
 Kulhuse den 11. februar, 2016 

Forslag til kredsmøde den 6. marts, 2016.   

Dette forslag er vedtaget på Kulhuse strandjagtforenings generalforsamling den 4. 
februar, 2016. Det vedtoges at videresende forslaget til behandling på 
førstkommende kredsmøde. 

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen den 4-2, 2016. 

 

Pkt. 1 Genindførelse af jagttid på edderfugle hunner 

Pkt. 2 Genindførelse af jagttid på dykænder i februar. 

Pkt. 3 Genindførelse af jagttid på måger. 

Pkt. 4 Jagttid på sæler. 

Pkt. 5 Genindførsel af jagttid på ringduer. 

 

Ad.1 Edderfugle hun. 

Ved de sidste jagttidsforhandlinger blev hunnen fredet (frivilligt) idet der var færre 

hunner enkelte steder i Østersøen. Der burde have været lokalfredning, nøjagtig 

som lokalfredningen i Isefjorden var pga. sygdom. Når der har været en total 

fredning, kommer jagttiden ikke tilbage igen. Der blev foretaget en studehandel, 

hvor vi fik lidt længere jagttid på fasanhønen. Det er forkasteligt man tilsidesætter 

den frie jagtret på fiskeriterrioriet, igen og igen. Ved utalige observationer rundt i 

hele landet er der ikke konstateret færre hunner. Ingen meldinger om østlige del af 

Østersøen. 

Ad.2 Jagttid på dykænder i februar. 

Det er forkasteligt der sælges ud af jagttid på de store dykænder i februar. Ved alle 

tilbagemeldinger fra især, Sejerøbugten og Isefjorden, er konklusionen: Der er 

kolosale mængder af fugle. 

Ad.3. Jagttid på måger. 



Måger er ikke en truet art. Der søges om regulering ved eks. havne, boligselskaber, 

ved økolandbrug der har fritgående grise, høns, og ænder. Yderligere vil der ved 

fortsat mange individer, være tendens til sygdom, der muligt kan spredes til 

fugleopdræt. 

Ad.4. Jagttid på sæler. Utallige optællinger og observationer beviser klart; der er for 

mange sæler. Især mængden af sæler er en trussel for fiskeriet, men også sygdom i 

bestandene når disse i enkelte områder er for store (vadehavet). 

Ad.5. Jagttid på Ringduer.  Det er højst besynderligt at Sverige har tidlig jagttid på 

duen. Den yngler i samme perioder som duen i Danmark, og der er fantastisk mange 

fugle i begge lande. Det bavl med den ikke må beskydes i yngle tiden, - den yngler da 

også i de milde vintre. Forslag til restriktioner kunne være: Beskyd ikke enlige duer i 

august-september. 

Disse forslag til jagttider er en konklusion især fra strand og havjægerne. Det sker for 

hyppigt ved ændringer i jagttider, at der tages mest hensyn til landjagt. Det er 

samtidig også den klare opfattelse at der sker byttehandler i vildtforvaltningsrådet, 

og der ikke tages hensyn til vildtets mangfoldighed og arter. De valgte personer i 

rådet bør tage i agt, -der skal tages hensyn til vildtets bæreevne, kompensation og 

omsætning. 

M.v.h. 

Jesper Zola Jensen  

 KB er enig, Et godt og gennemarbejdet forslag, men det kan dette kan ikke 

stilles som forslag til Rep-mødet, da dette hører hjemme i 

Vildtforvaltningrådet VFR.  

  

 


