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Både nationalt og ikke mindst internationalt sker der meget på trækvildtområdet.  

Nogle af de vigtigste emner vi i det forgangne år i udvalget har drøftet, vil jeg her kort komme ind på.   

Et af punkterne omhandler vores 4 gåsearter Kortnæbbet gås, grågås, Bramgås og sædgås.   

For kortnæbbet gås som vi jo forvalter efter det adaptive princip, ser det ud til at bestanden antalsmæssigt er 

på vej ned mod det fastsatte bestandsniveau på 60000. Beregning af forårsbestanden ligger på 67000 hvilket 

resulterer i en uændret afskydningskvote i forhold til sidste år dvs 15400 til DK og 6600 til No Sidste års udbytte 

ser ud til at ligge lidt lavere end tidligere års afskydning årsagen kan måske ligge i at trækmønstret for 

bestanden har ændret sig de seneste år. En stigende del af bestanden er begyndt at trække ind over Sverige og 

Finland hvor man ikke har ønsket jagttid på arten.  

Grågæs og bramgæs har gennem de seneste år været i stærk fremgang dog ser det nu ud til at bestandene er 

ved at stabilisere sig.   

Da bestanden af grågæs stadig er i god kondition og større end ønsket, fastholdes jagttiden uændret for arten 

således at vi også i år kan jagte grågæs i august ud fra samme regler som sidste år, dvs i denne måned kun jagt 

på omdriftsarealer i områder hvor der er mindst 300 meter til vandflader over 3 hektar.  

 

Bestanden af Tajgasædæs er i fremgang hvilket har betydet at der internationalt er vedtaget at afskydningen 

kan øges fra 3 til 9 % dog får vi desværre ikke gavn af det i DK da der mangler datagrundlag omkring 

fordelingen af TAiga og Tundra sædgæs, i udbyttet fra de tre kommuner hvor der er jagttid på sædgæs. I øvrigt 

et rigtigt godt eksempel på at det er vigtigt at indsende vinger, og for sædgæs også hoveder, da det i høj grad 

er herigennem data om arternes tilstand fremkommer. I den forbindelse kan nævnes at vi, i arbejdet med at få 

flere vinger indsendt, i trækvildtudvalget, Strand og havjagtudvalget sammen med DCE nu igangsætter et 

forsøg med at opstille frysere i områder hvor der typisk er tradition for trækjagt. I vores kreds opstilles der 

således en fryser ved Korsholm i Skjern, JK Jagt og Fiskeri i Ringkøbing samt i Thyborøn Harboøres jagtforenings 

klubhus, desuden udarbejdes nogle labels som man blot udfylder og smider i posen med vinger. Vi håber med 

forsøget at det bliver mindre bøvlet at aflevere vinger så vi får flere vinger sendt ind og dermed også et håb om 

at vi ikke fremadrettet skal miste jagt på grund af manglende datagrundlag. 

Anskydningsproblematikken er som i tidligere år et tilbagevendende emne. Som følge heraf er der nu gennem 

nogle år drøftet et samarbejde med de Norske jægere om at oprette kurser uden der er kommet noget konkret 

ud af det. – Håber vi i forbundet snarest finder resourcer til kurser da mange nye gåsejægere kommer til i takt 

med at bestandene efterhånden kan opleves over hele landet.  

 

Desværre har vi mistet jagten på Havlit Fløjsand og Taffeland årsagen skyldes at bestandene er i tilbagegang. 

Det erkendes at det ikke er jagten i DK der er en trussel mod arterne men da DK har tilsluttet sig at følge 

internationale anbefalinger har vildtforvaltningsrådet indstillet til ministeren at der ikke skal være jagttid på 



disse arter. I trækvildtudvalget opfordrer vi til at der hurtigst muligt udarbejdes forvaltningsplaner for Havlit, 

Fløjlsand og Taffeland  så vi ad den vej igen kan få jagten tilbage på disse.  

 

I foråret blev vi i trækvildtudvalget af DCE spurgt om jægerne kunne være behjælpelige med at levere 

mandskab og motorbåde til edderfugletællinger i de danske farvande. Vi forsøgte på baggrund af vort 

lokalkendskab at finde folk som kunne løse opgaven – det lykkedes over alt forventning - dejligt at se at 

jægerne også her kan bidrage med naturforvaltning. Vi har fået stor ros for indsatsen så stor tak herfra til de 

som lagde tid og energi i opgaven   

 

Som følge af den grønne omstilling bliver der i meget hurtigt tempo opsat vedvarende energianlæg hvilket vi 

absolut ikke er imod men desværre har vi måttet konstatere at der i flere tilfælde er forsøgt opstillet anlæg 

hvor grundlaget simpelthen ikke har været i orden. Derfor har vi i trækvildtudvalget udarbejdet forslag til DJ´s 

politik for området – forslaget håber vi bliver godkendt på det kommende repræsentantskabsmøde. Samtidigt 

har vi opprioriteret fokus på nogle af de fremtidige energianlæg som skal opstilles på land og langs vores 

kyster. Generelt mener vi ikke at der i vvm redegørelserne har været tilstrækkelige undersøgelser omkring 

påvirkning af trækruterne ind til de, i forhold til anlæggene, nærtliggende reservatnetværk.  

  

I de kommende år indtil udgangen af 2024 skal vores reservater op til revision. I den forbindelse skal der 

oprettes brugergrupper. Administrationen er på sagen og når de respektive områder skal revideres vil 

JR/kredse, som har lokalkendskab hertil, blive kontaktet for anmodning om at finde en repræsentant til 

brugergruppen. 

 

Ligeledes skal der for en ny 5 årig planperiode ske revision af vores Natura 2000 områder. I forbindelse hermed 

er Basisanalyserne nu i høring med deadline 16/9.  Vi prioriterer i trækvildtudvalget dette arbejde meget højt 

da, det meget nemt kan berøre vores interesser hvis fejl i analyserne ikke bliver påtalt og rettet, derfor er der 

netop nu sendt materiale ud til JR for gennemsyn og kommentering. Administrationen skal senest den 6 

september have modtaget eventuelle indsigelser herefter vil alle bemærkninger blive samlet sammen og 

indsendt.     

 

Tilsidst vil jeg udtrykke min glæde over at trækvildtarbejdet i DJ er opprioriteret bla med oprettelse af 

”WATERFOWLERS Network”  et internationalt arbejde omkring styrkelse af vandfugles ynglepladser, et arbejde 

som jeg håber og tror på over en årrække vil styrke vores trækvildt i betydelig grad. Det er også med glæde at 

konstatere at artikler i JÆGER omhandlende trækvildt, stille og roligt avancerer fra en position bagerst i bladet, 

op mod en bedre placering, som i øvrigt de mange interesser for denne jagtform fortjener.        

  

    


