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Udkast til ændring af bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. blev sendt i ekstern 
høring den 3. april 2020, med frist for at afgive høringssvar den 15. maj 2020. 
 
Udkastet blev sendt i ekstern høring til interesseorganisationer, foreninger, samt andre relevante 
parter.  
 
Miljø- og Fødevareministeriet har modtaget i alt ni henvendelser fra henholdsvis: Danmarks 
Jægerforbund, Dansk Land- og Strandjagt, Den Bornholmske Hjortegruppe, Dyrenes beskyttelse, 
Faunaforst, Anders Røjbæk, Arne Hastrup, Søren Wium-Andersen og Advokatrådet. 
 
Advokatrådet har ingen bemærkninger.  
 
Indkomne bemærkninger 
 
Danmarks Jægerforbund (DJ)  
DJ oplyser, at selvom jagten ikke anses for at være årsagen til arternes aktuelle eller tidligere 
tilbagegang, bakker DJ op om en midlertidig fredning af taffeland, havlit, fløjlsand og tyrkerdue. DJ 
forventer dog, at jagttiden på disse arter genindføres, når arternes status og bestandsudvikling igen 
tillader det. DJ bakker ligeledes op om den forkortede jagttid på blishøne, som beror på den 
opdatering af key concepts (yngleperioden) for arten. Blishønens yngletid er her vurderet forlænget, 
idet arten har unger, som endnu ikke er selvstændige i september. DJ finder det hensigtsmæssigt at 
frede arten frem til 1. oktober. DJ bakker desuden op om forskydning af jagttiden for hare, for at tage 
hensyn til forskydningen af yngletiden, og DJ accepterer en forkortet jagttid på vildkanin som følge af 
ny viden om vildkaninens yngleforhold i Danmark.  
 
DJ finder det problematisk, at man i jagttidsbekendtgørelsens differentiering af hjorte skelner mellem 
spidshjorte og hjorte større end spidshjorte. DJ er forsat af den opfattelse, at denne differentiering 
giver anledning til unødvendige diskussioner om, hvorvidt en given hjort er en spidshjort eller ej. DJ er 
således bekendt med en række sager, hvor der er nedlagt hjorte, som jægerne opfattede som 
spidshjorte, men som ved nærmere granskning har vist sig at være ældre end ca. 1½ år. Nedlæggelsen 
har måske nok været lovlig, men den har været i modstrid med målsætningen for forvaltningen. Da 
spidshjorte lader sig definere som handyr i deres andet leveår, vil en aldersdefinition for de unge 
hjorte være mere i overensstemmelse med de ønsker, man har til forvaltningen af hjortene end en 
størrelsesdefinition. Hvorvidt et då- eller krondyr er i sit andet leveår, lader sig entydigt afgøre via dets 
tandskifte, og i tvivlstilfælde vil det således kunne afgøres sikkert, om et dyr er jagtbart eller ej. For 
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at tilrette bekendtgørelsen til den ønskede forvaltning og for at undgå fortsatte tvivlsspørgsmål, forslår 
DJ, at jagttidsbekendtgørelsens ordlyd ændres, således at der fremover differentieres mellem 
spidshjorte og hjorte ældre end spidshjorte. Denne ændring ønskes implementeret i bekendtgørelsens 
bilag 1, 3 og 4. 
 
Miljø- og Fødevareministeriet bemærker, at det i praksis ikke lader sig gøre at undersøge en 
spidshjorts tænder inden afskydning. Derfor er jagttiden fastlagt med henvisning til gevirets 
størrelse som en proxy for alder. I modsætning til dyrets tænder kan gevirets størrelse afgøres på 
afstand i en kikkert med en passede forstørrelse, inden afskydning.  Høringssvaret giver ikke 
anledning til ændringer. 
 
DJ oplyser ift. jagttidsbekendtgørelsens bilag 2, at DJ efter dialog med de lokale jægere på Fejø, 
ønsker, at den lokale jagttid for hare på øen Fejø forskydes til 01/11-31/12 (ikke som foreslået i 
udkastet til 15/11-15/01). 
 
Miljø- og Fødevareministeriet bemærker, at indstilling om jagttiden for hare har været drøftet i 
"Arbejdsgruppen om revidering af jagttider" og er blevet tiltrådt af et enigt Vildtforvaltningsråd. 
Idet der ikke angives en faglig begrundelse for ønsket, foreslås det, at ønsket tages op til drøftelse i 
arbejdsgruppen for revidering af jagttider, der er under nedsættelse med henblik på at vurdere nye 
jagttider til ikrafttræden pr. 1. juli 2022. Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer. 
 
DJ oplyser ift. jagttidsbekendtgørelsens bilag 3, at det er DJ’s opfattelse, at der er uoverensstemmelse 
mellem teksten, som definerer afgrænsningen af det Nordsjællandske og det Midt-, Vest- og 
Sydsjællandske forvaltningsområde, og kortbilag 5. DJ foreslår derfor, at afgrænsningen mellem de to 
områder gøres entydig i teksten og stemmer overens med kortbilag 5. 
 
Miljø- og Fødevareministeriet bemærker, at Miljøstyrelsen har drøftet emnet med faglig 
repræsentant fra DJ. Der er enighed om, at der ikke er behov for ændringer i udkast til 
bekendtgørelse.  Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer. 
 
DJ oplyser ift. jagttidsbekendtgørelsens bilag 4, at DJ noterer med tilfredshed, at ændringerne for 
jagttid på dåvildt, som de er fremsat af de regionale hjortevildtgrupper i Nordjylland, Himmerland, 
Vestjylland, Midtjylland og på Lolland-Falster, er implementeret i udkastet til jagttidsbekendtgørelse. 
DJ tager til efterretning, at det grundet processen ikke har været muligt at imødekomme ønskerne 
omkring ændring af jagttiden på Djursland. DJ vurderer, at forvaltningen aktivt kan udøves under den 
generelle jagttid, om end en reduktion af afskydningen af hjorte er ønskelig. DJ oplyser, at det efter 
samråd med de lokale jægere, er DJ´s opfattelse, at jagttiden for dåvildt på Fanø skal følge de generelle 
jagttider. Den målrettede forvaltning af det større hjortevildt på Fanø ønskes alene fokuseret på 
kronvildtet. 
 
Miljø- og Fødevareministeriet bemærker, at jagttiden for dåvildt er indstillet med fuld enighed i den 
regionale hjortevildtgruppe og tiltrådt af et enigt vildtforvaltningsråd. Nye forslag til jagttider kan 
tages op i den kommende arbejdsgruppe om revidering af jagttider for hjortevildtet, herunder med 
inddragelse af hele den regionale hjortevildtgruppe. Høringssvaret giver ikke anledning til 
ændringer. 
 
Med hensyn til jagttiden for dåvildt på Bornholm er DJ af den opfattelse, at man bør følge den 
regionale hjortevildtgruppes indstilling til nye lokale jagttid for dåvildt. Bestanden på Bornholm har 
nu en størrelse og sammensætning som gør, at der bør indføres jagttid på dåvildt ældre end kalve. 
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DJ foreslår derfor, at der i Bornholms Kommune indføres følgende jagttider for dåvildt, som er i 
overensstemmelse med indstillingen fra den bornholmske hjortevildtsgruppe om 1) dåhjorte ældre end 
spidshjort: 01/12 – 07/12, 2) då: 01/01 – 15/01 og 3) dåkalv: 01/01 – 15/01. 
 
Miljø- og Fødevareministeriet henviser til besvarelsen af høringssvaret for den Bornholmske 
Hjortegruppe. Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer. 
 
Dansk Land- og Strandjagt (DLS) 
DLS har følgende bemærkninger til de generelle jagttider (bilag 1 & 2): 
DLS ser ud fra en samlet vurdering af havlit, taffeland og fløjlsand, at jagttrykket i Danmark på de tre 
arter er så lille, at fredningen må anses som et jagtpolitisk spil frem for en reel nødvendighed. Det 
samme gjaldt svartbagen, som DLS ønsker at få jagttid på igen. 
 
Miljø- og Fødevareministeriet bemærker, at de nævnte dykænder i videnskabelige rapporter viser 
tilbagegang i bestandene på flyway-niveau. På baggrund af heraf har et enigt Vildtforvaltningsråd 
indstillet, at jagttiden skal ophøre ved nærværende revision af jagttidsbekendtgørelsen. Miljø- og 
Fødevareministeriet bemærker endvidere, at Miljøstyrelsen har noteret ønsket om jagttid på 
svartbag og lader emnet vurdere i den arbejdsgruppe, der er under opstart om revidering af 
jagttider (frem til næste revision af jagttidsbekendtgørelsen med forventet ikrafttrædelse den 1. juli 
2022). Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer. 
 
DLS oplyser, at blishønen er mangfoldig nogle steder og gået tilbage andre steder. De mange havørne 
spiller også ind på nedgangen i bestanden. 
 
Miljø- og Fødevareministeriet bemærker, at jagttiden på blishøne er ændret med henvisning til 
opdatering af KEY-concept for arten (yngleperiode). Key-Concept har ophæng i EU's 
fuglebeskyttelsesdirektiv, hvorefter der ikke må drives jagt på fugle i yngleperioden. Danmark er 
forpligtet til at overholde fuglebeskyttelsesdirektivet, og jagttiden er i udkastet til bekendtgørelsen 
justeret, således at jagttiden ikke overlapper med yngleperioden. Høringssvaret giver ikke anledning 
til ændringer.   
 
DLS oplyser, at tyrkerduen aldrig har været et stort jagtobjekt i Danmark, og da det er byfugl mere end 
en skovfugl, er en fredning overflødig, idet der vil være tale om lokale reguleringer ved en reduktion af 
bestanden. 
 
Miljø- og Fødevareministeriet bemærker, at tyrkerduen har vist tilbagegang i den danske 
ynglebestand over de seneste 10 år. Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer.   
 
DLS oplyser, at vildkaninen er en art, som har store udsving på grund af sygdom, og som kan udrydde 
helt op til 90 procent af en lokal bestand. I praksis indstiller jægerne helt eller delvis jagten, når 
bestandene er små, og genetablering sker allerede nu med frivillige tiltag uden formelle restriktioner. 
 
Miljø- og Fødevareministeriet bemærker, at de indstillede jagttider for kanin ikke afspejler en 
bestandsmæssig problematik, men ny viden om, at den pt gældende jagttid kan medføre, at 
moderdyr skydes bort fra diende unger. Ændringen i jagttid er således en etisk vurdering.  
Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer. 
 
DLS oplyser for så vidt angår jagttid på dåvildt på øen Læsø (bilag 4), at DLS finder det uforståeligt, at 
Miljø- og Fødevareministeriet har indstillet en anden jagttid på dåvildt, gældende for øen Læsø end 
samtlige jagtforeninger på Læsø har foreslået. Det drejer sig om Læsø Jagtforening under Danmarks 
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Jægerforbund, Jagtselskabet Kærene og Strandjægerne. Ligeledes har foreningen Læsø Landbrug 
tilsluttet sig forslaget fra Læsø's jagtforeninger. DLS oplyser, at der tidligere i 2020 er afholdt et fælles 
møde angående kommende jagttid på dåvildt på Læsø. Derfor indstiller DLS en jagttid på dåvildt for 
øen Læsø, som beskrevet i referatet fra de fire foreninger. DLS vedhæfter referatet. DLS foreslår jagt 
på då, kalv og spidshjort fra 16/11 til 31/1 (som i Nordvendsyssel – område 12), og ingen jagt på hjort 
større end spidshjort. DLS forudsætter, at den lokale jagttid skal gælde i 2 år, hvorefter der indstilles 
en ny lokal jagttid, med sandsynligvis længere jagttid på dåvildtet generelt. Formålet med den lokale 
jagttid på dåvildt vil fortsat være at give Læsøs spæde dåvildt stamme et løft, samt give mulighed for 
blodfornyelse, via udsætning af et antal nye hjorte. 
 
Miljø- og Fødevareministeriet bemærker, at i processen med indstillinger af regionale jagttider var 
medio marts 2019 deadline for forslag til nye jagttider. Forslag, der er indsendt herefter har helt 
generelt ikke været genstand for behandling i hverken den Nationale Hjortevildtgruppe eller i 
Vildtforvaltningsrådet, og er derfor ikke inkluderet i det udsendte udkast til bekendtgørelse. Da 
processen med at indstille nye jagttider for hjortevildtet, gældende fra 1. juli 2022, påbegyndes i nær 
fremtid, hvor alle hjortevildtgrupperne får mulighed for at indstille nye jagttider, foreslås det, at 
ønsket drøftes i den regionale hjortevildtgruppe i den forbindelse. Miljø- og Fødevareministeriet 
bemærker endvidere, at Naturstyrelsen vil kunne være behjælpelig med udstedelse af 
reguleringstilladelser og vejledning i at afværge skader, hvis der lokalt opstår uacceptable skader 
forårsaget af hjortevildt i land- og skovbrug, m.v. Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer. 
 
Den Bornholmske Hjortegruppe (DBH) 
DBH finder, at udkastet til jagttidsbekendtgørelse ikke afspejler den fremsendte indstilling fra DBH 
om 1) hjort større end spidshjort 01/12 – 07/12, 2) spidshjort: ingen jagttid, 3) då: 01/01 – 15/01 og 4) 
dåkalv: 01/01 – 15/01. DBJ oplyser at det er andet år i træk, at DBH indstiller, at den lokale jagttid for 
dåvildt på Bornholm også skal indeholde en begrænset jagttid på voksne dyr. DBH’s indstillinger er 
helt i overensstemmelse med de lokalt fastsatte forvaltningsmål, den faktuelle bestand og 
bestandsudvikling og hensynet til mark- og trafikskader, forårsaget af den hastigt voksende bestand af 
dåvildt på øen. Ønsket om lokal jagttid, som også omfatter en begrænset jagt på voksne dyr, skal sikre, 
at man gennem jagtlig udnyttelse kan bringe bestandstilvæksten under kontrol og samtidig undgå, at 
mange dyr unødvendigt dør af alderdom, hvilket DBH oplyser, er og bliver konsekvensen, såfremt den 
nuværende lokale jagttid for dåvildt ikke ændres til også at omfatte voksne dyr. DBH oplyser, at på 
Bornholm er interesseorganisationerne bag den lokale hjortegruppe derfor uforstående over for at 
indstilling fra øens hjortegruppe for andet år i træk tilsidesættes. Uanset, hvad årsagen er, kan dette 
ikke være i overensstemmelse med ambitionen bag og grundlaget for lokal forvaltning, eller i 
overensstemmelse med den politisk udmeldte intention om lokal forvaltning beskrevet i den nationale 
forvaltningsplan for dåvildt. DBH håber med denne indsigelse, at fornuften må råde for det 
bornholmske vildt og for helhedens interesse i at have en balanceret og livskraftig bestand af denne 
fantastiske vildtart på Bornholm. DBH har uddybet høringssvaret i en mail til miljøministeren. 
 
Miljø- og Fødevareministeriet bemærker, at i processen med indstillinger af regionale jagttider var 
medio marts 2019 deadline for forslag til nye jagttider. Forslag, der er indsendt herefter, har helt 
generelt ikke været genstand for behandling i hverken den Nationale Hjortevildtgruppe eller i 
Vildtforvaltningsrådet, og er ikke afspejlet i det udkast til bekendtgørelse, der har været sendt i 
høring. Processen med at indstille nye jagttider for hjortevildtet gældende fra 1. juli 2022 
påbegyndes i nær fremtid.  Her får alle hjortevildtgrupperne mulighed for at indstille nye forslag til 
jagttider, og det foreslås, at det fremlagte forslag indgår i denne proces. Naturstyrelsen vil kunne 
være behjælpelig med udstedelse af reguleringstilladelser og vejledning i at afværge skader, hvis der 
lokalt opstår uacceptable skader forårsaget af hjortevildt i land- og skovbrug m.v. Høringssvaret 
giver ikke anledning til ændringer. 
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Dyrenes Beskyttelse (DB) 
DB er yderst tilfredse med, at taffeland, havlit og fløjlsand samt tyrkerdue nu helt jagtfredes. DB 
ønsker undtagelsen for udsatte gråænder i bekendtgørelsens § 4, fjernet. Muligheden for at udleje jagt 
på udsatte gråænder for kortere perioder bidrager til øget opdræt af og jagt på sådanne udsatte ænder. 
Dette anser DB som yderst problematisk, da udsatte gråænder dels har en forringet evne til at overleve 
i naturen sammenlignet med vilde gråænder, og da jagt på gråænder dels er forbundet med en relativt 
høj andel anskydninger. 
 
Miljø- og Fødevareministeriet bemærker, at den omtalte § 4, er omfattet af det udsætningsforlig, som 
tidligere er indgået af Vildtforvaltningsrådet, og som for nuværende er under bilateral drøftelse i 
rådet. Eventuelle ændringer i jagttidsbekendtgørelsen afventer disse drøftelser. Høringssvaret giver 
ikke anledning til ændringer. 
 
DB mener ift. den generelle jagttid for hare, som flyttes, så den nu skal strække sig frem til 31. januar, 
at dette er for sent på vinteren at jage hare, da enkelte harekillinger fødes allerede i de sidste 
januardage. DS mener derfor, at der ikke bør være jagttid på hare efter 15. januar, hvilket også gælder 
flere regionale jagttider på hare. 
 
Miljø- og Fødevareministeriet bemærker, at Vildtforvaltningsrådet har afgivet en enig indstilling til 
ministeren vedrørende ændring af jagttider, herunder for hare. Hensynet bag flytningen af jagttiden 
er et etisk hensyn til yngel. Af DCE notat "Jagttidsrevision for udvalgte arter 2020 - Kriterier (’key 
concepts’) for fastsættelse for fastsættelse af start og afslutning af yngletiden for ræv, hare og 
vildkanin" af 19. marts 2019 fremgår det, at de første kuld fødes i midten af februar. Høringssvaret 
giver ikke anledning til ændringer. 
 
DB finder det desuden fortsat problematisk, at den ordinære jagttid på ringdue starter allerede den 16. 
oktober i stedet for som ellers tidligere var gældende fra den 1. november. Ringdue yngler i Danmark i 
hele oktober, og det er heller ikke usædvanligt, at ringduer har unger i rederne ind i november. Jagttid 
på ringdue i oktober er lig med jagttid i yngletiden. Dette finder DB uacceptabelt og foreslår i stedet, at 
jagttidsstart på ringdue flyttes til den 1. november. 
 
Miljø- og Fødevareministeriet bemærker, at DCE har opdateret Key-concept for arten 
(yngleperioden). Af notatet fra DCE fremgår det, at yngleperioden først ophører den 10. november, 
hvorfor Danmark i henhold til Fuglebeskyttelsesdirektivet er forpligtet til ikke at indlede jagten før. 
Miljø- og Fødevareministeriet er således delvist enig, og bekendtgørelsens tekst ændres, således at 
jagttiden for ringdue indledes den 10. november og dermed bringes i overensstemmelse med key-
concept for arten.  Bekendtgørelse om vildtskader konsekvensrettes, således at der i § 18, stk. 2, 
fremover, kan gives tilladelse til regulering af ringdue i perioden 1. september – 9. november, og ikke 
som tidligere kun frem til 15. oktober. Hermed kan. landmænd m.v., fortsat sikre sig mod omfattende 
skader på afgrøder, ved at kunne regulere arten helt frem til jagttidens begyndelse den 10. 
november. 
 
Faunaforst 
Bemærkningerne fra Faunaforst er indsendt på vegne af Klelund ApS og Aage V. Jensen Naturfond. 
 
Faunaforst ønsker, at dyrehaver, der er omfattet af § 2, i bekendtgørelse om opdræt af hjortedyr helt 
undtages de lokale jagttider i de pågældende regioner og i stedet udelukkende underlægges de 
nationale jagttider. Faunaforst oplyser, at der grundet dyrehavernes hegnede status i sagens natur er 
tale om isolerede bestande uden sammenhæng med de fritstående bestande udenfor. Dyrehaverne er 
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dermed heller ikke en del af de fritstående bestandes forvaltningsmæssige udfordringer, som de 
varierende lokale jagttider skal bidrage til at løse. Tværtimod vanskeliggør de lokale jagttider ofte en 
hensigtsmæssig forvaltning af dyrehavebestandene, når de fx kun tillader afskydning af kronhjort 
større end spidshjort i en ganske kort periode, som gør det svært at nå de nødvendige afskydningsmål 
inden for tidsrammen. Faunaforst oplyser, at gennem de seneste jagtsæsoner har blandt andet Klelund 
Dyrehave (ejet af Klelund ApS) samt Høstemark og Tofte Skov (ejet af Aage V. Jensen Naturfond) 
årligt anmodet om at blive undtaget for de lokale jagttiders begrænsninger på de nationale jagttider. 
Qua Miljøstyrelsens velvilje har det ved hjælp af dispensationer været muligt at fortsætte dyrehavernes 
mangeårige succesfulde afskydningsmodeller og sikre den naturlige køns- og alderssammensætning, 
der er opnået på baggrund heraf. Dispensationsprocessen har dog været forbundet med en betydelig 
arbejdsbyrde for både ansøger og myndighed. Faunaforst opfordrer i stedet til en justering af 
jagttidsbekendtgørelsen, så § 2-dyrehaverne helt undtages de lokale jagttider i de pågældende regioner 
og i stedet udelukkende underlægges de nationale jagttider. Denne løsning forekommer mere naturlig, 
idet dyrehavebestandene økologisk set fremstår uafhængige af de regionale fritstående bestande og 
den ønskede ændring får derfor heller ingen negative konsekvenser for andre lodsejere og jægere i de 
respektive regioner. 
 
Miljø- og Fødevareministeriet er enig, og bekendtgørelsens tekst ændres. 
 
Faunaforst opfordrer til en generel mulighed for dæmrings-/skumringsjagt i § 2-dyrehaverne. Fx ved 
at tillade jagt 1 time før solopgang til 1 time efter solnedgang i de perioder, som de nationale jagttider 
udstikker. Faunaforst oplyser, at i henhold til § 3, må jagt kun finde sted i tiden mellem solopgang og 
solnedgang. Dog gælder denne bestemmelse (jf. stk. 2) ikke for kronvildt, hvor andet tidsrum er fastsat 
ved lokal jagttid. Faunaforst oplyser, at det ved hjælp af dispensationer fra Miljøstyrelsen på 
ovennævnte ejendomme tidligere har været muligt at nedlægge kronvildt før solopgang og efter 
solnedgang. Ifølge de praktiske erfaringer har denne mulighed medvirket til en øget effektivisering af 
afskydningen, som i sidste ende har minimeret de jagtlige forstyrrelser i tråd med den overordnede 
målsætning og til gavn for både jagtbare og ikke-jagtbare arter. 
 
Miljø- og Fødevareministeriet bemærker, at dæmrings- og skumringsjagt bliver genstand for en 
drøftelse i forbindelse med revidering af jagttiderne for hjortevildtet frem mod 2022. Det anbefales, 
at eventuelle forslag om ændringer i reglerne for skumrings- og dæmringsjagt drøftes i den nedsatte 
arbejdsgruppe under Vildtforvaltningsrådet. Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer. 
 
Faunaforst oplyser endelig, at § 2-dyrehavernes særlige forhold gør det uhensigtsmæssigt at indordne 
dem under jagtlovens sædvanlige regler. Derfor håber Faunaforst på Miljø- og Fødevareministeriets 
forståelse for ovenstående ønsker, der kan tilbydes uden at tilsidesætte jagtlovgivningens 
grundlæggende økologiske og etiske principper. 
 
Borgerhenvendelser 
 
Anders Røjbæk 
Anders Røjbæk gør indsigelse mod jagt på råbuk fra den 16. maj til den 15. juni og kronhjort i 
brunstperioden.   Anders Røjbæk mener, at det er helt galt at skyde de bukke, som skal beslå råen 
senere på sommeren. Han ønsker samme jagttid på buk som i Sverige. Anders Røjbæk mener, at jagten 
på kronhjort fra den 1. september til den 15. september skal forbydes. Anders Røjbæk mener, at de 
store hjorte er nemme at finde i brunsten og derfor bliver skudt, så der aldrig vil være mange store 
hjorte. Anders Røjbæk oplyser, at der er rigtig mange jægere, der ønsker ovenstående to fredninger. 
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Miljø- og Fødevareministeriet bemærker, at jagttid på råvildt og kronvildt ikke har været genstand 
for en evaluering ved nærværende revidering af jagttidsbekendtgørelsen. Emnerne og inputtene 
foreslås taget op ved evalueringen af jagttider frem mod juli 2022. Høringssvaret giver ikke 
anledning til ændringer. 
 
Arne Hastrup 
Arne Hastrup finder det opløftende set ud fra et fuglebeskyttelsessynspunkt, at Miljøministeren nu 
tager jagtlovens § 3, stk. 2, i anvendelse og sikrer, at de 3 globalt truede arter, fløjlsand, havlit og 
taffeland fremover forvaltes i henhold til formålet og intentionerne i jagtloven og efter bestemmelserne 
i indgåede overnationale aftaler. Arne Hastrup finder det derfor særdeles velbegrundet ud fra 
gældende jagtlovgivning, at de tre arter jagtfredes. 
 
Arne Hastrup oplyser, at de danske farvande (Vestlige Østersø, Bælterne, Kattegat og Nordsøen) har 
stor international betydning for overvintrende marine dykænder i Europa, primært for ederfugl 
(delvist jagtbar), sortand (jagtbar) og fløjlsand (jagtfredes med høringsforslaget). Disse arter hviler og 
søger føde i de samme havområder og bestandene er dermed stærkt opblandede, hvilket også gør sig 
gældende for trækkende og overvintrende taffelænder (jagtfredes med høringsforslaget), der i meget 
stor udstrækning opblandes med troldænder (jagtbar) i søer og fjorde. Forvaltningsmæssigt er det 
derfor med høringsforslaget et stort problem, at sikre de globalt truede arter tilstrækkelige muligheder 
for uforstyrret hvile og fødesøgning i.h.t. jagtlovens formål, § 1, stk. 2. Arne Hastrup oplyser, at der 
ikke er udlagt jagt- og forstyrrelsesfrie områder på havet, der tilgodeser de marine dykænder, end ikke 
i de udpegede marine EU-fuglebeskyttelsesområder, der ellers skulle tage dette hensyn. Dertil 
kommer, at der er forvekslingsmuligheder (”look alike”) mellem arterne, eksempelvis mellem sortand 
(jagtbar) og fløjlsand (jagtfredes med høringsforslaget) samt mellem taffeland (jagtfredes med 
høringsforslaget) og troldand (jagtbar) og bjergand (jagtbar). Forvekslingsproblemet forstærkes 
yderligere ved, at andefuglejagt er tilladt før solopgang og efter solnedgang, altså ved ugunstige 
lysforhold til sikker artsbestemmelse. 
 
Arne Hastrup foreslår følgende til forvaltning af dykænder: 
1. Fløjlsand, havlit og taffeland jagtfredes, som foreslået i høringsnotatet, og Danmark indgår i 
udarbejdelsen af en international handleplan for hver af de tre arter, under EU og AEWA, med det 
formål at sikre og ophjælpe bestandene. Herunder for taffelandens vedkommende også ved konkrete 
tiltag, at ophjælpe den nationale ynglebestand. 
2. Raste- og overvintringsområder for fløjlsand, havlit og taffeland friholdes for vandfuglejagt og 
dermed jagtlige forstyrrelser, jævnfør jagtlovens formål § 1, stk. 2, der omhandler kvantiteten og 
kvaliteten af vildtets levesteder. I den forbindelse bør der indføres et øjeblikkeligt jagtstop i de marine 
EU-Fuglebeskyttelsesområder, hvilket også her og nu vil tilgodese den næsten truede ederfugl 
(Somateria mollissima ) samt sortanden ( Melanitta nigra). 
3. Danmark bør i den forvaltningsplan, der er under udarbejdelse for ederfuglen, arbejde for, sammen 
med Holland, Tyskland og Sverige, at den jagtfredes i disse lande, der udgør Østersøbestandens 
overvintringsområde. (Vestlige Østersø, Bælterne, Kattegat og den hollandske, tyske og danske del af 
Nordsøen). 
4. Da dykandejagten i Danmark i dag primært er en sports-/trofæjagt, hvor dykændernes kødværdi - 
modsat tidligere tiders fattigmandsjagt ved kysterne - spiller en underordnet rolle; bør 
dykandejagten snarest udfases, som høringsforslaget reelt også lægger op til. For at undgå utilsigtet 
nedlægning af de foreslåede jagtfredede arter (fløjlsand, havlit og taffeland) bør forvekslingsarterne, 
sortand, bjergand og troldand også jagtfredes ved nærværende bekendtgørelsesrevision. 
5. Det bør endvidere vurderes, hvilket grundlag, der er for fortsat jagt på hvinand. 
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Miljø- og Fødevareministeriet bemærker, at der findes internationale forvaltningsplaner for fløjsand 
samt havlit. Miljøstyrelsen indgår i de internationale fora hvor forvaltningen for dykænder drøftes. 
For så vidt angår raste- og overvintringsområder for fløjlsand, havlit og taffeland bemærkes, at 
behovet for særskilte restriktioner i fuglebeskyttelsesområderne vurderes i forbindelse med arbejdet 
med Natura2000 planerne og er således ikke en del af denne høring. Det bemærkes, at Danmark 
deltager i arbejdet med en international forvaltningsplan for edderfugl. Drøftelser om jagt indgår i 
dette arbejde.  I forhold til utilsigtet nedlæggelse af ikke-jagtbare arter er det op til den enkelte jæger, 
at udvise ansvarlig afskydning, herunder at udvise særlig opmærksomhed og forsigtighed, når der 
skydes til vildt, der potentielt kan forveksles med andet vildt, der ikke er jagtbart. Det bemærkes, at 
Miljøstyrelsen har noteret sig ønsket om at vurdere jagttiden på hvinand og foreslår at lade emnet 
vurdere i den arbejdsgruppe under Vildtforvaltningsrådet, der er under opstart om revidering af 
jagttider (frem til næste revision af bekendtgørelsen med forventet ikrafttrædelse den 1. juli 2022). 
Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer. 
 
Søren Wium-Andersen 
Søren Wium-Andersen foreslår, at jagttidsbekendtgørelsen ændres således, at der tages højde for 
forvekslings eller ”look-alike” problematikken, hvilket betyder, at også arterne troldand, bjergand, 
hvinand og sortand skal fredes for jagt. Søren Wium-Andersen finder det opløftende, at 
miljøministeren nu får fredet de tre globalt truede arter havlit, fløjlsand og taffeland. Disse arter skal 
friholdes fra jagt fra den 1. oktober 2020. De beskyttelsesforanstaltninger for biodiversiteten, der er 
aftalt i FNs Verdensmål og som Danmark tilsluttede sig i marts 2017, bliver nu omsider fulgt, hvilket er 
positivt. Søren Wium-Andersen finder, at jagten på sortand samt tre andre mindre dykænder, nemlig 
troldand, bjergand og hvinand skal friholdes for jagt med henvisning til forvekslings eller ”look-alike”-
problematik. Da der også foreligger en forvekslingsproblematik mellem fløjlsand og sortand, bør 
sortanden også fredes. Søren Wium-Andersen redegør i den sammenhæng for, at han mener, at der 
har været mangelfuld sagsbehandling i miljøministeriet og i Vildtforvaltningsrådet. 
 
På den baggrund anmoder Søren Wium-Andersen miljøministeren om, at bekendtgørelsen ændres 
således, at der tages højde for forvekslings- eller ”look-alike”-problematikken, hvilket betyder, at også 
arterne troldand, bjergand, hvinand og sortand skal fredes. Søren Wium-Andersen opfordrer på den 
baggrund ministeren til at benytte denne høring til at ændre ordlyden og indholdet af bekendtgørelsen 
til gavn for biodiversiteten, således at den danske jagtlovgivning fremover vil følge EU's og AEWA’s 
guidelines om forvekslings- eller ”look-alike”- problematikken. Søren Wium-Andersen vedhæfter 
diverse bilag. 
 
Miljø- og Fødevareministeriet bemærker, at det er op til den enkelte jæger at udvise ansvarlig 
afskydning, herunder at udvise særlig opmærksomhed og forsigtighed, når der skydes til vildt, der 
potentielt kan forveksles med andet vildt, der ikke er jagtbart. Høringssvaret giver ikke anledning til 
ændringer. 


