Notat om regulering af visse fugle i andre
EU-lande
En udredning af administrationspraksis i Sverige, SlesvigHolsten og England, i forhold til regulering af fugle efter
fuglebeskyttelsesdirektivets artikel 9.
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1.

Resume herunder konklusion.

Dette notat er udarbejdet for Naturstyrelsen af Københavns Universitet og er en kort beskrivelse af regler
for regulering af fugle i Sverige, England og Slesvig-Holsten samt det administrative set-up. Notatet er udarbejdet på baggrund af henvendelse til myndigheder og via opslag på internettet.
Notatet beskriver reglerne for regulering uden for jagttiden i de tre lande med primært fokus på forvaltningen af reglerne. Notatet er ikke en juridisk vurdering af, om de enkelte landes lovgivning og forvaltning er
inden for rammerne af fuglebeskyttelsesdirektivet.
Fuglebeskyttelsesdirektivets artikel 5 til 8 pålægger medlemslandene at forvalte og beskyttelse vilde fugle
samt deres æg og reder. Direktivet foreskriver bl.a., hvilke arter der kan fastsættes jagttid på samt overordnede rammer for jagttiden. Jf. fuglebeskyttelsesdirektivets artikel 9 har medlemsstaterne mulighed for
at fravige artikel 5-8, hvis der ikke kan findes en anden tilfredsstillende løsning. Dette notat omhandler
disse fravigelser med fokus på mulighederne for regulering med skydevåben og fælder.
1.1 Sverige
I Sverige er det muligt at regulere efter to regelsæt: Regulering efter forudgående tilladelse og regulering
på eget initiativ. Regulering efter forudgående tilladelse søges gennem Naturvårdsverket og kan gælde alle
arter. Disse tilladelser bliver givet med krav om afrapportering. Reguleringen retter sig primært mod rovdyr, men også regulering af rovfugle og ugler skal foregå via Naturvårdsverket. Blandt rovfugle og ugler er
det særligt Kongeørn og Duehøg, der er specifikt nævnt i lovgivningen.
Udover denne type regulering er der et regelsæt for regulering på eget initiativ, som ikke kræver forudgående ansøgning om tilladelse fra myndighederne. Under disse regler kan en række almindeligt forekommende fugle reguleres med skydevåben og/eller fælder.
1.2 Slesvig-Holsten
I Tyskland udstikker Jagtloven den overordnede ramme for regulering gennem § 22, og her er 4 fuglearter
specifikt nævnt (Ringdue, Tyrkerdue, Sølvmåge, Hættemåge), men også andre arter kan reguleres. I samme
paragraf bemyndiges de enkelte delstater til at udstikke regler for forvaltning lokalt, herunder hvilke arter
der kan reguleres. I delstaten Slesvig-Holsten er det muligt at regulere 7 fuglearter under forudsætning af,
at man opfylder kriterierne for regulering. For alle arter gælder det, at de kan reguleres uden forudgående
ansøgning om tilladelse. For 3 af arterne er der krav om efterfølgende afrapportering til delstaten i forbindelse med den årlige indberetning af vildtudbytte.
1.3 England
I England er regulering opdelt i individuel regulering og generel regulering. Individuel regulering kræver
forudgående tilladelse fra Natural England og kan gives på alle arter. Disse tilladelser kræver alle efterfølgende afrapportering til Natural England.
Regulering efter reglerne for generel regulering kræver ikke forudgående ansøgning om tilladelse og for de
flestes tilladelsers vedkommende er der ikke krav om efterfølgende afrapportering. Der arbejdes med generelle tilladelser på de områder, hvor en ansøgning altid vil medføre en tilladelse og for arter, hvis generelle bestandsniveau og velfærd ikke vil være påvirket af regulering.
1.4 Konklusion
Grundlæggende er der følgende lighedspunkter mellem de undersøgte landes forvaltning af reglerne for
regulering.
 Al regulering uden for jagttid kræver tilladelse fra myndighederne.
 Visse tilladelser udstedes kun ved forudgående ansøgning, og disse tilladelser kan gælde alle arter
og situationer. Alle disse tilladelser kræver efterfølgende afrapportering.
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 Øvrige tilladelser er generelle og kræver ikke forudgående ansøgning om tilladelse. Disse tilladelser
gælder som hovedregel en specifik situation og art/arter og af tilladelserne fremgår, hvilke omstændigheder der skal være opfyldt for at kunne anvende tilladelsen. Brugerne af tilladelserne er
forpligtet til selv at vurdere, om den nærliggende tilladelse kan anvendes i den pågældende situation.
 Generelt er reglerne for regulering mere liberale end i Danmark.
Følgende kan konkluderes for reglerne for regulering i Sverige:
 Reglerne for regulering af fugle er liberale med undtagelse af reglerne for regulering af rovfugle og
ugler.
 Sverige anvender i høj grad en administrativ praksis, hvor det er den enkelte borger der skønner,
hvornår visse fuglearter må reguleres. Denne regulering kræver oftest ikke afrapportering.
Følgende kan konkluderes for reglerne for regulering i Slesvig-Holsten:
 7 fuglearter kan reguleres uden forudgående ansøgning om tilladelse, øvrig regulering kræve særskilt tilladelse og afrapportering.
 Der anvendes en administrativ praksis, hvor det er den enkelte borger, der afgør om en af de 7 arter gør skade og om den må reguleres.
 Der er krav om afrapportering for 3 fuglearter og denne rapportering foregår sammen med den årlige indberetning af vildtudbytte.
Følgende kan konkluderes for reglerne for regulering i England:
 Reglerne om regulering er delt i regulering der kræver ansøgning om tilladelse og regulering efter
generel licens.
 Regulering, der kræver ansøgning om tilladelse, kræver altid afrapportering.
 Regulering efter generel licens er meget liberal og dækker mange arter og situationer.
 Der anvendes en administrativ praksis, hvor det er den enkelte borger, der afgør om kravet til regulering efter den pågældende generelle licens er opfyldt.

2.

Baggrund

Vildtforvaltningsrådet har i forbindelse med den seneste ændring af vildtskadebekendtgørelsen ønsket en
beskrivelse af, hvilke muligheder der er for at regulere fugle i de omkringliggende EU-lande.
Naturstyrelsen vil til dette brug, gerne have et notat om regulering af fugle i visse andre EU-lande. Denne
opgave er løst jf. samarbejdsaftalen om rådgivning mellem Københavns Universitet og Miljøministeriet.
Notatet er udarbejdet af Afdelingsleder Lars Thune Andersen, Skov & Landskab – Eldrupgård/Skovskolen.

3.

Formål

Dette projekt gennemføres som en kort vidensindsamlingsopgave for Miljøministeriet, Naturstyrelsen med
fokus på, hvordan regulering af skadevoldende fugle er implementeret i vore nabolande Sverige, England
og Tyskland (delstaten Slesvig-Holsten).
Projektet indsamler viden om, hvordan fuglebeskyttelsesdirektivets artikel 9 er implementeret, og hvordan
undtagelsesbestemmelsen er udmøntet i de forskellige medlemsstater med særlig fokus på det administrative set-up. Det ligger dog uden for projektets ramme at analysere, om regulering, jf. reglerne for de pågældende medlemsstater, er i overensstemmelse med regler og retningslinjer for implementering af Fuglebeskyttelsesdirektivet og dette spørgsmål vil ikke blive berørt.
I projektet er følgende spørgsmål besvaret:
Hvilke arter, der kan jages uden for en jagttid fastsat i overensstemmelse med art. 7 i direktivet.
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I hvilke perioder de kan jages.
Hvilke forudsætninger skal være opfyldt, for at de kan jages, herunder om der skal være udstedt en
tilladelse.
Hvordan og på hvilke vilkår en evt. tilladelse kan opnås.
Projektets resultat afrapporteres i et notat til Naturstyrelsen.
Notatet er udarbejdet på baggrund data som er tilgængelig via internettet samt henvendelser direkte til de
administrative myndigheder. Der har dog været vanskeligt, at få konkrete svar fra myndighederne, formentlig på grund af spørgsmålets kompleksitet sammenholdt med dets politiske vinkel. Det er således kun
fra England, der er modtaget et skriftligt svar. Sverige og Tyskland har mundtligt tilkendegivet, at de vil sende et skriftligt svar, men det er endnu ikke modtaget. Bliver svar modtaget, efter notatet er afleveret, vil de
blive bearbejdet og fremsendt, hvis de bidrager væsentligt til dette notat.

4.

Analyse

Dette notat tager udgangspunkt i, hvorledes medlemslandene forvalter i forhold til Fuglebeskyttelsesdirektivet1 artikel 9, der giver medlemslandende mulighed for at dispenserer for artikel 5 til 8 i direktivet.
Artikel 9
1. Medlemsstaterne kan af nedenstående grunde fravige artikel 5-8, såfremt der ikke findes nogen anden
tilfredsstillende løsning:
a)

- af hensyn til den offentlige sundhed og sikkerhed
- af hensyn til sikkerheden for luftfarten
- for at hindre omfattende skader på afgrøder, besætninger, skove, fiskeri- og vandområder
- for at beskytte flora og fauna

b) i forsknings- og undervisningsøjemed, for at genoprette og forny bestanden samt for at muliggøre opdræt i forbindelse med de her nævnte formål
c) for på strengt kontrollerede betingelser at tillade selektiv indfangning, besiddelse eller enhver anden fornuftig anvendelse af bestemte fuglearter i mindre mængder.
2. I undtagelsesbestemmelserne som omhandlet i stk. 1 skal anføres:
a) de arter, der er omfattet af undtagelserne
b) de tilladte fangst- eller drabsmidler, -indretninger eller –metoder
c) de risikovilkår samt de omstændigheder med hensyn til tid og sted, under hvilke sådanne undtagelsesbestemmelser kan meddeles
d) den myndighed, som har bemyndigelse til at erklære, at de fastsatte betingelser er opfyldt, og til at træffe afgørelse om hvilke midler, indretninger eller metoder, der kan bringes i anvendelse inden for hvilke
grænser og af hvilke personer
e) den kontrol, der skal føres.
3. Medlemsstaterne tilsender hvert år Kommissionen en rapport om gennemførelsen af stk. 1 og 2.2

1

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. November 2009 om beskyttelse af vilde fugle, (EUR-Lex –
32009L0147)
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4. På grundlag af oplysninger, som Kommissionen råder over, herunder navnlig de oplysninger, den har fået
tilsendt i henhold til stk. 3, påser den til stadighed, at følgerne af de i stk. 1 nævnte undtagelser ikke er i
strid med dette direktiv. Den træffer passende forholdsregler i så henseende.
Analysen forholder sig kun til, hvorledes reglerne for regulering praktiseres i Sverige, Slesvig-Holsten og
England. Analysen ser ikke på, hvorvidt reglerne for regulering i de enkelte lande er inden for rammerne af
fuglebeskyttelsesdirektivet.
4.1 Sverige
I Sverige er jagt og regulering styret gennem Jagtlagen (1987:259)3, Jagtförordningen (1987:905) og Naturvårdsverkets författningssamlinger (NFS 2002:184, NFS 2002:205, NFS 2011:76). Strukturen minder om den
danske med en rammelov med tilhørende bekendtgørelser. Reglerne for dispensation jf. artikel 9 i fuglebeskyttelsesdirektivet er udmøntet i Jagktlagen (1987:259) og Jagtförordningen (1987:905), hvor der sondres
mellem regulering efter forudgående tilladelse fra myndighederne (Naturvårdsverket, Länsstyrelsen eller
Kommunen) eller regulering på eget initiativ, som ikke kræver forudgående tilladelse.
4.2 Regulering efter forudgående tilladelse fra myndighed
Alle arter kan reguleres efter forudgående tilladelse fra Naturvårdsverket efter § 23, 24 og 25 i Jagtförordningen (1987:905)7, som følger reglerne i artikel 9 i fuglebeskyttelsesdirektivet. Naturvårdsverket kan bemyndige de enkelte Länsstyrelser til at udfærdige tilladelser. Der er pligt til afrapportering fra ansøger til
Naturvårdsverket. I praksis håndterer Naturvårdsverket kun ansøgninger om regulering af rovfugle og ugler,
øvrige ansøgninger om regulering går gennem de respektive Länsstyrelser. Det er særligt Kongeørn og Duehøg der er nævnt i love og regler. For Duehøgens vedkommende er det muligt at ansøge om tilladelse til at
fange og flytte fugle i forbindelse med udsætning.
4.3 Regulering uden forudgående tilladelse fra myndighed
Regelsættet for regulering på ”Enskilds initiativ” er beskrevet i Jagtförordningen (1987:905) § 26 til 31a
samt i bilag 4.
Regulering uden forudgående tilladelse og efter eget initiativ må foretages af indehaveren af jagtretten
samt personer, som indehaveren af jagtretten bemyndiger til at foretage reguleringen. Samtidig bemyndiges personer, der ikke råder over jagtretten, til at måtte regulere på egen gård, have eller i forbindelse med
erhvervsdrevet gartneri, frugthave og planteskole.
Følgende arter kan reguleres med skydevåben og/eller fælder uden forudgående tilladelse jf. retningslinjerne for ”Enskilds initiativ” i Jagtförordningen (1987:905) § 26 til 31a samt i bilag 4:
Ravn
Krage
Råge inklusive unger
Allike
Husskade
Tamdue
Sjagger
Solsort
2

http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/rep_birds/index_en.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19870259.HTM
4
http://www.jagareforbundet.se/Global/Juridik/1.pdf
5
http://www.jagareforbundet.se/Global/Juridik/3.pdf
6
http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2011/nfs-2011-07.pdf
7
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19870905.HTM
3
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Gråspurv
Skovspurv
Skovspurv
Ringdue
Svartbag
Sølvmåge
Stormmåge
Hættemåge
Sædgås
Grågås
Canadagås
Bramgås
Der ud over må reder med æg og unger fjernes, hvis de forvolder alvorlig skade på bygninger. Reguleringen
må foretages efter nærmere regler, som fremgår af sammenstillingen af regulering efter eget initiativ som
fremgår af bilag 1.
For følgende arter er reglerne for regulering meget liberale. De må reguleres hele året, hvis de generelt gør
skade eller forvolder gene eller gør skade på erhvervsmæssigt dyrkede arealer:
Krage
Råge
Allike
Husskade
Tamdue
Sjagger
Gråspurv
Skovspurv
Svartbag
Sølvmåge
Stormmåge
Hættemåge
Ovenstående arter kan reguleres uden afrapportering til myndighed. Dog er der krav om afrapportering til
Länsstyrelsen og Naturvårdsverket, ved regulering af arterne i kursiv, når reguleringen foregår i forbindelse
med landejendom og gårdsplads, hvor beboeren ikke har jagtret.

5.

Tyskland, delstaten Slesvig-Holsten

I Tyskland er jagt og regulering overordnet styret af Bundesministeriet gennem Bundesjagdgesetz8. Overordnet fastlægger Bundesministeriet jagttiderne for de enkelte arter.
De enkelte delstater kan dog via Bundesjagdgesetz § 22 Jagd- und Schonzeiten fravige reglerne for jagttid
med begrundelse i lokale forhold så som:
Bekæmpelse af vildtsygdomme.
Vildtskader.
For at skabe balance i bestande.
I forsknings- og undervisningssammenhæng mv.

8

http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/bjagdg/gesamt.pdf
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De fuglearter, der er specifikt nævnt i § 22, er Ringdue, Tyrkerdue, Sølvmåge og Hættemåge, men det er
også muligt at regulere andre arter.
I delstaten Slesvig-Holsten er det muligt at regulere følgende arter uden forudgående tilladelse9:
Sortkrage
Husskade
Ringdue
Pibeand
Grågås
Canadagås
Bramgås
For Ringdue og Bramgås er der krav om afrapportering af antal nedlagte individer uden for normal jagttid.
Indrapporteringen foretages sammen med den årlige vildtudbytterapport. Det samme gælder for Krage og
Husskade, hvor der er krav om afrapportering af antal fællefangne individer.
Skema over mulighederne for regulering fremgår af bilag 2.

6.

England

Overordnet er jagten i England reguleret gennem Wildlife and Countryside Act 198110 med diverse tilføjelser.
I lovens kapitel 69 samt bilag 2 er jagttiderne fastlagt. Generelt kan der fastsættes jagttid (med skydevåben
og fælder) på følgende fuglearter i perioden 1/9-31/1 med forlængelse til 20/2 på fiskeriterritoriet:
Tjur
Blishøne
Grønbenet rørhøne
Troldand
Hvinand
Taffeland
Knarand
Gråand
Spidsand
Skeand
Krikand
Pibeand
Canadagås
Grågås
Kortnæbbet gås
Blisgås (kun i England og Wales)
Hjejle
Dobbeltbekasin
Skovsneppe
Derudover kan autoriserede personer regulerer og fange følgende fuglearter hele året:

9

http://www.kjs-herzogtum-lauenburg.de/Dateien/Zusammenfassung_B_L_Jagd_und_Schonzeiten.pdf
www.jncc.gov.uk/page-3614

10
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Krage
Råge
Allike
Skovskade
Husskade
Svartbag
Sildemåge
Sølvmåge
Skovdue
Tyrkerdue
Klippedue/Tamdue
Stær
Gråspurv
Adgang til regulering sker gennem Wildlife and Countryside Act 1981 og opdeler regulering i to områder:
Individuel regulering (Individual Licence) og generel regulering (General Licence).
6.1 Individuel regulering11
Individuel regulering kræver forudgående tilladelse fra Natural England mf.12 og kan gives på alle arter der
forekommer i UK. Tilladelserne indeholder oplysninger om følgende:
Hvilken art der må reguleres.
Hjemmel jf. artikel 9
Hvem der må foretage reguleringen.
Hvilken metode der må anvendes til regulering.
Om arten må bortskræmmes, fanges eller dræbes.
Hvornår der må reguleres.
Samt krav om afrapportering til den tilladelsesgivende myndighed.
Det er muligt, at ansøge online og ansøgninger forventes at have en ekspeditionstid på 15-30 arbejdsdage.
6.2 Generel regulering13
Med udgangspunkt i Wildlife and Countryside Act 1981 gives der tilladelse til generel regulering. Tilladelse
til generel regulering er indført for at undgå unødvendig bureaukrati og gives efter to generelle retningslinjer:
I tilfælde hvor en ansøgning om licens rutinemæssigt ville udløse en tilladelse. Det kan f.eks. være
ansøgning om regulering af fugle i og omkring lufthavne for at opretholde flysikkerhed eller regulering af fugle for at forebygge alvorlige skader på landbrugsafgrøder afværge sygdomme osv.
Og/eller - hvor regulering af den pågældende art skønnes at have ingen eller ringe indflydelse på
artens generelle velfærd og bestandsstatus.
For at kunne anvende en generel licens skal man kunne opfylde to kriterier:
Ikke være straffet for overtrædelse af vildtforvaltningslovgivning efter 1/1 2010.
Kunne opfylde de specifikke krav, som stilles i den pågældende generelle licens man anvender.
Der er pt. 24 generelle licenser, som man kan anvende jf. ovenstående, og de omhandler både regulering,
fangst, besiddelse, handel, pleje samt opdræt af fugle, pattedyr, padder og insekter. Hvor licensen gælder
11

http://www.naturalengland.org.uk/ourwork/regulation/wildlife/licences/default.aspx
En række myndigheder er autoriseret til at udstede individuelle tilladelser i England, Skotland, Wales og Nord Irland.
13
http://www.naturalengland.org.uk/ourwork/regulation/wildlife/licences/generallicences.aspx#1
12
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fugle er hjemmel begrundet jf. artikel 9. Licenserne afviger primært fra hinanden i forhold til deres hjemmel
i forhold til artikel 9, hvem der er autoriseret til at foretage regulering, hvad der må gøres samt arter, der
må reguleres.
Afrapportering til myndighederne kræves kun i få tilfælde.
I det efterfølgende er der tage udgangspunkt i General Licence WML-GL0414 ”To kill or take certain wild
birds to prevent serious damage or disease”, da denne er repræsentativ for de licenser der dækker regulering og fangst af fugle jf. artikel 9 i Fuglebeskyttelsesdirektivet.
Licensen er gældende i England fra 1/1-2012 til 31/12-2012 og bemyndiger grundejer, brugere samt personer der er bemyndiget af grundejer eller bruget til at fange og/eller dræbe følgende fugle i hele perioden.
Sortkrage
Råge
Allike
Husskade
Skovskade
Sildemåge
Tyrkerdue
Klippedue
Skovdue
Canada Gås (for denne art gælder endvidere at rede og æg må ødelægges)
Munke & Lille Alexander Parakit (for disse arter gælder endvidere at rede og æg må ødelægges)
Tilladelsen gives for at forhindre alvorlig skade på husdyr, foder til husdyr, afgrøder herunder grønsager,
frugtplantager, skov, fiskerier og søer eller for at forhindre spredning af sygdomme.
Til reguleringen må der bruges skydevåben herunder halvautomatiske våben der kan indeholde mere end 2
patroner, kassefælder uden krav til størrelse, håndholdte kastenet til fangst af fugle på jorden og til regulering af Klippedue natjagt med kunstigt lys.
Licensen kræver:
At brugeren er forvisset om, at problemet med arten ikke kan løses med et andet lovligt middel
f.eks. vildtafværgning mv.
At fangne dyr aflives hurtigt og humant. At Canadagæs fanget i flok, dræbes på en sådan måde at
flokken ikke kan se fuglen blive dræbt.
At der ved fældefangst kun anvendes levende lokkefugl af følgende arter: Sortkrage, Råge, Allike,
Skovskade, Husskade, Munke Parakit og Lille Alexander Parakit.
At al øvrig, relevant lovgivning overholdes.
At fælder tilses mindst en gang dagligt, med maksimum 24 timers interval og dyr, som ikke må fanges, slippes fri omgående. Døde dyr skal fjernes fra fælden, og fælder der ikke bruges skal være afslåede og placeret på en måde, så dyr ikke kan fanges i fælden.
Der kræves ikke afrapportering til myndighederne.
En skematisk oversigt over de generelle licenser fremgår af bilag 3.

14

http://www.naturalengland.org.uk/Images/wml-gl09_tcm6-24155.pdf
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7. Bilag
BILAG 1. Sverige
Generel jagttid

Reguleringsperiode

Rovfugle og
Ugler

Råge

Husskade

Tamdue

Kræver forudgående tilladelse

Tilladelsesgivende myndighed

Kræver efterfølgende
afrapportering til
myndighed

Ja

Naturvårdsverket

ja

Hele året

Hele Sverige

1, 2, 3, 4, 6, 8,
9, 12

Nej

Länsstyrelsen

Nej

1/7 – 15/4 (I de 4
nordligste Län
16/7 – 30/4)

Hele året

Hele Sverige

1, 2, 3, 4

Nej

Länsstyrelsen

Nej/Ja

1/8 – 29/2 kun i
Hallands og Skåne
Län

Hele året

Rågeunger
Allike

Årsag

Hele Sverige

Ravn

Krage

Hvor

(note 1)
Hele Sverige

1, 2, 3, 4

Nej

Länsstyrelsen

Nej/Ja
(note 1)

10/5 – 10/6

Skåne Län

7

Nej

Länsstyrelsen

Nej

1/7 – 15/4 (I de 4
nordligste Län
16/7 – 30/4)

Hele året

Hele Sverige

1, 2, 3, 4

Nej

Länsstyrelsen

Nej/Ja

1/7 – 15/4 (I de 4
nordligste Län
16/7 – 30/4)

Hele året

(note 1)
Hele Sverige

1, 2, 3, 4

Nej

Länsstyrelsen

Nej/Ja
(note 1)

Hele året

Hele Sverige

1, 2, 3, 4

Nej

Länsstyrelsen

Nej
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Sjagger

1/8 – 31/3

Hele året

Hele Sverige

1, 2, 3, 4

Nej

Länsstyrelsen

Nej/Ja
(note 1)

Solsort

Hele året

Hele Sverige

10

Nej

Länsstyrelsen

Nej

Stær

Hele året

Hele Sverige

10

Nej

Länsstyrelsen

Nej

Gråspurv

Hele året

Hele Sverige

1, 2, 3, 4, 5

Nej

Länsstyrelsen

Nej/Ja
(note 1)

Skovspurv

Hele året

Hele Sverige

1, 2, 3, 4, 5

Nej

Länsstyrelsen

Nej/Ja
(note 1)

Ringdue

1/9 – 29/2

1/3 – 31/8

Blekinge, Hallands og Skåne Län

3 (Ringduer i
flok)

Nej

Länsstyrelsen

Nej

Ringdue

1/8 - 31/10

1/5 – 31/7

Värmlands, Örebro, Västmanlands, Dalernas, Gävleborgs, Västernorrlands,
Jämtlands, Västerbottens og Norrbottens Län

3 (Ringduer i
flok)

Nej

Länsstyrelsen

Nej

Ringdue

16/8 – 31/12

1/5 – 15/8

Øvrige Län

3 (Ringduer i
flok)

Nej

Länsstyrelsen

Nej

Svartbag

1/8 – 31/3

Hele året

Hele Sverige

1, 2, 3, 4, 6

Nej

Länsstyrelsen

Nej

Sølvmåge

1/8 – 31/3

Hele året

Hele Sverige

1, 2, 3, 4, 6

Nej

Länsstyrelsen

Nej

Stormmåge

1/8 – 31/3

Hele året

Hele Sverige

1, 2, 3, 4, 6

Nej

Länsstyrelsen

Nej

Hele året

Hele Sverige

1, 2, 3, 4, 6

Nej

Länsstyrelsen

Nej

Länsstyrelsen

Nej

Hættemåge
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Sædgås

1/9 – 31/10

Östergötlands, Örebro samt dele af
Väster Götalands Län

11

Nej

Länsstyrelsen

Nej

Sædgås

1/10 – 31/12

1/1 – 15/3

Blekinge og Skane Län

11

Nej

Länsstyrelsen

Nej

Grågås

21/8 – 31/12
(Norrbottens Län
20/8 – 30/9)

20/7 – 20/8

Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands,
Jämtlands, Västerbottens og Norrbottens Län

11

Nej

Länsstyrelsen

Nej

Grågås

11/8 – 31/12
(Forbehold for
lokale jagttider)

20/7 – 10/8

Øvrige Län

11

Nej

Länsstyrelsen

Nej

Grågås

11/8 - 31/12

1/1 – 29/2

Skåne, Halland og Blekinge Län

11

Nej

Länsstyrelsen

Nej

Grågås

11/8 – 31/12

Hele året

Sverige

7

Nej

Länsstyrelsen

Nej

Canadagås

11/8 – 31/12 (I de
nordlige Län starter jagten først
den 20-21/8)

Hele året

Sverige

7, 11

Nej

Länsstyrelsen

Nej

Bramgås

1/10 – 31/12 kun
i Blekinge og
Skåne Län

21/8 – 30/9

Uppsala, Stockholms, Södermanlands,
Öster-götlands, Kalmar, Gotlands,
Blekinge og Skåne Län

11

Nej

Länsstyrelsen

Nej

I yngletiden

Sverige

Må fjernes
hvis de forvolder alvorlig
skade på bygninger

Nej

Länsstyrelsen

Nej

Reder med
æg/unger
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Noter til skema
Have og gårdsplads
Områder hvor de kan gøre skade eller forvolde gene
For at undgå skader på erhvervsmæssigt dyrkede arealer
Efter anvisning af kommunale nævn med hjemmel i miljø- og sundhedsforebyggelse
Sanitære gener ved Landbrugsbygninger, levnedsmiddellagre og tilsvarende indretninger
Flysikkerhed
Sanitære gener
For at beskytte Tamduer inden for områder med Tamdueavl
For at beskytte kalve i Renbeskyttelsesområder
For at forebygge skader på erhvervsdrevne frugthaver inden for en afstand af 200 m.
For at forebygge skade på uhøstede marker
For at forbygge skader på udsætningsplads og høsegårde mv. inden for en afstand af 200 m.
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BILAG 2. Slesvig-Holsten
Generel jagttid

Reguleringsperiode

Hvor

Årsag

Kræver
forudgående tilladelse

Tilladelsesgivende
myndighed

Kræver efterfølgende afrapportering til myndighed

Ringdue

1/11-20/2

20/8-30/4

På uhøstede marker, frilandsgartnerier og planteskoler hvor de
optræder i flok

Vildtafværge

Nej

Delstaten SlesvigHolsten

Ja, vildtudbytte som
er skudt uden for
den normale jagttid
skal afrapporteres
særskilt

Pibeand

1/10-15/1

Natjagt 1/10-15/1

Nordfriesland, Dithmarshen, Steinburg Fehmarn og Pinneberg

Vildtskade på
landbrugsbedrifter

Nej

Delstaten SlesvigHolsten

Nej

Grågås

1/8-31/8 & 1/1115/1

1/9-31/10

På uhøstede marker og frilandsgartnerier

Vildtafværge

Nej

Delstaten SlesvigHolsten

Nej

Canadagås

1/11-15/1

1/8-31/10

På uhøstede marker og frilandsgartnerier

Vildtafværge

Nej

Delstaten SlesvigHolsten

Nej

Bramgås

ingen

1/10-15/12

På frilandsgartneri

Afværge af alvorlige
vildtskader

Nej

Delstaten SlesvigHolsten

Ja, vildtudbytte som
er skudt uden for
den normale jagttid
skal afrapporteres
særskilt

Sortkrage
og Husskade

1/8-28/2

1/8-28/2 er det
tilladt at anvende
fælder

Over alt

Vildtskade

Nej

Delstaten SlesvigHolsten

Der skal føre en
særskilt bog over
fældefangne fugle
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Bilag 3. England
Generel Licens nr

Formål med tilladelse

Wml-gl01
Wml-gl02

Fangst af spidsmus
Besiddelse og transport af døde dyr
som er opført på Habitatdirektivets
bilag 4
Transport af døde flagermus
At dræbe eller fange visse fugle for
at beskytte afgrøder eller afværge
sygdomme

Wml-gl03
Wml-gl04

Hvem må bruge tilladelsen

Arter der må dræbes og/eller fanges Arter hvor reder
og æg må ødelægges

Krav om
afrapportering til
myndighed

Godkendte konservatorer

Habitats direktivets bilag 4 arter

Ja

Jordejer, forpagtere og personer som er bemyndiget af ovenstående eller myndighederne.

Sortkrage, Råge, Allike, Skovskade,
Husskade, Sildemåge, Tyrkerdue,
Klippedue, Skovdue, Canadagås,
Munkeparakit, Lille Alexander Parakit
Sortkrage, Råge, Allike, Skovskade,
Husskade, Sildemåge, Tyrkerdue,
Klippedue, Skovdue, Canadagås,
Munkeparakit
Sortkrage, Råge, Allike, Skovskade,
Husskade, Sildemåge, Klippedue,
Canadagås, Egyptiskgås, Munkeparakit, Lille Alexander Parakit
Alle sjældne ynglende arter samt
rovfugle undtaget ugler, Spurvehøg,
Musvåge og Tårnfalk
Alle sjældne ynglende arter samt
rovfugle undtaget ugler, Spurvehøg,
Musvåge og Tårnfalk
Alle sjældne ynglende arter samt
rovfugle undtaget ugler, Spurvehøg,
Musvåge og Tårnfalk
Alle arter

Wml-gl05

At dræbe eller fange visse fugle for
at beskytte offentligheden og afværge sygdomme

Jordejer, forpagtere og personer som er bemyndiget af ovenstående eller myndighederne.

Wml-gl06

At dræbe eller fange visse fugle for
at beskytte flora og fauna

Jordejer, forpagtere og personer som er bemyndiget af ovenstående eller myndighederne.

Wml-gl07

Pleje af dyr jf. bilag 4 i Wildlife and
Countryside Act 1981

Autoriserede personer

Wml-gl08

Veterinær pleje af dyr jf. bilag 4 i
Wildlife and Countryside Act 1981

Veterinærer

Wml-gl09

At holde dyr jf. bilag 4 i Wildlife and
Countryside Act 1981 I fangenskab

Autoriserede organisationer og
deres personale/tillidsfolk

Wml-gl10

Analyse af dyr mv. i forbindelse med

Laboratorier mv.

Canadagås, Munkeparakit, Lille
Alexander Parakit

Nej

Sølvmåge Canadagås, Munkeparakit

Nej

Canadagås, Egyptiskgås, Munkeparakit, Lille Alexander Parakit

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej
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Wml-gl11

Wml-gl12

Wml-gl13

Wml-gl14
Wml-gl15
Wml-gl16

Wml-gl17
Wml-gl18
Wml-gl19
Wml-gl20
Wml-gl21
Wml-gl22

Wml-gl23
Wl-gl24

efterforskning af kriminalitet
At udruge og opdrætte dyr jf. bilag 4
i Wildlife and Countryside Act 1981,
som er klækket I fangenskab
At fjerne ubefrugtede eller forladte
æg fra vilde fugles reder i perioden
1/8 – 31/12
At indsamle og udruge Gråandeæg
med udsætning til formål
Udstilling af vilde fugle klækket i
fangenskab
At sælge og udstille Gråsisken
At holde visse vilde fugle i udstillings
bure der ikke opfylder generelle
krav til bure, med det formål at
træne til udstilling. Fuglene skal
være klækket i fangenskab.
Salg af døde fugle
Salg af visse vildt fugle klækket i
fangenskab
Salg af visse padder
Salg af døde vilde dyr
Drab og fangst af Amerikansk Skarvand
Udsætning af hjemmehørende fuglearter på Wildlife and Countryside
Act 1981 bilag 9
Salg af Hættemågeæg til konsum
Brug af ikke hjemmehørende Humlebiarter til bestøvning i drivhuse
mv.

Alle

Jordejer, forpagtere og personer som er bemyndiget af ovenstående eller myndighederne.
Jordejer, forpagtere og personer som er bemyndiget af ovenstående eller myndighederne.
Alle

Alle sjældne ynglende arter samt
rovfugle undtaget ugler, Spurvehøg,
Musvåge og Tårnfalk
Alle arter

Ja

Nej

Nej

Nej

Alle
Alle

Nej
Nej

Alle
Alle

Ja
Nej

Alle
Alle
Autoriserede personer

Nej
Ja
Ja

Amerikansk Skarvand

Amerikansk Skarvand

Alle

Nej

Restauranter og forhandlere
Professionelle gartnerier

Nej
Nej
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