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Miljøministeriet  

Departementet  

Vild Natur og Biodiversitet 

Att.: Lasse Zöga Diederichsen 

Høring over udkast til revideret bekendtgørelse om vildtskader (vildtskadebekendtgørelsen) 

- sagsnr. 2021-3858 

 

Landbrug & Fødevarer har fået ovenstående i høring med frist den 27. april 2022 og har følgende 

bemærkninger: 

 

Da de foreslåede ændringer i bekendtgørelsen, som ikke udelukkende har lovteknisk karakter, 

afspejler Vildtforvaltningsrådets indstillinger, bakker Landbrug & Fødevarer op om ændringerne. 

 

Landbrug & Fødevarer skal dog pege på to ændringer, der ikke alene kan karakterises som 

lovtekniske ændringer, og som vi finder ligger ud over, hvad der er blevet drøftet i forbindelse med 

Vildtforvaltningsrådets indstilling. 

 

Bramgæs § 20. 

Det tilføjes med ændringen at regulering i perioderne fra den 1. februar til den 29. februar og 1. 

marts til den 31. maj kun må finde sted fra solopgang til solnedgang.  

 

Denne tilføjelse forekommer unødvendigt indskrænkende, da det fremgår af bekendtgørelsen § 1, 

at al regulering skal foregå under overholdelse af reglerne om jagt i lov om jagt og vildtforvaltning, 

hvor lovens § 4, stk. 1 fastlægger at jagt som hovedregel kun må finde sted i tiden fra solopgang til 

solnedgang.  

 

Ved at tilføje denne bestemmelse til § 20, indskrænkes muligheden jf. lov om jagt og vildtforvaltning 

§ 4, stk. 2, som ellers giver mulighed for at fastsætte regler, der udvider eller begrænser 

tidsrummet. 

 

Det er Landbrug & Fødevares opfattelse at denne indskrænkning er af så betydende karakter, at 

den burde have været drøftet i Vildtforvaltningsrådet, hvilket ikke har været tilfældet. Vi skal derfor 

opfordre til, at den slettes. 

 

Hjortevildt § 21. 

Med den foreslåede ændring udgår muligheden for få tilladelse til at regulere hjortevildt (kronvildt, 

Dåvildt, råvildt og sikavildt) i skove, haver og på markafgrøder i jagttiden en time før solopgang og 

en time efter solnedgang. 

 

Der lægges således op til, at det fremadrettet kun bliver muligt at regulere kronkalv og dåkalv på 

disse tidspunkter.  

 

Umiddelbart er det ikke Landbrug & Fødevares opfattelse, at det afspejler Vildtforvaltningsrådets 

drøftelser. Som vi husker det var der enighed om, at muligheden for at regulere i skov og have 
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skulle udgå sammen med muligheden for at regulere råvildt og sikavildt, men at muligheden for at 

regulere voksne individer af kronvildt og dåvildt i jagttiden en time før solopgang og en time efter 

solnedgang skulle bevares. 

 

Vi er godt klar over, at de foreslåede ændringer i bekendtgørelsen afspejler den indstilling som blev 

udsendt i forbindelse med Vildtforvaltningsrådets møde den 6. december 2021.  

I indstillingen står:  

§ 21 Dåvildt og kronvildt:  Arterne får hver deres §. Stk. 1 udgår og perioden i stk. 2 sættes for 

begge arter til at begynde 1. juni. Gruppen er enig. 

 

Det er imidlertid vores opfattelse, at der i den indstilling er tale om en fejl, som beklageligvis ikke er 

blevet opdaget og kommenteret. 

 

På denne baggrund bør § 21 tilpasses således, at det fortsat mod forudgående tilladelse kan være 

muligt i jagttiden at regulere kron- og dåvildt (ældre end kalve) en time før solopgang og en time 

efter solnedgang skulle bevares. 
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