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I nedenstående skema vises de aktuelle jagttider, iht. Naturstyrelsen, i venstre kolonne. 
Ændringer som Dansk Land- og Strandjagt foreslår er opliste i højre kolonne. 
Det er altså kun ændringer oplistet i højre kolonne. Er der ingen kommentar/ændring ud 
for vildtart i gældende jagttider – skal jagttiden forblive uændret.

Nuværende jagttider

Fugle
Andefugle:
Grågås  01.09-31.12

Blisgås                01.09-31.12
Sædgås              01.09-31.12

Kortnæbbet gås 01.09-31.12

Gråand                  01.09-31.12

Ændringer til fremtidige jagttider

Fugle
Andefugle:
Grågås  01.09-31.01
De er steget antal så de er blevet en plage  
for landmændene. Det hjælper ikke at 
skræmme dem med gaskanon eller 
deslige

Blisgås                01.09-31.01
Sædgås              01.09-31.01
Trækfugl der kommer i store flokke, når det  
bliver koldt nordpå. De slår sig ned på 
markerne, som det går hårdt ud over.

Kortnæbbet gås 01.09-31.01
Trækfugl i stigende antal 

Mørkbuget Knortegås               01.11-31.01
De er så mange nu at de er en plage for 
landmændene

Bramgås                                   01.11-31.01
De er så mange nu at de er en plage for 
landmændene

Gråand                  01.09-31.01
Desuden gråandrik               01.02-29.02
(fra solopgang til sol nedgang)
Det er ret almindeligt med overvægt af 
andrikker. Ikke unormalt at se en and med 
4-5andrikker efter sig.
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Atlingand               01.09-31.12
Krikand                 01.09-31.12
Spidsand  01.09-31.12
Pibeand  01.09-31.12
Skeand  01.09-31.12
Knarand 01.09-31.12 
Ovenstående andefugle 
på fiskeriterritoriet 
desuden  01.01-31.01
Canadagås  01.09-31.01
Taffeland  01.10-31.01
Troldand  01.10-31.01
Bjergand  01.10-31.01
Hvinand  01.10-31.01
Havlit 01.10-31.01
Ederfugl hun  01.10-30.11
Ederfugl han  01.10-31.01

Sortand  01.10-31.01
Fløjlsand  01.10-31.01
Stor skallesluger  01.10-31.01
Toppet skallesluger  01.10-31.01

Hønsefugle:
Agerhøne                                 16.09-15.10
Fasanhøne                               16.10-31.12

Atlingand               01.09-31.01
Krikand                 01.09-31.01
Spidsand  01.09-31.01
Pibeand  01.09-31.01
Skeand  01.09-31.01
Knarand 01.09-31.01
Ovenstående andefugle må jages på land 
og på fiskeriterritoriet i jagtperioden

Taffeland  01.10-29.02
Troldand  01.10-29.02
Bjergand  01.10-29.02
Hvinand  01.10-29.02
Havlit 01.10-29.02

Ederfugl han  01.10-29.02
Der er stor overvægt af ederfuglehan der 
giver stor ubalance. Tællinger har vist at 
ca 70% af bestanden er hanner og måske 
endda flere da ungfuglene tælles med som 
hunner. Netop i februar er der god 
mulighed for at reducere dette misforhold, 
fordi hannerne er enlige og slår fint på 
lokkefugle. Det at skyde til enlige fugle vil 
også kunne bidrage til reduktion af 
anskydninger.

Sortand  01.10-29.02
Fløjlsand  01.10-29.02
Stor skallesluger  01.10-29.02
Toppet skallesluger  01.10-29.02

Hønsefugle:

Fasanhøne                               16.10-30.11
Der er brug for at der overlever flere høns 
for at bevare den vilde bestand. Vi tror ikke  
på en evt. frivillig fredning vil være 
tilstrækkelig da høner der skånes ude på 
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Fasanhane                               01.10-31.01

Vandhøns:
Blishøne                                   01.09-31.01
   

Vadefugle:
Dobbeltbekkasin                      01.09-31.12
Skovsneppe                             01.10-31.01
   

 

Mågefugle:
Sildemåge                                01.09-31.01
Sølvmåge                                 01.09-31.01
Svartbag                                   01.09-31.01

Duer:
Ringdue                                    01.11-31.01

Tyrkerdue                                  01.11-
31.12

ynglepladserne ofte trække ind på 
områder 
der er læ sidst på året, her er mange 
steder jagter hvor hønerne skydes lige ind 
til 31.12 .

Vadefugle:

Stor Regnspove                       01.09-31.12
Lille Regnspove                        01.09-31.12
Hjejle                                        01.09-31.12
Faglig rapport nr 742 fra DMU, viser at der  
nu er så mange af disse vadefugle, så de 
kan tåle et jagttryk.

Mågefugle:
Sildemåge                                01.09-29.02
Sølvmåge                                 01.09-29.02
Svartbag                                   01.09-29.02
Stormmåge                               01.09-29.02
Forlængelse af jagttid da bestanden er for 
opadgående, de er en stor plage i byer, de 
tager mange ællinger

Duer:
Ringdue                                    01.09-29.02
Der er rigtig mange duer både på landet 
men også i byerne. De er en plage mange 
steder pga. det store antal. I stedet for at 
regulere bør man ændre jagttiden så den 
passer til bestanden.
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Kragefugle:  
Husskade                                 01.09-31.01

Krage                                        01.09-31.01
(gråkrage/sortkrage)

Andet
Invasive arter:
Nilgås                                       01.09-31.01
Amerikansk Skarveand            01.09-31.01

Kragefugle:  
Husskade                                 01.07-15.04
Skader er stor skadevolder på andre 
fuglearter i form af plyndring af æg og 
unger. 
Skovskade                                01.09-31.12
Bestanden er så den kan tåle et jagttryk.

Krage                                        01.07-15.04
(gråkrage/sortkrage)
Kragefugle er stor skadevolder på andre 
fuglearter i form af plyndring af æg og 
unger.

Råger                                       01.09-31.01
Der bør genindføres jagttid på råger da de 
er store flokke er ødelægende for 
landmænd, så de må så deres afgrøder 
om.

Årefodede
Skarv                                        01.09-29.02
Der er igen så mange skarver at de til 
gene for fiskere. De fortærer rigtig meget 
fiskeyngel. Ynglebestanden spiser ca 3,5 
tons fisk om dagen året rundt, hertil 
kommer de overvintrene i en periode på ca  
7 måneder, de spiser ca 250 tons fisk om 
dagen. I Tyskland og Frankrig bliver de 
skudt i 10.000 vis.

Storkefugle
Fiskehejre                                 01.10-31.12

Andet
Invasive arter:
De bør kunne skydes hele året
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Sort svane                                01.09-31.01
Bisamrotte                                01.09-31.01
Sumpbæver                              01.09-31.01
Vaskebjørn                               01.09-31.01
Mårhund                                   01.09-31.01
Mink                                          01.09-31.01

Pattedyr
Hovdyr:  
Kronhjort                                   01.09-31.01

Kronhind og kalv                      01.10-31.01

Dåhjort                                      01.09-31.01
Då og Kalv                                01.10-31.01
Sikahjort                                   01.09-31.01
Sikahind og kalv                       01.10-31.01
Råbuk                                       16.05-15.07
og                                             01.10-31.01
Rå og lam                                 01.10-31.01
Muflonvædder                          01.09-31.01
Muflonfår og lam                      01.10-31.01
Vildsvin, orne                            01.09-31.01
Vildsvin, so og grise                 01.10-31.01

Rovdyr:  
Ræv                                          01.09-31.01

Husmår                                     01.09-31.01

Ulv                                            hele året
Vi opfatter ulven som en invasiv art der 
ikke hører til i den danske fauna. Ulven er 
et flok dyr, der vil over tid blive til flere 
flokke og da en ulveflok lever i meget store  
teritoelle områder vil det gå stærkt ud over 
de øvrige vilde dyr og endda folks 
tamkatte og hunde under  jagt eller luftning  
af hunde..

Pattedyr
Hovdyr:  
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Støttetandede:
Hare                                         01.10-15.12
Vildkanin                                   01.09-31.01

Rovdyr:  
Ræv                                          01.09-29.02
Husmår                                     01.09-29.02
Ilder.                                         01.09-29.02
Disse tre arter præderer hårdt på haren og  
alle jordrugende fugle. Ræven tager også 
mange rålam. Hvis der ønskes en bedre 
bestand af agerlandets fugle og dyr, bør 
der være bedre mulighed for reduktion af 
ovennævnte arter.

Grævling                                   01.09-31.12
Der er tydeligvis kommet flere, da man ser  
mange påkørte i trafikken.

Støttetandede:

Vildkanin                                   hele året
Det er en invasiv art der ikke hører til i det 
danske økosystem

Efter DLS’s mening bør reguleringer kraftigt indskrænkes, men bør i stedet tilpasses ved 
regulere jagttider.

Vi er godt klar over at der er en del der er i strid med EF’s fuglebeskyttelses direktiv, men 
vi mener at EF’s fuglebekyttelses direktiv af 1979 er forældet og bør tages op til revision 
så det er tilpasset de forandringer der er sket i naturen. Det samme gør sig gældende for 
habitatsdirektivet der ligeledes bør tages til revision, som bla. den svenske regering 
arbejder med at gøre tidssvarende til de forandringer der er sket.
Miljøministeren har ligeledes udtalt sig omkring bevarelse af naturen, så dette forslag er 
tilvejebragt med udgangspunkt i at skabe balance mellem de forskellige arter samt 
bæredygtighed i naturen.
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