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Jagt

Efter jagtlovens generelle bestemmelser:

• Kun indenfor jagtsæsonen (1/9-31/1)

• Fra solopgang til solnedgang

• Kun med skydevåben 

• Krav til arealstørrelser 

• Afstandskrav til beboelsesbygninger m.v.

• Krav om jagttegn

• ”Klasse 3-vildtart” 
(E100 mindst 175 J eller haglgevær)



• § 1. Under hensyntagen til principperne i 

fuglebeskyttelsesdirektivets 2) art. 7, habitatdirektivets 3)

artikel 12 og 14 og til principperne i kapitel 2 i lov om jagt og 

vildtforvaltning, er der fastsat generelle jagttider for en række 

vildtarter. Disse fremgår af bilag 1 til denne bekendtgørelse.

• § 3. Jagt må kun finde sted i tiden mellem solopgang og 

solnedgang. Ænder og gæs må dog jages i tiden fra 1½ time før 

solopgang til 1½ time efter solnedgang. Husskade og krage må 

jages fra 1 time før solopgang til solnedgang.

Bekendtgørelse om jagttider

http://dj-lw.lovportaler.dk/?hashparam=p7&schultzlink=dir19920043#p7
http://dj-lw.lovportaler.dk/?hashparam=k2&schultzlink=lov19930269#k2
http://dj-lw.lovportaler.dk/?hashparam=b1&schultzlink=bek20101404#b1


Bekendtgørelse om jagttider

§ 5. Naturstyrelsen kan under iagttagelse af 

habitatdirektivets art. 16 og fuglebeskyttelsesdirektivets 

art. 9 tillade fravigelser fra bestemmelserne i §§ 1-3. 

Tilladelsen kan gives på vilkår.

Bilag 1 - Invasive arter. Generel jagttid fra 1/9 - 31/1 

• Mårhund

• Mink

• Vaskebjørn

• Bisamrotte

• Sumpbæver 

• Nilgås

• Amerikansk Skarvand

http://dj-lw.lovportaler.dk/?hashparam=p16&schultzlink=dir19920043#p16
http://dj-lw.lovportaler.dk/?hashparam=p9&schultzlink=dir19790409#p9
http://dj-lw.lovportaler.dk/?hashparam=p1&schultzlink=bek20101404#p1


Regulering

• Hele året (fra 1.1 til 31.12)

• Både med skydevåben og fælder

• Ingen krav til arealstørrelser

• Ingen afstandskrav til beboelsesbygninger, haglnedfald m.v.

• Kun efter særlig aftale med grundejeren

• Regulering for jægere mellem 16 og 18 år kun i følge med person 
over 18 med gyldigt jagttegn.

• Ingen krav om jagttegn ved brug af fælder 
(bortset fra anvendelse af fælder til fangst af krager og husskader)



Bekendtgørelse om vildtskader

• § 1. Ved regulering forstås i denne bekendtgørelse nedlæggelse eller 

ombringelse af vildt.

• Stk. 2. Regulering i henhold til denne bekendtgørelse skal foregå under 

overholdelse af reglerne om jagt i lov om jagt og vildtforvaltning og i de 

bekendtgørelser, der er udstedt i medfør af loven, medmindre andet 

fremgår af bekendtgørelsen.

• § 2. Vildt kan, hvis der ikke findes anden tilfredsstillende løsning, uanset 

bestemmelserne om jagttider, reguleres i de tilfælde, der er nævnt i 

kapitel 2 og 3, for at

• 1) imødegå fare for mennesker eller menneskers sundhed,

• 2) imødegå risiko for smitte af mennesker eller dyr,



• 3) imødegå risiko for luftfartssikkerheden,

• 4) beskytte flora og fauna,

• 5) hindre omfattende skader på afgrøder, husdyr, herunder vildtopdræt, 

skove, fiskeopdræt eller fiskeri- og andre vandområder, eller

• 6) forhindre alvorlig skade på ejendom forvoldt af vildt.



• Stk. 2. Stk. 1, nr. 6, finder ikke anvendelse for regulering af fugle.

• Stk. 3. Bortset fra tilfælde, der er omfattet af lovens § 38, er det ejeren 
eller brugeren af en ejendom, der inden for rammerne af nærværende 
bekendtgørelse afgør, hvorvidt der på ejendommen skal foretages 
regulering af vildt, uanset om den pågældende har jagtretten på 
ejendommen.

• Stk. 4. Udover ejerens/brugerens beslutning efter stk. 3, forudsætter 
regulering, at de nødvendige tilladelser efter denne bekendtgørelse er 
udstedt.

• Stk. 5. En jagtlejer må kun regulere vildt efter særlig aftale med ejeren 
eller brugeren af ejendommen. Ejeren eller brugeren kan ikke fraskrive 
sig retten til regulering.

• Stk. 6. Regulering må kun foretages af personer, der er fyldt 18 år. Dog 
kan regulering foretages af personer under 18 år, der har gyldigt 
jagttegn, hvis de er i følge med en person over 18 år, der har gyldigt 
jagttegn



Regulering uden forudgående tilladelse

• Husmår og ilder 

• § 4. I forsvarlige indhegninger med fjerkræ, herunder indhegninger med 
fasaner, agerhøns eller andefugle, samt i bebyggelse og i pelsdyrfarme, 
må husmår og ilder reguleres hele året, herunder ved brug af fælder.

• Stk. 2. I en afstand af indtil 10 m fra de indhegninger, der er nævnt i stk. 
1, og i en afstand af indtil 10 meter fra bebyggelse, må husmår reguleres 
ved brug af fælder.

• Stk. 3. I en afstand af indtil 25 m fra de indhegninger, der er nævnt i stk. 
1, og i en afstand af indtil 25 meter fra bebyggelse nævnt i stk. 1, må 
husmår reguleres med skydevåben.



Ræv

• § 5. I forsvarlige indhegninger med frilandsgrise og fjerkræ, herunder 

indhegninger med fasaner, agerhøns eller andefugle, samt i bebyggelse 

og i pelsdyrfarme, må ræv reguleres i perioden 1. juni - 29. februar, 

herunder med fælder.

• Stk. 2. I en afstand af indtil 10 meter fra de indhegninger, der er nævnt i 

stk. 1, og i en afstand af indtil 10 meter fra bebyggelse må ræv reguleres 

i fælde i perioden 1. juni - 29. februar.

• Stk. 3. I en afstand af indtil 25 meter fra de indhegninger, der er nævnt i 

stk. 1, og i en afstand af indtil 25 meter fra bebyggelse må ræv reguleres 

i perioden 1. juni – 29. februar med skydevåben.

• Stk. 4. I egne, hvor ræv volder skade på den øvrige fauna, må denne 

reguleres i perioden 1. - 29. februar.



• Stk. 5. På ejendomme, for hvilke der er gennemført naturforbedringer i 

h.t. biotopplaner, jf. § 14, stk. 2, nr. 3, i bekendtgørelse om udsætning 

af vildt, jagtmåder og jagtredskaber, kan ræv reguleres i perioden 1. 

januar - 29. februar ved brug af fælder.

• Stk. 6. Rævehvalpe uden for rævegrave må reguleres i perioden 1. juli -

31. august. Dog kan der ikke ske regulering af rævehvalpe uden for 

rævegrave på ejendomme, for hvilke der er gennemført 

naturforbedringer i h.t. biotopplaner, jf. § 14, stk. 2, nr. 3, i 

bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber. 

Rævehvalpene må ikke jages ud af rævegraven ved brug af hund eller på 

anden måde.



• Stk. 7. Regulering af ræv med riflet våben og haglvåben kan ske fra 

skydetårn eller skydestige, som opfylder betingelserne i § 1 i 

bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber. 

Regulering af ræv i medfør af stk. 1, 3, 4 og 6, kan ske i perioden 1½ 

time før solopgang til 1½ time efter solnedgang, også fra de nævnte 

skydetårne og skydestiger.

Vildkanin

• § 6. I egne, hvor vildkanin volder skade, 

• må denne reguleres hele året.



Vildsvin

• § 7. Vildsvin må reguleres hele året. Diegivende søer bør ikke skydes før 

grisene er skudt.

• Stk. 2. Der må ved reguleringen anvendes kunstigt skjul, herunder 

skydetårne og skydestiger, jf. kapitel 1 i bekendtgørelse om udsætning af 

vildt, jagtmåder og jagtredskaber, ligesom regulering kan ske hele 

døgnet. Reglerne i lovens § 28 om udfodring og beskydning på jorden i 

umiddelbar nærhed af foderplads og forbuddet mod anvendelse af 

kunstigt lys, spejle og andre indretninger til belysning af målet, jf. § 11, 

nr. 4, i bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og 

jagtredskaber, finder ikke anvendelse ved regulering efter denne 

bestemmelse.



Særlige arter 
• § 8. Følgende arter må reguleres hele året:

• 1) Undslupne pelsdyr, der er vildt i henhold til lov om mark- og vejfred, 
herunder mink.

• 2) Fugle og pattedyr på bilag 1 til den 
til enhver tid gældende 
kommissionsforordning (EU) 
2016/1141 af 13. juli 2016 om 
vedtagelse af en liste over invasive 
ikke hjemmehørende arter, som er 
problematiske på EU-plan, i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1143/2014, 
herunder nilgås, bisamrotte, 
amerikansk skarvand, muntjak, 
vaskebjørn, mårhund og sumpbæver.



• Stk. 2. Ved regulering efter stk. 

1 må anvendes fælder. Der må 

desuden anvendes kunstigt 

skjul, herunder skydestiger og 

skydetårne, jf. kapitel 1 i 

bekendtgørelse om udsætning 

af vildt, jagtmåder og 

jagtredskaber. Regulering kan 

ske i tidsrummet fra 1½ time 

før solopgang til 1½ time efter 

solnedgang, også fra de nævnte 

skydestiger og skydetårne. 



Regulering efter 
forudgående 

tilladelse

• § 10. Naturstyrelsen kan 

give tilladelse til 

regulering efter reglerne 

i dette kapitel, når de i §

2, stk. 1 og 2, anførte 

betingelser er opfyldt -

imødegå fare fro 

menneskers sundhed og 

beskytte flora og fauna…



• § 13. Naturstyrelsen kan give tilladelse til, at råge, der optræder i større 

flokke på ikke høstede og nysåede marker, må reguleres i perioden 1. juli 

- 30. september.

• Stk. 2. Naturstyrelsen kan give tilladelse til, at råge i rågekolonier må 

reguleres inden redebygning og æglægning, samt til at rågeunger i 

rågekolonier må reguleres uden for reden i perioden 1. maj - 15. juni.

• Stk. 3. Naturstyrelsen kan give tilladelse til regulering af rågeunger på 

ikke høstede marker i perioden 1. maj - 30. juni.

• Stk. 4. Naturstyrelsen kan give tilladelse til, at der ved reguleringen 

efter stk. 2, kan anvendes salonrifler, der kan indeholde mere end 2 

patroner, herunder halvautomatiske salonrifler.

Råge



Sølvmåge 

• § 16. Naturstyrelsen kan give tilladelse til regulering af sølvmåge hele året, 

herunder til ødelæggelse af reder og æg, jf. lovens § 46, stk. 2, nr. 1, med 

henblik på at beskytte anden fauna og at imødegå fare for mennesker eller 

menneskers sundhed.

• Stk. 2. Naturstyrelsen kan i særlige 

tilfælde ved regulering af sølvmåge give 

tilladelse til at anvende riflede våben, 

hvor drivmidlet er luft, jf. § 1, stk. 5, i 

bekendtgørelse om våben og ammunition 

der må anvendes til jagt m.v., samt 

fravige krav i § 3, stk. 1, nr. 4, i 

bekendtgørelse om våben og ammunition 

der må anvendes til jagt m.v.



Husskade og krage 

• § 17. I egne, hvor husskade og krage 

forvolder skader på markafgrøder eller 

den øvrige fauna, kan Naturstyrelsen 

give tilladelse til, at disse arter 

reguleres med skydevåben og fælder i 

perioden 1. februar - 15. april. 

Regulering kan finde sted fra 1 time før 

solopgang til solnedgang. Dog kan 

regulering med fælder ske hele døgnet.

• Stk. 2. Naturstyrelsen kan give 

tilladelse til, at regulering af krage og 

husskade kan ske ved brug af kunstigt 

skjul og kunstige lokkefugle.



• Stk. 3. På ejendomme, for hvilke der er udarbejdet og gennemført 

naturforbedringer i h.t. biotopplaner, jf. § 14, stk. 2, nr. 3, i 

bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber, kan 

Naturstyrelsen give tilladelse til regulering af krage ved brug af fælder i 

perioden 16. april - 30. april.



Undslupne pelsdyr

§ 25 Stk. 3. Naturstyrelsen kan give tilladelse til anvendelse af motorkøretøj 

ved regulering af de i stk. 1 nævnte arter samt ved regulering af mårhund 

efter § 8, stk. 3.(hele døgnet)



Ansøgning om forudgående tilladelse

Ansøgning om forudgående tilladelse m.v.

§ 27. Ansøgning om forudgående tilladelse efter reglerne i kapitel 3 og 4 
til regulering skal indgives digitalt til Naturstyrelsen. Afgørelse i anledning 
af ansøgningen meddeles på mail. Stk. 3. En kopi af tilladelsen skal 
medbringes i forbindelse med udøvelsen af den tilladte regulering og på 
forlangende vises til politiet.

§ 28. Det er et vilkår for forudgående tilladelse, at der til Naturstyrelsen 
sker indberetning af omfanget af reguleringen senest 4 uger efter den 
tilladte reguleringsperiodes udløb.

Stk. 2. Naturstyrelsen kan stille andre vilkår til tilladelsen, herunder at 
vildtafværgemidler anbefalet af Naturstyrelsen har været anvendt og 
stadig anvendes i forbindelse med reguleringen.



§ 29. Regulering af vildt skal ske med glatløbet haglgevær, riflet våben eller, 

hvor det er særligt nævnt, ved fangst af vildt i fælder. Naturstyrelsen kan i 

særlige tilfælde give tilladelse til anvendelse af bue.

Stk. 2. Naturstyrelsen kan give tilladelse til, at regulering kan ske uden at 

medbringe egnet apporterende hund, uanset reglen i lovens § 24.



• § 30. Ved regulering må kunstigt skjul, kunstige lokkefugle eller kunstigt 

lys ikke anvendes uden tilladelse fra Naturstyrelsen, medmindre andet 

fremgår af denne bekendtgørelse. Reguleringen må ikke ske på 

foderpladser eller fra

motorkøretøjer uden

tilladelse fra Naturstyrelsen,

medmindre andet fremgår

af denne bekendtgørelse.



• § 31. Regulering efter denne bekendtgørelse kan ske uanset følgende 
regler i lov om jagt og vildtforvaltning:

• 1) § 18, stk. 1, om forbud mod jagt på arealer, der er mindre end 1 ha.

• 2) § 19, stk. 1, om forbud mod under jagt at afgive skud inden for en 
afstand af 50 m fra beboelsesbygninger.

• 3) § 19, stk. 2, om forbud mod jagt på fiskeriterritoriet inden for en 
afstand af 100 m fra arealer, der har status som sommerhusområde, og 
500 m fra arealer, der har status som byzone.

• 4) § 22, stk. 1, nr. 3, om forbud mod haglnedfald på anden persons bolig, 
have eller gårdsplads.



Bestemmelser for fælder

§ 32. For fælder til brug ved regulering af pattedyr og fugle gælder følgende 

bestemmelser:

1) Fælden skal indrettes således, at fangne dyr ikke skades eller dræbes. 

Fælden skal konstrueres således, at fangne dyr ikke kan komme i fysisk 

kontakt med hinanden. Fangne dyr skal kunne besigtiges i fælden, når denne 

er lukket.

2) Fælden må anvendes hele døgnet og skal efterses hver dag morgen og 

aften, jf. dog stk. 4. (elektronisk overvågning)

3) Når fælden efterses, skal fangne dyr straks udtages. Dyr, som ikke må 

reguleres ved fangst i fælde, eller som ikke må reguleres ved fangst i den 

pågældende fælde, eller på det pågældende sted eller tidspunkt, skal straks 

frigives jf. dog stk. 2, 5. pkt.



4) Dyr, som ikke straks slippes fri, skal aflives i 

fælden eller umiddelbart efter udtagelsen

af fælden.

5) Fælden må ikke nedgraves.

6) Fælden skal være tydeligt forsynet med

den ansvarliges kontaktoplysninger.

7) Fælden skal være lukket for fangst

på steder og i perioder, hvor fældefangst

af de dyr, som fælden er beregnet til, 

ikke må fanges.

8) Fælden skal være flytbar og kasseformet 

med faste, solide hjørner.



• Stk. 2. For fælder til brug ved regulering af pattedyr gælder, at fælden 

udvendigt ikke må være større end 60 (H) x 60 (B) x 250 (L) cm. 

Indgangsåbninger skal være placeret i enden af fælden. For fælder til 

fangst af ræv og mårhund må indgangsåbningen maksimalt være 60 (H) x 

60 (B) cm. For fælder til fangst af andre pattedyr må indgangsåbningen 

maksimalt være 30 (H) x 30 (B) cm. Ved bifangst af pattedyr, som nævnt 

i § 8, stk. 1, i en fælde med en indgangsåbning på mellem 30 (H) x 30 (B) 

cm. og 60 (H) x 60 (B) cm., gælder kravet i stk. 1, nr. 3, 2. pkt., om 

frigivelse, ikke. 

Fælder til brug ved regulering af pattedyr skal være overdækkede, 

således at lokkemad ikke kan ses gennem fældens overside og sider, men 

kun gennem fældens ender.



• Stk. 4. Eftersyn morgen og aften, jf. stk. 1, nr. 2, kan erstattes af en 

elektronisk kommunikationsenhed (f.eks. sms sender), der giver besked, 

så snart fælden er udløst. Fra beskeden er sendt, må der maksimalt gå 

12 timer inden fælden tilses fysisk. 

Kommunikationsenheden skal foretage et elektronisk fældeopsyn morgen 

og aften, således at det sikres, at kommunikationsenheden virker efter 

hensigten og fælden ikke er udløst (statusbesked). Såfremt en 

statusbesked udebliver eller melder om fejl, må der maksimalt gå 12 

timer inden fælden tilses fysisk. 

Ved opsætning af en fælde med elektronisk kommunikationsenhed skal 

fælden tilses fysisk minimum en gang dagligt de første tre dage med 

henblik på at sikre, at kommunikationsenheden er aktiv og fungerer 

korrekt.



• Stk. 5. Naturstyrelsen kan i 

særlige tilfælde og efter 

betingelserne i § 26 gøre 

undtagelse fra reglerne i stk. 1, 

2 og 3. (fældernes udformning, 

størrelse og håndtering af fange 

dyr)

• Stk. 6. Regulering ved brug af 

fælder i henhold til § 17,stk. 1 

og stk. 3, må kun foretages af 

personer, der har gyldigt 

jagttegn. (Krage og husskade)



§ 33. Ved regulering bør det tilstræbes at regulere unger før moderdyr. 

Dræbes et moderdyr, skal ynglen så vidt muligt også dræbes. Befinder 

ynglen sig på et areal, hvor den pågældende ikke er jagtberettiget, skal 

den jagtberettigede eller ejeren snarest muligt underrettes om ynglens 

tilstedeværelse.



Specielt for invasive pattedyrarter
(mink, mårhund, vaskebjørn, bisamrotte og sumpbæver)  

• Må reguleres hele året

• Der er indført almindelig jagttid fra 1/9 til 31/1.

• Tidsrummet, hvor invasive pattedyr må reguleres, er udvidet, så det 

gælder fra 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang.

• Mårhund må dog reguleres hele døgnet

• Ovennævnte udvidelse gælder også fra skydestiger og skydetårne 

(efter de generelle regler for disse)



Bekendtgørelse om skydevåben m.v.

§ 1. Følgende skydevåben må anvendes til jagt og til 

regulering efter reglerne i bekendtgørelse om vildtskader, 

når de er i forsvarlig stand:

1) Glatløbede haglgeværer med en pibelængde på mindst 

55 cm, der højst er af kaliber 12, og som ikke kan 

indeholde mere end 2 patroner.

2) Riflede våben, bortset fra helautomatiske rifler. 

Halvautomatiske rifler må dog højst kunne indeholde 2 

patroner.

-Til regulering af råger findes mulighed for at søge 

tilladelse til anvendelse af halvautomatiske salonrifler, 

der kan indeholde mere 2 patroner.



§3. Jagtammunition til riflede våben må anvendes til jagt på og regulering 

af de nævnte arter, når følgende krav er opfyldt



§ 25. Bestemmelserne gælder for

1)Vildt, for hvilket, der er fastsat jagttid efter jagt- og 
vildtforvaltningsloven

2)Vildt, der er omfattet af bekendtgørelse om vildtskader, bortset fra 
muldvarpe, studsmus og ægte mus, dog ikke brandmus.

§ 26. Der er forbud mod indfangning i naturen af vildt, der er omfattet af §
25.

§ 27. Handel med og transport af pattedyr, omfattet af § 25, er tilladt under 
forudsætning af, at de er lovligt nedlagt eller ombragt.

Stk. 2. Handel med og forsendelse af levende vildt, der er omfattet af § 25, 
må kun ske efter tilladelse fra Naturstyrelsen.

Artsfredningsbekendtgørelsen



Habitatdirektivet

Artikel 2

1. Formålet med dette direktiv er at bidrage til at sikre den biologiske diversitet ved at 

bevare naturtyperne samt de vilde dyr og planter inden for det af medlemsstaternes område 

i Europa, hvor Traktaten finder anvendelse.

2. De foranstaltninger, der træffes efter dette direktiv, tager sigte på at opretholde eller 

genoprette en gunstig bevaringsstatus for naturtyper samt vilde dyre- og plantearter af 

fællesskabsbetydning.

3. De foranstaltninger, der træffes efter dette direktiv, tager hensyn til de økonomiske, 

sociale og kulturelle behov og til regionale og lokale særpræg.

Bevaring af naturtyper og af levesteder for arter
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Habitatdirektivet
Artikel 3

1. Der oprettes et sammenhængende europæisk økologisk net af særlige 

bevaringsområder under betegnelsen Natura 2000. Dette net, der består af 

lokaliteter, der omfatter de naturtyper, der er nævnt i bilag I, og 

levesteder for de arter, der er nævnt i bilag II, skal sikre opretholdelse 

eller i givet fald genopretning af en gunstig bevaringsstatus for de 

pågældende naturtyper og levestederne for de pågældende arter i deres 

naturlige udbredelsesområde.

Natura 2000-nettet omfatter ligeledes de særligt beskyttede områder, som 

medlemsstaterne har udlagt i medfør af direktiv 79/409/EØF.

2. Hver medlemsstat bidrager til oprettelsen af Natura 2000 i forhold til 

andelen af naturtyperne og levestederne for arterne efter stk. 1, der er 

repræsenteret på dens område. I overensstemmelse med artikel 4 udpeger 

hver stat med henblik herpå lokaliteter som særlige bevaringsområder 

under hensyn til målene i stk. 1.
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Fuglebeskyttelsesdirektivet

1. Dette direktiv vedrører beskyttelse af alle de fugle- arter, som i vild tilstand 

har deres naturlige ophold på medlemsstaternes område i Europa, hvor 

traktaten finder anvendelse. Det omhandler bevarelse, forvaltning og 

regulering af de pågældende arter og fastsætter regler for udnyttelse af de 

nævnte arter.

2. Medlemsstaterne træffer ud fra de i artikel 2 om- handlede hensyn alle 

nødvendige foranstaltninger for at beskytte, opretholde eller genskabe 

tilstrækkeligt forskelligartede og vidtstrakte levesteder for alle de i artikel 1 

omhandlede fuglearter. 2. Beskyttelse, opretholdelse og genskabelse af 

biotoper og levesteder omfatter i første række følgende foranstaltninger: a) 

oprettelse af beskyttede områder; b) vedligeholdelse og forvaltning i 

overensstemmelse med de økologiske krav af levesteder både i og uden for 

de beskyttede områder; c) genskabelse af ødelagte biotoper; d) oprettelse 

af nye biotoper.
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Ordensbekendtgørelsen

§ 12. Det er forbudt at benytte skydevåben, buer, slangebøsser eller 

lignende, at tænde bål, eller at kaste sten, snebolde, vand eller andet, 

hvis dette kan medføre fare eller ulempe for forbipasserende.

§ 2. Hvor ikke andet fremgår, finder denne bekendtgørelse anvendelse på 

borgernes adfærd på veje eller på andre steder, hvortil der er almindelig 

adgang. 



Dyreværnsloven

§ 1. Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, 

lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe.

§ 13. Den, der vil aflive et dyr, skal sikre sig, at dyret aflives så hurtigt og 

så smertefrit som muligt. Aflivning ved drukning må ikke finde sted.

Stk. 2. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om aflivning af dyr, 

herunder regler om slagtning og om forbud mod visse aflivningsformer samt 

regler om, at aflivning af visse større dyr kun må foretages af en dyrlæge 

eller en anden autoriseret person.



Levende vildt tilhører ingen.

Jagtretten til et areal indebærer retten til 
at opsøge, forfølge, nedlægge og 
efterfølgende sætte sig i besiddelse af 
vildtet.

Kun indehaveren af jagtretten må sætte sig 
i besiddelse af dødt vildt, der befinder sig 
på hans ejendom.

Ejendomsret til vildt opstår først, når den 
jagtberettigede har taget vildtet I sin 
besiddelse

Ejendomsretten til vildt



Nødret; hvad er det?

• Loven tilsidesættes til fordel for noget 
vigtigere (udfri dyret for lidelser)

• IKKE en gavebod

• NØD = helt ekstraordinær situation 
således at aflivning helt åbenlyst er den 
eneste forsvarlige mulighed (bonus pater 
familias)

• Udøveren (jægeren) bærer det FULDE 
ansvar for sin handling og kan straffes for 
jagtlovsovertrædelse

Aflivning af nødstedt vildt



Hold dig opdateret med lovgivningen

Informationer om love og bekendtgørelser kan findes mange steder på 

internettet.

Lovgivningen omkring jagt og regulering kan naturligvis altid findes på 

www.retsinfo.dk eller på Naturstyrelsens hjemmeside www.nst.dk, men 

det  kan være vanskeligt at læse lovgivningen rigtigt, da 

ændringsbestemmelser m.v. ikke altid er skrevet ind i lovteksterne, men 

skal findes i separate bekendtgørelser.

Den enkleste måde at holde sig opdateret på lovgivningen omkring jagt 

er at benytte Jægerforbundets hjemmeside www.jaegerforbundet.dk.

Man klikker på ”Jagtinfo” i bjælken øverst på forsiden og derefter på 

”Jagtlovgivning” i temaet til venstre på den efterfølgende side, 

hvorefter man kommer ind på siden 

http://www.jaegerforbundet.dk/Jagtlovgivning.474.aspx hvor al den 

relevante lovgivning er listet op. Alle love og bekendtgørelser bliver 

løbende opdateret, og ændringer bliver skrevet ind i selve lovteksterne.   

http://www.retsinfo.dk/
http://www.nst.dk/
http://www.jaegerforbundet.dk/
http://www.jaegerforbundet.dk/Jagtlovgivning.474.aspx

