PROBLEMER MED
SKADEVOLDENDE VILDT?
Løsningen er at samarbejde
med de frivillige reguleringsjægere

Frivillige reguleringsjægere
Danmarks Jægerforbund ønsker at optimere reguleringsarbejdet. Opgaven er at regulere vildtarter og bekæmpe
invasive arter, der udgør et erhvervs- eller samfundsmæssigt
problem. Det gøres gennem et frivilligt netværk af uddannede
reguleringsjægere.
Et frivilligt netværk af reguleringsjægere, stiller deres hjælp
til rådighed for kommuner,
private og Naturstyrelsen i
forbindelse med bekæmpelse af
invasive arter som mårhund og
skadevoldende vildt som f.eks.
råger eller husmår.
Hvorledes den enkelte opgave
løses, er situationsbestemt af
de lokale forhold.
Jægerne er repræsenteret i
kommunernes Grønne Råd.
Der udpeges én kontaktperson
for regulering i den enkelte
kommune.

Uddannelsen giver
reguleringsjægeren indsigt i de
lovmæssige elementer i forhold
til regulering i direkte
kombination med en praktiske
del omkring fældefangst,
sikkerhed mv.
Reguleringsjægeren er med
andre ord klædt godt på til at
varetage opgaven sikkert,
effektivt og opdateret på
reglerne. Ved organiseringen i
et netværk vil reguleringsjægerne yderligere kunne
understøtte hinanden og
udveksle erfaringer.

Hvorfor vælge et samarbejde
med reguleringsjægerne?

At reguleringsjægerne er
organiseret i Danmarks
Jægerforbund giver fordele i
forbindelse med uddannelse,
koordinering, økonomi i
forbindelse med samlede indkøb
og optimal udnyttelse af indkøbt
udstyr.

En reguleringsjæger er en
jæger, der har gennemgået et
uddannelsesforløb i Danmarks
Jægerforbund.

Koordineringen på landsplan
sker via en projektleder, der
sidder i Danmarks Jægerforbunds administration.

Kontaktpersonen varetager
kontakten til kommunen og
borgerne vedrørende
reguleringsopgaver.

Projektet finansieres
med midler
fra Dansk Pelsdyravler
forening

Aftaler og pris

Få mere at vide

Kontaktpersonen i de enkelte
kommuner hjælper med, at der
udarbejdes en aftale mellem
rekvirenten og reguleringsjægeren. Danmarks Jægerforbund har udarbejdet en
standardkontrakt, der kan
fungere som et udgangspunkt
for en aftale.

Ønsker I yderligere information,
er I velkomne til at kontakte:

Lokale forhold kan have
indflydelse på hvordan opgaven
løftes. Lokalt er der fuld frihed
til at indgå andre aftaler.
Reguleringsjægeren er frivillig.
Der kan dog være tale om en
kompensation for udgifter, til
f.eks. transport, indkøb af
fælder, kameraer og evt.
ammunition.
Vil I gerne i kontakt med en
reguleringsjæger?
På www.jaegerforbundet.dk kan
I finde en oversigt over, hvem I
kan kontakte i jeres lokalområde for at blive sat i
forbindelse med en reguleringsjæger. På siden kan I også læse
mere om projektet.

Peter Smærup
Projektleder
Danmarks Jægerforbund
Tlf.: 27 80 28 41
E-mail: psm@jaegerne.dk
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OM DANMARKS JÆGERFORBUND
Med godt 900 lokale jagtforeninger og over 90.000 medlemskaber er Danmarks Jægerforbund en af landets store grønne organisationer. Danmarks Jægerforbund varetager danske
jægere interesse ved at kæmpe for mest muligt jagt og natur.
Danmarks Jægerforbund øver politisk indflydelse gennem repræsentation i Vildtforvaltningsrådet og andre ministerielt nedsatte udvalg.
Vi har tætte samarbejder med Naturstyrelsen og NaturErhvervstyrelsen, og vi har sæde i
stort set alle kommunale grønne råd.
Læs mere om Danmarks Jægerforbund på www.jaegerforbundet.dk

