Vildtinformation
2015

Vildtinformation 2015
Udgivet af Miljøministeriet, Naturstyrelsen

Indhold
Ny lov kobler indberetning af vildt med fornyelse af jagttegn

3

Den nye jagtprøve og haglskydeprøve blev godt modtaget

4

Redaktion:
Steffen Ejstrup
Steffen Just
Jens Skovager Østergaard

Miljøminister udpeger ny formand til vildtforvaltingsrådet

5

Redaktionel bistand:
Presse og Kommunikation, Naturstyrelsen

Stadigt flere markvildtsprojekter er på vej

Redaktør:
Jacob Friis

Artiklerne er skrevet af:
Jacob Christian Bertram, Naturstyrelsen
Mads Flinterup, Schweiss-Sekretariatet
Jacob Friis, Naturstyrelsen
Lars Haugaard, Nationalt Center for Miljø og Energi,
Aarhus Universitet
Ulrik Lorenzen, Naturstyrelsen
Ole Noe, Danmarks Jægerforbund
Sanne Raahauge Rasmussen, Naturstyrelsen
Søren Egelund Rasmussen, Naturstyrelsen
Sabina Rohde, Danmarks Jægerforbund
Peter Smærup, Danmarks Jægerforbund
Peter Sunde, Nationalt Center for Miljø og Energi,
Aarhus Universitet
Forside foto:
Jimmy Lassen
Grafisk tilrettelæggelse:
Helle Hjorth
ISSN:
0906-4907
Redaktionen afsluttet:
19. februar 2015

Jagt på kronvildt tager til

6-7

Bæredygtig kronvildtforvaltning

8-9

Der er forskel på jagt og regulering

11

Anskydningskampagne giver færre anskudte dyr

12

Bedre jagt på gæs

13

Miljøministeren giver flere adgang til jagt på statens arealer

14

Pas på den beskyttede natur

15

Jægere skyder færre stykker vildt

18

Nyttige adresser m.v.

19

Vildtinformation bliver elektronisk
Vildtinformation vil fremover kun blive
udgivet digitalt.
En af fordelene ved en digital udgivelse er,
at nyheder kan formidles straks. Dermed vil
Vildtinformation overgå fra den nuværende
årlige udgivelse til en hjemmeside, hvor der
løbende vil blive lagt nyheder op inden for
jagt- og vildtforvaltning.

Artklerne må gengives med anvendelse af kilde.
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Antallet af danske jægere stiger fortsat

På hjemmesiden kan man også finde
tidligere udgaver af Vildtinformation.

Udgivelsen henvender sig til jagt- og naturinteresserede og udsendes digitalt til samtlige
jagttegnsberettigede i Danmark.
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Den nye Vildtinformationside kan findes via
Naturstyrelsens hjemmeside.

Ny lov kobler indberetning af vildt med
fornyelse af jagttegn
Fremover skal man indberette sit vildtudbytte, før man kan få sit jagttegn fornyet.

Af fuldmægtig
Jacob Christian
Bertram,
Naturstyrelsen

En ny lov, der skal bidrage til, at flere indberetter
deres vildtudbytte, trådte i kraft 1. januar 2015.
Lovændringen får praktisk betydning for muligheden for fornyelse af jagttegn for jagtåret 1. april 2015
til 31. marts 2016. Det vil sige, at man skal foretage
indberetning af vildtudbyttet for jagtåret 1. april 2014
til 31. marts 2015, før man kan få fornyet sit jagttegn i
det kommende jagtår.
Baggrunden for lovforslaget er, at kun 2 ud af 3
jægere de seneste år har opfyldt deres forpligtelse
til at indberette deres vildtudbytte. Fortsætter den
udvikling, vil den årlige vildtudbyttestatistik ikke hvile
på et tilstrækkeligt solidt grundlag.
Statistikken anvendes blandt andet til at fastsætte
jagttider med henblik på at sikre en fortsat bæredygtig bestandsudvikling. Det er derfor i alle jægeres
interesse, at statistikken afspejler virkeligheden.

Ny koblingsregel
De nærmere regler, der skal supplere den nye koblingsregel, fremgår af den nye jagttegnsbekendtgørelse.
Først og fremmest vil det fremover blive muligt at
indberette sit vildtudbytte i løbet af hele det efterfølgende jagtår. Dermed bortfalder den hidtidige
indberetningsfrist 31. marts.
Koblingsreglen kommer ikke til at gælde for den jagttegnsberettigede person, der ikke opfylder sin pligt til
at indberette vildt, og som efter en periode på et eller
flere år ønsker at forny sit jagttegn. På det tidspunkt
vil indberetningen alligevel have mistet sin betydning
for statistikken.
Med loven skabes der et øget incitament til, at
jægerne fremover foretager den lovpligtige ind-

Foto: Colourbox

beretning af deres vildtudbytte. Og det forventes, at
indberetningsprocenten vil stige væsentligt, da de
fleste jægere formentlig gerne vil gå på jagt
det efterfølgende år.

Digitalisering på jagttegnsområdet
Fra og med jagtåret 2015/16 vil kun selve jagttegnet blive sendt med
almindelig post.
Vær derfor opmærksom på følgende:
• Vildtinformation udgives fremover digitalt via www.naturstyrelsen.dk.
• Indberetning af vildtudbytte og udstedelse af jagttegn bliver sammenkoblet. Indberetning af vildtudbytte skal foretages af alle, der har
indløst jagttegn i 2014/15.
• Hvis du er tilmeldt PBS-betalingsservice, skal du huske at indberette
dit vildtudbytte. Tre uger efter betalingen vil du i e-boks modtage en
påmindelse, hvis du ikke har indberettet dit vildtudbytte. Efter seks
uger vil din betaling blive returneret til din NemKonto, såfremt indberetningen stadig ikke er foretaget.
Hvis du er fritaget for Digital Post fra det offentlige:
• Vil du forsætte med at få breve med posten, som du plejer.
• Skal du huske at indsende skemaet med indberetning af vildtudbytte.
Skemaet sendes kun til dem, der har indløst jagttegn i 2014/15 og
derfor skal indberette vildt.
• Vil du modtage et erindringsbrev med posten, hvis du har indbetalt
jagttegnsafgift, men ikke har indberettet vildtudbytte.
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Den nye jagtprøve og
haglskydeprøve blev
godt modtaget
Den nye jagtprøve og haglskydeprøve skal give jægere bedre skydefærdigheder
og mere viden om jagt.
2014 var året, hvor den nye jagtprøve og haglskydeprøve blev implementeret. Overordnet set er
ændringerne på jagtprøveområdet blevet godt
modtaget.

Det er ikke usædvanligt, at ændringer resulterer
i en højere dumpeprocent, men Naturstyrelsen
har løbende fokus på at forbedre og kvalitetssikre
spørgsmålene til jagtprøven.

For jagtprøven er det praktikken omkring nye
spørgsmål, der har haft et stort fokus. Grundlæggende har der været et ønske om, at kommende
jagttegnsaspiranter ikke skal kunne bestå jagtprøven
alene ud fra udenadslære, men i højere grad have en
bred forståelse for jagten og dens elementer.

Derfor udarbejder Naturstyrelsen en ny vejledning
til den skriftlige del af jagtprøven, som skal samle
lovstof om indholdet af den skriftlige jagtprøve
suppleret med de eksisterende retningslinjer for
jagtprøvespørgsmål. Vejledningen forventes at være
klar til sommeren 2015.

Med ændringerne har Naturstyrelsen, udbydere af
undervisningsmateriale og jagttegnskursusundervisere arbejdet intensivt på at opfylde de nye krav.
Og mange nye spørgsmål er blevet udarbejdet og
godt modtaget.

Vejledningen og dialog med de uafhængige udbydere af undervisningsmateriale skal sikre, at det bliver
tydeligere for jagttegnsundervisere og jagttegnsaspiranter, hvad man skal forberede sig på forud for
aflæggelse af jagtprøven.

Stigning i dumpeprocent

Vejledningen vil være gældende fra jagtprøvesæsonen 2016 og frem. Jagttegnsaspiranter, som starter
jagttegnsundervisning efter sommerferien 2015, kan
undervises efter den nye vejledning. Jagtprøver, som
afholdes i 2015, vil følge den linje, der blev lagt i 2014.

Dumpeprocenten for forårsprøverne er cirka 10-15
procent højere i 2014 i forhold til 2013, hvor prøverne
blev afholdt ud fra den gamle jagtprøve.

Nye regler for håndtering af 10-års reglen
Administrationsændring: Orienteringsbrev om
sletning på baggrund af 10 års reglen udsendes
ikke mere.
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lukkende finde sted i forbindelse med underretningen i marts om, hvordan jagttegn for det
kommende jagtår kan indløses.

Jægere, der ikke indenfor de sidste 10 år
har løst jagttegn, bliver automatisk slettet
af Naturstyrelsens register over jagttegnsberettigede.

I brevet vil der fremgå en betalingsfrist for de
jægere, der i først- eller næstkommende jagtår
vil falde for 10 års reglen. Indløser man ikke
jagttegn inden fristen vil sletningen ske uden
yderligere varsel.

Tidligere har Naturstyrelsen sendt et særskilt
brev med orientering om den nært forestående
sletning. For fremtiden vil orienteringen ude-

Det betyder, at man ikke længere er jagttegnsberettiget og derfor skal bestå jagtprøven,
såfremt man atter ønsker at få jagttegn.
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Af biolog og vildtkonsulent Søren Egelund
Rasmussen

Miljøminister udpeger
ny formand til vildtforvaltningsrådet
Tidligere direktør for Friluftsrådet Jan Eriksen er tiltrådt som ny formand for
Vildtforvaltningsrådet, der består af repræsentanter fra DOF, Landbrug &
Fødevarer, Dyrenes Beskyttelse, Friluftsrådet, Danmarks Jægerforbund,
Danmarks Naturfredningsforening og Skovforeningen.
Hvordan skal vi beskytte harer og agerhøns, skal der
være jagttid på måger, og hvordan skruer man en
forvaltningsplan for ulv sammen?
Det er bare nogle af de problemstillinger, som Vildtforvaltningsrådet, der rådgiver miljøminister Kirsten
Brosbøl i jagt- og vildtforvaltningsmæssige spørgsmål, har diskuteret de seneste år.
Organisationerne har selv indstillet de personer, de
ønsker skal repræsentere dem i Vildtforvaltningsrådet, mens miljøministeren står for at udnævne
formanden.
Nuværende formand, Anders D. Lassen, blev afløst
efter otte år på posten af Friluftsrådets direktør
Jan Eriksen.

- Jeg takker for tilliden. Det er en stor ære at blive
udnævnt til formand for Vildtforvaltningsrådet, for det
er et vigtigt arbejde, rådet udfører i forbindelse med
at udvikle Danmarks naturpolitik. Jeg glæder mig til at
sætte mig ind i de konkrete udfordringer på jagt- og
vildtforvaltningsområdet og møde medlemmerne af
rådet, siger direktør Jan Eriksen, Friluftsrådet.
Med sin udnævnelse til formand for Vildtforvaltningsrådet stoppede Jan Eriksen ved årets udgang som
direktør i Friluftsrådet. Medlemmerne af Vildtforvaltningsrådet er udpeget for fire år ad gangen, og rådet
afholder møder cirka fire gange om året.

Fra www.nst.dk

Kirsten Brosbøl og
Jan Eriksen
Foto:
Claus Bjørn Larsen

- Jeg vil gerne takke afgående formand Anders D.
Lassen for det store arbejde, han har udført i Vildtforvaltningsrådet. Det er uden tvivl et råd, hvor bølgerne
af og til går temmelig højt, og Anders har været god
til at mægle og få parterne til at trække i samme retning. For den næste periode bliver det Friluftsrådets
direktør, Jan Eriksen, der skal sidde for bordenden, og
jeg er sikker på, han med sin mangeårige erfaring er
den helt rigtige kandidat til posten, siger miljøminister
Kirsten Brosbøl.
De øvrige medlemmer i Vildtforvaltningsrådet er Ella
Maria Bisschop-Larsen Danmarks Naturfredningsforening, Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund, Niels Iuel Reventlow Skovforeningen, Henrik
Bertelsen Landbrug & Fødevarer, Lars Hvidtfeldt
Landbrug & Fødevarer, Flemming O. Torp Friluftsrådet, Birgitte Heje Larsen Dyrenes Beskyttelse og
Egon Østergaard fra DOF.
Alle er gengangere i rådet på nær de to sidste
medlemmer.
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Jagt på kronvildt
tager til
De danske bestande af kronvildt har aldrig været større, end de er nu, og det
giver flere jægere mulighed for at nedlægge krondyr.
Jagtsæsonen 2013/14 er den sæson, hvor Naturstyrelsen har registreret flest nedlagte krondyr (9.700 stk.).
Der er nedlagt kronvildt i mere end to tredjedele af
landets kommuner, hvilket vidner om, at krondyr er
udbredt over det meste af Danmark.
Den store udbredelse af kronvildt gør, at muligheden
for at nedlægge krondyr opstår for jægere, der ikke
ellers har erfaring med jagt på storvildt.
Den nye jagtmulighed er yderst attraktiv, men jagt
på kronvildt stiller nye krav til jægernes jagtindsigt
og håndværk, da jagten på kronvildt skal udføres
bæredygtig og etisk korrekt, lige som al anden jagt.
Det skal ske primært af hensyn til vildtet, men også af
hensyn til jægernes selvrespekt og gode omdømme.

Forskelligt fra rådyr
Kronvildt har en anden biologi og adfærd end
danske riffeljægeres normale jagtobjekt råvildtet.
I forhold til situationen omkring skuddet er den
vigtigste forskel, at krondyr kan optræde i rudler med
over 100 dyr. Det gør, at der skal handles velovervejet og hurtigt, når skudchancen opstår. Det rette dyr
til afskydning skal først identificeres, og herefter skal
dyret være frit af de øvrige dyr. Ofte vil vildtet være i
bevægelse og dække for hinanden. Man skal derfor
bevare overblikket og være klar til at skyde, når situationen opstår. Det rette skudøjeblik er, når skuddet
sikkerhedsmæssig forsvarligt kan afgives uden fare
for andre dyr i rudlen.

Af Mads Flinterup,
Schweiss-Sekretariatet og skovrider
Ulrik Lorenzen,
Naturstyrelsen

Marginen mellem
det direkte dødelige
skud og en anskydning er ikke nødvendigvis særlig stor.
Kronkalven her var
ramt i den øvre del
af forløbet. Bag ved
boven ses schweisshundeførerens
affangning med stik
direkte i hjertet.
Foto: Schweiss-Sekretariatet
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Det kræver ro at bevare overblikket, men for mange,
der pludselig står over for muligheden for at realisere
sin jægerdrøm om at nedlægge det første stykke
storvildt, pumper adrenalinet formentlig lige en
kende hurtigere end på en normal dag på skydebanen.

Det rette skud
Da skudchancen ikke minder ret meget om den situation, der er ved riffelprøven, så går tingene ikke altid
som ønsket. Dyret standser ikke altid med bredsiden
til, men vinkler formentlig en smule. Og selvom dyret
stod stille, da du skød, kan det nå at sætte i gang igen.
Ofte vil jægeren kommet til at forivre sit skud, da det
er nu, chancen er der. Men suboptimale skudchancer
giver sjældent et perfekt skud. Træfområdet på et
stykke kronvildt er ganske stort, og sidder skuddet
ikke i hjertet eller lungerne, så er krondyret et stort og
stærkt dyr, der formår at flygte over store afstande,
før det falder omkuld.
Alle afgivne skud til kronvildt skal betragtes som
værende træffere. Krondyr giver ikke altid skudtegn,
og den panik, der opstår i rudlen efter skuddet, gør
også, at skyttens overblik hurtigt mistes, og derfor
kan det være meget svært at vurdere, hvad der
præcist skete.
Krondyrets størrelse gør desuden, at der ikke nødvendigvis sker gennemskud. Derfor kan der være
ganske få vidnesbyrd om, at dyret rent faktisk er truffet. Få overskudte hår, kød, blod og knoglesplinter kan
være svære at finde, og er anskudsstedet efterfølgende overtrampet af en rudel på flugt, vil det være
direkte umuligt at finde disse sikre tegn på træf.

Brug for Schweiss-hunde

Derfor: Er der afgivet skud til kronvildt, og dyret ikke
ligger umiddelbart forendt, så rekvirer hurtigst muligt
en af Schweiss-registrets hundeførere til at foretage
en kvalificeret eftersøgning.
Det er endvidere afgørende, at man ikke skyder til
friske dyr, hvis man allerede har skudt til et dyr det
samme sted, og dette dyr ikke ligger synligt forendt.
Tilsvarende gælder i særlig grad, hvor der er flere
skytter, der har skud til samme rudel. Denne situation
kan traditionelt give schweisshundeførerne meget
store udfordringer, og det kræver forudgående og
grundige overvejelser hos den jagtansvarlige, hvis
han skal undgå at komme i dette problem.

En af de ting, som
oftest går galt ved
selskabsjagt på
kronvildt, er, at dyret
er i bevægelse og
skuddet afgives med
forkert foranhold.
Foto: Schweiss-Sekretariatet

Den voksende kronvildtbestand har gjort det nødvendigt, at danske jægere supplerer deres traditionelle jagtlige viden, da storvildtjagt i Danmark er nyt
for de fleste. Både beskydningen, men også selve
kronvildtforvaltningen, rummer mange nye fagligheder for både jægere og andre med interesse for
kronvildt.

Selv ved perfekte skud med gennemskud viser al
erfaring, at dyret sagtens kan flygte uden tydelig
reaktion og uden at afgive synlig schweiss.
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Bæredygtig
kronvildtforvaltning
Danmarks største landpattedyr, krondyret er særegent blandt
de jagtbare pattedyr ved, at det færdes over betragtelige arealer.
Af Peter Sunde og
Lars Haugaard,
Nationalt Center
for Miljø og Energi,
Aarhus Universitet

Inden for et enkelt år kan hinder nemt færdes over
områder med en udstrækning af 50 km2, hjortene
typisk endnu mere. Hvis de føler sig truet, for eksempel i forbindelse med jagt, kan de nemt flytte sig 10
kilometer eller mere på en enkelt nat. Denne mobilitet
er dels et resultat af, at et dyr på 80-200 kilo behøver
et stort område for dække sit fødebehov, dels at
krondyret fra naturens side er tilpasset en halvnomadisk tilværelse i væsentligt “større” landskaber end
nutidens stærkt fragmenterede og fuldt udnyttede,
danske kulturlandskab.
Forvaltningsmæssigt betyder krondyrets store
arealkrav, at mange grundejere/jægere deles om
de samme individer. I fravær af fælles regler for
hvorledes bestanden antalsmæssigt skal udnyttes
og af hvem, fører dette til, at alle i princippet konkurrerer om at nedlægge de samme attraktive dyr.
Det gælder især hjorte.
Resultatet er blandt andet, at meget få handyr overlever til den alder, hvor de fra naturens side ville
toppe rent reproduktions- og trofæmæssigt. Dermed
kommer bestanden til at indeholde langt færre fuldvoksne hjorte end naturligt, og kun få jægere oplever
at nedlægge en gammel kapitalhjort.
Omvendt kan det være et problem at få skudt nok
hinder og hindkalve til at holde bestanden på det
ønskede niveau.

To diskussioner
Diskussionen om forvaltningen af kronvildt er derfor
reelt to diskussioner, som bør holdes skarpt adskilt,
nemlig én om hvor stor bestanden skal være, og
en anden om hvilken sammensætning en given
bestand så skal have.
Den første diskussion handler om at sikre en afskydning af hinder, der afbalancerer produktionsapparatet, så bestanden vokser, aftager eller er stabil, efter
det man måtte have bestemt. I øjeblikket er dette
mest et spørgsmål om at skyde flere hinder og
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Foto: Colourbox
hindkalve, end praksis hidtil har været. Den anden
diskussion, handler reelt om, hvor mange handyr,
man ønsker, skal overleve til en given alder.
Der synes at være generel enighed om, at andelen af
gamle hjorte i danske krondyrbestande er uhensigtsmæssig lav, og at et for højt jagttryk på handyr bærer
skylden for dette.
En femårig undersøgelse af bestandssammensætningen af krondyr nedlagt på Djursland, viser, at højst
et par procent af alle hjortekalve – trods en lokal
fredning af 1-årige spidshjorte – oplever at blive otte
år gamle, som er den alder, hvor de begynder på at
være størrelses- og trofæmæssigt fuldt udvoksede.
Undersøgelsen viste samtidig, at bestandens produktion af fuldvoksne kapitalhjorte kan øges 20-30
gange i forhold til det nuværende antal, hvis man
vælger helt eller delvist at frede de yngre hjorte, som
endnu ikke har opnået en afskudsmoden størrelse.
Hvis man ønsker flere gamle hjorte i naturen og på
trofævæggen, har man med andre ord alt at vinde
ved at indføre fælles begrænsninger på afskydningen af unge hjorte. En anden konsekvens ved
at bibeholde det nuværende afskydningsmønster vil

være, at kronhjorte evolutionært vil udvikle tidligere
kønsmodenhed og mindre kropstørrelse

Fortsat monitorering nødvendig
Præcis hvilken alder/størrelse der skal gælde som
mindstemål, før en kronhjort må nedlægges, hvilke
felttegn (størrelse, manke, gevir), der skal bruges
som kriterium, samt hvorledes en fredning skal
håndhæves, det er et praktisk, forvaltningsmæssigt
spørgsmål.
For kronhjortens vedkommende er det specielt
”sprossefredninger”, som hidtidigt er blevet anvendt.
I relation til sådanne mindstemål er det dog relevant
at erkende, at selv relativt høje sprossekrav sandsynligvis ikke er nok til rent antalsmæssigt at sænke
afskydningen af kronhjort til et niveau, som kan sikre
en væsentlig større rekruttering af ældre hjorte over
otte år.
Undersøgelsen på Djursland kunne påvise, at over
50 procent af kronhjortene havde sat op som mindst
10-ender allerede som fireårige, som syv-årige var der
tale om 80 procent.
Et alternativ eller et supplement til en mindstemålsordning, vil være at reducere jagttiden på handyr
markant, hvilket ville sikre en mere ligelig afskydning
mellem hjorte og hinder.

nødvendigt at monitere bestandens størrelse og
sammensætning for at kunne evaluere, om planen
virker efter hensigten (målsætningen). Djurslandsundersøgelsen og efterfølgende tilkendegivelser fra
lokale jægere viser, at jægere er villige til at registrere
og rapportere eksempelvis køn, alder og størrelse på
alle dyr, der nedlægges.

Foto: Colourbox

Ægte forvaltning kræver både, at der er udstukket et
tydeligt mål for, hvad man ønsker at opnå, viden om,
hvorvidt målet er opfyldt samt forvaltningsmæssige
håndtag (her: afskydningsregler), som kan bringe
bestanden i den ønskede retning. Den jagtlige udnyttelse af krondyrbestande, som den foregår mange
steder i øjeblikket, lever på ingen måde op til disse
kriterier.
I det fortsatte arbejde med at etablere en egentlig
bæredygtig forvaltning af kronvildt er der brug for en
konstruktiv diskussion af: (1) hvilke grundlæggende
kriterier man lokalt og regionalt vil basere sin afskydning af krondyr på, (2) en forståelse af det nyttige i
at foretage basal registrering af krondyrbestandes
demografiske sammensætning og frugtbarhed
gennem simple undersøgelser af nedlagte dyr samt
(3) det hensigtsmæssige i at indføre simple restriktioner på afskydning af de køns- og aldersgrupper,
som alle har en fælles interesse i at skåne.

Uanset hvilken forvaltningsløsning man måtte beslutte nationalt, regionalt eller lokalt, vil det være
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Stadigt flere
markvildtsprojekter
er på vej
Mere end 50 lav og flere hundrede frivillige er nu involveret
i markvildtslav i Danmark.
For udmøntning af Naturstyrelsens forvaltningsplaner for hare og agerhøns gennemfører Danmarks
Jægerforbund et storstilet markvildtsprojekt. Målet er
at skabe flere og bedre levesteder til harer, agerhøns
og andet markvildt, der har trange kår i agerlandet.
Markvildtsprojektet går i 2015 ind i projektets tredje
leveår og støttes af bred vifte af grønne organisationer.
Projektets langsigtede mål er at skabe et landsdækkende netværk af markvildtslav, hvor frivillighed og
professionel rådgivning til sammen skaber resultater
på tværs af naboskel.
Pr. 1. november 2014 var der registreret 51 markvildtslav, og flere er undervejs. Der opleves en
betydelig interesse for at projektet, og i øjeblikket er
det rådgivningskapaciteten, der er flaskehals.

51 nationale lav
Det samlede areal omfattet af deltagerne i de 51
markvildtslav udgør 46.700 hektar og lavenes
interesseområder udgør knap 153.000 hektar. Der
deltager ca. 350 personer i de 51 lav.

Af Sabina Rohde,
Danmarks
Jægerforbund

Marknaturplanerne er lavenes arbejdsredskab. Der
er udarbejdet marknaturplaner for 20 lav, og flere er
undervejs. Planerne ligger i digital form og kan tilgås
af lavdeltagerne. Marknaturplanerne opdateres årligt
med nye data og nye aktiviteter.
I 2015 er fokus på at motivere lavene til fortsat at
tælle agerhøns og hare samt at få udført de aftalte
tiltag. Primo 2015 afholdes der årsmøder i markvildtslavene, hvor lavene i samarbejde med deres
markvildtrådgiver planlægger det kommende års
indsats.

Med den nuværende bemanding kan der etableres
og driftes godt 60 markvildtslav.
Den geografiske
fordeling af
markvildtlav
i Danmark.
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Der er forskel på jagt og
regulering
Dyr kan jages og reguleres, men hvad er egentlig forskellen
på jagt og regulering?
I Danmark er der mange forskellige dyre- og fuglearter, hvorpå der kan fastsættes jagttid, som er
hovedreglen for, hvornår der kan nedlægges vildt.
Jagttiden revideres løbende, og i den forbindelse bliver der set på blandt andet det biologiske grundlag.
Regulering er derimod en undtagelse, som anvendes
i situationer, hvor der er arter, som er uønskede i den
danske natur. Regulering benyttes også f.eks. i situationer, hvor folk har behov for at beskytte forsvarligt
indhegnede husdyr og afgrøder.

Når vildt gør skade
At regulere er at nedlægge vildt, som gør skade. Vildt
kan forvolde skader på mange måder. Eksempelvis
kan vildt udgøre en direkte risiko for menneskers
sundhed eller udgøre en risiko for luftfartssikkerheden. Vildt kan også forårsage skader på afgrøder,
husdyr eller på anden fauna.

Af forstfuldmægtig
Jacob Friis,
Naturstyrelsen

Foto: Colourbox

Høst det naturlige overskud
At gå på jagt betyder at efterstræbe vildt. Den grundlæggende tanke er, at de jagtbare arter har en overproduktion af individer, som kan høstes uden, at
jagten skader bestanden af den pågældende art.
Bliver ressourcen ikke udnyttet, vil naturen med tiden
selv regulere overskuddet af individer i bestanden.
Det kan ske ved, at antallet af rovdyr øges, men oftest
vil bestandene blive begrænset på grund af fødevaremangel eller sygdomme. Derfor er jagt også et
redskab til af sikre sunde, bæredygtige bestande.
Der er regler for hvilke arter, der må drives jagt på,
hvor og hvornår man må gå på jagt og på hvilke
måder, det sker. Reglerne er til for at sikre, at jagten er
bæredygtig. Det indebærer også, at der kun er jagttid
på de arter, hvor der rent faktisk er en overproduktion, og på de årstider, hvor arten, og de områder
den lever i, kan tåle de forstyrrelser, som følger med
jagten.
Jagttiderne revideres hvert 4. år med udgangspunkt
i bestandsudviklingen for de enkelte arter, som
løbende bliver fulgt. Eventuelle ændringer af jagttider
diskuteres i Vildtforvaltningsrådet, der herefter rådgiver ministeren, som endeligt beslutter jagttiderne.

For at sikre at der kun reguleres, når det er nødvendigt og for at dæmme op for en skade, er der fastsat
en række regler på området. Reglerne bestemmer,
hvor og hvornår man må regulere, og hvilke forhold
der skal være på plads, før man kan gå i gang. Der
skal eksempelvis være en konkret skade, og afværgning af skaden skal være forsøgt. Derfor er reguleringen heller ikke det første skridt, men den sidste
mulighed, når andre muligheder har slået fejl.
Regulering af fugle kræver altid forudgående
tilladelse som følge af fuglebeskyttelsesdirektivet
(bortset fra nilgås og amerikansk skarveand).
Regulering af pattedyr kræver i nogle tilfælde en
forudgående tilladelse, og i andre kan det ske uden,
men når visse betingelser er opfyldt. Det kan være
betingelser som art, reguleringssted og -tid. Det er
en overordnet betingelse, at der ikke må være anden
tilfredsstillende løsning end regulering.

Bekæmpelsen af
mårhund fortsætter i 2015. I projektets løbetid er der
kun fundet ét frit
individ på Fyn (år
2013) og ingen på
Sjælland.
Hvis man har set
en mårhund, så
ring til mårhundelinjen på tlf.:
5 1 1 4 0 1 1 4.

Vildtregulering
I 2014 modtog
Naturstyrelsen i
alt 1 1.473 ansøgninger om regulering af skadevoldende vildt.
Der blevet givet
sammenlagt
1.694 afslag og
9.779 tilladelser.
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Anskydningskampagne
giver færre anskudte dyr
Undersøgelser viser, at Miljøministeriets anskydningskampagne giver færre
anskudte dyr i naturen.
Siden 1997 har der været øget fokus på jægernes
skydefærdigheder med henblik på at nedsætte antallet af anskydninger.
De første undersøgelser i 1990’erne viste, at 36 procent af undersøgte kortnæbbede gæs og 34 procent
af undersøgte ederfugle havde hagl i kroppen.
Danmarks Miljøundersøgelser foretog i perioden
1998-2005 en monitering af Miljøministeriets tiltag,
som skulle forebygge anskydning af vildt. Indsatsen
havde en god effekt, og det blev vurderet, at indsatsen havde forebygget cirka 1 1-12.000 anskydninger
af kortnæbbet gæs og ræv, mens tallet var cirka
80.000 for de øvrige gåsearter og ederfugl.
Undersøgelser i perioden 2008-201 1 viste en ny
stigning i anskydningsraten for kortnæbbede gæs.
Derfor blev der i 2012 iværksat endnu en anskydningskampagne.
Den nuværende anskydningskampagne retter et
særligt fokus på gæs samt strand- og havjagt. Men
de generelle råd og anbefalinger gælder også jagt
på øvrige vildtarter.
Kampagnen følges op med nye undersøgelser
(perioden 2013-2015) målrettet mod anskydninger
af ederfugl, kortnæbbet gås og ræv. Råvildt er senere
inkluderet i undersøgelsen, idet Naturstyrelsen har
vurderet, at antallet af anskudt råvildt kan være
højere end tidligere antaget.

12

Vildtinformation 2015

Færre hanederfugle anskydes
Resultaterne af undersøgelserne i 2013 og 2014
viser, at anskydningsprocenten på ederfugle udgør
10,5 procent for hanner og 7,1 procent for hunner.
Sammenlignet med tal for undersøgelsesperioden
2008-2011 er markant færre hanner anskudt end
tidligere (22,0 procent), mens det er på ca. samme
niveau for hunner (5,5 procent).

Af biolog og vildtkonsulent Søren Egelund
Rasmussen

Resultaterne for ræv og råvildt viser anskydningsprocent på 12 procent for ræv og 4,1 procent for
råvildt, hvilket er på samme niveau som tidligere
undersøgelser.
For de kortnæbbede gæs har det ikke været muligt
at fange tilstrækkeligt med individer til at foretage en
analyse af kampagnens effekt. Det er derfor planlagt
at foretage yderligere fangst i maj 2015, så datamaterialet er tilstrækkeligt til at foretage en vurdering af
anskydningsraten for arten.

Foto: Colourbox

Bedre jagt på gæs
Jægere får mere dialog, bliver bedre gåsejægere, og frivillige jagtfredninger opstår.

Som en del af det fireårige ”Projekt Forbedret Gåsejagt” har grupper af jægere i Nord- og Vestjylland
de seneste par år samarbejdet omkring jagten på
kortnæbbede gæs.
Det med at jage gæssene kunne de pågældende
jægere i forvejen – og samlet set repræsenterer
de mange års erfaring inden for håndværket. Det
nye, projektet har ført med sig for jægerne, er
blandt andet lokal dialog om gåsejagten, frivillige
jagtfredninger og uddannelse i effektiv gåsejagt.
Alt sammen inden for rammen af en international
forvaltningsplan, der har til formål at få bestanden
af kortnæbbede gæs til at stabilisere sig omkring et
bestemt niveau.

Gåsejagt i blokke
Gåsejagten organiseres og koordineres i såkaldte
blokke. Hver blok består af jord tilhørende en række
lodsejere, og blokkenes arealer udgør i omegnen af
200-500 hektar. Jægerne i hver blok organiserer sig
med en blokformand, der fungerer som indpisker og
kontaktperson for blokken.

så tilpas meget ro, at de forbliver i området. Dette
giver mere og bedre jagt for de deltagende jægere,
der oplever, at de på en sæson får flere mulige jagtdage/gåsedage end tidligere, og på de enkelte jagter
kommer der som regel flere gæs for.

Af Ole Noe og Peter
Smærup, Danmarks
Jægerforbund
Foto: Hans Henrik
Erhardi

Dialog giver bedre jagt

Denne organisering ændrer ikke ved, at det stadig er
de enkelte jagtberettigede, der driver jagten på egne/
lejede arealer, men jagten foregår nu koordineret mellem jægerne indenfor blokken.

Dagene med jagtfred og den tilhørende dialog og
koordinering jægerne imellem medvirker til at optimere tidspunktet for jagterne. Naturligvis går det ikke
altid op i en højere enhed, men resultaterne er til at
tage at føle på.

Det centrale værktøj i styring af jagten på de kortnæbbede gæs i blokkene er indførelsen af en frivillig
jagtfredning, da gæs er følsomme overfor forstyrrelser fra jagt. Det første år blev det arrangeret således,
at blokkene på skift var omfattet af en uges jagtfred.
Det fungerede bare ikke i praksis.

Jægerne i blokkene ødelægger ikke jagtmulighederne for hinanden, som det kunne ske tidligere. Det
skyldes ganske enkelt den aktuelle styring og koordinering af jagten på tværs af de enkeltes jagtområder.
De foreløbige erfaringer med koordinering af gåsejagt på tværs af naboskel er med andre ord positive.

På grund af fuglenes adfærd og skiftende anvendelse af markerne til fødesøgning betød den ugelange jagtfredning, at nogle af blokkene helt gik
glip af jagten. Derfor er der nu indført et system
baseret på tre dages jagtfred mellem de dage, hvor
der kan jages. Så nu er der flere og kortere perioder
med jagtfred, hvilket også virker til at give gæssene

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem
Aarhus Universitet, Danmarks Jægerforbund og en
række nord- og vestjyske lodsejere og jægere. Som
led i projektet drives en glimrende og informativ
hjemmeside, som man kun kan blive klogere af at
besøge: www.kortnaeb.au.dk
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Miljøministeren giver
flere adgang til jagt på
statens arealer
Miljøminister Kirsten Brosbøl afskaffer repræsentationsjagter på statens jord.
Fremover vil alle nye jægere blive tilbudt en jagt. Desuden skal forskellige
jægere inviteres med, når Naturstyrelsen afholder jagt.
Miljøminister Kirsten Brosbøl ønsker, at jagt på statens arealer skal komme flest muligt til gode. Hun
ændrer derfor nu retningslinjerne for statslige jagter
og gør deltagerkredsen bredere og mere transparent.
Naturstyrelsen har som vildtforvaltere på statens arealer hidtil afholdt omkring 120 repræsentationsjagter
med samarbejdspartnere og lokale jagtforeninger
om året. Repræsentationsjagterne bliver nu afskaffet.
Til gengæld fordobles antallet af jagter for jægere, der
lige har fået deres jagttegn.
Fra næste jagtsæson vil antallet af nyjægerjagter
stige fra 40 til 80. Det betyder i praksis, at alle interesserede nye jægere vil kunne få tilbud om en jagt
på statens arealer.
- Det er vigtigt for mig, at alle nye jægere så vidt
muligt får mulighed for at komme på jagt i vores
fælles natur. Jeg fordobler derfor nu antallet af pladser, så alle nyjægere kan få erfaring og oplevelser
med en første jagt, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.
De øvrige jagter på statens arealer bliver færre. Fokus
vil være på at udleje så meget jagt som muligt. I dag
er jagten udlejet på 66.500 hektarer, hvilket indbringer Naturstyrelsen omkring 20 mio. kroner årligt til
driften.
Nu gennemgår Naturstyrelsen arealerne for at sikre,
at alle arealer, hvor der ikke er væsentlige konflikter
med andre brugergrupper eller naturhensyn, og
som er attraktive nok til privat jagt, bliver udlejet eller
brugt til salg af dagjagter, hvor alle jægere kan købe
en plads.

Naturstyrelsen introducerer invitationsjagter
På de arealer, der bliver tilbage, vil vildtet fremover
blive afskudt ved hjælp af invitationsjagter. Den hidtidige praksis med at afholde et årligt personalejagtsarrangement vil ligeledes blive indstillet bl.a. for at
skaffe plads til så mange som muligt.

14
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- Jeg afskaffer repræsentationsjagterne, men der er
stadig en vildtbestand, der skal afskydes. Det skal
gøres på en måde, så flest mulige danskere får adgang til jagten på statens arealer, siger miljøminister
Kirsten Brosbøl.
Halvdelen af pladserne på invitationsjagterne tilbydes
lokale jagtforeninger, som skal sikre, at deltagelsen
går på skift mellem medlemmerne. Den anden halvdel tilbydes naboer og lodsejere, der hjælper med
naturpleje eller generes af vildtet i dagligdagen samt
frivillige jægere, der har gjort en særlig indsats for
naturen eller vildtet i årets løb.

Fra www.nst.dk

Artiklen er
redigeret til
udgivelse i
Vildtinformation.

- Man skal kun kunne få del i jagten på statens arealer, hvis man gør en særlig indsats. Det kan være
natur- eller vildtpleje, og det er ikke de samme, der
skal inviteres år efter år. Flere skal have adgang til jagt
på statens arealer, siger Kirsten Brosbøl.
Den nye praksis for jagt på Miljøministeriets arealer
bliver indført fra næste jagtsæson.

Foto: Colourbox

Pas på den
beskyttede natur
Mange arealer indeholder værdifuld natur, som er beskyttet, og der gælder
særlige regler for disse naturområder.
En række værdifulde naturtyper, som moser, heder
og søer, er beskyttet af naturbeskyttelseslovens
§ 3 (se boksen). Som jæger skal man være opmærksom på, om der er beskyttet natur på ens arealer, for
der gælder særlige regler for disse naturområder,
som grundlæggende betyder, at naturtilstanden
ikke må ændres.

Det må man gerne:

Opdaterede kort

•

•
•

Man kan finde sine arealer på Danmarks Miljøportal
(www.arealinfo.dk). Her kan man zoome ind på et
areal, vælge kortlaget ”Naturbeskyttelse og Natura2000, Jagt og Vildt” og vælge boksen ”Vis signaturforklaring”.

Hvad må man på de beskyttede arealer?
På hjemmesiden beskyttedenaturtyper.dk kan man
finde vejledninger og mere information om den
værdifulde, beskyttede natur.

Af: Biolog
Sanne Raahauge
Rasmussen,
Naturstyrelsen

Det må man ikke:

Naturstyrelsen har netop opdateret de vejledende
kort over Danmarks samlede § 3-beskyttede natur.

Kortlægningen på Danmarks Miljøportal er vejledende. Det vil sige, at det er de faktiske forhold på
arealet, der afgør, om det er omfattet af § 3-beskyttelsen. Det er kommunen, der træffer afgørelser om §
3-beskyttelsen, så man skal spørge kommunen, hvis
man er i tvivl, om ens arealer er beskyttede, og om
hvad man må gøre.

Løbende fælde enkelte træer og buske – det
mindsker tilgroning.
Græsning må fortsættes eller igangsættes på de
arealer, hvor der tidligere er græsset – det
gavner naturen og mindsker tilgroning.

Foretage indgreb der ændrer tilstanden på
arealet, hvis ikke det har været den hidtidige
praksis, fra før området blev beskyttet, som for
eksempel:
• Udsætte ænder i søer og vandhuller – de spiser
frøernes æg og haletudser.
• Fodre ænder i eller omkring søer og vandhuller
– det kan føre til forurening og algeopblomstring.

Visse aktiviteter kræver tilladelse hos
kommunen, som for eksempel:

•
•
•
•

Etablering af jagttårne, hytter og stier.
Plantning af træer og buske.
Større rydning af træer og buske.
Gravning af nye søer og vandhuller.

Vær desuden opmærksom på, at i fredskov, er søer,
moser, heder, strandenge, strandsumpe, ferske enge
og overdrev beskyttede uanset størrelse, og alle
vandløb er beskyttede. Hvis man har spørgsmål om
naturen i fredskov, kan man kontakte Naturstyrelsen.

Hvad er § 3-natur?

•
•
•
•
•

Heder, moser, strandenge, strandsumpe, ferske enge og overdrev, der er større end 2.500 m2
i sammenhængende areal.
Søer der er 100 m2 eller derover.
Vandløb: De vandløb, der er beskyttede, er konkret udpegede og fremgår af Danmarks Miljøportal
(www.arealinfo.dk).
Moser og lignende der er mindre end 2.500 m2, er også beskyttede, hvis de ligger i forbindelse
med en sø på 100 m2 eller derover.
Naturtyper, der er mindre end 2.500 m2, men støder op til eller indgår i sammenhæng med andre
naturtyper, og hvor det samlede areal derved bliver over 2.500 m2, er også beskyttede.
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Jægere skyder færre
stykker vildt
I jagtsæsonen 2013/14 blev der i alt nedlagt 2,128 millioner stykker vildt.
Det er en tilbagegang på ca. 10 procent i forhold til den foregående sæson.
Ud af i alt 61 vildtarter på vildtudbytteskemaet er 27
gået mere end 10 procent tilbage, mens 12 arter er
gået mere end 10 procent frem.
Det mest markante fald er sket hos rævene. På landsplan faldt udbyttet ca. 30 procent. Kun i hovedstadsområdet var der en svag fremgang, men ellers var
der nedgang i udbyttet i alle andre dele af landet.
I juli 2012 blev der konstateret hvalpesyge på en
minkfarm i det sydlige Jylland, og siden er det
konstateret, at sygdommen har antaget epidemisk
karakter på minkfarme i Jylland. Fra oktober 2012 og
fremefter har jægere og andre, fundet et større antal
døde ræve, som ved efterfølgende undersøgelse
har vist sig at være smittet med hvalpesyge. Det
vides ikke, om nedgangen i jagtudbyttet skyldes
hvalpesyge i alle dele af landet, men indtil videre er
hvalpesyge i minkfarme alene konstateret i Jylland
syd for Limfjorden.

Jægere med udbytte nedlagde i gennemsnit 25,0
stykker vildt. Også her var der forskel på mænd og
kvinder, idet mændene i gennemsnit nedlagde 25,4
stykker vildt og kvinderne 9,8.

Af DCE, National
Center for Miljø og
Energi. Aarhus
Universitet

Detaljerede vildtudbytteoplysninger

OBS. Efter aftale med
DCE er tallene i denne
artikel opdaterede
siden udgivelsen af
DCE’s rapport fra 2014.

Jægerne var igen for sæsonen 2013/14 flittige til at
indberette detaljerede oplysninger om det vildt, de
nedlagde.
Ud over oplysningen om vildtart, antal og kommune,
som alle jagttegnsløsere har pligt til at indberette,
blev der for sæsonen 2013/14 indberettet detaljerede
oplysninger for i alt 64.602 stykker vildt. Det vidner
om en udbredt lyst og vilje blandt jægerne til at
yde en ekstra indsats og bidrage til indsamlingen af
vigtige og relevante data.
Aarhus Universitet håber, at endnu flere jægere vil
bidrage til fælles vidensopbygning ved at indtaste
supplerende oplysninger i videst muligt omfang.

Kaninpest på Endelave
Udbyttet af vildkaniner faldt med 33 procent på
landsplan. Næsten hele faldet skyldes et sammenbrud i bestanden på Endelave på grund af sygdommen myxomatose (kaninpest). Bestanden har ellers
først været rigtigt på fode igen i de foregående to
sæsoner efter det forrige udbrud af myxomatose,
der indtraf i 2008.

Indberetning af vildtudbytte
Mere end to tredjedele af alle jægere indberettede
vildtudbytte (67,5 procent), og næsten tre fjerdedele
af jægerne indberettede deres udbytte via internettet
(74,0 procent).
Blandt de jægere, der indberettede vildtudbytte,
havde 57,1 procent nedlagt mindst ét stykke vildt.
Der var dog stor forskel på mandlige og kvindelige
jægere, idet 58,8 procent af mændene fik udbytte
med hjem, mens det kun gjaldt for 29,5 procent af
kvinderne.
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Vildtart
2011/12
Krondyr
7.800
Dådyr
5.700
Sika
405
Rådyr
126.400
Muflon
0
Vildsvin
254
Hare
55.500
Vildkanin
3.500
Bisamrotte		
Sumpbæver
Ræv
37.000
Mårhund
110
Vaskebjørn		
Ilder
1.000
Mink
3.300
Husmår
3.300
Total pattedyr
244.000

Tabel 1. Jagtudbytte
af pattedyr i jagtsæsonen 2013/14.
Udbyttetal mindre
end 1.000 er ikke
afrundet

2012/13
9.500
7.400
694
127.300
176
335
55.200
10.300
36
3
37.500
282
21
1.300
3.400
3.400
257.000

2013/14
9.700
7.800
410
118.500
125
266
52.500
6.800
14
13
26.300
322
17
1.100
3.400
2.800
230.000

Vildtart
2011/12
Agerhøne
25.500
Fasan
708.100
Ringdue
208.600
Tyrkerdue
3.000
Gråand
478.300
Andre svømmeænder
113
Atlingand
303
Krikand
65.900
Spidsand
4.800
Pibeand
31.800
Skeand
2.000
Knarand
1.200
Ederfugl
43.200
Andre dykænder
192
Taffeland
635
Troldand
4.000
Bjergand
621
Hvinand
9.800
Havlit
1.800
Sortand
12.700
Fløjlsand
3.200
Stor skallesluger
1.200
Toppet skallesluger
1.200
Andre gæs
64
Grågås
35.200
Blisgås
1.800
Kortnæbbet gås
9.400
Canadagås
8.300
Sædgås
1.900
Nilgås
Amerikansk skarveand		
Sort svane		
Andre måger
382
Sildemåge
4.200
Sølvmåge
16.100
Svartbag
3.400
Blishøne
10.000
Fiskehejre
337
Skovsneppe
24.500
Dobbeltbekkasin
10.200
Krage
77.300
Husskade
30.700
Råge
89.300
Skarv
2.200
Stær
876
Total fugle
1.934.000

2012/13
28.700
704.900
278.500
4.700
485.200
202
1.100
95.300
6.400
49.100
3.100
3.200
40.100
0
717
4.800
707
9.500
1.400
8.400
3.200
1.200
1.200
26
52.300
3.000
8.600
9.400
3.600
155
10
5
39
5.200
13.700
2.700
10.900
1.600
34.000
10.700
89.100
33.900
90.700
2.100
1.300
2.105.000

2013/14
26.200
637.800
232.200
4.300
445.000
0
686
96.200
5.000
40.700
2.800
2.700
43.200
0
657
5.200
473
7.400
1.000
7.100
2.600
952
1.100
0
47.400
2.500
8.800
9.300
1.900
125
9
12
0
6.400
15.100
3.500
9.100
294
39.000
10.500
81.200
26.900
70.100
1.900
601
1.898.000

Total alle arter

2.362.000

2.128.000

2.179.000

Tabel 2. Jagtudbytte
af fugle i jagtsæsonen 2013/14.
Udbyttetal mindre
end 1.000 er ikke
afrundet. Udbyttetallene for arterne i de
tidligere samlegrupper (andre svømmeænder, dykænder,
gæs og måger) er
fra og med 2013/14sæsonen baseret
udelukkende på
jægernes indberetninger til vildtudbyttestatistikken
og altså ikke som
tidligere en kombination af vildtudbytteindberetninger og
vingeindsamling.

Læs mere om den
danske vildtudbyttestatistik på:
www.dce.au.dk
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Antallet af
danske jægere
stiger fortsat
Aldrig før har der været så mange aktive jægere i Danmark, som der er i dag.
Antallet af kvindelige jægere sætter desuden igen ny rekord.

Naturstyrelsen udstedte i 2014 flere jagttegn end
nogensinde.

Fra www.nst.dk

Danske jægere har per 29. januar 2015 indløst
177.439 jagttegn i jagtsæsonen 2014-2015. Det er
tiende år i træk, at antallet af jægere, der indløser
jagttegn, vokser.

For tiende år i træk
vokser antallet af indløste jagttegn. Også
antallet af kvinder
med jagttegn øges
fra 1 procent til nu
6 procent.
Foto: Naturstyrelsen

Antallet af kvinder, der har indløst jagttegn, fortsætter også med at stige og tegner sig nu for cirka seks
procent af det samlede antal jagttegn. Da man begyndte registreringen i 1973, stod kvinderne for blot
én procent af jagttegnene.
- Jægerne kan være stærke ambassadører for naturen og hjælpe med at udbrede betydningen af en
rig natur, og mange jægere gør også meget for at
forbedre vildtets levesteder. I disse år vælger flere og
flere kvinder også at tage jagttegn, og intet tyder på,
at den udvikling har toppet endnu, siger vildtkonsulent Mads Bank-Mikkelsen, Naturstyrelsen.

Jagttegn og prøver i 2014

•
•
•
•
•

18

177.439 indløste jagttegn (1/4-2014 til 29/1-2015)
7.295 aflagte jagtprøver.
3.893 bestod (53,4 procent)
3.469 aflagte haglskydeprøver.
1.956 bestod (56,4 procent)
4.759 aflagte riffelprøver.
3.717 bestod (78,1 procent)
414 personer aflagde buejagtprøve.
388 bestod (93,7 procent)
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Regulering af gebyrer
• Det koster ikke længere et gebyr for at få udstedt et
erstatningsjagttegn.
Bestilling af et erstatningsjagttegn foretages på selvbetjeningsfanen via ”Mit jagttegn”.
• Bueprøvegebyret ændres fra 30. april 2015 fra 205,00 kr. til
540,00 kr.
• Jagtprøvegebyret ændres fra 1. juli 2015 fra 215,00 kr. til 310,00 kr.
• Gebyr for skydeprøvegebyr og riffelprøve er fortsat henholdsvis
135,00 kr. og 200,00 kr.

Nyttige adresser
Administration af jagt- og
vildtforvaltningsloven:
Miljøministeriet
Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø
Tlf: 7254 3000
Fax: 3927 9899
E-mail: bia@nst.dk
Hjemmeside:
naturstyrelsen.dk

Udstedelse af jagttegn har
selvstændig postadresse
og telefon:
Miljøministeriet
Naturstyrelsen
Jagttegnsekspeditionen
Haraldgade 53
2100 København Ø
Tlf: 7254 2424 (kl. 9 -12)
Fax: 3927 3929
E-mail: jagttegn@nst.dk
Hjemmeside: jagttegn.dk

Forskningsinstitution
DCE – Nationalt Center for
Miljø og Energi:
Aarhus Universitet, Kalø
Grenåvej 14
8410 Rønde
Tlf. 8715 5000
Fax: 8715 8902
E-mail: dce@au.dk
Hjemmeside: dce.au.dk
Faldvildt til undersøgelse
indsendes til:
DTU Veterinærinstituttet
Bülowsvej 27
1870 Frederiksberg C
Tlf. 3588 6180
E-mail:
vildtsundhed@vet.dtu.dk
Hjemmeside:
vildtsundhed.dk

Yderligere information:
Generelle og nyttige informationer om jagt og
Vildtforvaltning: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Jagt/
Jagttabel, generelle og lokale jagttider:
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Jagt/omjagt/hvoroghvornaar/Jagttider/

Regulering af skadevoldende vildt, herunder ansøgning- og
indberetningsskema: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/
Jagt/Vildtraad/Regulering/

Vejledning om tilskudsordninger til gavn for vildtet, naturen
og jagtmulighederne i Danmark:
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Jagt/Tilskud/

Information om jagt i statsskovene:
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Jagt/Statsskovene/

Jagtprøve, buejagtprøve og riffelprøve: www.jagttegn.dk
Forsikringsbetingelser for ansvarsforsikringen:
www.danskjagtforsikring.dk

Tid og sted for afholdelse af riffelprøver fremgår af Danmarks
Jægerforbunds hjemmeside: www.jaegerforbundet.dk
Skydebaneoversigt og informationer om skydetræning
findes på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside:
www.jaegerforbundet.dk

Regler og retningslinjer for jagt i udlandet findes på
Danmarks Jægerforbunds hjemmeside:
www.jaegerforbundet.dk

Information om buejagtkurser findes på Foreningen af
Danske Buejægeres hjemmeside: www.fadb.dk
Liste over schweisshundeførerene, schweissregistret:
www.schweiss.dk

Information om ringmærkning af fugle inklusive indberetning af fund af ringmærkede fugle: www.rc.ku.dk
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Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø
www.naturstyrelsen.dk

