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Formålet med reguleringskorpset 

Danmarks Jægerforbunds Reguleringskorps er oprettet med det formål at yde bistand 
ved regulering af vildt efter den til enhver tid gældende lovgivning. Målgruppen er 
fortrinsvis privatpersoner og kommunernes tekniske forvaltninger, der har behov for at 
regulere vildt, men som ikke selv har mulighed for at foretage reguleringen, enten fordi 
de pågældende ikke er i besiddelse af jagttegn, eller fordi man ikke har den fornødne 
praktiske viden. Bistanden vil som regel blive formidlet via vildtkonsulenten på 
Naturstyrelsens lokale enheder. 
 
 
Baggrund 

Naturstyrelsens enheder får ofte henvendelse fra folk, der på den ene eller den anden 
måde er udsat for vildt, der forårsager skade. Nogle af problemerne kan klares med 
vildtafværgemidler, i andre tilfælde kan det blive aktuelt at regulere individer af den 
vildtart, der forårsager skaderne. 
 
I de tilfælde, hvor enheden råder til eller giver tilladelse til regulering, er der som 
regel ingen praktiske problemer, hvis det drejer sig om personer, der har jagttegn. 
 
Sagen stiller sig ofte anderledes, når personer uden kendskab til jagt har problemer 
med f.eks. by ræve, husmår på loftet eller en larmende rågekoloni. I sådanne tilfælde 
er der som regel behov for at kunne henvise til jægere, der er villige til at foretage en 
regulering, når det skønnes at være løsningen på problemet. 
 
Problemstillingen har været drøftet mellem Danmarks Jægerforbund og 
Naturstyrelsen. Jægerforbundet tilbød at etablere et reguleringskorps bestående af 
jægere, der på frivillig basis er villige til at påtage sig reguleringsopgaver. Tanken er, 
at kommunernes tekniske forvaltninger, enhedernes vildtkonsulenter m.fl. skal kunne 
henvise til korpset, når de kontaktes af borgere, der har problemer med regulering af 
vildt, de ikke selv kan løse. 
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Organisation 
 
Reguleringskorpset er oprettet under Danmarks Jægerforbund og har ingen formel 
tilknytning til Naturstyrelsen. 
 
Hver kreds under Danmarks Jægerforbund udpeger en kontaktperson, der står i 
forbindelse med et lokalt net af jægere. Kontaktpersonen formidler kontakterne til 
de enkelte regulerings-jægere på lokalt niveau og udarbejder en adresseliste over 
dem. Listen sendes til Danmarks Jægerforbunds kredsformand i den kreds hvorunder 
korpset hører og til den lokale vildtkonsulent. 
 
Klager i forbindelse med reguleringens udførelse behandles på kredsniveau med 
samtidig orientering til den lokale vildtkonsulent og hovedbestyrelsesmedlemmet i den 
pågældende kreds. 
 
Med hensyn til forsikring, har DJ lavet en forsikringsaftale omfattende en lovpligtig 
arbejdsskadeforsikring, en supplerende ulykkesforsikring og en 
erhvervsansvarsforsikring, der dækker i forbindelse med aktiviteter i foreningens regi, 
herunder opgaver for reguleringskorpset. De nærmere vilkår er beskrevet i separat 
bilag til denne skrivelse. 
 
 
Udførelsen af reguleringsopgaver. 
 
Reguleringsopgaver skal udføres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende 
lovgivning. At en person udpeges som reguleringsjæger giver således ikke specielle 
rettigheder. 
 
Da reguleringsjægeren endvidere optræder som repræsentant for Danmarks 
Jægerforbund og som ambassadør for jægerstanden i bred forstand, opfordres der 
til, at der under reguleringsopgaver udvises stor respekt for de jagtetiske regler. Der 
bør ydermere tages hensyn til andre menneskers evt. negative syn på aflivning af vilde 
dyr, ved at udføre opgaverne så udramatisk og diskret som muligt. 
Det er ikke tilladt, at transportere levende vilde dyr uden særlig tilladelse. 
 
Lovgivning og retningslinjer.  
 
Regulering af skadevoldende vildt er berørt af en række love og bekendtgørelser. 
Desuden bør en række almene forholdsregler iagttages. I det følgende vil nogle af de 
vigtigste forholdsregler kort blive resumeret. Der henvises dog til nedennævnte 
lovbekendtgørelse for en komplet beskrivelse af rammerne for reguleringsopgaver. 
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Lovgivning vedrørende reguleringsopgaver: 
 
Grundlaget for at udføre reguleringsopgaver er bestemmelserne i bekendtgørelsen 
om vildtskader. (Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 971 af 27.juni 2018).  
 
Heri præciseres, at for at reguleringen kan foretages, skal der være fare for 
mennesker, risiko for smitte eller et behov for at beskytte flora, fauna, afgrøder eller 
fiskeriinteresser. 
 
Det er desuden en betingelse for reguleringen, at ejeren eller brugeren af 
ejendommen skal være indforstået med, at der foretages regulering. Udover  
ejerens / brugerens beslutning forudsætter regulering, at de nødvendige tilladelser 
er udstedt. 
Det er ejeren / brugeren der søger om tilladelser til regulering. 
Husk indberetning af resultatet, inden 4 uger efter reguleringsperiodens udløb 
Jagtlejeren på en ejendom kan altså ikke uden ejerens tilladelse foretage eller få 
foretaget en regulering. 
 
Regulering må kun foretages af personer, der er over 18 år. Ved regulering ved 
beskydning, samt fældefangst af krager og husskader, er det også et krav, at den 
person, der udfører reguleringen, er i besiddelse af gyldigt jagttegn. 
 
Ved regulering gælder som udgangspunkt jagtlovgivningens almindelige regler - f.eks. 
om  medbringelse af egnet apporterende hund, når reguleringen foregår med haglgevær 
På og fra landarealer. 
Undtaget fra jagtlovens almindelige regler er dog bestemmelserne om: 

 mindste areal for jagtudøvelse 
 mindste afstand til beboelse for skudafgivelse 
 mindste afstande på fiskeriterritoriet til sommerhusområder og byzoner 
 forbud mod haglnedfald på anden persons bolig, have eller gårdsplads. 

Man bør naturligvis alligevel tage hensyn til omgivelserne og bruge sin sunde fornuft for 
at undgå konfliktsituationer. 
 
Ved fældefangst er det en betingelse, at de fangne dyr/ fugle aflives i fælden eller 
umiddelbart efter udtagning. Aflivningen skal ske ved brug af aflivningsmetoder, der 
er tilladte ifølge Dyreværnsloven. 
 
Ved beskydning af gråandrikker i kommunalt ejede damme og søer indenfor 
gråandens jagttid, regnes beskydningen i første omgang for jagt og ikke regulering. 
Er arealet under 1 ha, kræves der således dispensation fra Naturstyrelsen. 
 
Ifølge politiets ordensbekendtgørelse er det forbudt at benytte skydevåben på eller 
udover en vej på en sådan måde, at det kan medføre fare eller væsentlig ulempe for 
færdslen på vejen. Der kan i visse tilfælde være yderligere restriktioner for anvendelse 
af skydevåben i en ordensbekendtgørelse for lokalområdet. Inden man foretager 
regulering ved brug af skydevåben i bebyggede områder, skal den lokale 
politimyndighed derfor kontaktes med henblik på at afklare, om der er udvidede regler 
at tage hensyn til. Ved regulering med skydevåben i tæt bebyggede områder vil det  
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altid være hensigtsmæssigt, at politiet orienteres inden reguleringen foretages. 
 
Ifølge lov om mark og vejfred regnes undslupne pelsdyr for vildt, når de har været 
på fri fod i to måneder, og de må herefter skydes og fanges i fælde hele året. 
    
Regulering af undslupne pelsdyr vil oftest være aktuelt i forbindelse med mink. Er der 
ikke kendskab til udslip af mink på egnen indenfor de seneste to måneder, kan der 
foretages regulering. 
 
Retningslinjer for reguleringsopgaver: 
Når en person henvender sig til vildtkonsulenten for at få løst en reguleringsopgave, 
sker det typisk telefonisk, og resulterer efterfølgende i tilsendelse af en relevant pjece 
samt en henvisning til reguleringskorpset. Vildtkonsulenten har således ikke altid haft 
lejlighed til at vurdere problemet på stedet. 
Det er derfor vigtigt, at reguleringsjægerne ikke ukritisk foretager en regulering, men 
i de konkrete tilfælde selv vurderer, om den bør foretages. 
Hvis ikke regulering skønnes at være påkrævet, afvises det, og der rådgives i stedet 
om mulighederne for at afhjælpe problemet. 
 
Som hovedregel bør der ikke reguleres i perioden, hvor den pågældende dyreart 
har yngel, der er afhængig af de(t) voksne dyr. 
Hvis regulering i særlige tilfælde alligevel er nødvendig, skal yngelen så vidt muligt 
også dræbes. Hvis yngelen findes på et andet areal, skal den jagtberettigede eller 
ejeren underrettes om yngelens tilstedeværelse. 
 
For at undgå konfliktsituationer ved regulering i tæt bebyggede områder, bør man 
sikre sig, at naboer eller grundejerforening bifalder en regulering, før man går i 
gang. 
Det forekommer eksempelvis, at en husejer føler sig plaget af ræve, medens naboen 
godt kan lide dem og måske endda sætter mad ud til dem. 
Det bør overlades til rekvirenten at sørge for den lokale accept. 
 
Mange mennesker med hus og have ønsker at få reguleret krager og husskader af hensyn 
til sangfuglene. En regulering af krager og skader i villahaver ved beskydning, må 
imidlertid kun foretages i perioden 1. februar til 15. april, og vil have en så tvivlsom 
effekt og være så besværlig, at den bør undlades. Beskydning bør kun foretages, hvis 
det drejer sig om landbrugsejendomme eller andre større arealer. 
Det anbefales således, at krager og husskader i villahaver reguleres ifølge 
gældende regler om anvendelse af fælder til skadevoldende vildt. 
 
 
Administrative forhold 
Reguleringsopgaver foretages af reguleringskorpset uden opkrævning af honorar. 
 
Redskaber og materialer, der anvendes i forbindelse med reguleringens udførelse 
(fælder, lokkemad, patroner, skræmmemidler m.m.) fremskaffes af den enkelte 
reguleringsjæger efter aftale med rekvirenten. Dækning af udgifterne aftales ligeledes 
mellem de to parter. Enkelte DJ - kredse har indkøbt redskaber, der kan anvendes af 
reguleringskorpset. 
Oversigt over forhandlere af fælder m.m. findes bl.a. bagest i "Jæger". 
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Transport 
 
Dækning af transportudgifter opstået i forbindelse med reguleringens udførelse aftales 
ligesom for øvrige udgifter mellem rekvirenten og reguleringsjægeren. Som 
udgangspunkt kan anbefales statens takster, kr./km. 
      
Skattemæssige betragtninger: 
 
I det omfang, der er behov for afregning af afholdte udgifter mod regning, vil 
skattemyndighederne betragte indtægten som forbundet med 
hobbyvirksomhed. 
Det betyder, at man mod dokumentation (kvitteringer, kørebog m.m.), kan trække 
afholdte udgifter fra indtægten. I forbindelse med reguleringsopgaver skulle det så 
gerne give et rundt nul. 
Eventuelt overskud (bør undgås, da hvervet i princippet er ulønnet) er skattepligtigt. 
Et eventuelt underskud kan dog ikke trækkes fra i det øvrige skatteregnskab, da det 
ikke er forbundet med en lønindtægt. 
(Kilde: Skatteforvaltningen i Rønde Kommune) 

Supplerende rådgivning 

Vildtkonsulenterne i Naturstyrelsens lokale enheder er det rådgivende organ for 
reguleringskorpset. Her kan reguleringsjægerne altid henvende sig, hvis de 
ønsker oplysning og vejledning omkring det lovgivningsmæssige eller den 
praktiske gennemførelse vedrørende reguleringsopgaverne. 

Det er selvfølgelig også muligt at få rådgivning om regulering af skadevoldende vildt 
ved henvendelse til:  

Danmarks Jægerforbunds uddannelse - og rådgivningsafdeling på tlf. 88 88 75 00 

Det er aftalt med Naturstyrelsen, at vildtkonsulenterne i samarbejde med 
kontaktpersonen indkalder reguleringsjægerne til et orienteringsmøde en gang om året, 
eller når der opstår specielle behov for det - f.eks. i forbindelse med ændringer af 
lovgivningen på området. 

Adresse:  

Danmarks Jægerforbund Kalø 
Uddannelse - og rådgivningsafdelingen                                         
Molsvej 34 
8410 Rønde 
Tlf.: 88 88 75 00  
 
 


