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Høringssvar til ændring af Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og 
fugle m.v.   

Jægerforbundet har følgende kommentarer til ministerens høringsudkast til ny 
jagttidsbekendtgørelse.  

Jagttiden for kronkalv 
I udkastet fremgår, at jagttiden for kronkalv skal slutte den 28. februar. 
Traditionelt slutter jagttider den 15. i måneden eller med månedens udgang, men i 
februar, hvor der hvert 4. år er skudår, vil denne formulering betyde, at kronkalv 
ikke må skydes den 29. februar i skudårene. Danmarks Jægerforbund foreslår 
derfor, at jagttiden for kronkalv rettes til 01.09-29.02. 

Forbud mod tryk-, driv- og bevægelsesjagt i september og februar 
Jægerforbundet ønsker, at jagt på kronvildt i september og februar kun 
gennemføres som selektiv jagt. 

Evalueringsværktøj til effekt af dæmrings- og skumringsjagt 
Jægerforbundet er positivt overfor, at Ministeren har imødekommet ønsket om 
forsøg med dæmrings- og skumringsjagt, som det er fremsat af de Midtjyske, 
Vestjyske og Djurslandske hjortevildtgrupper. 

Jægerforbundet vil dog foreslå, at der opstilles et evalueringsværktøj, som kan 
medvirke til at dokumentere effekten af dæmrings- og skumringsjagten. De lokale 
indstillinger, som måtte følges bør evalueres efter 3 år med henblik på tilpasning.  

Aldersdefinition af spidshjort 
Jægerforbundet vil foreslå, at formuleringen konsekvensrettes fra kronhjorte 
større end spidshjort til kronhjorte ældre end spidshjorte. 

Jægerforbundet har, siden fredningen af spidshjorten på Djursland i 2007 og 
efterfølgende jagttider baseret på differentiering mellem diverse klasser af hjorte, 
bistået diverse politikredse i sager, hvor jægere har været anmeldt for at 
nedlægge en hjort, som har været fredet.  

Disse sager har alle været af skønsmæssig karakter, idet man juridisk ikke har 
defineret begrebet spidshjort. Her har Jægerforbundet altid anlagt den linje, at de 
lokale jagttider, hvor begrebet spidshjort har været anvendt, alle tager afsæt i 
forvaltningsmålsætninger baseret ud fra spidshjortens biologiske status. Det vil 
sige, at spidshjorten er defineret som et handyr i sit andet leveår. Denne definition 
giver biologisk og forvaltningsmæssig mening, er objektiv og kan derfor i 
tvivlstilfælde afgøres in situ. Et krondyr i sit andet leveår har i jagtsæsonen fem 
kindtænder og tredelt P3. Det vil nemt kunne afgøres i felten, når der måtte opstå 
tvivl om, hvorvidt den nedlagte hjort er en spidshjort eller ej.  
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Hvis der opstår tvivl om et dyr nedlagt i september eller februar måned reelt er en 
kalv, vil samme fremgangsmåde være eneste metode, hvorpå det kan afgøres, om 
dyret er en kalv eller ej (fire kindtænder og tredelt P3). 

Formuleringen, som den står nu, lægger ikke alene op til subjektive skøn, den vil 
også kriminalisere nogle jægere, som skyder hjorte, som har to små forsprosser, 
som jægerne ikke har kunnet se pga. ørerne, eller som har to små gafler, som ikke 
har kunnet erkendes pga. lysforhold under dæmrings- eller skumringsjagt. 

Regional afgrænsning 
Ministeren har fulgt de geografiske indstillinger, som har været anvendt af de 
regionale grupper. Ministeren skal dog være opmærksom på, at der er geografisk 
forskel på det Djurslandske forvaltningsområde og det geografiske område som 
gruppen har indstillet jagttid på. Den Djurslandske gruppes indstillinger følger 
kommunegrænserne. Derved vil der opstå et geografisk område mellem de to 
Djurslands kommuner og det område som er dækket af indstillingen fra den 
Midtjyske gruppe.  I dette område vil den generelle jagttid naturligvis være 
gældende. 

Der er åbenbart uklarhed om det geografiske skel mellem den Nordsjællandske 
gruppe og den Syd-, Vest- og Midtsjællandske gruppe. Den geografiske afgrænsning 
som har ligget til grund for grænsen mellem de to forvaltningsområder siden maj 
2004 har været Roskilde Fjord og rute 21 mellem Roskilde og Ballerup. I 
høringsudkastet følger jagttiderne nu de administrative Regions grænser.  

Konkret angående Region Hovedstaden bortset fra Bornholms Kommune(Bilag 2) 
Gruppen anbefaler, at teksten i anden celle: ”Kronhjort, med 2-6 sprosser på 
minimum 2 cm på den ene stang – ingen jagttid” udskiftes med: ”Andre hjorte 
undtaget spidshjort - ingen jagttid”.  

Konkret angående det Sydjyske forvaltningsområde (Bilag 3) 
Jægerforbundet er bekendt med, at formuleringen i indstillingen fra den sydjyske 
hjortevildtgrupper sender et fejlagtigt signal i forhold til gruppens intentioner.  

Gruppen ønsker fuld jagttid på kronkalv, hvilket vil sige, at jagttiden på kronkalv 
bedes ændres til: 1.9 – 29. 2  

Jægerforbundet er bevidst om at gruppens indstilling omkring jagttid og -måder er 
uklar. Jægerforbundet er af den opfattelse at gruppens ønsker om anstandsjagt 
alene relatere sig til perioderne 1.9-30.9 og 1.2- 29.2. Se i øvrigt Jægerforbundet 
særskilte kommentar herom ovenfor.  

Konkret angående det Himmerlandske forvaltningsområde (Bilag 8) 
I brødteksten, som definerer områder med normal jagttid samt jagttid på 
kronhjorte ældre end spidshjorte i perioden 16.9 – 30.9, er der henvist til et 
fejlagtigt kortbilag i det område som er undtaget. Den rette henvisning er bilag 7. 

Venlig hilsen 
Danmarks Jægerforbund 
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