og dåvildt er det Danmarks Jægerforbunds opfattelse, at jagttids-

fastsættelsen vil ske efter indstilling fra den nationale hjortevildtgruppe, og derfor 

er disse arter ikke medtaget på ovenstående liste. 
 

Trækvildtgruppen 

 

Art Begrundelse Kommentarer 

Vildsvin 

 

Jagten skal være en del af 

forvaltningen 

 

Jagttiden på grisen (op til to år og 

ikke førende so) udvides med en 

måned, således den begynder 

sammen med orner den 1/9 

 

Muntjac 

 

Arten er uønsket i Danmark 

 

 

Mulighed for jagt og regulering 

året rundt 

Art Begrundelse Kommentarer 

Bramgås 

 

Jagten skal håndteres via en 

international forvaltningsplan 

 

Der ønskes jagttid på bramgås 

 

Grågås Bestanden er steget kraftigt i 

antal på europæisk plan 

 

Der ønskes øget jagttid i august 

 

Mørkbuget 

knortegås 

Der ønskes en model for ind-

førelse af jagttid på mørkbu-

get knortegås, som samtidig 

sikrer beskyttelse af lysbuget 

knortegås 

 

 

Der ønskes jagttid 

 

Svømmeænder Der ønskes en faglig evalue-

ring af muligheden for jagt i 

januar på land 

 

Der ønskes jagttid i januar 

 

Edderfugl Forvaltningsplan ønskes, og 

der skal følges op på beslut-

ningen ved sidste jagttidsfor-

handling 

 

Det ønskes jagttid på hunner 

Ringdue Den nuværende situation er, 

at skader på afgrøder o.l. 

hvert år udløser et stort antal 

reguleringstilladelser, hvilket 

er uhensigtsmæssigt på sigt.  

Det er oplagt at tage ud-

gangspunkt i det arbejde, som 

ringdue-gruppen under VFR 

har udført 

 

Det ønskes, at jagt i videst muligt 

omfang anvendes til at forvalte de 

jagtbare vildtbestande 

 



 
 
 

 

 

  
3 

 
 

  

Sildemåge, 

sølvmåge, 

svartbag 

Jagttid på mågerne kan for-

ventes at have en vis be-

standsregulerende effekt og 

kan muligvis medføre et redu-

ceret prædationstryk på øvri-

ge kystfuglearter 

 

Der ønskes jagttid på de tre store 

mågearter 

 

Stor regnspo-

ve 

Der ønskes en faglig evalue-

ring af muligheden for jagt 

Der ønskes jagttid 

 

Hjejle  Der ønskes en faglig evalue-

ring af muligheden for jagt 

Der ønskes jagttid 

 


