
Kredsmødet, den 29/6 2021 

 

Beretning fra trækvildtudvalget 

 

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

Af emner som har direkte interesse for vort område er: Vedvarende energianlæg, Natura 2000 planer, Gæs, 

Edderfugl og vingeindsamling. 

 

Inden 2027 vil stort set hele kyststrækningen fra Thyborøn til Hvide Sande, i en afstand varierende fra 8 til 22 

km fra kysten være etableret med havvindmøller her har vi i trækvildtudvalget engageret os i debatten bl.a. i 

forhold til fuglenes trækkorridorer. Forhåbentligt bliver der lyttet til vores argumenter i alt fald kan vi se at vore 

høringssvar har givet refleksion.  

 

Naturplaner: Basisanalysen, som sidste år var i høring er nu vedtaget: Analysen danner baggrund for de 

endelige planer som er planlagt til at komme i høring i november 2021. Når materialet bliver frigivet vil det 

blive sendt ud til Jægerrådene til gennemsyn og kommentering. Fagstaben vil så samle sammen og indsende et 

samlet høringssvar.     

 

Gæs: For de kortnæbbede gæs, som har adaptiv forvaltning, skulle handleplanen have været oppe til revision 

senest 2022, denne revision er udsat til 2024. Arten havde en rigtig god ynglesucces sidste år! så på trods af at 

der i den forgangne sæsson var et stort udtag både i Norge og DK (16034 – No 4318 DK 11714) anbefales næste 

sæssons afskydningskvote øget ganske lidt. (24000 DK 16800 NO 7200) 

 

Skovsædgæs ser også ud til at være i positiv udvikling hvilket resulterer i en anbefalet kvote på 320, det vil dog 

ikke få betydning for vort område da det kun er i Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner arten har 

jagttid. På trods heraf indberettes der dog en del sædgæs nedlagt i store dele af landet hvor arten ikke har 

jagttid, hvilket er bemærket internationalt, så hermed en opfordring til at være påpasselig med at indberette 

nedlagte sædgæs i de rette kommuner i skemaet. I øvrigt er det meget vigtigt at hoveder fra nedlagte sædgæs 

sammen med vinger indsendes, da disse giver vigtig viden om bestanden. Det forholder sig faktisk sådan at hvis 

datagrundlaget havde været bedre for arten, kunne der måske have været tilladt jagt i større dele af landet.  

 

For grågæs ser det ud til at bestanden har en lille fremgang men datagrundlaget er meget usikkert dog skønnes 

det at udtaget totalt kunne øges med 15 %. For Bramgæs ser det ud til at bestanden er ved at stabilisere sig. 



Anskydning på vore gåsearter har stor international bevågenhed og i flere af flyway landene er der ønske om at 

øge indsatsen omkring undersøgelser for anskydning (f.eks ser det ud til at bramgæssene specielt i Hollandske 

undersøgelser har høje anskydnings % 16 – 26 %) 

 

For Edderfugl ser det ud til at ynglesuccessen er faldende dette har resulteret i at DCE har givet den status 

”Næsten Truet” hvilket kan få indflydelse på jagten. Der er dog en forvaltningsplan på vej som hvis den bliver 

vedtaget vil resultere i adaptiv forvaltning. Dette vil betyde at der fortsat i et eller andet omfang i forhold til 

bestandsstørrelse kan være jagt på edderfugl. I øvrigt bidrog danske jægere sidste år med optælling af 

ynglende edderfugl det gav vigtige data og stor ros til jægerne. 

 

Det nye forsøg med at opstille frysere rundt omkring i landet til indsamling af vinger har vist sig at være en 

succes så derfor indkøbes endnu 4 frysere til opstilling i områder hvor der traditionelt skydes meget trækvildt. 

Vingeindsamlingen giver vigtig viden om arterne og danner i stigende grad grundlag for beslutningerne når der 

forhandles jagttider -  så tak til alle jer som har sendt vinger ind og tak til jer som har været behjælpelig med 

at have frysere stående. 

 

Niels-Erik       


