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Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om jagttid på 
visse pattedyr og fugle m.v. (jagttidsbekendtgørelsen) j.nr. 2020-
1546   

Jægerforbundets høringssvar til jagttidsbekendtgørelsens bilag 1: 

Jægerforbundets holdning til ændring af de generelle jagttider: 
 
Selvom jagten ikke anses for at være årsagen til arternes aktuelle eller tidligere 
tilbagegang, bakker Danmarks Jægerforbund op om en midlertidig fredning af 
taffeland, havlit, fløjlsand og tyrkerdue. De tre førstnævnte fredes i henhold til 
aftalen om bevarelse af afrikansk-eurasiske vandrende vandfugle (AEWA), og 
tyrkerdue fredes som følge af tilbagegang i den danske ynglebestand.  

Det er imidlertid vigtigt for os at pointere, at vi forventer, at jagttiden på disse arter 
genindføres, når arternes status og bestandsudvikling igen tillader det. For de tre 
andefugle vil det være relevant at genoverveje fredningen, hvis arternes 
kategorisering ændres i AEWA-aftaletekstens tabel 1, eller når bestandene ikke 
længere betragtes som globalt truede. For tyrkerdue vil det være relevant at 
genoverveje fredningen, når den aktuelle bestandsudvikling vendes til fremgang enten 
nationalt eller regionalt. 

Danmarks Jægerforbund bakker ligeledes op om den forkortede jagttid på blishøne, 
som beror på den opdatering af key concepts i Danmark og de øvrige EU-
medlemslande, som for Danmarks vedkommende blev afsluttet i 2019. Blishønens 
yngletid er her forlænget, idet arten har unger, som endnu ikke er selvstændige i 
september. Dermed forekommer det hensigtsmæssigt at frede arten frem til 1. 
oktober. 

Danmarks Jægerforbund bakker desuden op om forskydning af jagttiden for hare for at 
tage hensyn til forskydningen af yngletiden. 

Danmarks Jægerforbund accepterer en forkortet jagttid på vildkanin som følge af ny 
viden om vildkaninens yngleforhold i Danmark.  
 
 
Jægerforbundets principielle høringssvar til jagttider på då- og kronvildt: 
 
Danmarks Jægerforbund finder det problematisk, at man i jagttidsbekendtgørelsens 
differentiering af hjorte skelner mellem spidshjorte og hjorte større end spidshjorte. 
Jægerforbundet er forsat af den opfattelse, at denne differentiering giver anledning 
til unødvendige diskussioner om, hvorvidt en given hjort er en spidshjort eller ej. 
Jægerforbundet 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.  
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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 
at tilrette bekendtgørelsen til den ønskede forvaltning og for at undgå fortsatte 
tvivlsspørgsmål, skal Danmarks Jægerforbund derfor foreslå, 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. 

 
Jægerforbundets høringssvar til jagttidsbekendtgørelsens bilag 2: 

Efter dialog med de lokale jægere på Fejø, ønsker Danmarks Jægerforbund, 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). 
 

Jægerforbundets høringssvar til jagttidsbekendtgørelsens bilag 3 – 
lokale jagttider for kronvildt: 

Det er Danmarks Jægerforbunds opfattelse, at der er uoverensstemmelse mellem 
teksten, som definerer afgrænsningen af det Nordsjællandske og det Midt-, Vest- og 
Sydsjællandske forvaltningsområde, og kortbilag 5. 

Jægerforbundet foreslår derfor, at afgrænsningen mellem de to områder gøres 
entydig i teksten og stemmer overens med kortbilag 5. 

 

Jægerforbundets høringssvar til jagttidsbekendtgørelsens bilag 4 – 
lokale jagttider for dåvildt: 

Danmarks Jægerforbund 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. 

Jægerforbundet tager til efterretning, at det grundet processen ikke har været muligt 
at imødekomme ønskerne omkring ændring af jagttiden på Djursland. Jægerforbundet 
vurderer, at forvaltningen aktivt kan udøves under den generelle jagttid, om end en 
reduktion af afskydningen af hjorte er ønskelig. 

Efter samråd med de lokale jægere er det Danmarks Jægerforbunds 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.  

Med hensyn til jagttiden for dåvildt på Bornholm er Danmarks Jægerforbund af den 
opfattelse, at man bør følge hjortevildtgruppens 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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Danmarks Jægerforbund foreslår derfor, at der i Bornholms Kommune indføres 
følgende jagttider for dåvildt, som er i overensstemmelse med indstillingen fra den 
bornholmske hjortevildtsgruppe: 

Dåhjorte ældre end spidshjort 01/12 – 07/12 
Då   01/01 – 15/01 
Dåkalv   01/01 – 15/01 

 
 
Venlig hilsen 
Danmarks Jægerforbund 
 

 
Claus Lind Christensen 
Formand 
Direkte tlf. + 45 27 80 28 55 - E-mail clc@jaegerne.dk 
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Miljø- og Fødevareministeriet

Natur og Klimatilpasning

J.nr. 2020-1546

Ref. SISMV

Vedr. Høring af “Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om jagttid på visse pattedyr og 

fugle m.v. (jagttidsbekendtgørelsen).”

Dansk Land og Strandjagt takker for det tilsendte høringsbrev, som Dansk Land og Strandjagts 

hørings sekretariat har gennemgået.

Dansk Land og Strandjagts indstilling bygget på VILDTBESTANDE OG JAGTTIDER I 

DANMARK.

Det biologiske grundlag for jagttidsrevisionen 2018.

Generelle jagttider: (Bilag 1 & 2).

Samlet vurdering af nedenstående dykkere er at jagttrykket i Danmark på de tre nævnte arter er så 

lille, at vi i DLS ser fredningen som et jagtpolitisk spil frem for en reel nødvendighed. Det samme 

gjaldt svartbagen, som vi ønsker at få jagttid på igen.

Blishønen er mangfoldig nogle steder og gået tilbage andre steder. De mange havørne spiller også 

ind på nedgangen i bestanden.

Tyrkerduen har aldrig 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.

Vildkaninen er en art som har store udsving på grund af sygdom, som kan udrydde helt op til 90 % 

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.

Erik Clausen Dansk Land og Strandjagt
Limfjordsvej 6, Tlf : 61609292
6400 Sønderborg Internet: www.dls-jagt.dk
Mobil 40586278. E-mail:  formand@dls-jagt.dk

http://www.dls-jagt.dk/
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Uddrag fra publikationen: “VILDTBESTANDE OG JAGTTIDER I DANMARK”

Det biologiske grundlag for jagttidsrevisionen 2018.

Havlit: Vurdering af gældende jagttid.

Med en jagttid fra 1. oktober til 31. januar vurderes det, at den nuværende jagt på havlit i Danmark 

er bæredygtig. Ud fra en bestandsbiologisk vurdering er der ikke grund til at ændre den nuværende 

jagttid. De bestande, der jages i Danmark, er store, og udbyttet er lille og stabilt og udgør en 

ubetydelig del af den samlede bestand.

Taffeland: Vurdering af gældende jagttid.

Jagtudbyttet har gennem en årrække været stabilt på et lavt niveau, og midvinterbestanden synes at 

være stabil omend meget fluktuerende. Hovedparten af de danske ynglefugle overvintrer i Sydvest- 

og Vesteuropa, men genfund af danske ynglefugle tyder dog på, at en del fugle overvintrer i danske 

farvande (Bønløkke m.fl. 2006). Det vurderes, at det forholdsvis begrænsede jagtudbytte i Danmark

næppe har nogle bestandsbiologiske indvirkninger på flywaybestanden, og da de fleste taffelænder 

nedlægges efter det store tiltræk fra yngleområder nordøst for Danmark, vurderes det samme 

sandsynligvis at være tilfældet i forhold til den danske ynglebestand. På grund af den samlede 

flywaybestands tilbagegang bør arten dog have øget opmærksomhed.

Fløjlsand. Vurdering af gældende jagttid.

Med en jagttid fra 1. oktober til 31. januar vurderes det, at det nuværende jagttryk på fløjlsand i 

Danmark er bæredygtig. Selv om bestandsudviklingen senest er vurderet som faldende, vurderes 

den samlede bestand at være så stor, at effekten af jagtlig udnyttelse i Danmark må være begrænset, 

da udbyttet udgør en ubetydelig andel af den samlede bestand. Der er ikke sket væsentlige 

ændringer i udbyttet efter den seneste ændring i jagttiden for fløjlsand i 2011.

Blishøne Vurdering af gældende jagttid.

Såvel ynglestanden som den overvintrende bestand af blishøne er faldet ret markant de senere år, 

givetvis som følge af nogle hårde vintre, der også har påvirket en række ikke-jagtbare 

standfuglearter, som viser næsten parallelle bestandsudviklinger med blishøne, fx lille lappedykker 

Erik Clausen Dansk Land og Strandjagt
Limfjordsvej 6, Tlf : 61609292
6400 Sønderborg Internet: www.dls-jagt.dk
Mobil 40586278. E-mail:  formand@dls-jagt.dk
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og gærdesmutte (Nyegaard m.fl. 2015). Det er derfor næppe rimeligt at antage, at jagtudbyttet, der 

også er faldende, har været den udløsende faktor for bestands nedgangen hos blishøne. Derfor 

vurderes jagten fortsat at være bæredygtig. Dog bør bestandens og jagtens udvikling i de kommende

år følges nøje, fordi der er sket en oplistning af bestandsstatus fra kategori C1 til B2c i 

Vandfugleaftalen.

Tyrkerduen. Vurdering af gældende jagttid.

De modsatrettede tendenser i bestandsestimaterne og jagtudbyttet for Danmark gennem de seneste 

år antyder, at en voksende andel af bestanden nedlægges ved jagt. Flere års data er nødvendige for 

med sikkerhed at kunne konstatere en stigning i udbyttet, men udviklingen bør følges nøje de 

kommende år. Både det totale jagtudbytte og antallet af jægere med udbytte er relativt lavt for 

denne art, men yderligere klarlægning af bestandsudviklingen er nødvendig for at kunne 

dokumentere, at jagten er bæredygtig på nationalt plan. Den umiddelbare tilbagegang i Danmark 

afspejler dog en generelt faldende trend for arten i de nordiske lande.

På europæisk niveau viser bestanden af tyrkerdue ingen tegn på fald, og en fortsat moderat stigende 

trend har betydet næsten en fordobling af bestanden i perioden 1980-2013 (PECBMS 2015). 

Billedet på tværs af Europa dækker dog over en mindre tilbagegang i de nordøstlige egne og en stor 

fremgang mod sydvest (BirdLife International 2015)

Vildkanin Vurdering af gældende jagttid.

Ved den seneste jagttidsrevision i 2014 blev jagtens indflydelse på vildkaninen vurderet som 

usikker, især i perioder med meget små bestande (Christensen m.fl. 2013). Det er imidlertid meget 

vanskeligt at beregne et bæredygtigt bistandsniveau for en art som vildkanin, hvor naturlige 

hændelser som fx sygdomsudbrud jævnligt reducerer bestandene med mere end 90 %, men uden at 

de uddør. Det er en langt større udtag af bestandene end den, der sker ved normal jagt, men det må 

erkendes, at der mangler viden om jagtens betydning for bestandsudviklingen i al almindelighed, og

i særdeleshed i perioder, hvor bestandene er små. I praksis ser det imidlertid ud til, at jægerne helt 

eller delvis indstiller jagten, når bestandene er små, og det er svært umiddelbart at pege på 

forvaltningsmæssige tiltag (ud over midlertidig fredning), der kan hjælpe bestandene til en hurtigere

genetablering end den, der tilsyneladende allerede sker uden formelle restriktioner.

Erik Clausen Dansk Land og Strandjagt
Limfjordsvej 6, Tlf : 61609292
6400 Sønderborg Internet: www.dls-jagt.dk
Mobil 40586278. E-mail:  formand@dls-jagt.dk
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Øen Læsø: (Bilag 4).

Hermed udkast til høringssvar fra Dansk land og Strandjagt angående jagttid på dåvildt på øen 

Læsø.

Dansk Land og Strandjagt finder det uforståeligt, at Miljø- og Fødevarer ministeriet 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 Jægerforbund, Jagtselskabet Kærene og 

Strandjægerne.

Ligeledes har foreningen Læsø Landbrug tilsluttet sig forslaget fra Læsø's jagtforeninger.

Der er tidligere i 2020 afholdt et fælles møde angående kommende jagttid på dåvildt på Læsø.

Derfor indstiller Dansk Land og Strandjagt en jagttid på dåvildt for øen Læsø som beskrevet i 

referatet fra de 4 foreninger.

Forslag: Jagt på då, kalv og spidshjort fra 16/11 til 31/1 (som i Nordvendsyssel – område 12), men 

ingen jagt på hjort større end spidshjort.

Vi forudsætter selvfølgelig, 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.

Med venlig hilsen

Dansk Land og Strandjagt.

Erik Clausen Dansk Land og Strandjagt
Limfjordsvej 6, Tlf : 61609292
6400 Sønderborg Internet: www.dls-jagt.dk
Mobil 40586278. E-mail:  formand@dls-jagt.dk
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Læsø Jagtforening

Hjortevildtgruppen/Nordjylland.                                                     Læsø, d. 2/3 2020
Att/ Tage Espersen

For godt et år siden fremsendte Læsø Jagtforening en indstilling til kommende lokal 
jagttid på dåvildt. Grundet regeringsskiftet i juni 2019 blev den lokale jagttid ikke 
underskrevet i Miljøministeriet, men skulle nu – ifølge vore oplysninger – ligge klar 
til underskrift på miljøministerens skrivebord og således kunne være gældende for 
den kommende jagtsæson.
På daværende tidspunkt (marts 2019) kunne Læsø Jagtforening ikke opnå bred 
opbakning i lokalsamfundet til de nye lokale jagttider, og det blev derfor foreningens
indstilling, der blev fremsendt.
Ved nyt møde her ultimo februar 2020 er man imidlertid efter dialog nået til enighed
om en fælles indstilling. Foruden Læsø Jagtforening deltog Læsø 2 
lodsejerforeninger med jagt som formål, Læsø Strandjæger og Jagtselskabet 
Kærrene, foruden Læsø Landbrug repræsenterende alle landbrug og husmandsbrug 
på Læsø. Forliget indebærer ønsket om en mindre justering af de indstillede 
jagttider for dåvildtet. Læsø Jagtforening havde indstillet lokale jagttider som i 
”Østvendsyssel” (område 13) – altså kun jagt på då, kalv og spidshjort i december 
måned og ingen jagt på hjort større end spidshjort. I stedet ønsker vi jagt på då, kalv 
og spidshjort fra 16/11 til 31/1 (som i Nordvendsyssel – område 12), men ingen jagt 
på hjort større end spidshjort. Altså kun en lidt længere jagttid på då, kalv og 
spidshjort end først indstillet. Vi forudsætter selvfølgelig, 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 dåvildtstamme et løft samt give mulighed for 
blodfornyelse via udsætning af et antal nye hjorte.
Vi erkender, at vi er sent ude og at det oprindelige forslag allerede kan være 
underskrevet. Vi ser dog meget gerne, at det er vores nye indstilling, der kommer til 
at gælde for den kommende jagtsæson, da denne er så bredt funderet i vores 
lokalsamfund.

Med venlig hilsen

For Læsø Jagtforening, Læsø Strandjæger, Jagtselskabet Kærrene og Læsø Landbrug
Sven Thyø
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Dyrenes Beskyttelses svar på høring over udkast til ændring af 
jagttidsbekendtgørelsen 
 
 
Dyrenes Beskyttelse takker for muligheden for at indgive høringssvar vedrørende høring over 
udkast til ændring af bekendtgørelse om jagttid på visse pattedyr og fugle m.v. 
 

Generelle bemærkninger 
Dyrenes Beskyttelse er yderst tilfredse med at taffeland, havlit og fløjlsand samt tyrkerdue nu helt 
jagtfredes. 
 

Specifikke bemærkninger 
Dyrenes Beskyttelse ønsker undtagelsen for udsatte gråænder i bekendtgørelsens §4 fjernet. 
Muligheden for at leje jagt på udsatte gråænder ud for kortere perioder bidrager til øget opdræt 
af og jagt på sådanne udsatte ænder. Dette anser Dyrenes Beskyttelse 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. 
 
Den generelle jagttid for hare foreslås flyttet, så den nu skal strække sig frem til 31. januar. Dette 
er efter Dyrenes Beskyttelses mening for sent på vinteren at jage hare, da enkelte harekillinger 
fødes allerede i de sidste januar-dage. Der bør derfor ikke være jagttid på hare efter 15. januar, 
som da også gælder flere regionale jagttider på hare. 
 
Dyrenes Beskyttelse finder det desuden fortsat problematisk, at den ordinære jagttid på ringdue 
starter allerede 16. oktober i stedet for som ellers tidligere var gældende fra 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 
Dyrenes Beskyttelse uacceptabelt og foreslår i stedet at jagttidsstart på ringdue flyttes til 1. 
november. 
 
 

mailto:db@dyrenesbeskyttelse.dk
http://www.dyrensbeskyttelse.dk/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 

Indstilling 

Undtagelsen for udsatte gråænder i bekendtgørelsens §4 bør fjernes. 
 
Den ordinære jagttid på hare bør slutte senest 15. januar. 
 
Jagttid på ringdue bør først starte 1. november. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 

    
 
Britta Riis    Michael Carlsen 
Direktør    Biolog, projektleder 
 



Til: Miljø- og fødevareministeriet (mfvm@mfvm.dk)
Cc: Michael Vissing Rasmussen - Klelund.dk (mvr@klelund.dk), Jacob Skriver (js@avjf.dk (js@avjf.dk)
Fra: Steffen R. Bengtsson / Faunaforst (bengtsson@faunaforst.dk)
Titel: J.nr. 2020-1546 (høringssvar til jagttidsbekendtgørelsen)
Sendt: 12-05-2020 12:56:08

Til hvem det måtte vedkomme
Nedenstående høringssvar vedrører udkast til ændring af bekendtgørelse nr. 1074 af 27. august 2018 om jagttid på visse pattedyr og
fugle m.v. (jagttidsbekendtgørelsen). Bemærkningerne indsendes på vegne af Klelund ApS og Aage V. Jensen Naturfond.
 
Lokale jagttider (§ 2)
I henhold til bekendtgørelse om opdræt af hjortedyr kan en indhegning med fx kronvildt helt eller delvist undtages
bekendtgørelsens regler ved i stedet at blive registreret som dyrehave (§ 2). En af betingelserne er, at tilsynet med indhegningen
overgår fra Fødevare- til Miljøstyrelsen, hvorefter dyrehavens drift til enhver tid skal overholde gældende lovgivning omkring jagt-
og vildtforvaltning og bestemmelser udstedt i medfør heraf. Inklusiv følge de lokale jagttider i de regioner, hvori disse såkaldte § 2-
dyrehaver er beliggende.
 
Grundet dyrehavernes hegnede status er der i sagens natur tale om isolerede bestande uden sammenhæng med de fritstående
bestande udenfor. Dyrehaverne er 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 indenfor tidsrammen.
 
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.
 
Fremadrettet opfordres 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.
 
Andre bestemmelser (§ 3)
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.
 
Ved hjælp af dispensationer fra Miljøstyrelsen har det på ovennævnte ejendomme også tidligere 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.
 
På den baggrund opfordres i fremtiden 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.
 
Afslutning
§ 2-dyrehavernes særlige forhold gør det uhensigtsmæssigt at indordne dem under jagtlovens sædvanlige regler. Derfor håber
undertegnede på Miljø- og Fødevareministeriets forståelse for ovenstående ønsker, der kan tilbydes uden at tilsidesætte
jagtlovgivningens grundlæggende økologiske og etiske principper.
 
Skulle der være behov for supplerende oplysninger står undertegnede naturligvis til rådighed.
 
Med venlig hilsen
Steffen R. Bengtsson
________________________

 

Steffen R. Bengtsson
”Højbolund”
Vindingvej 7B
DK-8654 Bryrup
Mobil: +45 5131 7828
Mail: bengtsson@faunaforst.dk
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Vedr. ny jagtlov 2020
 
Indsigelse mod jagt på Råbuk & Kron hjort i brunstperioden.
 
Råbuk: Jagten fra d. 16 maj til d. 15 juni skal forbydes. / det er helt galt at skyde de bukke, som skal beslå råen senere på sommeren.
Vi ønsker samme jagt tid på buk som i Sverige.
 
Kronhjort : Jagten fra d. 1 sept. til d. 15 sept. skal forbydes. / de store hjorte er nemme at finde i brunsten og bliver derfor skudt, så
vi aldrig får mange store hjorte.
 
Ovenstående 2 fredninger, er vi rigtig mange jæger som ønsker. Vi bliver ikke hørt, da vi ikke kommer til orde i jagtforeningerne. (
det er de højstråbende der bliver hørt og vi andre tier )
 
Med venlig hilsen
Anders Røjbæk
Gl Råstedvej 7 - Råsted
7500 Holstebro
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Arne Hastrup, Drosselvej 12, 4100 Ringsted  Arne.Hastrup@gmail.com  , 15 maj 2020.
 
 
Til
Miljø- og Fødevareministeriet
Departementet
 
 
HØRINGSSVAR ,
 
fremsendt som  elektronisk post til mfvm@mfvm.dk
 
Vedrørende ændring af jagttidsbekendtgørelse nr. 1074 af 27 aug.  2018
Nedenstående angår:
Fløjlsand, Havlit og Taffeland samt generelle betragtninger omkring forvaltning af dykænder.
 
 
Indledende  bemærkninger.
 
Med forslaget, der jagtfreder de globalt truede arter ; Fløjlsand ( Melanitta fusca), Havlit (Clangula hyemalis) og
Taffeland ( Aythya ferina) , kommer forvaltningen af disse arter i overensstemmelse med formålet i Jagtloven, §
1 stk 1 og 3 og samme lovs bestemmelser i § 3 stk 2 punkt 1,2,3,4 og 5 ( LBK nr 265 af 21/03/2019).
 
Dertil kommer, at Danmark herved nu også kan leve op til sine forpligtigelser fastlagt i indgået aftale
vedrørende international forvaltning af trækkende vandfugle; ”Vandfugleaftalen” (AEWA) under BONN-
Konventionen.
 
Det er derfor opløftende, set ud fra et fuglebeskyttelsessynspunkt, at Miljøminister , Lea Wermelin, på
Regeringens vegne , nu tager Jagtlovens § 3 stk 2 i anvendelse, og sikrer at de 3 globalt truede arter fremover
forvaltes i henhold til formålet og intentionerne i Jagtloven og efter bestemmelserne i indgåede overnationale
aftaler.
 
Det er derfor særdeles velbegrundet ud fra gældende jagtlovgivning,  at de 3 arter jagtfredes.
 
Problemstillinger afledt af  forslaget
 
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. Der er IKKE
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
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(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.
 
Forslag 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 3 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 dén 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; ja så 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.

 
Mange hilsner
Arne Hastrup.
 
Ringsted 15 maj 2020.
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af Rådets direktiv 79-409-EØF om beskyttelse af vilde fugle siderne 29, 33 og 74.pdf;

Til Natur og Klimatilpasning

Departementet

Miljø- og Fødevareministeriet, mfvm@mfvm.dk

Emne: J.no. 2020-1546 vedr. Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om jagttid på visse pattedyr og fugle m.v.
(jagttidsbekendtgørelsen).

Hillerød den 10.04.2020

Høringssvar fra Søren Wium-Andersen, Ådalen 15, Hillerød med forslag 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 for jagt.

_____________________________________________________________________________

Det er opløftende, at miljøminister Lea Wermelin 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.

Det fremgår også af bekendtgørelsen, at jagten på sortand samt tre andre mindre dykænder nemlig troldand, bjergand og
hvinand bevares. For at beskytte taffelanden bør disse tre arter friholdes for jagt med en henvisning til forvekslings
eller ”look-alike”problematikken. Da der også foreligger en forvekslingsproblematik mellem fløjlsand og sortand,
bør sortanden også fredes.

Mangelfuld sagsbehandling i miljøministeriet og i Vildtforvaltningsrådet

I følge FNs Verdensmål burde taffeland, havlit og fløjlsand allerede have være friholdt for jagt fra den 1.1.2020. Et forhold,
der har været nævnt i forbindelse med de forudgående forhandlinger om nye jagttider i Vildtforvaltningsrådet(VFR), men
som VFR ikke har forholdt sig til. Det skyldes, at en kontorchef i ministeriets departement, Isabel Navarro Vinter, meddelte
VFR, at miljøministeriet ikke har modtaget instruktioner fra finansministeriet om, hvorledes FNs Verdensmål skal
implementeres. Se side 13 i bilag 1 ”VFR´s referat fra fra den 28 marts 2019”. Da ministeren skulle rådgives, accepterede
VFR departementets forklaring og undlod selv at tage et initiativ til at følge op på FNs Verdensmål 15.5 om at beskytte
globalt truede arter.

Taffelanden blev af AEWA klassificeret i kategorien A1b allerede i december 2018, hvilket betyder, at arten skal fredes. Men
Danmark indgav en reservation til AEWA for at kunne fortsætte jagten på den globalt truede taffeland.

En gennemlæsning af VFRs behandling af jagttiderne i forbindelse med den foreliggende bekendtgørelse viser, at VFR ikke
har behandlet forvekslings eller ”look-alike” problematikken for taffelanden og de øvrige arter af dykænder eller mellem
fløjlsand og sortand.

Det er forhold, der tidligere er blevet diskuteret i VFR i forbindelse med jagttidsrevisioner, se bilag 3 p. 48-49 i
”Vildtbestande og jagttider i Danmark: Det biologiske grundlag for jagttidsrevisionen 2010. Faglig rapport fra DMU nr.
742, 2009. At forvekslingsproblematikken er en del af ”Vildtforvaltningsrådets principper for fastsættelse af jagttider”er
også blevet fortiet i den konkrete sagsbehandling.

Forvekslingsproblematikken er blevet behandlet af en teknisk komité i AEWA i 2015, der efter AEWA partnernes opfordring
har udarbejdet en vejledningen til, hvorledes partnerne skal forholde sig til ”look-alike” problematikken. Se bilag 3
”Guidance for dealing with the accidental shooting of look-alike species in the western paleartic”, 7. august 2017. Endelig
er forvekslinger også behandlet i publikationen ”Vejledning om jagt i medfør af Rådets direktiv 79/409/EØF om beskyttelse
af vilde fugle, 2008”se bilag 4: De tre omtalte dykænder, der kan forveksles med taffelanden, er direkte nævnt på side 74 i
denne publikation, hvor EU også påpeger, at der foreligger en forvekslingsproblematik mellem ungfugle og hunner af
fløjlsand og sortand.

Såvel DCE som VFR har valgt ikke at forholde til disse vejledninger i forbindelse med de seneste jagttidsforhandlinger,
hvorfor jeg finder, at sagsbehandlingen har været mangelfuld.

På den baggrund vil jeg anmode 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. Derfor
opfordrer jeg ministeren til at benytte denne høring til at ændre ordlyden og indholdet af bekendtgørelsen til gavn for
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biodiversiteten, således at den danske jagtlovgivning fremover vil følge EU's og AEWAs guidelines om forvekslings eller
”look-alike” problematikken.

Hillerød den 10. april 2020

Med venlig hilsen

Søren Wium-Andersen

Bilag

1. Bilag 1: Kopi af side 13 fra referatet af Vildtforvaltningsråds mødet den 28.03.2019.

2. Bilag 2: Vildtbestande og jagttider i Danmark: Det biologiske grundlag for jagttidsrevisionen 2010. Faglig rapport
fra DMU nr. 742, 2009. Siderne 48-49.

3. Bilag 3: Guidance for dealing with the accidental shooting of look-alike species in the western paleartic”, 7. august
2015.

4. Bilag 4: Vejledning om jagt i medfør af Rådets direktiv 79/409/EØF om beskyttelse af vilde fugle, 2008. Siderne 29,
33 og 74.

I bilagene 1,2 og 3 er kun medtaget de relevante sider, som der henvises til, mens de indsatte hyperlinks refererer til de
oprindelige skrivelser/rapporter.

--

__________________________

Søren Wium-Andersen
Ådalen 15, 3400 Hillerød
mail: wa23@hotmail.dk
+(45) 51 78 91 15
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