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Naturstyrelsen 

Biodiversitet og arter 

Haraldsgade 53 

2100 København Ø 

 

Rødovre, den 17. januar 2014 

 

Vedr.: Høring i forbindelse med revision af bekendtgørelsen om jagttider,  

Deres journal nr. NST-3441-00012. 

 

Danmarks Jægerforbund har modtaget udkast til ny bekendtgørelse om jagttider til 

høring, og vi skal i den forbindelse bemærke: 

 

Vi har noteret os, at de foreslåede ændringer bygger på en enig indstilling fra 

Vildtforvaltningsrådet. 

 

Det drejer sig om de generelle jagttider, hvor der foreslås følgende ændringer: 

 Indførelse af jagttid på grågås, blisgås og kortnæbbet gås på landarealer i 

januar. 

 Afkortning af jagttiden på sædgås til 1/9-30/11. 

 Ophævelse af jagttiden på edderfugl, hun. 

 Ophævelse af jagttiden for stor skallesluger og toppet skallesluger. 

 Udvidelse af jagttiden for fasanhøne til 1/10-31/12. 

 Ophævelse af jagttiden for sildemåge, sølvmåge og svartbag. 

 Ophævelse af jagttiden for sort svane (og amerikansk skarveand). 

 

Desuden var der enighed i rådet om følgende: 

 Kommende revisioner af jagttidsbekendtgørelsen skal ske med 4 års 

intervaller. 

 Tilføjelse af vandhøns (blishøne) til de arter, hvor jagtretten ikke må 

overdrages for mindre end 1 år (§ 5). 

 

Disse ændringer kan Danmarks Jægerforbund støtte; dog med den bemærkning, at 

hvad angår amerikansk skarveand, giver det ingen mening at ophæve jagttiden for 

denne, når det samtidig fastholdes i vildtskadebekendtgørelsen, at den må reguleres 

hele året. Af rent praktiske hensyn bør jagttiden derfor også fastholdes i sin nuværende 

form, nemlig 1/9-31/1.  

 

Hvad angår ophævelse af jagttiderne for edderfugle hun og store og toppet 

skallesluger, siger aftalen i Vildtforvaltningsrådet, at det drejer sig om henholdsvis en 

fireårig periode for edderfuglen og en otteårig periode for skalleslugerne.  

Danmarks jægerforbund ser gerne, at dette fremgår af bekendtgørelsen.  

 

Danmarks Jægerforbund hilser desuden med tilfredshed, at man med en enkelt 

undtagelse følger de regionale hjortevildtgruppers indstillinger til lokale jagttider for 

kronvildt og dåvildt, ligesom vore ønsker til lokale jagttider for småvildtet i en række 

mindre lokalområder er imødekommet. 
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Ved udarbejdelse af de lokale jagttider er der imidlertid sket enkelte fejl, som vi skal 

anmode om bliver rettet. Det drejer sig om: 

  

 Øen Sejerø:  

Fasanhøne: Her er noteret ”Ingen jagttid”, men det skulle have været  

16/11-30/11. 

 

 Øen Fejø: 

Fasanhøne: Her er noteret 16/10-31/10, men det skulle have været  

”Ingen jagttid”. 

 

 Øen Femø: 

Hare: Her er noteret 16/10-15/12, men det skulle have været 1/11-15/12. 

 

 Syddjurs og Norddjurs kommune: 

Kronhjort større end spidshjort: Her er noteret 1/10-31/12, men det skulle have 

været 1/9-31/12. 

 

 I kommuneoversigten, der starter med ”Lemvig Kommune, Struer kommune..”  

skal parentesen ”(bortset fra øen Thyholm)” slettes. 

 

 Ringkøbing Skjern Kommune: 

Dåvildt: Her er noteret 1/12-15/12, men det skulle have været 1/12-31/12. 

 

 Desuden mangler: 

Ikast-Brande Kommune: 

Dåvildt: Ingen jagttid. 

 

 

I en række lokalområder er der forskellige jagttider for de forskellige 

aldersgrupper/gevirstørrelser blandt de store hjortearter. Vi har noteret os, at 

afgrænsningen af de større hjorte som juridiske enheder volder kvaler, og vi skal 

derfor foreslå, at ændre formuleringerne i bekendtgørelsen, dels for at tydeliggøre 

reglerne og dels for holde en ensartet linje gennem bekendtgørelsen. 

 

Ligesom der under region Hovedstaden er noteret ”Øvrige kronhjorte” for de hjorte, 

som ikke er nærmere specificeret i rubrikken ovenfor, kan man en række andre steder i 

bekendtgørelsen med fordel bruge tilsvarende formulering, uden at man i øvrigt 

ændrer på selve indholdet i bestemmelserne. 
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Det drejer sig om: 

 

Region Syddanmark: 

 Åbenrå Kommune, den del, der ligger øst for motorvej E45: ”Dåhjort, større 

end spidshjort” ændres til ”Øvrige dåhjorte”. 

 

 Kolding Kommune, den del, der ligger vest for motorvej E45: ”Dåhjort, større 

end spidshjort” ændres til ”Øvrige dåhjorte”. 

 

 Øen Als: ”Dåhjort større end spidshjort” ændres til ”Øvrige dåhjorte”: 

 

Region Midtjylland: 

 Syd for hovedvej 16 mellem Randers og Viborg.:” Kronhjort, større end 

spidshjort, og som ikke har mindst 5 sprosser på minimum 2 cm på den ene 

stang” ændres til ”Øvrige kronhjorte”. 

 

 Syddjurs og Norddjurs Kommune: ”Kronhjort, større end spidshjort” ændres til 

”Øvrige kronhjorte”. 

 

 Lemvig Kommune, Struer Kommune.: ”Kronhjort, med mindre end 5 sprosser 

på minimum 2 cm på den ene stang” ændres til ”Øvrige kronhjorte”. 

 

Region Nordjylland: 

 Vest for Aalborg-Hirtshals motorvejen, inklusiv Thy og Mors: ”Dåhjort, større 

end spidshjort” ændre til ”Øvrige dåhjorte”. 

 

 

Afslutningsvis skal vi gøre opmærksom på, at vi er vidende om, at der på øen Ærø her 

i 11. time arbejdes med et forslag om at ændre/ophæve den nuværende lokale fredning 

af dåvildt. Vi skal i den anledning nævne, at for så vidt der kommer en enig indstilling 

fra den regionale hjortevildtgruppe om ændring af jagttiden for dåvildt på Ærø, kan 

Danmarks Jægerforbund støtte ændringen. 
 

Med venlig hilsen 

 

Danmarks Jægerforbund 

 
Claus Lind Christensen 

Formand 
 

 

 

 

 

 

 

 


