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Vedr. Høringssvar om udkast til ændring af bekendtgørelse nr. 971 af 27. juni 2018 om
vildtskader, J.nr.2020-1684
DOSO er som udgangspunkt imod jagt på vilde dyr. DOSO er imidlertid enig i, at vaskebjørn
- i lighed med mårhund - udgør en alvorlig trussel for den danske fauna, og kan derfor tilslutte
sig, at det muliggøres at regulere vaskebjørnen i lighed med det, der allerede er gældende for
mårhund.
Ligeledes kan DOSO tiltræde regulering af de to nævnte arter på anlagte foderpladser under
anvendelse af elektronisk lysforstærkede sigtemidler på riflede våben (jvf. § 8, stk.4 og 5).
I udkastet foreslås det desuden (jvf.§ 8, stk.6), at det uden tilladelse fra Naturstyrelsen
muliggøres at regulere mårhund og vaskebjørn med bue i forbindelse med bukkejagt. DOSO
finder, at alle former for regulering skal foretages således, at hurtig aflivning og mindst mulig
lidelse for det enkelte dyr sikres. DOSO kan derfor ikke tilslutte sig, at det tillades at regulere
mårhund og vaskebjørn under anvendelse af bue, idet vi finder, at denne form for aflivning
ikke er den hurtigst mulige, samt at der er øget risiko for anskydning.
I udkastet foreslås det også, at regulering af kronvildt, dåvildt, sikavildt og råvildt (jvf. § 21,
stk.1) - i skove og på have- og markafgrøder i disse vildtarters jagttid - indskrænkes til at
kunne foregå fra 1 time før solopgang til 1 time efter solnedgang i stedet for som nu 1 ½ time
før til 1 ½ time efter. DOSO glæder sig over denne ændring, idet vi finder, at dette minimerer
risiko for anskydning.
Med venlig hilsen
DOSO
Peter Mollerup
Formand
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