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Høring af udkast til ændring af vildtskadebekendtgørelsen j.nr. 2020-1684 

Danmarks Jægerforbund har følgende kommentarer og ændringsforslag: 

AD §6 
Danmarks Jægerforbund ønsker at tilføje: ”- Herunder med bue”. Dette begrundes i, 
at jagttiden på kanin er reduceret til at starte den 1. november og ikke som tidligere 
den 1. september. Da jagt med bue visse steder i landet har været et effektivt 
redskab til forvaltning af kanin i september og oktober, vil der stadig være et behov 
for at udføre regulering i denne periode. Danmarks Jægerforbund er af den 
opfattelse, at der vil være unødig administration, hvis der skal indhentes specifik 
reguleringstilladelse når, der skal ske regulering af kanin med bue. 

AD §8 stk. 2 
Danmarks jægerforbund  foreslår følgende ændring til teksten: Reglerne i lovens § 28 
om udfodring og beskydning på jorden i umiddelbar nærhed af foderplads samt 
forbuddet mod anvendelse af elektronisk udstyr til lokalisering af vildtet, herunder 
varmesøgende apparater og apparater med elektronisk billedforstærkning, jf. §11 stk. 
1 nr. 3, og brug af kunstigt lys, spejle og andre indretninger til belysning af målet, jf. 
§ 11, stk. 1, nr. 4, i bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og 
jagtredskaber, finder ikke anvendelse ved regulering efter denne bestemmelse. 

Forslaget skyldes et ønske om mulighed for anvendelse af billedbeskeder fra 
overvågning af foderpladser til mårhund og vaskebjørn som led i selve 
reguleringssituationen. Denne mulighed er meget vigtig for inddragelse af et stort 
antal jægere og dermed for reguleringsindsatsen. 

AD §8 stk. 5 
Danmarks jægerforbund anerkender fuldt ud de sikkerhedsmæssige aspekter, som 
lægger op til formuleringen i udkastet. Af samme grund har vi også udformet sæt 
retningslinjer for anvendelse af lysforstærkende sigtemidler samt afgivelse af skud om 
natten i almindelighed. Det er dog vigtigt, at vildtskadebekendtgørelsen 
bestemmelser for anvendelse af lysforstærkende sigtemidler er i tråd med praksis og 
understøtter størst mulige udbytte den enkelte jæger. Derfor foreslår vi, at udtrykket 
”på anlagte foderpladser” udskiftes med ”i forvejen anlagte skydepladser”. Dette 
fastholder muligheden for anvendelse ved anstandsjagt i andre planlagte 
sammenhænge - f.eks., ved gravkomplekser, faunapassager eller steder, hvor 
mårhund og vaskebjørn naturligt søger deres føde. 

AD §8 stk. 4 og 5 
Ved ophævelsen af krav om tilladelse fra Miljøstyrelsen til anvendelse af håndholdte 
termiske eller lysforstærkende spottere og lysforstærkende sigtemidler, forventer 
Danmarks Jægerforbund desuden, med udgangspunkt ordlyden i tidligere tilladelser til 
denne anvendelse, at regulering fra hus (beboelse, udhuse, lader og lign.) kan ske 
uden yderligere tilladelse, da dette jf. §1 stk. 1 i bekendtgørelse om udsætning af 
vildt, jagtmåder og jagtredskaber betegnes som kunstigt skjul. Ifølge bekendtgørelse 
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om vildtskader §8 stk. 2 må særlige arter, herunder mårhund og vaskebjørn, netop 
nedlægges fra kunstigt skjul jf. kap. 1 i førstnævnte bekendtgørelse. 

AD §15 stk. 1 nr. 2)/Bilag 1 
I bilag 1 nævnes de områder, som i henhold til skarvforvaltningsplanen p.t er vigtige 
opvækstområder for fiskeyngel. Da skarvforvaltningsplanen revideres en gang 
imellem, kunne man i stedet skrive, at der kan gives tilladelse til regulering af skarv i 
de områder, som til enhver tid er oplistet i planen (svarende til bestemmelsen i § 8, 
stk. 1, nr. 2 om regulering af invasive arter i henhold til EU’s ”dødliste”). 

AD §29 
Danmarks Jægerforbund foreslår en forenkling af gældende og foreslåede tekst, 
således, at bue kan indgå som reguleringsredskab på lige fod med haglvåben og riffel.  

AD §32 stk. 3 
Danmarks jægerforbund finder udtrykket ” Fælden skal være lukket for fangst på 
steder og i perioder, hvor fældefangst af de dyr, som fælden er beregnet til, ikke må 
fanges” uhensigtsmæssig, da god praksis, til eksempel effektiv fangst af 
mårhundehvalpe, afhænger af muligheden for at fælderne står åbne, men er 
deaktiverede, således dyrene tilvænnes fælderne før fangst. Vi foreslår derfor 
udtrukket ”lukket” erstattet med ”deaktiveret”. Derved opstår ikke tvivl om 
intensionen med ordlyden. 

AD §32 stk. 4 
Danmarks Jægerforbund foreslår en ændring af teksten ” Fælden skal være flytbar og 
kasseformet med faste, solide hjørner”, således der fremover vil stå ”Fælden skal 
være kasse- eller rørformet og solidt bygget”. Dette åbner mulighed for, at fælder 
kan bygges op af andre velegnede materialer, f.eks. plastrør, uden at øvrige 
rammebetingelser kompromitteres  

AD §33 
Danmarks Jægerforbund foreslår følgende ændring af teksten ”For fælder til fangst af 
ræv, mårhund og vaskebjørn må indgangsåbningen maksimalt være 60 (H) x 60 (B) 
cm.”, således vaskebjørnen nævnes sammen med ræv og mårhund. 

Alle øvrige ændringer: ok. 
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