14. december 2016
Henvendelse vedrørende de igangværende forhandlinger vedr. jagttider og
vildtskadebekendtgørelsens §5.

Jagttid på grævling
Dansk Pattedyrforening er blevet opmærksom på, at der i forhandlingerne om
kommende jagttider indgår en drøftelse af muligheden for at fastsætte jagttid for
grævling.
Dansk Pattedyrforening finder det absolut uacceptabelt, at indføre jagt på grævling.
Ifølge det biologiske grundlag for jagttidsrevisionen 2018 (DCE, september 2016) er
det usikkert, hvorvidt grævlingebestanden vil kunne bære en afskydning. På den
baggrund vil det være uacceptabelt, at der vedtages jagttid for arten.
Ifølge Dansk Pattedyrforenings oplysninger er der ingen undersøgelser, der tyder på,
at grævlingebestanden er i fremgang i Danmark. Tværtimod er grævlingerne
sandsynligvis presset af tab af ynglelokaliteter i skovene under skovningsaktiviteter.
Desuden dræbes manges grævlinger i trafikken, der også er støt stigende over stort
set hele landet.
Regulering af ræv (vildtskadebekendtgørelsens §5)
Dansk Pattedyrforening finder den nuværende bestemmelse, om at ræv må
reguleres på ejendomme, hvor der er udarbejdet biotopplaner med det formål at
udsætte opdrættede fugle til jagtformål, for uacceptabel.
Dansk Pattedyrforening finder det i øvrigt relevant at vildtskadebekendtgørelsens
bestemmelser revideres således, at pattedyr og fugle ligestilles, så der også for
pattedyrene altid skal indhentes tilladelse før regulering fortages. Bekendtgørelsens
ordlyd om at ræven må reguleres ”i egne hvor ræv volder skade på den øvrige fauna”
er for vag. Der bør udarbejdes klare og restriktive retningslinjer for, under hvilke
forudsætninger, der kan gives tilladelse til regulering.
Dansk Pattedyrforening mener principielt, at jagt og regulering i arters yngletid er
uacceptabel, og at der bør ligge tungtvejende argumenter til grund for at tillade
dette. Foreningen mener, at vildtskadebestemmelserne bør være i tråd med
jagtlovens formålsparagraf om at beskytte vildtet, særligt i yngletiden (§ 1, stk. 1)
samt med anbefalingerne fra det Dyreetiske Råd om fred i yngletiden.
Ræven er i dagens Danmark stort set fredløs, da voksne dyr i praksis må skydes hele
året og ungerne 1. juni til 31. august. Ræven er en del af den naturlige fauna i
Danmark, og dens frie færden i landskabet bør accepteres i videst mulig udstrækning.
I stedet for afskydning af ræven og andre prædatorer, bør der fokuseres på sikring af
levesteder for de arter, man ønsker at drive jagt på. Kun på den måde, arbejdes der

hen imod en situation, hvor jagten reelt er et bæredygtigt udtag af en naturlig
bestand.
Regulering ved indhegninger med fjerkræ
Dansk Pattedyrforening mener ikke, at det bør være tilladt at regulere ilder og
husmår ved indhegninger med fasaner, agerhøns og andefugle. Disse arter
opdrættes med udsætning for øje. Regulering af hjemmehørende pattedyrarter med
det ene formål at beskytte opdræt af fugle, som udelukkende tjener en jagtlig
interesse bør være i direkte strid med en sund dansk naturforvaltning.

Jagttid på husmår
Dansk Pattedyrforening ønsker at jagttiden for husmår bortfalder. Husmåren er
sandsynligvis påvirket af forekomsten af antikoagulante rodenticider tilsvarende de
mindre mårdyr. Jagt på husmår sker med risiko for forveksling med skovmår. For at
mindske forvekslingsproblematikken med skovmår bør jagten på husmår afskaffes
og regulering foretages udelukkende ved fældefangst.
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