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Debatmøde angående ”de nye jagttider”. 
Hvor: Brobyværk Kro d.25-10-2016 

Deltagere: 17 personer 

Jens Thomsen, formanden for Jægerråd Faaborg-Midtfyn, bød de fremmødte velkommen, og 

introducerede kredsformand Georg G. Jensen, som ville guide os igennem aftenen. 

Georg gennemgår (ved hjælp af PowerPoint) processen, både i Vildtforvaltningsrådet, arbejdsgruppen og 

internt i Danmarks Jægerforbund, for indstilling af jagttider til ministeren. 

Flertallet af de fremmødte havde intet ønske om en forlængelse af jagttiden på fasanhøner. 

Derimod bør krage/skade jagten og fældefangst af disse udvides (i foråret på standfuglene). 

Per Brunsgaard: ”Det er positivt, hvis en jagtforening varetager reguleringen af krage/skader. Så kommer 

det i system.” 

Med hensyn til ræven, var der ønske om mere jagt og mindre regulering. Dog er regulering godt, hvor der 

ikke må drives jagt (små arealer, industriområder, bymæssig bebyggelse, etc.). 

Hvis vi fremadrettet skal have adaptiv forvaltning af vore jagtbare vildtarter, må vi sikre os at det foregår på 

baggrund af valide data. Og hvem skal levere disse? 

Der var intet ønske om jagt på grævling. 

Bramgås. Der skal være jagttid på den. (Eventuel adaptiv forvaltning). 

Grågås. Gerne jagt i august, også på søterritoriet. 

Knortegås. Der skal være jagttid på den. (Eventuel adaptiv forvaltning). 

Svømmeænder. Der var intet ønske om øget jagttid i januar på land. 

Edderfugl. Der var ønske om en begrænset jagt på hunner, og jagt på kokke i februar. 

Ringdue. Der var generel enighed om, vi skal bort fra al den regulering, og have jagt i stedet for. 

Silde- Sølvmåge og Svartbag. Genindfør jagten, gerne i april også. 

Stor Regnspove. Gerne jagttid, gældende overalt, også søterritoriet. 

Hjejle. Gerne jagttid, gældende overalt, også søterritoriet. 

Flemming Sørensen: ” Det er katastrofalt, hvis vi fynske jægere ikke kan blive enige om forvaltningen af 

dåvildtet. Hvis vi ikke finder en løsning, er der andre, som gør det for os!” 

Regionale jagttider er brugbare såvel for hare/agerhøne, som for hjortevildt og trækvildt.  

Med hensyn til prioriteten, af vore ønsker til de kommende jagttider, var der enighed om, at duen og 

edderfuglen skal have HØJ prioritet, såvel som jagt på ræv i februar. 

Under eventuelt, blev der talt om udsætning. Mange mente at DJ skal oppe sig gevaldigt, hvis ikke ”den lille 

mand” skal miste jagten på udsatte ænder. 

Både Jens og Georg opfordrede alle til at møde talstærkt op d. 10-11 i Ejbyhallen. Tag gerne dine 

kammerater med. 

Mødet sluttede kl. 21.40 
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