Generel tilladelse til regulering af vildsvin i Danmark
Afrikansk svinepest har gennem en periode spredt sig blandt vildsvin i Østeuropa.
Afrikansk svinepest forekommer på nuværende tidspunkt i Afrika, Rusland,
Hviderusland, Ukraine, Estland, Letland, Litauen, Polen, Tjekkiet, Rumænien og i
Italien. Hvis denne sygdom kommer til Danmark via vildsvin, der vandrer over
grænsen fra Tyskland, kan det få store økonomiske konsekvenser for den danske
svineproduktion og fødevareindustrien. En bestand af vildsvin i Danmark vil øge
risikoen for overførsel af smitte til danske svinebesætninger, ligesom en
bekæmpelse af sygdommen vil blive vanskeliggjort.
Vildsvin kan efter de nugældende regler og på visse vilkår reguleres hele året i hele
landet, jf. § 7 i vildtskadebekendtgørelsen.[1] Fødevarestyrelsen har vurderet, at der
er behov for at øge den nuværende indsats for at bekæmpe vildsvin i Danmark for
derigennem at mindske risikoen for spredning af afrikansk svinepest til Danmark.
På den baggrund udvider Naturstyrelsen den gældende adgang til at foretage
regulering af vildsvin.
Tilladelse
Med nærværende tilladelse udvides mulighederne for regulering af vildsvin i
Danmark.
Naturstyrelsen meddeler hermed tilladelse, jf. § 26 i vildtskadebekendtgørelsen, til
regulering af vildsvin i Danmark på nedenstående vilkår.
Vilkår









Personer, der udfører regulering af vildsvin, skal have gyldigt jagttegn
og være fyldt 18 år
Reguleringstilladelsen eller kopi heraf skal under reguleringen
medbringes og fremvises på forlangende af politiet
Regulering må kun foregå efter forudgående aftale med lodsejer
Vildsvin, der er reguleret efter denne tilladelse, indrapporteres med
oplysning om dato, tidspunkt og lokalitet til Naturstyrelsen på mail
kls@nst.dk senest 24 timer efter der er nedlagt vildsvin
Det påhviler den person, der bortskyder vildsvin at lade udtage
blodprøve og milt til undersøgelse for Aujeszkys sygdom og svinepest.
Fødevarestyrelsen kontaktes for hjælp til udtagelse og/eller
indsendelse af prøverne. Fødevarestyrelsen Veterinærenhed Syd
kontaktes på tlf. 3067 6970, Veterinærenhed Nord kontaktes på tlf.
7227 5095 og Veterinærenhed Øst kontaktes på tlf. 7266 1809.
Tilladelsen giver også mulighed for regulering af mårhund i samme
periode og under de samme vilkår som for vildsvin jf. nedenstående
punkter.
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Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1210 af 28. september 2016 om
vildtskader.
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Alle øvrige regler i jagt- og vildtforvaltningsloven og tilhørende
bekendtgørelser skal overholdes, dog således at der ved regulering må:

anvendes kunstigt skjul, herunder skydestiger og skydetårne

ske regulering døgnet rundt

ske beskydning i umiddelbar nærhed af eller på foderpladser

anvendes kunstigt lys (dog ikke natsigtekikkert eller termisk
sigtekikkert)

Tilladelsen gælder til og med 30. juni 2018, hvorefter den bortfalder uden
forudgående varsel. Naturstyrelsen kan forlænge tilladelsen, såfremt der
viser sig behov for det.
Naturstyrelsen kan tilbagekalde tilladelsen ved manglende overholdelse af
de stillede vilkår, eller såfremt forholdene i øvrigt efter styrelsens
vurdering giver anledning hertil.
Naturstyrelsen vurderer, at den udvidede adgang til regulering af vildsvin
ikke vil have væsentlige konsekvenser for Natura 2000-områder eller for
bilag IV-arter, da den udvidede adgang til regulering langt overvejende vil
blive brugt i tilknytning til foderpladser specielt rettet imod vildsvin.
Foderpladser kan ikke lovligt etableres på arealer omfattet af § 3 i
naturbeskyttelsesloven, hvis dette vil ændre tilstanden, eller på arealer
hvor der er udpeget naturtyper efter habitatdirektivet. Det er derfor
Naturstyrelsens vurdering, at den udvidede regulering af vildsvin ikke vil
påvirke beskyttede naturarealer. Da reguleringen fortrinsvis vil ske om
natten på landbrugsarealer med afgrøder eller på arealer i tilknytning til
produktionsskov, vurderes yngle- og rasteområder for bilag IV-arter eller
fugle ikke at blive væsentligt forstyrrede.
Denne afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed,
jf. § 34 i vildtskadebekendtgørelsen.
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