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Aktuelt vedr. regulering af ringdue, råge, grågæs og rævehvalpe 

I månederne juli, august og september modtager Naturstyrelsen mange henvendelser om regulering 

af ringdue, råge, grågås og rævehvalpe. Du kan i den efterfølgende tekst finde oplysninger om de 

mest almindelige muligheder for regulering af disse arter i de kommende måneder. Lovgrundlaget 

er bekendtgørelsen om vildtskader. Du kan finde bekendtgørelsen og de generelle vilkår for 

regulering af vildt på dette link www.naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/jagt/raadgivning-om-

vildt/skadevoldende-vildt/retningslinjer/.  

 

Regulering af ringdue. 

Ringduer kan visse steder – og i visse situationer - gøre skade på markafgrøder i sommer- og 

sensommerperioden. Typisk kan der være tale om skade på marker med lejesæd af hvede, 

ærtemarker og marker med skårlagt raps. På marker, hvor ringduer udøver alvorlig skade på 

uhøstede afgrøder, kan Naturstyrelsen give tilladelse til regulering i perioden 1. juli til 31. august. 

Tilladelsen kan ikke udnyttes efter høst af afgrøden, idet der efter høst ikke længere kan være tale 

om skade på afgrøden. I perioden 1. august til 31. august kan Naturstyrelsen give tilladelse til 

regulering af ringdue på nysåede marker.  

Inden ansøgning om regulering i disse situationer skal vildtafværgemidler have været forsøgt – og 

vist sig uden virkning. Vildtafværgemidler skal fortsat være i brug i perioden for reguleringen.  Der 

må ikke anvendes kunstigt skjul og lokkefugle i forbindelse med reguleringen, idet 

reguleringsmuligheden er rettet mod bortskræmning af ringduerne fra den pågældende afgrøde - og 

ikke mod nedlæggelse af et stort antal ringduer. Reguleringsmulighederne tager sigte på at 

begrænse skaden på den pågældende mark og afgrøde. 

 

I egne, hvor ringduer forvolder omfattende skade på markafgrøder, kan Naturstyrelsen give 

tilladelse til regulering i perioden 1. september til 31. oktober. Der er ikke krav om afværgemidler 

hverken før eller under reguleringen. Ved reguleringen må der bruges kunstigt skjul og lokkefugle. 

Der er ikke krav om aktuel skade på en konkret mark og afgrøde. Reguleringen tager sigte på at 

kontrollere bestanden af ringduer i området.  
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Råge. 

Naturstyrelsen kan give tilladelse til, at råge, der optræder i større flokke på ikke høstede og 

nysåede marker, må reguleres i perioden 1. juli til 30. september. Typisk kan der optræde skade på 

nysåede kornmarker og marker med lejesæd af byg og hvede. Inden ansøgning foretages skal 

vildtafværgemidler have været forsøgt – og vist sig uden virkning. Vildtafværgemidler skal fortsat 

være i brug i perioden for reguleringen.  Der må ikke anvendes kunstigt skjul og lokkefugle i 

forbindelse med reguleringen, idet reguleringsmuligheden er rettet mod bortskræmning af rågerne 

fra den pågældende afgrøde - og ikke mod nedlæggelse af et stort antal råger. Tilladelsen kan ikke 

udnyttes efter høst af afgrøden, idet der efter høst ikke længere kan være tale om skade på afgrøden. 

Reguleringsmuligheden tager sigte på at begrænse skaden på den pågældende mark og afgrøde. 

 

Grågås. 

Naturstyrelsen kan give tilladelse til regulering af grågæs i flok på ikke høstede marker i perioden 1. 

juli til 31. august. Typisk kan der optræde skade på modne frøgræsmarker og marker med lejesæd af 

byg og hvede. Inden ansøgning om regulering skal vildtafværgemidler have været forsøgt – og vist 

sig uden virkning. Vildtafværgemidler skal fortsat være i brug i perioden for reguleringen. Der må 

ikke anvendes kunstigt skjul og lokkefugle i forbindelse med reguleringen, idet 

reguleringsmuligheden er rettet mod bortskræmning af grågæssene fra den pågældende afgrøde - og 

ikke mod nedlæggelse af et stort antal grågæs. Tilladelsen kan ikke udnyttes efter høst af afgrøden, 

idet der efter høst ikke længere kan være tale om skade på afgrøden. Der må maksimalt reguleres 30 

grågæs i perioden. Reguleringen skal foretages på flokke med minimum 50 individer i flokken. 

Reguleringen må kun foretages fra solopgang til solnedgang. Reguleringsmuligheden tager sigte på 

at begrænse skaden på den pågældende mark og afgrøde. 

 

Rævehvalpe. 

Rævehvalpe uden for rævegrave må reguleres i perioden 1. juni til 31. august. Rævehvalpene må 

ikke jages ud af rævegraven ved brug af hund - eller på anden måde drives ud af graven. 

Reguleringen kræver ikke tilladelse fra Naturstyrelsen, men som ved al regulering skal 

ejendommens ejer, eller forpagteren af brugsretten, give jagtlejere eller andre jægere bemyndigelse 

til at foretage reguleringen. Reguleringen må foretages fra lovlige skydetårne og skydestiger. 

Reguleringen må foretages fra 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang. 


