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Vedr. Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om jagttid på visse 
pattedyr og fugle m.v., Deres sagsnr. 2018-3818. 

Danmarks Jægerforbund har modtaget udkastet til ændring af 
jagttidsbekendtgørelsen i høring, og vi skal i den forbindelse bemærke: 

Vi har noteret os, at der er uoverensstemmelser imellem indholdet i høringsbrevet 
og selve bekendtgørelsesudkastet. Således nævnes i høringsbrevet, at husskade og 
krage skal kunne jages fra ½ time før solopgang, mens bekendtgørelsen siger 1 
time før solopgang (for husskade og måge, hvilket må være en skrivefejl, da § 3, 
stk. 2, nr. 3 skal handle om husskade og krage). Desuden nævnes i høringsbrevet, 
at sølvmåge skal have genindført jagttid, men dette er ikke implementeret i 
jagttidsbekendtgørelsen. 

Bekendtgørelsens § 3, stk. 2, nr. 2 skal derfor ændres til ”Husskade og krage..….” 

Hvad angår de generelle jagttider skal der i Bilag 1 tilføjes ”Mågefugle:  Sølvmåge 
01.09-31.01”. 
Det er samtidig Jægerforbundets ønske, at sølvmågens jagttid også skal omfatte 
sildemåge og svartbag dog med lokal fredning af mågerne i den østlige del af 
Sjælland samt Bornholm, som det var gældende, før mågerne blev fredet i 2014.  

For så vidt angår sædgåsen, finder vi det problematisk, at denne art optræder i 
Bilag 1 over de generelle jagttider, når sædgåsen i realiteten er fredet i hele 
landet bortset fra de tre kommuner Vordingborg, Guldborgsund og Lolland i Region 
Sjælland, uden at dette er markeret. Det medfører erfaringsmæssigt stor 
usikkerhed blandt jægerne, hvor mange ikke er opmærksomme på den særlige 
situation for sædgåsen. Vi skal derfor foreslå, at man i Bilag 1 specificerer, at 
sædgåsen kun har (generel) jagttid i de tre ovennævnte kommuner.  

Ellers er det Jægerforbundets opfattelse, at bortset fra ovennævnte omkring 
sølvmågen, afspejler ændringsforslaget de ønsker, som Vildtforvaltningsrådet har 
indstillet. 

Hvad angår de regionale jagttider (bortset fra kronvildt og dåvildt) markeret i Bilag 
2, er der en række fejl omkring sædgåsen i bilaget. Når man vælger at give 
sædgåsen en generel jagttid jf. overstående, skal der i de regioner, hvor sædgåsen 
ikke har jagttid, markeres ”ingen jagttid”. Dette er imidlertid kun noteret under 
Region Hovedstaden, så det mangler under Region Sjælland (bortset fra de tre 
kommuner), Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland. 

Kalø, den 11. maj 2018 
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I Bilag 2 under Bornholms Kommune er noteret, at harens jagttid på Bornholm er 
01.10-31.12, men i kraft af at harens generelle jagttid er ændret, er der ikke 
længere tale om en regional jagttid for haren på Bornholm. Rubrikken bør derfor 
slettes. 

Ellers er det Jægerforbundets opfattelse, at Bilag 2 generelt afspejler vore ønsker 
til regionale jagttider, og vi har noteret os, at de ønsker til ændringer i regionale 
jagttider, som vi har fremført under processen, er indarbejdet i bilaget.  

Hvad angår de regionale jagttider for kronvildt, som er markeret i Bilag 3, har vi 
følgende bemærkninger:  For kronkalv i region Sydjylland er noteret en regional 
jagttid 01.09-29.02. Denne er identisk med den generelle jagttid, og rubrikken bør 
slettes. 

I region Midtjylland har kronkalv jagttid 01.09-29.02 fra 1 time før solopgang til 
solnedgang. Her har hjortevildtgruppen meddelt, at den ikke ønsker jagttid på 
kronkalv i februar. 

Hvad angår de regionale jagttider for dåvildt, som er markeret i Bilag 4, har vi 
noteret, at der er adskillige fejl, og at de regionale jagttider for dåvildt langt 
afviger fra hjortevildtgruppernes indstillinger. Vi har vedhæftet en word-fil, hvor 
vores rettelser er markeret. 

Rettelserne i teksten i bilag 4 vil betyde, at der skal ske konsekvensrettelser i 
kortbilagene nr.  17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 og 26., 
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