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Forlig om ændring af jagttider. 

 
 

  

Vildtforvaltningsrådet holdt i går møde i Lille Vildmose ved Had-
sund, og et af dagens resultater blev et forlig om de kommende 
fire års jagttider samt ændringer til vildtskadebekendtgørelsen. 
 
Af forliget fremgår det blandt andet, at der vil blive udvidet jagttid 
på tre gåsearter, der i de kommende fire år også må jages i januar 
måned. Det drejer sig om grågås, blisgås og kortnæbbet gås, som 
alle oplever fremgang i bestandene. Endvidere foreslår rådet, at 
fasanhøne må jages fra den 1. oktober, og at den lokale særfred-
ning af haren i Himmerland udløber (mere info følger). 
 
Der er til gengæld indskrænkninger på andre områder, idet edder-
fuglehunner fredes over hele landet i de kommende fire år. Stor 
skallesluger og toppet skallesluger fredes også, og det samme gør 
sig gældende for sølvmåge, sildemåge og svartbag, som dog kan 
reguleres, hvis de volder problemer. 
 
Den generelle jagttid for sædgås ændres til 1. september til 30. 
november, og så udvides særfredningen af denne gåseart til at 
gælde hele landet undtagen Vordingborg, Lolland og Guldborgsund 
Kommuner. Endeligt fredes sorte svaner og amerikansk skarveand. 
 
 

Ændringer til vildtskadebekendtgørelsen 

 
Også når det kommer til regulering, foreslår rådet en række æn-
dringer til vildtskadebekendtgørelsen.  
 
Der vil kunne søges om regulering af grågås, kortnæbbet gås og 
blisgås i februar, og som noget helt nyt vil det fremover fremgå at 
bekendtgørelsen, at der bliver mulighed for at søge om regule-
ringstilladelse på bramgås i januar og februar. 
 
Regulering af ræv må foretages fra 1½ time før solopgang til 1½ 
efter solnedgang fra 1. juni til udgangen af februar, men til gen-
gæld må ræv ikke reguleres uden forudgående tilladelse i yngleti-
den (marts, april og maj), ligesom den ikke må reguleres med 
fælde i yngletiden. 
 
Det opnåelige resultat 

 

 
Jægerforbundets formand og repræsentant i Vildtforvaltningsrådet, 
Claus Lind Christensen, vil ikke kalde resultatet for tilfredsstillende, 
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men det opnåelige. 
 
- Jeg skal ikke lægge skjul på, at det har været hårde forhandlin-
ger, der er foregået op til denne revision af jagttiderne, og jeg 
havde gerne set, at fagligheden havde større vægt i Vildtforvalt-
ningsrådets arbejde, hvor det politiske element til tider får lov til at 
fylde alt for meget. 
 
- Helt overordnet synes jeg dog, vi har opnået et resultat, hvor der 
er positive elementer i relation til vores ønsker, men det har som 
ventet også været nødvendigt at acceptere nogle negative ændrin-
ger. 
 
Ud over de udvidede jagttider og reguleringsmuligheder for visse 
arter, er noget af det mest positive ved forliget ifølge Claus Lind 
Christensen, at der ikke bliver rørt ved agerhøne og hare. 
 
- Der har fra politisk side været stor fokus på disse arter, som er 
skrevet ind i regeringsgrundlaget, og vi har oplevet et kraftigt pres 
for at begge arter skulle fredes. Jeg er ikke i tvivl om, at det er 
Danmarks Jægerforbunds store satsning på markvildtet, der har 
været med til at sikre, at vi stadig har jagt på disse to arter, siger 
Jægerforbundets formand. 
 
Han fremhæver også de uændrede tider for hjortevildt som noget 
positivt, jægerne kan tage med fra forliget. Det er efter Claus Lind 
Christensens opfattelse et udtryk for, at rådet mener, at den regio-
nale hjortevildtforvaltning - hvor Jægerforbundet har formandspo-
sterne - fungerer og skal have lov til at arbejde uforstyrret videre. 
 
Ingen ændringer for ringduer 

 

 
Claus Lind Christensen er klar over, at mange havde håbet på en 
udvidelse af ringduens jagttid, men DCE’s udlægning af Jægerfor-
bundets dueundersøgelse gav ingen anbefaling til en udvidelse af 
jagttiden. 
 
- På den baggrund står vi selvfølgelig ved vores holdning om, at de 
faglige anbefalinger bør følges, og dermed kan en udvidelse ikke 
komme på tale, men det er dog positivt, at vi beholder de for-
holdsvis gode muligheder for regulering. 
 
Det er ligeledes det faglige argument, der vejer tungt i fredningen 
af edderfuglehunnerne, hvor bestanden er i tilbagegang i Østersø-
en.  
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- Det ligger fast, at bestanden trænger til et løft, og derfor går vi 
ind og bakker op om at beskytte produktionsapparatet i de kom-
mende fire år. Til gengæld er der ingen biologiske argumenter for 
den fredning af de tre mågearter, som der lægges op til. Det er en 
ren politisk beslutning og et godt eksempel på, hvorfor jeg mener, 
at fagligheden i visse situationer ikke vægtes højt nok i Vildtfor-
valtningsrådets arbejde, slutter Claus Lind Christensen. 
 
Det er nu op til miljøministeren at afgøre, om forligsparternes for-
slag til ændrede jagttider og reguleringsmuligheder skal gennemfø-
res fra 1. april 2014. Redaktionen gør opmærksom på, at ingen af 
ovenstående forslag er gældende i indeværende jagtsæson, der 
løber frem til 31. marts 2014. 

 
 

 

Tirsdag den 15. oktober 2013 kl. 19.00 - Aktions aften 

 

Så er tiden igen kommet til et af foreningens populærere arrangemen-
ter. Kom og gør et kup og støt din forening. 

Der vil helt sikkert være mange, spændende ting 
under hammeren - måske finder du den ting du 
lige står og mangler, eller ikke vidste du ikke kun-

ne undvære.  
 
Du er velkommen til selv at medbringe ting som du vil have på aktion, 
sæt en mindste pris, overskuddet går til foreningen  

Der bliver sikkert kamp om pladserne så kom hellere i lidt god 
tid, hvis I vil have en siddeplads, dørene åbnes kl. 18.30 

Vi skal jo gerne have udsolgt så det kan godt være det bliver halvsent, 
men så er der måske også chance for at noget af det bliver billigere 
hen på aftenen, hvor der måske ikke mere kommer så mange bud. 
 
Mød op og få fat i et af de vildt billige tilbud på jagtudstyr, beklædning 
eller andre ting som du lige står og mangler, og som lige pludselig 
popper op på denne aften. 

Mvh. Bestyrelsen 
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12. November 2013 kl. 18.30 - Vildtspil 

Så er tiden igen kommet til foreningens årlige vildtspil og vi håber at 
der igen i år vil komme rigtig mange, som ønsker at få frisk vildt med 
hjem til middagsbordet og måske en god flaske vin at skylle efter 
med.   

 

Vi spiller om 1. række, 2 rækker samt fuld plade, der vil også være 
amerikansk lotteri om 1. stk. råvildt. Kaffe/teen og småkager giver 
foreningen, det vil også være muligt at købe øl og vand.  

Mvh. Bestyrelsen 

Kutterjagt lørdag 30-11-2013 og søndag 15-12-2013 
 
Vallensbæk Jagtforening har arrangeret en 
spændende kutterjagt, med kutteren MS Mari-
anne, der er en gammel stenfisker, som i 1997 
blev bygget om til lystfiskerfartøj. 
Der vil være plads til 8 – 12 mænd/kvinder pr. 
tur, som er henholdsvis lørdag 30-11-2013 og 
søndag 15-12-2013 á ca. 8 timers varighed. 

Prisen er kr. 475,00 pr. næse inkl. morgenmad. 
 
Vi kan evt. arrangere fælleskørsel, prisen herfor finder vi ud af hvis der 
er stemning herfor. Ligeledes kan foreningen indkøbe smørrebrød, som 
vi medbringer til vores frokost kr. 25,00 pr stk. ellers du kan medbrin-
ge en madpakke, dette aftales med Karsten ved tilmeldingen 
 
Det vil være muligt at købe øl og vand om bord til kr. 5,00 
 
Du skal tilmelder dig hos Karsten Nielsen via sms tlf. 41 12 93 
83 eller pr. mail: info@vtse.dk senest den 31-10-2013, samt ha-
ve indbetalt kr. 475,00 samt evt. pris for smørrebrød og fælles-
kørsel på VJF`s konto reg. nr. 2343 konto nr. 0741489996 se-
nest den 6-11-13.  
 
Endelig tilmelding er først gældende når du har indbetalt pengene på 
vores konto, HUSK at skrive hvem du er og hvad du har betalt for. Der 
vil ikke være mulighed for tilbagebetaling ved evt. forfald. 
 
Kontakt person: Karsten Nielsen tlf. 41 12 93 83.  
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Julehygge og fugleskydning - Tirsdag den 10. december 2013 
kl. 18.30 

Vi starter med æbleskiver og gløgg kl. 18.30. Ca. kl. 19.00 afvikles 
fugleskydningen hvor fuglekongen findes. 

Alle deltagere betaler et ind-
skud på kr. 20,00 for at deltage 
i fugleskydningen.  
Hver nedskudt plade på fuglen 
udløser en præmie, ligesom der 
vil være en præmie til fugle-
kongen når brystpladen skydes 

ned. Det er god tone at fuglekongen giver en omgang til deltagerne. 

Det gælder om at være heldig at komme til bukken, når pladen er ble-
vet løsnet af de foregående skytter, men også her spiller dygtighed 
ind; den erfarne skytte vil vide, hvor på pladen han skal placere sit 
skud for, at den med størst sandsynlighed falder ned. 

Det tager normalt 4-5 timer inden den sidste plade er skudt ned, så 

størstedelen af tiden ved en fugleskydning går med hyggeligt samvær. 

Bestyrelsen i køkkenet - Tirsdag den 21. januar 2014 kl. 18. 30 

 
Så er tiden kommet til vore succesfulde arrangement "Bestyrelsen går 
i køkkenet" 

Tirsdag den 21. januar 2013 kl. 18.30, vil 
vi endnu engang forsøge at diske op med 
noget lækkert for ganen. 

Pris for voksne kr. 110.00 
Pris for børn kr. 55.00 

Man vil som sædvanlig kunne købe øl, 
vand og vin til fordelagtige priser. 
 
Tilmelding nødvendigt senest den 16. januar 2014 
til formanden Jan Møller på tlf. 40 68 09 29  
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Mobil skydevogn 

I Danmarks Jægerforbund findes der i hver af de otte kredse mindst en mobil sky-

devogn, som jagtforeninger, konsortier og andre kan leje og i visse tilfælde inklusi-

ve en instruktør. 

  

Lejer man en mobil skydevogn i Jægerforbundets regi, kan man ikke bare få sky-
detræning. 
 
Der er som regel også mulighed for at teste forskellige patrontyper ved skud på et 
stykke papir, således at man kan finde de patroner, der sætter det bedste skud i 
den pågældende haglbøsse. 
 
Du kan finde kontaktoplysninger på den ansvarlige for skydevognen i din kreds på 
kredsens hjemmeside  
 
Meningen med de mobile skydevogne er, at jægerne i Danmark får en god mulig-
hed for at træne haglbøsse-skydning, også selv om man ikke har 

   
Skydevognen i kreds 5, Fyn, er her
blive gjort klar til brug.
SEN

 

 
  

 

Der er i Danmark en gammel tradition for brug af jagthorn. Danmarks Jægerforbund vedligeholder og udvikler denne tradition, s
jagthornsblæsning forbliver en naturlig del af jagtudøvelsen, samt et underholdende indslag ved møder, arrangementer, udstill
og lignende.  
 
Det sker blandt andet ved afholdelse af konkurrencer, og en lang række aktiviteter i de mange lokale jagthornsblæsergrupper.

i de mange lokale jagthornsblæsergrupper.   
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Næste udsendte nummer af Jægerråbet udkommer  
d. 1. januar og gælder til og med juni 2014 

Bemærk - Bemærk 

Sidste indleveringsfrist til blad er 1. december 2013  
 
Har du en god historie/ oplevelse, så lad medlemmerne få 

del i den. Send ind pr. mail skrift Verdana i Word til 
storm.h@live.dk  

 

 

 

 

Reklamer 

Med en reklame kan vi gøre noget for dig 
og du kan gøre noget for din forening 

 
 

Støt vore annoncører, de støtter dig 
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Aktivitetskalender 
 Juli August September Oktober November December Januar  

1         1 

2      Riffeskydn  2 

3        3 

4        4 

5      Riffelskyd   5 

6        Riffelsky 6 

7        7 

8        8 

9        9 

10      Fugleskyd 

julehygg 

 10 

11        11 

12      Vildtspil   12 

13         13 

14        14 

15    Aktionsaf-

ten 

 Kutterjagt  15 

16      Riffelskyd  16 

17        17 

18        18 

19     Riffelskyd   19 

20       Riffelsky 20 

21       Bestyr 

køkken 
21 

22        22 

23        23 

24        24 

25        25 

26         26 

27         27 

28        28 

29        29 

30     Kutterjagt   30 

31        31 

 
Se på hjemmesiderne hvornår skydebanerne er åbne på henholdsvis Tåstrup, 
Greve og KFK´s skydebaner.   
Husk høreværn, briller og Cap, forlanges på mange skydebane 


