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Skov- og Naturstyrelsen            Rødovre, den 15. juni 2010 

Haraldsgade 53 

2100 København Ø. 

 

 
Vedr.: Høring af udkast til bekendtgørelse om regulering af ringdue og grågås i 

Dragør og Tårnby Kommuner. 

 

Skov- og Naturstyrelsen har udsendt udkast til bekendtgørelse om regulering af 

ringdue og grågås i Dragør og Tårnby kommuner i høring, og i denne forbindelse har 

Jægerforbundet følgende bemærkninger: 

 

Indledningsvis skal vi gøre opmærksom på, at vi finder det glædeligt, at Skov- og 

Naturstyrelsen foreslår en mulighed for en generel regulering af fugle uden 

forudgående individuelle tilladelser. Vi betragter den ændrede praksis som et udtryk 

for, at Skov- og Naturstyrelsen har erkendt, at kravet om individuel tilladelse til al 

regulering af fugle, som for ca. et halvt år siden blev implementeret i 

vildtskadebekendtgørelsen, var en overfortolkning af fuglebeskyttelsesdirektivet.  

Med denne nye praksis åbnes der mulighed for, at man også fremover kan give mere 

generelle tilladelser til regulering, hvilket vi støtter, og Danmarks Jægerforbund ser 

gerne princippet udbredt til hele landet. 

 

Danmarks Jægerforbund er imidlertid af den opfattelse, at jagtlig 

udnyttelse/forebyggelse af vildtskader så vidt muligt bør ske ved fastlæggelse af en 

egentlig jagttid på de aktuelle vildtarter, frem for ved regulering. Kun hvor det 

ønskede resultat ikke kan opnås i den generelle jagttid eller hvor lovgivning (f.eks. 

EU’s Key Concepts) direkte er til hinder for jagttid, bør regulering komme på tale.  

 

Jægerforbundet mener desuden, at om der skulle være behov for jagtlig forvaltning i 

velafgrænsede områder, f.eks. på kommuneniveau, bør der fastsættes lokale jagttider. 

 

Hvad angår det mere konkrete indhold i udkastet, har vi følgende bemærkninger: 

 

Formålet med bekendtgørelsen er ifølge § 2 at imødegå risiko for luftfartssikkerheden 

i Kastrup Lufthavn. Det virker derfor uhensigtsmæssigt, at reguleringen ikke skal 

kunne ske på hverken fiskeriterritoriet udfor lufthavnen eller på Saltholm (§ 3, stk. 2). 

De fugle, der befinder sig der, øst for lufthavnen - er med al sandsynlighed til ligeså 

stor risiko for luftfarten, som de fugle, der befinder sig vest for lufthavnen. Det bør 

derfor også være tilladt at regulere i disse områder. 

 

Hvad angår forpligtelsen til at indberette til Skov- og Naturstyrelsen, hvor mange 

ringduer og gæs, der reguleres i henhold til bekendtgørelsen (§ 3, stk. 5) fremgår det 

ikke klart, hvordan denne indberetning skal ske. Således fremgår det ikke, om det er 

ejerne eller brugerne eller de (potentielt mange) jægere, som vil blive bemyndigede til 

at regulere, som skal foretage indberetningen.  

 

Det fremgår heller ikke, hvordan indberetningen kan ske i praksis. Da ejere eller 

brugere ikke nødvendigvis har jagttegn eller viden omkring indberetningerne, foreslår 
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Danmarks Jægerforbund, at den enkelte jæger selv er ansvarlig for at indberette det 

nedlagte vildt, gerne via et særligt skema eller via internettet. 

  

Endvidere fremgår det af § 4, stk. 1, at reguleringen skal ske med glatløbet haglgevær. 

Der er imidlertid ingen saglig grund til, at reguleringen ikke skal kunne foretages med 

andre våben, som er lovlige til jagt på de pågældende arter, så denne bestemmelse bør 

absolut fjernes. 
 

 

Med venlig hilsen 

 

Danmarks Jægerforbund 

 
Ole Roed Jakobsen 

Formand 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


