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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 
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