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Naturstyrelsen 
Haraldsgade 53 
2100 København Ø 
 

Rødovre, den 4. marts 2013 
 
 

Vedr.:  Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jagttid for 
visse pattedyr og fugle m.v. 

Danmarks Jægerforbund har modtaget udkast til bekendtgørelse om ændring af 
bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. til høring, og vi har i den anledning 
følgende bemærkninger. 

Den nugældende bekendtgørelse forventes at gennemgå en mere omfattende revision, så en 
ny jagttidsbekendtgørelse kan træde i kraft 1. april 2014. Det var oprindeligt meningen, at 
den nye bekendtgørelse skulle have trådt i kraft 1. april 2013, men af forskellige årsager, blev 
revisionen udskudt med et år efter anbefaling fra Vildtforvaltningsrådet. Udskydelsen af 
revisionen har medført problemer i visse områder, hvor lokale dåvildtbestande har været 
under etablering, idet dåvildtet i disse områder er fredet efter den gældende bekendtgørelse. 
 
Der har derfor vist sig et akut behov for at justere jagttiderne for dåvildt i nogle af disse 
områder, idet man ellers kan frygte for, at der opstår uforholdsmæssigt store 
forvaltningsmæssige problemer med disse lokale bestande.   
 
Vi har noteret os, at det fremsendte udkast alene indebærer ændringer i jagttiden for dåvildt 
i visse lokalområder, og at øvrige ændringer i jagttiderne afventer den mere generelle 
revision, hvilket Danmarks Jægerforbund kan støtte. 
 
Vi har samtidig bemærket, at de foreslåede ændringer indholdsmæssigt lever helt og fuldt op 
til de ønsker, som er indkommet fra de regionale hjortevildtgrupper, og vi kan derfor også 
fuldt ud støtte indholdet i ændringsforslaget.   
 
Selve formuleringerne i ændringsforslaget er imidlertid temmelig knudrede, og det kan visse 
steder være vanskeligt at forstå indholdet i teksten. For ændringerne i regionerne Midtjylland 
og Nordjylland skal vi derfor foreslå, at teksten justeres hvad angår dåvildtet, så den bliver 
lettere forståelig. 
 
For Region Midtjylland fjernes det generelle jagtforbud på dåvildt for de mange kommuner, 
og reglerne specificeres ud på de enkelte kommuner, således: 
 
Region Midtjylland: 
Lemvig Kommune, Struer Kommune (bortset fra øen Thyholm), Holstebro Kommune og 
Herning Kommune: 
Dåkalv      01.12-15.12 
Då                 ingen jagttid 
Dåhjort           ingen jagttid 
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Ringkøbing-Skjern Kommune: 
Dåvildt      01.12-31.12 
 
Ikast-Brande Kommune: 
Dåvildt     ingen jagttid 
 
For Region Nordjylland, den del, der ligger nord for Limfjorden og vest for E39, adskilles 
dåvildtet fra kronvildtet, således at jagtforbuddet på dåvildt, som er nævnt sammen med 
kronvildtet slettes. Desuden gøres det tydeligere, at dåhjorte ældre end spidshjorte er 
fredede, samt at området omfatter Morsø Kommune (øen Mors). Vi skal foreslå følgende 
formulering: 
 
Region Nordjylland: 
Den del af regionen af regionen, der ligger nord for Limfjorden og vest for motorvejen mellem 
Aalborg og Hirtshals (E39) samt Morsø kommune: 
Då, kalv og spidshjort af dåvildt               01.12-31.12 
Dåhjort ældre end spidshjort                    ingen jagttid 
 
Hvad angår ændringen i region Syddanmark omfatter den kun et delområde af Kolding 
Kommune, og her er formuleringen forståelig. 
 
Med anbefalingen af de ovennævnte ændringer i teksten, kan Danmarks Jægerforbund støtte 
forslaget. 
 
med venlig hilsen 
Danmarks Jægerforbund 

 
Claus Lind Christensen 
Formand 
 
Fremsendes elektronisk til nst@nst.dk og jacbe@nst.dk 
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