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FORORD 
 
Den 24. oktober 2017 har Vildtforvaltningsrådet sendt en indstilling til miljø- og fødevareministeren om 
jagttiderne, der er planlagt til at træde i kraft fra 2018, som et resultat af et arbejde i 
Vildtforvaltningsrådet og en arbejdsgruppe nedsat af denne. 
 
Danmarks Jægerforbunds grundlag for arbejdet med jagttiderne er, at det skal basere sig på fakta, hvor 
jagten skal være bæredygtig, samt at der er en grundlæggende holdning til, at vildtet skal forvaltes via 
jagt frem for regulering. 
 
Derfor er følgende at finde i vores natursyn: 
 
Vi arbejder for, at udvikling skal være bæredygtig. Bæredygtighed handler om at skabe gensidig respekt, 
hvor der både er plads til jagten og til, at befolkningen kan opleve naturen. Derfor skal der sikres en 
balance mellem de sociale, biologiske og økonomiske aspekter, som ligger til grund for vurdering af 
bæredygtigheden. 
 

”En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de 
nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers 

muligheder for at opfylde deres behov i fare.” 
 

Brundtland-rapporten, 1987 
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RESULTATET GENERELT SET 
 
Af Claus Lind Christensen, formand for Danmarks Jægerforbund 
 
Evalueringen af jagttiderne i 2017 omfattede en gennemgang af 69 jagtbare og potentielt jagtbare arter, 
hvilket har medført, at Vildtforvaltningsrådet har sendt sin indstilling til ministeren. Her anbefales det, at 
der skal ske ændringer af jagtmulighederne for 14 arter, hvor der er indstillet øget jagtmuligheder for 10 
af arterne, mens der for fem arter er indstillet en reduktion af jagtmulighederne (Dåvildt både udvidelser 
og indskrænkninger). Derudover er der en række arter, hvor der ikke er opnået 100 % enighed i rådet. 
Danmarks Jægerforbund er således ikke enig i indstillingen for sildemåge og svartbag. 
 
Indstillingen til miljø- og fødevareministeren rummer to meget væsentlige elementer for jagten. 

 For tre arter indstilles det, at jagttiden udvides, dels fordi det biologiske grundlag er til stede, 
dels fordi regulering konverteres til jagttid. Arterne er ringdue, grågås og sølvmåge. 

 Indstillingen rummer også udvidelse af jagttiden på agerhøne og hare på baggrund af det faglige 
grundlag og i en erkendelse af, at jagten motiverer til yderligere pleje af naturen. 

 
Dette viser, at der er en accept af, at jagten er en reel del af den danske naturforvaltning, og at det er en 
accepteret præmis i Vildtforvaltningsrådet, hvilket vil styrke de faglige indstillinger fremover. 
 
Derudover er det også særdeles tilfredsstillende, at indskrænkninger på svømmeænder, bjergand og 
taffeland er forhindret. Det viser også, at den faglige tilgang er nyttig, men samtidig også hvor vi skal yde 
en indsats fremover med at forbedre levesteder og bidrage til at indsamle viden om bl.a. disse arter. 
 
Der er også torne i buketten, idet vi får reduceret de jagtlige muligheder for fire arter. Det gælder f.eks. 
fløjlsand og havlit, som begge er i tilbagegang. Her er det trods alt tilfredsstillende, at jagttiden 
fastholdes på hannerne, og dermed er arterne ikke faldet helt ud af listen over jagtbare arter. 
Så er der også arter, hvor vi ikke fik indfriet vores ønsker, ved at der enten ikke var et fagligt grundlag for 
det, eller også var der ikke et tilstrækkeligt fagligt grundlag, der kunne skabes enighed om. 
 
Mågerne var et kardinalpunkt for os. Danmarks Jægerforbund valgte at stå uden for indstillingen til 
ministeren, for her er det på ingen måde tilfredsstillende, at der ikke kunne opnås en fælles indstilling om 
at indføre jagttid på alle tre arter og ikke bare sølvmågen, som der trods alt er enighed om at indføre 
jagttid på. Arbejdet for at få genindført jagttid på de to øvrige store mågearter stoppe ikke her. Danmarks 
Jægerforbund vil fortsat kæmpe for at konvertere den nuværende regulering til jagt på sildemåge og 
svartbag. 
 
Arbejdet med at fastholde og udvide jægernes muligheder stopper naturligvis ikke her, og arbejdet frem 
mod de kommende evalueringer af jagttiderne er allerede i gang. 
 
Ræven fik ikke ændret jagttiden, selv om vi ønskede det, men det blev derimod besluttet, at der om to år 
skal være en mere generel drøftelse af vores rovvildt. Derfor er det et fokuspunkt at samle og forberede 
viden om arter som ræv, mår, grævling, m.fl. 
 
Vadefuglene er også et fokuspunkt, for selvfølgelig kan der drives jagt på vadefugle, selv om de for nogle 
på det nærmeste opfattes som hellige fugle. Her vil det være en kombination at skaffe mere viden, men 
også at skubbe på for iværksættelse af tiltag, der forbedrer vadefuglenes levesteder. 
 
Sluttelig skal jeg nævne ringduen, for her er vi bestemt ikke i mål. Vi skal have mere jagttid på ringduen. 
Her ser jeg frem til det arbejde, som EU-Kommissionen har sat i gang med at opdatere Key-koncepts og de 
drøftelser der kommer i halen på dette. Her er Danmarks Jægerforbunds holdning, at vi skal se på arterne 
ud fra en bestandstilgang og ikke fra en individtilgang. 
 
Sammenlagt har denne jagttidsevaluering givet jægerne flere jagtmuligheder, og der er anerkendelse af, 
at jagten er en del af naturforvaltningen. Derudover er det faglige spor styrket, og dermed er der skabt et 
godt grundlag for de kommende jagttidsevalueringer.  
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PROCESSEN MED JAGTTIDERNE 

 
Processen med at få evalueret jagttiderne er lang, og denne gang har det taget ekstra lang tid, da 
processen er ændret, men også fordi der har været en lang involveringsperiode med grundige debatter 
med medlemmerne. 
 

Det overordnede tidsforløb 
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VFR besluttede kommissorium og tidsplan 
for revision af jagttider 

            

Jægerrådsmøder – indhentning af ønsker 
til revision af jagttider  

            

Kredsmøder – indhentning af ønsker til 
revision af jagttider 

            

Søjleudvalgene – fremsender liste med 
arter for faglig analyse og ønsker til arter 

            

Foreløbige liste med arter for revision 
fremsendes til VFR fra DJ 

            

Fremsendelse af faglige kommentarer til 
DCE-rapport – input fra ovenstående 

            

Søjleudvalg udarbejder udkast til 
målsætninger 

            

Dialogmøder. Præsentation af input fra 
ovenstående. Udkast til arter og ønsker 
til målsætning og jagttid.  

            

VFR beslutter principper for fastsættelse 
af jagttider  

            

VFR sætter den faglige arbejdsgruppe i 
gang  

            

Jægerrådsmøder – drøftelse af foreløbig 
status for revision af jagttider  

            

Kredsmøder – drøftelse af foreløbig 
status for revision af jagttider 

            

Arbejdsgruppe fremlægger udkast til 
målsætninger for VFR 

            

Arbejdsgruppe fremlægger udkast til 
jagttider for VFR 

            

Endelig indstilling fra VFR til minister             

Forventede ikrafttrædelse af nye 
jagttider 

            

 
Udkommet af den dialog, der har været med medlemmerne rundt om i landet, har dannet rammen for 
arbejdet med Danmarks Jægerforbunds ønsker, herunder prioriteringen af disse ønsker. 
Ønskerne omfatter naturligvis jagttiden for de enkelte arter, men også spørgsmål om jagttider for 
specifikke landsdele, samt spørgsmål om zonering hvor jagten kan begrænses til specifikke områder. Disse 
to elementer var der opbakning til, hvis det kunne være medvirkende til at øge jagtmulighederne. Det er 
agerhønen og grågåsen gode eksempler herpå. 

  



 

Vildtforvaltningsrådets kriteriepapir 

Den væsentligste ændring i processen har været at dreje evalueringen af jagttiderne over imod en mere 
faglig tilgang, hvilket har medført, at Vildtforvaltningsrådet har vedtaget et kriteriepapir som en 
arbejdsramme for evalueringsprocessen. Formålet med dette papir har været at skabe et mere tydeligt 
fagligt rum for debatten, som kan afspejle de interesser, de enkelte organisationer i Vildtforvaltningsrådet 
har, når der tales om jagttider og forvaltning af de enkelte arter. 
Papiret kan findes i sin helhed på DJ´s hjemmeside, men et kerneelement i papiret er de 10 
nøglespørgsmål, som drøftelserne i evalueringen har taget udgangspunkt i på baggrund af følgende tre 
delområder: 
 

 Juridiske forudsætninger 

 Biologiske forudsætninger 

 Etiske overvejelser 
 
Til disse tre områder er der defineret en spørgeramme, som er udgangspunktet for drøftelserne: 
 
Juridiske forudsætninger 

1. Kan der i overensstemmelse med Habitatdirektivet og Fuglebeskyttelsesdirektivet fastsættes 
jagttid på arten? 

2. Er det i overensstemmelse med øvrige internationale forpligtelser at fastsætte en jagttid på 
arten? 

3. Kan der i henhold til den til enhver tid gældende lov om jagt og vildtforvaltning fastsættes 
jagttid på arten? 

 
Biologiske forudsætninger 

4. Har bestanden af arten en gunstig bevaringsstatus, eller er arten i en positiv udvikling, set i 
forhold til målsætningen? Hvis en art er i tilbagegang, er det så i overensstemmelse med 
målsætningen? 

5. Hvis arten er i tilbagegang, hvordan vil jagt så påvirke denne tilbagegang? 
6. Kan jagttiden fastsættes som led i udmøntning af en eventuel målsætning omkring en nærmere 

beskrevet hensigtsmæssig bestandssammensætning eller størrelse? 
 
Etiske overvejelser 

7. Er det i overensstemmelse med de jagtetiske regler at fastsætte en jagttid på arten, herunder 
- Kan det nedlagte vildt anvendes til noget fornuftigt, som f.eks. konsum, pelsværk eller 

trofæ? og/eller har jagten et konkret forvaltningsmæssigt sigte? 
- Kan der fastsættes en jagttid på arten, uden væsentlig risiko for forveksling med andre 

lignende arter, som ikke kan tåle en jagt (f.eks. ved at tillade eller begrænse jagttid i 
specifikke naturtyper i dele af landet)?  

8. Kan en jagttid på arten fastsættes uden væsentlige utilsigtede adfærdsmæssige ændringer, 
herunder i forhold til mulighederne for at opleve trækkende og rastende flokke af arten?    

9. Kan der fastsættes en jagttid på arten, uden negativ påvirkning af artens afkom? 
10. Kan der fastsættes en jagttid på arten, uden derved at skabe en risiko for uforsvarlig jagt 

(herunder anskydninger) 
 

Ud over at der var opsat kriterier for drøftelserne, så blev der også lagt op til, at der for de enkelte arter 

skulle udarbejdes konkrete målsætninger. Dette er også er blevet resultatet af processen. Disse 

målsætninger har været et godt afsæt for evalueringen, og fremadrettet vil der være behov for at udvikle 

disse målsætninger, således at de gøres endnu mere præcise og kan være et aktivt værktøj i forvaltningen 

af de jagtbare og potentielt jagtbare arter.  
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Arbejdet i Vildtforvaltningsrådet 

Arbejdsprocessen i Vildtforvaltningsrådet har taget udgangspunkt i kriteriepapiret, mens igangsættelsen af 
det konkrete arbejde skete ud fra et velformuleret kommissorium for arbejdsgruppen, der var nedsat af 
Vildtforvaltningsrådet. 
 
Denne arbejdsgruppe blev ledet af Henrik Berthelsen 
fra L&F med deltagelse af faglige medarbejdere fra 
Dansk Ornitologisk forening, Danmarks 
Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse, Dansk 
Skovforening og Danmarks Jægerforbund. 
Arbejdsgruppens primære opgave var at komme med en 
konkret indstilling til Vildtforvaltningsrådet samt at 
opstille målsætninger for hver af de enkelte arter. 
 
Arbejdsgruppens faglige grundlag har været rapporten 
fra DCE Aarhus universitet ”Vildtbestanden og jagttider 
i Danmark – Det biologiske grundlag for 
jagttidsrevisionen 2018” 
Derudover har DCE deltaget på arbejdsgruppemøderne, 
samt ved Vildtforvaltningsrådsmøderne for at kunne 
bidrage med yderligere faglige råd. 
 
Frem til den 13. juni 2017 havde arbejdsgruppen holdt 
syv arbejdsgruppemøder og var nået til enighed om 
indstillingen af jagttiderne for ca. halvdelen af arterne. 
Efter denne afrapportering har rådets formand og 
næstformand efter drøftelser med rådets medlemmer 
udarbejdet en indstilling til Vildtforvaltningsrådet den 
28. september 2017. Her drøftede rådet denne, og på 
baggrund heraf var rådet i stand til at sende en 
indstilling til miljø- og fødevareministeren den 24. 
oktober 2017. 
 

 

Gennemgang af indstillingen 

På de efterfølgende sider er der en gennemgang af indstillingen for de enkelte jagtbare arter. 
Gennemgangen er udarbejdet efter følgende overskrifter: 

 DJ’s ønske til fremtidige jagttider. 

 Vildtforvaltningsrådets målsætning for den enkelte art. 

 Vildtforvaltningsrådets indstilling til ministeren, samt hvornår arten igen skal behandles i forhold 
til jagttiderne. 

 DJ’s bemærkning til den enkelte art. 
 
Ved indstillingen fra Vildtforvaltningsrådet er de arter med indstillede ændringer markeret med følgende 
farver: 

 Grøn = Indstilling om udvidelse af jagtmuligheder 

 Rød = indskrænkning af jagtmuligheder 

 Blå = arter, hvor DJ ikke er enig i indstillingen 
 
  



 

HJORTEVILDT 
 
Af Norbert F. V. Ravnsbæk, formand for hjortevildtudvalget 
 

Jeg er som udgangspunkt tilfreds med de lokale 
indstillinger til jagttider på dåvildt, som jeg håber 

miljø- og fødevareministeren vil lytte til af hensyn 
til den lokale forvaltning. Jeg er desuden meget 

tilfreds med, at det indstilles, at jagttiden på 
råvildt fastholdes.  

Jeg vil opfordre til, at der fortsat forskes i den 

såkaldte råvildtsyge og ikke mindst i årsagen til 

råvildtsygen, som jo har hærget Fyn i en 

længere årrække, og jeg ser meget gerne, at der 

sker en adskillelse af årsagerne til råvildtsygen 

og forvaltningen af råvildtet, som intet har med 

hinanden at gøre. De lokale bestande af råvildt 

skal efter min mening forvaltes lokalt, og jeg 

ønsker således ikke en national forvaltningsplan 

som for kronvildtet. 

For kronvildtets vedkommende vil jeg gerne 

arbejde for mere ens jagttider i de områder, der 

bestands- og forvaltningsmæssigt minder om 

hinanden. 

 

 

 

 

Råvildt 

Ønske fra DJ: 
Fastholde nuværende jagttid. 
 

Vildtforvaltningsrådets målsætning: 
Målsætningen er en national stabil, sund og robust 
bestand, der ikke overstiger den naturlige 
bærevne. Regionalt set kan der være ønske om en 
stigende bestand. 
 

Indstilling fra Vildtforvaltningsrådet: 
Nuværende jagttid fastholdes. 
Der ønskes mere viden om råvildtsyge. 
Jagttiden evalueres efter behov. 
 

DJ’s bemærkning til indstillingen: 
Danmarks Jægerforbund ser gerne, at der bliver kontinuerlige undersøgelser og opfølgninger, ift. de 
udfordringer, der er lokalt forefindes med råvildtsygen. 
Derfor arbejdes der løbende med styrke de anbefalinger, der kan afhjælpe problemerne og årsagerne, 
der er knyttet dertil. 
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Dåvildt 

Ønske fra DJ: 
Jagttiderne indstilles af de regionale grupper inden for den nationale ramme. 
 

Vildtforvaltningsrådets målsætning: 
Flere ældre hjorte (større lokal variation end for 
kronvildt). 
Bedre køns- og aldersfordeling (større lokal 
variation end for kronvildt). 
Færre skader på mark og i skov. 
Bedre geografisk spredning af dåvildt. 
Sikre en etisk jagtudøvelse. 
Bedre mulighed for at opleve dåvildt. 
 

Indstilling fra Vildtforvaltningsrådet: 
Jagtiderne håndteres via de regionale 
hjortevildtgrupper og den nationale 
hjortevildtgruppe. 
Der arbejdes med jagttider efter  

kommissorium i Den Nationale Hjortevildtgruppe. 
Mange lokale jagttider. 
Jagttiden evalueres efter eet år. 

DJ’s bemærkning til indstillingen: 
I den nationale hjortevildtgruppe er der sat et arbejde i gang med den generelle forvaltning af 
dåvildtet. 
 

 

Indstilling fra de regionale hjortevildtgrupper og den nationale hjortevildtgruppe 

Kommune Dåkalv Då Spidshjort Dåhjort større  
end spidshjort 

Området mellem Aalborg- 
Hirtshals motorvejen og 
Aalborg- Frederikshavn  
motorvejen og syd for vej 
585: 

1/12 – 15/01 1/12 – 15/01 1/12 – 15/01 16/12 – 31/12 

Området Nord Vendsyssel 
(mellem motorvejene, og 
nord for vej 585): 

16/11 – 31/01 16/11 – 31/01 16/11 – 31/01 01/12 – 15/01 

Området øst for Aalborg- 
Frederikshavn motorvejen: 

01/12 – 31/12 01/12 – 31/12 01/12 – 31/12 Ingen jagttid 

Området vest for Hirtshals-
Aalborg motorvejen incl. 
øen Mors: 

16/11 – 31/01 16/11 – 31/01 16/11 – 31/01 16/12 – 31/12 

Vesthimmerland Ingen jagttid Ingen jagttid Ingen jagttid Ingen jagttid 

Himmerland Følger den 
nationale jagttid 

Følger den 
nationale jagttid 

Følger den 
nationale jagttid 

Følger den 
nationale 
jagttid 

Djursland Følger den 
nationale jagttid 

Følger den 
nationale jagttid 

Følger den 
nationale jagttid 

Følger den 
nationale 
jagttid 

Midtjylland – Ikast Brande 
kommune 

1/12 - 31/12 1/12 - 31/12 1/12 - 31/12 1/1 - 15/1 

Midtjylland - minus Ikast-
Brande kommune 

Følger den 
nationale jagttid 

Følger den 
nationale jagttid 

Følger den 
nationale jagttid 

Følger den 
nationale 
jagttid 

Vestjylland 01/12 - 31/12 01/12 - 31/12 01/12 - 31/12 01/01 - 15/01 

Sydjylland 01/09 - 31/01 01/12 – 31/01 01/12 – 31/01 01/12 - 15/12 

  



 

Kommune Dåkalv Då Spidshjort Dåhjort større  
end spidshjort 

Tønder Kommune og 
Esbjerg Kommune  
(Den del der ligger i 
hjortevildtgruppe 
Sønderjyllands  
område/ syd for E20): 

1/11 – 31/12 Ingen jagttid Ingen jagttid Ingen jagttid 

Åbenrå Kommune, 
Haderslev Kommune, 
Kolding Kommune  
(den del der ligger i 
hjortevildtgruppe 
Sønderjyllands område), 
Sønderborg  
Kommune og Vejen 
Kommune, den del der 
ligger syd for E20: 

1/11-31/1 1/11-31/1 1/11-31/1 1/12 – 31/12 

Øen Læsø Følger den 

nationale jagttid 

Følger den 

nationale jagttid 

Følger den 

nationale jagttid 

Følger den 

nationale 

jagttid 

Fyn 01/10 - 31/01 01/10 - 31/01 01/10 - 31/01 01/10 - 31/10 
16/12 - 31/12 

Tåsinge 1/10 - 31/1 1/10 - 31/1 1/1 - 31/1 1/1 - 31/1 

Langeland 1/11 - 31/01 1/11 - 31/01 1/12 - 31/12 1/12 - 31/12 

Ærø 1/1 - 31/1 Ingen jagttid 1/1 - 31/1 Ingen jagttid 

Nordsjælland Følger den 

nationale jagttid 

Følger den 

nationale jagttid 

Følger den 

nationale jagttid 

Følger den 

nationale 

jagttid 

Syd-, Midt- og Vestsjælland Følger den 

nationale jagttid 

Følger den 

nationale jagttid 

Følger den 

nationale jagttid 

Følger den 

nationale 

jagttid 

Lolland-Falster Følger den 
nationale jagttid 

Følger den 
nationale jagttid 

Følger den 
nationale jagttid 

Følger den 
nationale 
jagttid 

Bornholm 01/01 -15/01 Ingen jagttid Ingen jagttid Ingen jagttid 

 

Sika 

Ønske fra DJ: 
Fastholde nuværende jagttider. 
 

Vildtforvaltningsrådets målsætning:  
En del af gruppen (DJ og DS) ønsker en stigende 
selvreproducerende bestand. Den anden del af 
gruppen (DOF, DN og DB) accepterer sika i den 
danske natur. 
 

Indstilling fra Vildtforvaltningsrådet: 
Nuværende jagttid fastholdes. 
Jagttider evalueres efter behov. 

DJ’s bemærkning til indstillingen: 
Ingen yderligere bemærkninger. 
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Kronvildt 

Ønske fra DJ: 
Jagttiderne indstilles af de regionale grupper inden for den nationale ramme. 
 

Vildtforvaltningsrådets målsætning:  
Flere ældre hjorte (8+ år) i bestanden. 
Bedre køns- og aldersfordeling (5 % af 
forårsbestanden af hjortene skal være 8+ år). 
Færre skader på mark og i skov. 
Bedre geografisk spredning af kronvildt. 
Sikre en etisk jagtudøvelse. 
Bedre mulighed for at opleve kronvildt. 
 

Indstilling fra Vildtforvaltningsrådet: 
Jagttiderne håndteres via de regionale 
hjortevildtgrupper og den nationale 
hjortevildtgruppe. 
Nuværende jagttid evalueres om to år. Mange 
lokale jagttider. 
 

DJ’s bemærkning til indstillingen: 
Ingen yderligere bemærkninger til indstillingen. 
 

 

Vildsvin 

Ønske fra DJ: 
Jagttiden på grise skal udvides med september. 
 

Vildtforvaltningsrådets målsætning: 
Der er delte holdninger i gruppen. DJ og DN ønsker 
en voksende selvreproducerende bestand. DB 
ønsker ikke en stigende bestand. DS og L&F ønsker 
ikke, at der skal være en bestand af vildsvin i 
Danmark. DOF forholder sig neutralt.  
 

Indstilling fra Vildtforvaltningsrådet: 
Nuværende jagttider fastholdes. 
Jagttiden evalueres efter behov. 

DJ’s bemærkning til indstillingen: 
DJ ønsker en generel debat om vildsvin i Danmark for at få skabt en forvaltningsplan, og her er 
jagttiderne et væsentligt redskab, samt tidspunktet på døgnet, hvor jagten kan udøves. 
 

 

Muflon 

Ønske fra DJ: 
Fastholde nuværende jagttider. 
 

Vildtforvaltningsrådets målsætning:  
Ingen målsætning. 
 

Indstilling fra Vildtforvaltningsrådet: 
Nuværende jagttid fastholdes. 
Jagttider evalueres efter behov. 

DJ’s bemærkning til indstillingen: 
Ingen yderligere bemærkninger. 
 

 

  



 

MARKVILDT 

Af Jens Venø Kjellerup, formand for markvildtudvalget 
 
Jeg er meget tilfreds med en indstilling om udvidet 

jagttid på harer og agerhøns på øerne, fordi det er 

en anerkendelse af, at jagttiderne skal afspejle 

bestandens størrelse. Jeg har tilsvarende med 

tilfredshed noteret mig, at Vildtforvaltningsrådet har 

indstillet, at der skal kunne drives jagt på krager og 

skader en time før solopgang.  

  

Det er mindre tilfredsstillende med indstillingen om, 

at vi nu kan jage fasanhøner i januar måned, idet 

det strider mod den gode fortælling om, at man kan 

indfange danske fasanhøner til æglægning og 

dermed viderefører danske gener og således styrke 

den vilde bestand af fasaner i Danmark. Derfor vil 

jeg bede jægerne overveje det hensigtsmæssige i at 

drive jagt på vilde fasaner i januar måned.  

  

At husmåren skulle have reduceret jagttid er jeg ærgerlig over, lige som jeg også er gerne havde set en 

kort jagttid på grævling, så vi via vildtudbyttestatistikken kunne få en pejling af bestandens størrelse 

rundt om i Danmark. 

  

I fremtiden ser jeg gerne, at der arbejdes for yderligere jagttid på hare (1. oktober-31. december i hele 

landet) og agerhøne, idet jagten er et vigtigt incitament for den nødvendige terrænpleje og 

markvildtindsatsen i det hele taget. Jeg håber desuden, at vi kan opnå flere muligheder for jagt og 

regulering af skader og krager i de kommende år.   

  

Taget det moderne landbrug i betragtning, mener jeg, at der er behov for en større indsats for såvel de 

jagtbare som ikkejagtbare arter i det åbne land. Især en indsats over for de ikkejagtbare arter ser jeg 

gerne iværksat sammen med andre organisationer.  

  

For at sikre bedst mulig dokumentation af bestandsstørrelserne og dermed faglighed i både fastsættelsen 

af jagttiderne og indsatsen i det åbne land ønsker jeg, at de systematiske tællinger i og uden for 

markvildtlavene fortsættes. Endelig så jeg gerne, at der blev oprettet markvildtlav med fokus på vilde 

fasaner. 

Krage 

Ønske fra DJ: 
Udvide jagtmulighederne så krager kan jages 1½ time før solopgang til 1½ efter solnedgang. 
 

Vildtforvaltningsrådets målsætning: 
Der er ønske om en stabilisering af bestanden. 
Lokalt kan der være ønske om at reducere 
bestanden. 
 

Indstilling fra Vildtforvaltningsrådet: 
Der indføres dæmringsjagt 1 time før solopgang. 
DB og DN er imod udvidet jagttid, men bakker op 
om, at dæmringsjagt er at foretrække frem for 
skumringsjagt. 
Jagttiden evalueres efter fire år. 
 

DJ’s bemærkning til indstillingen: 
Det er meget tilfredsstillende, at jagtmulighederne udvides på krager. Det vil være et væsentligt 
element i forvaltningen af kragen som prædator og som jagtobjekt. 
 

http://www.jaegerforbundet.dk/media/5558/img_9503_1_1.jpg
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Husskade 

Ønske fra DJ: 
Udvide jagtmulighederne så husskader kan jages 1½ time før solopgang til 1½ efter solnedgang. 
 

Vildtforvaltningsrådets målsætning: 
Der er ønske om en stabilisering af bestanden. 
Lokalt kan der være ønske om at reducere 
bestanden. 
 

Indstilling fra Vildtforvaltningsrådet: 
Der indføres dæmringsjagt 1 time før solopgang. 
DB og DN er imod udvidet jagttid, men bakker op 
om, at dæmringsjagt er at foretrække frem for 
skumringsjagt. 
Jagttiden evalueres efter fire år. 
 

DJ’s bemærkning til indstillingen: 
Det er meget tilfredsstillende, at jagtmulighederne udvides på husskade. Det vil være et væsentligt 
element i forvaltningen af husskaden som prædator, og som jagtobjekt. 
 

 

Hare 

Ønske fra DJ: 
Øget jagttid til den 31. december. 
 

Vildtforvaltningsrådets målsætning: 
Haren er i dag stadig relativt udbredt. Den er 
lokalt hyppigt forekommende og ikke truet af 
udryddelse på nationalt plan, selvom den over en 
lang årrække er gået stærkt tilbage. 
Bestandstætheden varierer meget, fra relativ 
talrig til meget fåtallig i forskellige områder, 
afhængigt af arealanvendelse, topografi og 
forekomst af prædatorer. 
Målsætningen er derfor at opnå en stigende 
bestand og som minimum at nå niveau 2 i 
forvaltningsplanen for hare. 
 

Indstilling fra Vildtforvaltningsrådet: 
Der ønskes indsamlet viden til brug for mere 
lokale jagttider, vidensindsamling kan laves hos 
DCE. 
Jagttid i kommuner øst for Lillebælt og syd for 
Kattegat udvides med 2 uger, idet man håber, at 
dette kan være et incitament til at øge indsatsen 
for harens levesteder. For den mindre tætte 
bestand i Jylland fastholdes nuværende jagttid. 
Målsætningen er en stigende bestand, men 
afskydningen vurderes ikke at være afgørende for 
bestandens størrelse. 
Jagttiden evalueres efter to år. 
 

DJ’s bemærkning til indstillingen: 
DJ har fortsat et ønske om, at jagttiden på hare i hele landet skal udvides til 31.12, da jagten ikke er 
den begrænsende faktor, men det anerkendes, at det faglige grundlag for ikke at udvide jagttiden på 
hare i Jylland for nuværende gør, at jagttiden ikke kan udvides i den kommende periode. 
Frem mod næste jagttidsevaluering skal der fortsat arbejdes med en indsats for at forbedre 
levestederne for hare, og datagrundlaget for beslutningen skal styrkes. 
 

 

Ovenstående skema er fra forvaltningsplanen for hare. 



 

Vildkanin 

Ønske fra DJ: 
Fastholde den nuværende jagttid. 
 

Vildtforvaltningsrådets målsætning: 
Der er ikke ønske om en yderligere spredning af 
kaniner i Danmark, og det ønskes at bestanden 
holdes på nuværende niveau. DJ har dog et ønske 
om en større bestand og spredning af bestanden. 
 

Indstilling fra Vildtforvaltningsrådet: 
Den nuværende jagttid skal fastholdes. 
Jagttiden evalueres efter behov. 
 

DJ’s bemærkning til indstillingen: 
Der er ingen yderligere bemærkninger til indstillingen. 
 

 

Husmår 

Ønske fra DJ: 
Fastholde den nuværende jagttid. 
 

Vildtforvaltningsrådets målsætning: 
Der er indikationer på en faldende bestand, og 
derfor er der et ønske om, at den nationale 
bestand skal være voksende. Lokalt kan der være 
ønske om en reduceret bestand. 
 

Indstilling fra vildtforvaltningsrådet: 
Det indstilles at jagttiden reduceres til den 1.10 - 
31.01 
Der ønskes mere viden om bestanden og omfanget 
af hhv. jagt og regulering. 
Jagttiden evalueres efter fire år. 
 

DJ’s bemærkning til indstillingen: 
Vi anerkender, at der er behov for mere viden om husmårens udbredelse og bestandsstørrelsen, samt at 
der skal indsamles mere viden om omfanget af fangst med fælder samt husmårer, der nedlægges med 
skydevåben. 
 

 

Ilder 

Ønske fra DJ: 
Fastholde fredning. 
 

Vildtforvaltningsrådets målsætning: 
Der er indikationer på en faldende bestand, og 
derfor er der et ønske om at den nationale 
bestand skal være voksende. 
 

Indstilling fra Vildtforvaltningsrådet: 
Fastholde fredning 
Jagttiden evalueres efter behov. 

DJ’s bemærkning til indstillingen: 
Vi ønsker mere viden om ilderens bestandsudbredelse og bestandsstørrelse. 
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Ræv  

Ønske fra DJ: 
Jagttid i februar. 
 

Vildtforvaltningsrådets målsætning: 
Der er store forskelle på bestanden af ræv, og 
både lokalt og regionalt er der meget 
forskelligartede ønsker, som kan være: Slet ingen 
bestand, reduceret bestand, stabil bestand, øget 
bestand og ny bestand. 
 

Indstilling fra Vildtforvaltningsrådet: 
Nuværende jagttider fastholdes. 
VFR ønsker grundlæggende drøftelse om 
forvaltning af de danske prædatorer, arten 
genoptages derfor om to år. 
 

DJ’s bemærkning til indstillingen: 
For at blive klar til en overordnet drøftelse af forvaltningen af ræven er der brug for at samle den 
viden, der er om ræven som prædator og dens generelle udbredelse i Danmark. 
 

 

Grævling 

Ønske fra DJ: 
Jagttid. 
 

Vildtforvaltningsrådets målsætning: 
Der er ønske om en voksende bestand. 
 

Indstilling fra Vildtforvaltningsrådet: 
Fasthold fredning. DJ ønsker mere viden. 
Jagttiden evalueres efter behov. 
 

DJ’s bemærkning til indstillingen: 
Danmarks Jægerforbund støtter indstillingen for nuværende, men dette ændrer ikke på ønsket om, at 
der på sigt skal jagttid på grævling. Der mangler et datagrundlag for grævlingens udbredelse, og dette 
arbejde skal igangsættes frem mod kommende drøftelser af jagttiderne.  
 

 

Fasan 

Ønske fra DJ: 
Fastholde de nuværende jagttider. 
 

Vildtforvaltningsrådets målsætning: 
At der skal være en selvreproducerende, vild 
bestand. DOF og DN tager forbehold over for 
denne målsætning, idet foreningerne anser 
fasanen for at være en ikkehjemmehørende art i 
Danmark. 
 

Indstilling fra vildtforvaltningsrådet: 
Jagttiden på fasanhøne udvides med en måned, så 
jagttiden for fasan generelt er fra 1.10 - 31.01 
Jagttiden evalueres efter fire år. 

DJ’s bemærkning til indstillingen: 
Blandt jægere er der meget forskellige holdninger til jagten på fasanhøne i januar, og det har 
grundlæggende ikke været DJ’s ønske at udvide jagttiden, men indstillingen støttes. 
Hvor der er vilde bestande, er der en lang tradition for ikke at nedlægge fasanhøner, og disse 
traditioner vil naturligvis ikke ændres af en jagtlovsændring, da DJ vurderer, at den enkelte jæger er i 
stand til at forvalte afskydningen af en standfugl som fasan på eget jagtterræn. 
 

 

  



 

Agerhøne 

Ønske fra DJ: 
Øget jagttid til den 15. november. 
 

Vildtforvaltningsrådets målsætning:  
Agerhønen er i dag stadig relativt udbredt. Den er 
lokalt hyppigt forekommende og ikke truet af 
udryddelse på nationalt plan, selvom den over en 
lang årrække er gået stærkt tilbage. 
Bestandstætheden varierer meget, fra relativt 
talrig til meget fåtallig i forskellige områder, 
afhængigt af arealanvendelse, topografi, 
udsætning og forekomst af prædatorer. 
Målsætningen er derfor at opnå en stigende 
bestand og som minimum at nå niveau to i 
forvaltningsplanen for agerhøne. 
 

Indstilling fra Vildtforvaltningsrådet: 
Der ønskes mere viden om, hvor mange agerhøns 
der udsættes. Jagttid på Sjælland, Møn, Lolland 
og Falster udvides med to uger, idet man håber, at 
dette kan være et incitament til at øge indsatsen 
for agerhønens levesteder. I de mindre tætte 
bestande i resten af landet fastholdes den 
nuværende jagttid. Målsætningen er en stigende 
bestand, men afskydningen vurderes ikke at være 
afgørende for bestandens størrelse. 
Jagttiden evalueres efter fire år. 
 

DJ’s bemærkning til indstillingen: 
DJ har fortsat et ønske om at udvide jagttiden til den 15.11, og det i hele landet, da jagten helt 
grundlæggende ikke er den begrænsende faktor, men vi anerkender, at det faktuelle vidensniveau 
stadig er for utilstrækkeligt til at kunne udvide jagttiden.  
Frem mod næste jagttidsevalueringen skal der fortsat arbejde med en indsats for at forbedre 
levestederne for agerhøns, og datagrundlaget for beslutningen skal styrkes. 
 

 

 

Ovenstående skema er fra forvaltningsplanen for agerhøne. 
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TRÆKVILDT 
 
Af Stig Egede Hansen, formand for trækvildtudvalget 
 
Jeg er glad for indstillingen om, at jagttiden 
fastholdes på alle svømmeænder. Jeg har også med 
tilfredshed noteret mig, at det indstilles, at der nu 
kan fastsættes jagttid på grågås i august og 
anerkender samtidig det hensigtsmæssige i at 
friholde særligt forstyrrelsesfølsomme områder for 
jagt i august. Jeg er tilhænger af forvaltningsplaner 
for gæs, men for robuste arter som grågås og 
kortnæbbet gås bør forvaltningen ske over længere 
tidsperioder end kun et år, mens det kan være mere 
hensigtsmæssigt at vurdere bestandstørrelsen for 
mere følsomme arter hvert år.   
 
Jeg er mindre tilfreds med, at vi ikke får jagttid på 
ringdue i hele oktober, da jeg mener, at EU’s key 
koncepts for ringduers yngletid tager udgangspunkt i 
enkeltindivider i stedet for hele bestande. Det bør 
Danmark arbejde for fremover på EU-niveau. 
 
Jeg havde gerne set indstillingen således, at vi havde 
beholdt jagttiden på hunnerne hos fløjlsand og havlit, 
på trods af bestandenes nuværende tilstand, idet 
jagten ikke har nævneværdig betydning for 
bestandenes størrelse.  
 
For vadefuglenes vedkommende er det ærgerligt, at 
vi ikke fik indstillet jagttid på hjejle, idet denne art 
kan tåle en jagttid og kan dermed forvaltes ved jagt. 
 
For mågerne burde der have været opbakning til jagt på de tre store mågearter i Vildtforvaltningsrådet, 
når man betænker, at det er store prædatorer i naturen.  
 
Der ligger en stor opgave i at forbedre levestederne for krikænder og gråænder i Danmark, hvilket bør 
prioriteres i de kommende år.  
 
Endelig mener jeg, at der i fremtiden skal arbejdes for endnu større faglighed i jagttidsfastsættelsen, 
f.eks. gennem tilvejebringelse af valide bestandstal. Det skal være de biologiske argumenter, der vejer 
tungest i vægtskålen. Når det er sagt, må man naturligvis tage det sure med det søde, hvis det biologiske 
grundlag går en imod. 
 
 

  



 

Ringdue 

Ønske fra DJ: 
Jagttid i oktober og februar. 
 

Vildtforvaltningsrådets målsætning:  
Den nationale bestand er gået stærkt frem. 
Regionalt kan der være forskelligartede ønsker om 
enten en reduceret, stabil eller voksende bestand. 
 

Indstilling fra Vildtforvaltningsrådet: 
Jagttiden udvides – 16.10 – 31.1 
Ændres key-koncept kan jagttiden ændres til 
01.10. Målsætning stabil/reduktion bestand. 
Jagttiden evalueres efter fire år. 
 

DJ’s bemærkning til indstillingen: 
Danmarks Jægerforbund anerkender at key-koncept sætter en ramme for jagttiden, men vi er af den 
opfattelse, at key-koncepts bør opdateres således, at det afspejler virkeligheden i forhold til 
bestandene frem for de enkelte individer. 
Danmarks Jægerforbund er ligeledes af den opfattelse, at der bør indføres jagttid på ringduer i februar, 
et mål der fortsat vil blive arbejdet på. 
 

 

Tyrkerdue 

Ønske fra DJ: 
Jagten anses for at være bæredygtig, og DJ ønsker således den nuværende jagttid bevaret. 
 

Vildtforvaltningsrådets målsætning: 
Der er over en længere årrække konstateret et 
fald i bestanden. Derfor er der ønske om en 
nationalt voksende bestand. 
 

Indstilling fra Vildtforvaltningsrådet: 
Ingen jagttid vest for storebælt. Delvis 
jagtfredning skyldes, at der ved DOF's 
punkttællinger er konstateret en 6 % tilbagegang 
pr. år fra 2007-2016. Målsætningen er en øget 
bestand. 
Jagttiden evalueres efter to år. 
 

DJ’s bemærkning til indstillingen: 
Danmarks Jægerforbund acceptere den faglige indstilling, der medfører en reduktion af jagttiden. 
For at skabe mere viden om tyrkerduen vil Danmarks Jægerforbund arbejde for, at der frem mod næste 
jagttidsevalueringen tilvejebringes mere viden om arten. 
 

 

Gråand 

Ønske fra DJ: 
Jagt på land i januar. 
 

Vildtforvaltningsrådets målsætning:  
Der er ønske om en voksende dansk ynglebestand. 
 

Indstilling fra Vildtforvaltningsrådet: 
Som hidtil desuden 01.01-31.01 på fiskeri-
territoriet. DB og DN imod jagttid i januar på 
fiskeriterritoriet. 
Jagttiden evalueres efter fire år. 
 

DJ’s bemærkning til indstillingen: 
Danmarks Jægerforbund anerkender, at den grundlæggende viden for udvidelsen af svømmeænderne 
generelt i januar ikke er til stede, dog er der fortsat et ønske om, at jagttiden kan udvides i fremtiden. 
Denne viden skal fremskaffes. 
Derudover arbejder Danmarks Jægerforbund for, at der afsættes væsentlige midler fra 
jagttegnsmidlerne til at forbedre svømmeændernes levesteder. 
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Krikand 

Ønske fra DJ: 
Jagt på land i januar. 
 

Vildtforvaltningsrådets målsætning: 
Der er ønske om en voksende vild bestand på 
national niveau. 
 

Indstilling fra Vildtforvaltningsrådet: 
Den nuværende jagttid fastholdes. 
Jagttiden evalueres efter fire år. 

DJ’s bemærkning til indstillingen: 
Som gråand. 
 

 

Pibeand 

Ønske fra DJ: 
Jagt på land i januar. 
 

Vildtforvaltningsrådets målsætning: 
Der er ønske om en voksende dansk ynglebestand, 
men det er usikkert om det er opnåelig.  
 

Indstilling fra Vildtforvaltningsrådet: 
Den nuværende jagttid fastholdes. 
Jagttiden evalueres efter 4 år. 

DJ’s bemærkning til indstillingen: 
Som gråand. 
 

 

Spidsand 

Ønske fra DJ: 
Jagt på land i januar. 
 

Vildtforvaltningsrådets målsætning: 
Der er ønske om en voksende dansk ynglebestand, 
og der bør gøres en væsentlig indsats for at sikre 
dette. 
 

Indstilling fra Vildtforvaltningsrådet: 
Den nuværende jagttid fastholdes. 
Jagttiden evalueres efter fire år. 

DJ’s bemærkning til indstillingen: 
Som gråand. 
 

 

Skeand 

Ønske fra DJ: 
Jagt på land i januar. 
 

Vildtforvaltningsrådets målsætning: 
Der er ønske om en voksende dansk ynglebestand. 

Indstilling fra Vildtforvaltningsrådet: 
Den nuværende jagttid fastholdes. 
Jagttiden evalueres efter fire år. 
 

DJ’s bemærkning til indstillingen: 
Som gråand. 
 

 

  



 

Knarand 

Ønske fra DJ: 
Jagt på land i januar. 
 

Vildtforvaltningsrådets målsætning: 
Der er ønske om en voksende dansk ynglebestand. 
 

Indstilling fra Vildtforvaltningsrådet: 
Den nuværende jagttid fastholdes. 
Jagttiden evalueres efter fire år. 
 

DJ’s bemærkning til indstillingen: 
Som gråand. 
 

 

Atlingand 

Ønske fra DJ: 
Jagt på land i januar. 
 

Vildtforvaltningsrådets målsætning: 
Der er ønske om en voksende dansk ynglebestand. 
 

Indstilling fra Vildtforvaltningsrådet: 
Den nuværende jagttid fastholdes. 
Jagttiden evalueres efter fire år. 
 

DJ’s bemærkning til indstillingen: 
Som gråand. 
 

 

Hvinand 

Ønske fra DJ: 
Fastholde nuværende jagttid. 
 

Vildtforvaltningsrådets målsætning: 
Der er ønske om en voksende dansk ynglebestand. 
 

Indstilling fra Vildtforvaltningsrådet: 
Fastholde den nuværende jagttid. 
Jagttiden evalueres efter behov. 
 

DJ’s bemærkning til indstillingen: 
Ingen yderligere bemærkninger. 
 

 

Troldand 

Ønske fra DJ: 
Fastholde den nuværende jagttid. 
 

Vildtforvaltningsrådets målsætning: 
Der er ønske om at opretholde en stabil bestand. 

Indstilling fra Vildtforvaltningsrådet: 
Fastholde den nuværende jagttid. 
Jagttiden evalueres efter behov. 
 

DJ’s bemærkning til indstillingen: 
Ingen yderligere bemærkninger. 
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Taffeland 

Ønske fra DJ: 
Fastholde den nuværende jagttid. 
 

Vildtforvaltningsrådets målsætning: 
Der er ønske om en voksende bestand. 
 

Indstilling fra Vildtforvaltningsrådet: 
Fastholde den nuværende jagttid. DB og DN ønsker 
jagttid 01.11-31.12. 
Jagttiden evalueres efter to år. 
 

DJ’s bemærkning til indstillingen: 
Taffelanden er i tilbagegang, hvor det efter DJ’s opfattelse ikke er jagten, der er årsagen til 
tilbagegangen, og er derfor tilfreds med, at det indstilles at fastholde jagttiden. 
Dog er der brug for, at der massivt sættes ind på at indsamle data om taffelanden. Det ønsker DJ at 
bidrage med. 
 

 

Bjergand 

Ønske fra DJ: 
Fastholde den nuværende jagttid. 
 

Vildtforvaltningsrådets målsætning: 
Der er ønske om en voksende trækrutebestand. 
 

Indstilling fra Vildtforvaltningsrådet: 
Fastholde den nuværende jagttid. DB og DN er 
imod pga. rødlistning. 
Jagttiden evalueres efter to år. 
 

DJ’s bemærkning til indstillingen: 
Bjerganden er i tilbagegang, hvor det efter DJ’s opfattelse ikke er jagten, der er årsagen til 
tilbagegangen, og er derfor tilfreds med, at det indstilles at fastholde jagttiden. 
Dog er der brug for, at der massivt sættes ind på at indsamle data om bjerganden, Det ønsker DJ at 
bidrage med. 
  

 

Edderfugl 

Ønske fra DJ: 
Forvaltningsplan ønskes, og der skal følges op på beslutningen ved sidste jagttidsforhandlinger. Der 
ønskes jagttid på edderfugl-hun. 
 

Vildtforvaltningsrådets målsætning: 
Bestanden har været i kraftig tilbagegang. Der er 
ønske om en voksende bestand. 
 

Indstilling fra Vildtforvaltningsrådet: 
Fastholde den nuværende jagttid. Det er muligt 
arten skal genbesøges inden firårsperioden. 
Jagttiden evalueres efter fire år. 
 

DJ’s bemærkning til indstillingen: 
Danmarks Jægerforbund anerkender, at bestanden endnu ikke kan bære, at der indføres jagttid på 
edderfugl-hun. For at få skabt en indsats for edderfuglen arbejder DJ på, at der i AEWA-regi udarbejdes 
en forvaltningsplan. 
 

 

  



 

Sortand 

Ønske fra DJ: 
Fastholde den nuværende jagttid. 
 

Vildtforvaltningsrådets målsætning: 
Der er ønske om at opretholde en stabil 
trækrutebestand. 

Indstilling fra Vildtforvaltningsrådet: 
Fasthold den nuværende jagttid. 
 

DJ’s bemærkning til indstillingen: 
Ingen yderligere bemærkninger. 
 

 

Fløjlsand 

Ønske fra DJ: 
Fastholde den nuværende jagttid. 
 

Vildtforvaltningsrådets målsætning: 
Der er ønske om en voksende trækrutebestand. 
 

Indstilling fra Vildtforvaltningsrådet: 
Fredning af hunner og fastholdelse af jagttid på 
hanner. Det er muligt, arten skal genbesøges 
inden firårsperioden. 
 

DJ’s bemærkning til indstillingen: 
Danmarks Jægerforbund anerkender det faglige grundlag for at beskytte produktionsgrundlaget, da 
fløjlsanden er i tilbagegang, og der mangler viden om årsager, og derfor arbejdes der målrettet på at 
tilvejebringe viden om fløjlsændernes udbredelse, trækrutter og specifikke årsager til tilbagegangen. 
Forvaltningsplan er under udarbejdelse (EuroSAP/AEWA). 
 

 

Havlit 

Ønske fra DJ: 
Fastholde den nuværende jagttid. 
 

Vildtforvaltningsrådets målsætning: 
Der er ønske om en voksende trækrutebestand. 
 

Indstilling fra Vildtforvaltningsrådet: 
Fredning af hunner og fastholdelse jagttid på 
hanner. Det er muligt arten skal genbesøges inden 
firårsperioden. 
 

DJ’s bemærkning til indstillingen: 
Danmarks Jægerforbund anerkender det faglige grundlag for at beskytte produktionsgrundlaget, da 
havlitten er i tilbagegang, og der mangler viden om årsager, og derfor arbejdes der målrettet på at 
tilvejebringe viden om havlittens udbredelse, trækrutter og specifikke årsager til tilbagegangen. 
Forvaltningsplan er udarbejdet af AEWA i 2015. 
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Stor skallesluger 

Ønske fra DJ: 
Ønske om jagttid. 
 

Vildtforvaltningsrådets målsætning: 
Der er ønske om en voksende bestand. 

Indstilling fra Vildtforvaltningsrådet: 
Fredning opretholdes. 
Jagttiden evalueres efter fire år. 
 

DJ’s bemærkning til indstillingen: 
Danmarks Jægerforbund anerkender aftalen fra sidste jagttidsforhandling, om at fredningen skulle 
opretholdes i otte år. I perioden frem mod næste evalueringen bør der følges op på udviklingen i den 
danske ynglebestand. 
 

 

Toppet skallesluger 

Ønske fra DJ: 
Ønske om jagttid. 

Vildtforvaltningsrådets målsætning: 
Der er ønske om en voksende bestand. 

Indstilling fra Vildtforvaltningsrådet: 
Fredning opretholdes. 
Jagttiden evalueres efter fire år. 
 

DJ’s bemærkning til indstillingen: 
De faglige oplysninger viser, at bestanden tilsyneladende er i tilbagegang, hvorfor der skal arbejdes på 
at indhente mere viden om bestanden. Danmarks Jægerforbund anerkender aftalen fra sidste 
jagttidsforhandling, om at fredningen skulle opretholdes i otte år. 
 

 

Blishøne 

Ønske fra DJ: 
Fastholde den nuværende jagttid. 
 

Vildtforvaltningsrådets målsætning: 
Der er ønske om at holde en stabil bestand. 
 

Indstilling fra Vildtforvaltningsrådet: 
DB, DOF og DN ønsker et forbud imod tryk- og 
drivjagt, alternativt en afkortelse af jagttiden. 
Jagttiden evalueres efter fire år. 
 

DJ’s bemærkning til indstillingen: 
Der er ikke noget belæg for at indskrænke jagten i forhold til jagtmetoderne. DJ har arbejdet intensivt 
med dette område og gør det løbende for at medvirke til, at der ikke opstår etiske problemer ifm. 
Jagten. 
 

 

  



 

Kortnæbet gås 

Ønske fra DJ: 
Maksimal jagttid ud fra mulighederne i den internationale forvaltningsplan. 
 

Vildtforvaltningsrådets målsætning: 
Der er ønske om at stabilisere bestanden iht. den 
internationale forvaltningsplan. 
 

Indstilling fra Vildtforvaltningsrådet: 
Der er en adaptiv forvaltningsplan for arten, 
denne følges løbende. 
Jagttiden evalueres efter behov. 
 

DJ’s bemærkning til indstillingen: 
Såfremt at bestanden vokser yderligere, kan jagttiden udvides med februar. 
 

 

Blisgås 

Ønske fra DJ: 
Lokalfredning på Nordfyn skal ophæves. 
 

Vildtforvaltningsrådets målsætning: 
Bestanden er gået kraftig frem og kan lokalt være 
en problemart for landbrug, økosystem, sundhed 
og flysikkerhed. 
Der er derfor ønske om en stabilisering af 
bestanden. 
 

Indstilling fra Vildtforvaltningsrådet: 
Fastholder den nuværende jagttid. 
Lokal fredning Nordfyn bortfalder. 
Jagttiden evalueres efter behov. 
 

DJ’s bemærkning til indstillingen: 
Igen yderligere bemærkninger. 
 

 

Sædgås 

Ønske fra DJ: 
Udvidet jagttid. 
 

Vildtforvaltningsrådets målsætning: 
Bestanden er i tilbagegang, og der ønskes en 
voksende trækrutebestand af taiga-sædgås. 
 

Indstilling fra Vildtforvaltningsrådet: 
Frivillig indsamling af billeder af sædgåsehoveder 
for at fastslå hvilken underart der skydes. Fortsat 
kun jagttid i Lolland, Vordingborg og Guldborgsund 
kommuner. 
Jagttiden evalueres efter to år. 
 

DJ’s bemærkning til indstillingen: 
DJ ønsker at bidrage til videnindsamling ang. fordelingen af de to arter af sædgås i vildtudbyttet for at 
sikre den bedst mulige forvaltning af arten. Desuden ønsker vi at medvirke til bedre kommunikation 
omkring tajgasædgåsens beskyttelsesbehov. 
Forvaltningsplan for Teiga-sædgås er vedtaget i regi af AEWA. 
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Grågås 

Ønske fra DJ: 
Ønske om jagttid i august. 
 

Vildtforvaltningsrådets målsætning: 
Bestanden er gået kraftig frem og kan lokalt være 
en problemart for landbrug, økosystem, sundhed 
og flysikkerhed. 
Der er derfor ønske om en stabilisering af 
bestanden. 
 

Indstilling fra Vildtforvaltningsrådet: 
På grund af stigende problemer med den stærkt 
stigende bestand ønskes udvidelse. DB og DN 
ønsker kun jagttid fra 15.08.  *Om principper for 
jagttid se note herunder. 
 
Et flertal i VFR bestående af DJ, DOF, DS, L&F og 
FR er enige om jagt på grågås i august for at 
kontrollere den stærkt stigende bestand og deraf 
følgende skader på afgrøder, dog under den 
forudsætning, at for at undgå utilsigtet 
forstyrrelse i vådområder for andre vandfugle skal 
jagttiden dog tilrettelægges på en sådan måde, at 
jagten ikke udgør en forstyrrelsestrussel mod 
andre vandfugle i disse områder, herunder såvel 
sent ynglende arter og trækkende og rastende 
vandfugle. Derfor begrænses jagttiden til 
omdriftsarealer og i en endnu ikke fastlagt afstand 
fra vådområder. Dette skal sikre, at den nye 
jagttid ikke får negative konsekvenser for sent 
ynglende samt rastende og trækkende vandfugle. 
DJ og DOF drøfter bilateralt den nærmere 
juridiske afgrænsning af jagttiden på baggrund af 
input fra Miljøstyrelsen. Der er enighed i rådet 
om, at jagttiden, hvis der er behov, tilpasses, når 
AEWA forvaltningsplan for grågås foreligger. 
Jagttiden evalueres efter to år. 
 

DJ’s bemærkning til indstillingen: 
Da jagten vil blive styret af nogle administrative grænser, vil det blive nødvendigt at foretage en 
evaluering af, om disse afgrænsninger virker efter hensigten. 
 

 

Canadagås 

Ønske fra DJ: 
Fastholde den nuværende jagttid. 
 

Vildtforvaltningsrådets målsætning: 
Ingen målsætning. 
 

Indstilling fra Vildtforvaltningsrådet: 
Fastholde den nuværende jagttid. 
Jagttiden evalueres efter behov. 
 

DJ’s bemærkning til indstillingen: 
Den nuværende jagttid er bæredygtig, men bestandsudviklingen og skadesomfanget i februar skal 
holdes under observation. Såfremt bestanden stiger og skadesomfanget øges, vil jagttiden kunne 
udvides i februar. 
 

 



 

 

Nilgås 

Ønske fra DJ: 
Fastholde den nuværende jagttid. 
 

Vildtforvaltningsrådets målsætning: 
Ingen målsætning. 
 

Indstilling fra Vildtforvaltningsrådet: 
Fastholde den nuværende jagttid. 
Jagttiden evalueres efter behov. 
 

DJ’s bemærkning til indstillingen: 
Ingen bemærkninger. 
 

 

Bramgås 

Ønske fra DJ: 
Ønske om jagttid. 
 

Vildtforvaltningsrådets målsætning: 
Ingen målsætning. 
 

Indstilling fra Vildtforvaltningsrådet: 
Afventer international forvaltningsplan, håndteres 
ved regulering. 
Jagttiden evalueres efter behov. 
 

DJ’s bemærkning til indstillingen: 
Ingen yderligere bemærkninger. 
 

 

Knortegås 

Ønske fra DJ: 
Jagttid på mørkbuget knortegås. 
 

Vildtforvaltningsrådets målsætning: 
Der er ønske om at opretholde en stabil bestand. 
 

Indstilling fra Vildtforvaltningsrådet: 
Målsætningen er en stabil bestand og der er risiko 
for forveksling med den sjældne lysbugede 
knortegås. Knortegæs fouragerer kun i beskedent 
omfang på landbrugsafgrøder. En jagttid vurderes 
endvidere at reducere mulighederne for at opleve 
fuglen. Fredning fastholdes. 
Jagttid evalueres efter behov. 
 

DJ’s bemærkning til indstillingen: 
På sigt arbejder DJ på jagttid, men der skal arbejdes for, at der i regi af AEWA udarbejdes en 
forvaltningsplan med henblik på at ophjælpe bestanden af lysbugede knortegæs, samt at kunne sikre en 
bæredygtig jagt. 
 

 

  



29 

 

Skovsneppe 

Ønske fra DJ: 
Fastholde den nuværende jagttid 
 

Vildtforvaltningsrådets målsætning: 
Der er ønske om en voksende bestand. 
 

Indstilling fra Vildtforvaltningsrådet: 
Nuværende jagttid fastholdes. 
Jagttiden evalueres efter behov. 
 

DJ’s bemærkning til indstillingen: 
Ingen yderligere bemærkninger 
 

 

Stor regnspove 

Ønske fra DJ: 
Ønske om jagttid. 
 

Vildtforvaltningsrådets målsætning: 
Der er ønske om en voksende bestand. 
 

Indstilling fra Vildtforvaltningsrådet: 
Fredningen opretholdes. 
Jagttiden evalueres efter behov. 
 

DJ’s bemærkning til indstillingen: 
Det anerkendes, at bestanden pt. ikke er på et niveau, hvor der kan indføres jagttid, men der skal 
arbejdes hen imod, at realisere AEWA-forvaltningsplanen, og herigennem få indført jagttid på stor 
regnspove. 
 

 

Dobbeltbekkasin 

Ønske fra DJ: 
Fastholde den nuværende jagttid. 
 

Vildtforvaltningsrådets målsætning: 
Der er ønske om en voksende bestand. 
 

Indstilling fra Vildtforvaltningsrådet: 
Nuværende jagttid fastholdes. 
Jagttiden evalueres efter fire år. 
 

DJ’s bemærkning til indstillingen: 
Der bør arbejdes på at forbedre levevilkårene for bekkasiner her i landet, hvilket skal rettes mod såvel 
ynglende fugle som trækfugle. 
 

 

Enkeltbekkasin 

Ønske fra DJ: 
Ønske om jagttid 
 

Vildtforvaltningsrådets målsætning: 
Der er ønske om en voksende bestand, men der er 
usikkerhed omkring den nuværende 
bestandsudvikling. 
 

Indstilling fra Vildtforvaltningsrådet: 
Fredningen opretholdes. 
Jagttiden evalueres efter behov. 

DJ’s bemærkning til indstillingen: 
DJ’s ønske om jagttid er fortsat uændret, og frem mod næste jagttidsevaluering skal der arbejdes på at 
afdække den usikkerhed, der er vedr. bestanden. 
 



 

Hjejle 

Ønske fra DJ: 
Ønske om jagttid. 
 

Vildtforvaltningsrådets målsætning: 
Der er ønske om en voksende bestand. 
 

Indstilling fra Vildtforvaltningsrådet: 
Fredningen opretholdes. 
Målsætningen er en voksende trækrutebestand. DJ 
ønsker at undersøge, om en jagttid i fremtiden 
kan indføres uden at bevirke utilsigtede 
adfærdsændringer, hvilket DOF påpeger er i 
overensstemmelse med princippapiret (pkt 8). 
Jagttiden evalueres efter behov. 
 

DJś bemærkning til indstillingen: 
DJ´s ønske om jagttid på hjejle er fortsat uændret, og frem mod næste jagttidsevaluering skal der 
arbejdes på at afdække den usikkerhed, som der er udtrykt i forhold til jagtens betydning for hjejlen. 
 

 

Sildemåge 

Ønske fra DJ: 
Ønske om jagttid. 
 

Vildtforvaltningsrådets målsætning: 
Der er ønske om at opretholde en stabil bestand. 
 

Indstilling fra Vildtforvaltningsrådet: 
VFR undtagen DJ ønsker ingen jagttid. DJ ønsker 
genindførsel af tidligere jagttid på arten. 
Jagttiden evalueres om fire år. 
 

DJ’s bemærkning til indstillingen: 
DJ mener, at der bør genindføres jagttid på sildemåge. Jagten er med til at sikre et udtag af 
bestanden, og dermed er jagten bidragende til at opretholde en stabil bestand, som det er defineret i 
målsætningspapiret. Det kan også være med til at modvirke nogle af de problemer, der er i visse egne, 
hvilket også lever op til målsætningen, som beskriver, at mågerne i visse egne er en problemart. 
Derudover vil jagten på måger også være en del af den rekreative jagt, hvor udbyttet anvendes som 
konsum. Danmarks Jægerforbund anbefaler, at der indføres jagttid på måger fra 1.9. – 31.1. med lokal 
fredning i den østlige del af Sjælland samt Bornholm, som det var gældende, før mågerne blev fredet i 
2014. 
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Sølvmåge 

Ønske fra DJ: 
Ønske om jagttid. 
 

Vildtforvaltningsrådets målsætning: 
Der er ønske om at opretholde en national stabil 
bestand. Visse steder kan den dog være en 
problemart, hvorfor der kan være lokale ønsker 
om en bestandsreduktion. 
 

Indstilling fra Vildtforvaltningsrådet: 
VFR ønsker at genindfører tidligere jagttid på 
sølvmåge med henblik på at reducere bestanden. 
Af hensyn til forvekslingsmulighed med baltisk 
sildemåge genindføres den lokale jagttid i 
Østdanmark. Rådet understreger, at der vil være 
fokus på jægernes anvendelse af skudte fugle, og 
at det vil være uacceptabelt, hvis ikke fuglene 
anvendes. 
Jagttiden evalueres efter fire år. 
 

DJ’s bemærkning til indstillingen: 
Det er med tilfredshed, at Vildtforvaltningsrådet ønsker at indføre jagttid på sølvmåge og dermed 
anerkender jagten som en del af forvaltningen af bestanden af sølvmåger. 
Såfremt ministeren ikke indfører jagttid på sildemåge, vil der ikke være behov for en særfredning af 
sølvmågen i Østdanmark. 
 

 

Svartbag  

Ønske fra DJ: 
Ønske om jagttid. 
 

Vildtforvaltningsrådets målsætning: 
Der er ønske om at opretholde en national stabil 
bestand. Visse steder kan den dog være en 
problemart, hvorfor der kan være lokale ønsker 
om en bestandsreduktion. 
 

Indstilling fra Vildtforvaltningsrådet: 
VFR undtagen DJ ønsker ingen jagttid. DJ ønsker 
genindførsel af tidligere jagttid på arten. 
Jagttiden evalueres efter fire år. 
 

DJ’s bemærkning til indstillingen: 
DJ mener, at der bør genindføres jagttid på svartbag. Jagten er med til at sikre et udtag af bestanden, 
og dermed er jagten bidragende til at opretholde en stabil bestand, som det er defineret i 
målsætningspapiret. Det kan også være med til at modvirke nogle af de problemer, der er i visse egne, 
hvilket også lever op til målsætningen, som beskriver, at mågerne i visse egne er en problemart. 
Derudover vil jagten på måger også være en del af den rekreative jagt, hvor udbyttet anvendes som 
konsum. Danmarks Jægerforbund anbefaler, at der indføres jagttid på måger fra 1.9. – 31.1. med lokal 
fredning i den østlige del af Sjælland samt Bornholm, som det var gældende, før mågerne blev fredet i 
2014. 
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