Bruttoliste til jagttidsarbejdet
Som et udgangspunkt for jagttidsarbejdet, er der af organisationerne i vildtforvaltningsrådet og
Naturstyrelsen, indstillet en række arter, hvor DCE er bedt om at lave en udredning forud for drøftelserne i
om de kommende jagttider.
Markvildt
Art

Begrundelse

Kommentarer

Indstillet
af

Agerhøne

Jagtudbyttet er ikke
begrænsende faktor ift.
bestandsudviklingen.

Der ønskes øget jagttid til 15.
november

DJ, NST

Fasanhøne

Jagtudbyttet er ikke
begrænsende faktor ift.
bestandsudviklingen

Der ønskes øget jagttid i januar

DJ

Hare

Jagtudbyttet er ikke
begrænsende faktor ift.
bestandsudviklingen

Der ønskes øget jagttid til 31.
december

DJ, NST

Krage

Give mulighed for mere effektiv
jagt på krage

Der ønskes jagtmulighed både 1½
time før solopgang og efter solnedgang

DJ

Husskade

Give mulighed for mere effektiv
jagt på husskade

Der ønskes jagtmulighed både 1½
time før solopgang og efter solnedgang

DJ

Råge

Stigende problem med
støjgener i byerne

NST

Husmår

Forveksling med skovmår

NST

Ilder

Bilag V art og udbredelse
ukendt

DN, DOF,
DB

Ræv

Usikkerhed om
bestandsstørelse pga.
hvalpesyge

NST

Grævling

Jagt udføres som regulering i
dag, og reglerne bør forenkles.

Jagt i februar

DJ

Bestanden af grævling vokser
og har indflydelse på de
jordrugende fugle.

Der ønskes jagttid

DJ

Trækvildt
Art

Begrundelse

Kommentarer

Indstill
et af

Bramgås

Jagten skal håndteres via en
international forvaltningsplan
Stigende problemer med
markskader

Der ønskes jagttid på bramgås

DJ,
NST

Grågås

Bestanden er steget kraftigt i
antal på europæisk plan

Der ønskes øget jagttid i august

DJ

Mørkbuget
knortegås

Der ønskes en model for
indførelse af jagttid på
mørkbuget knortegås, som
samtidig sikrer beskyttelse af
lysbuget knortegås

Der ønskes jagttid

DJ

Blishøne

Den jages i
udpegningsområder, hvor
kendskabet til denne skal jagt
på afdækkes.

DN,
DOF,
DB

Atlingand

Usikkerhed om
bestandsudvikling

NST

Gråand

Kendskab til den vilde bestand
er ukendt, pga. udsætning.
Ønsker om kendskab til viden
om betydningen af
udsætningen i forhold til
udsætningen

DN,
DOF,
DB

Svømmeæn
der generelt

Der ønskes en faglig
evaluering af muligheden for
jagt i januar på land

Der ønskes jagttid i januar

DJ

Edderfugl

Forvaltningsplan ønskes, og
der skal følges op på
beslutningen ved sidste
jagttidsforhandling

Der ønskes jagttid på hunner

DJ

Fløjlsand

Usikkerhed om
bestandsudvikling

NST

Sortand

Vurdering af den jagtlige
forstyrrelse af bestanden og
påvirkningen af denne

DN,
DOF,
DB

Havlit

Usikkerhed om
bestandsudvikling

NST

Ringdue

Den nuværende situation er,
at skader på afgrøder o.l.
hvert år udløser et stort antal
reguleringstilladelser, hvilket
er uhensigtsmæssigt på sigt.

DJ,
NST

Det er oplagt at tage
udgangspunkt i det arbejde,
som ringdue-gruppen under
VFR har udført
Tyrkerdue

Indikationer på kraftig
nedgang

DN, DB
og
DOF

Stær

Reguleres og er formentlig i
tilbagegang

DN, DB
og
DOF

Skarv

Løbende behov for regulering

NST

Sildemåge

Jagttid på mågerne kan
forventes at have en vis
bestandsregulerende effekt
og kan muligvis medføre et
reduceret prædationstryk på
øvrige kystfuglearter

Der ønskes jagttid

DJ,
NST

Sølvmåge

Der ønskes jagttid

DJ,
NST

Svartbag

Der ønskes jagttid

DJ,
NST

Stor
regnspove

Der ønskes en faglig
evaluering af muligheden for
jagt

Der ønskes jagttid

DJ

Hjejle

Der ønskes en faglig
evaluering af muligheden for
jagt

Der ønskes jagttid

DJ

Enkeltbekka
sin

Bestandsvurdering

NST,
DOF

Dobbeltbekkasin

Bestandsvurdering

NST

Toppet
skallesluger

Bestandsvurdering

DJ

Stor
skallesluger

Bestandsvurdering

DJ

Hjortevildt
Art

Begrundelse

Kommentarer

Indstill
et af

Vildsvin

Jagten skal være en del af
forvaltningen

Jagttiden på grisen (op til to år og
ikke førende so) udvides med en
måned, således den begynder
sammen med orner den 1/9

DJ

Muntjac

Arten er uønsket i Danmark

Mulighed for jagt og regulering året
rundt

DJ,
DOF,
DN, DB

Rådyr

Regionale tilbagegang af
bestande

NST

Kronvildt

Jagttider drøftes via NHG

NST

Dåvildt

Jagttider drøftes via NHG

NST

