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Høsterkøb den 2. januar 2013
Vedr.: Høring af udkast til ændring af bekendtgørelse om vildtskader
Overordnede kommentarer
Efter DOSO’s mening bør regulering af hjemmehørende pattedyrarter (ræv, husmår, ilder,
kron-, då- og sikavildt, råvildt, hare, vildkanin og vildssvin)
•

ikke foregå i yngletiden. DOSO tager således afstand fra, at en række pattedyrarter frit
kan reguleres året rundt.

•

kun foretages, når anden afværge har været forsøgt, men uden virkning.

•

kun foretages efter forudgående tilladelse fra Naturstyrelsen. Styrelsen bør i den
forbindelse være meget tilbageholdende med at give sådanne tilladelser.

Kommentarer vedr. ræv
DOSO har noteret sig, at der i forslagets § 5 er lagt op til vigtige præciseringer samt visse
indskrænkninger i muligheden for at foretage regulering, hvilket vi finder er gode skridt på
vejen til bedre forhold for rævene. DOSO henholder sig dog til de ovennævnte overordnede
kommentarer.
DOSO har hæftet sig ved, at § 24, stk. 2 i bekendtgørelsen lægger op til, at man fremover skal
søge om tilladelse, såfremt man ønsker at regulere ræv i yngletiden (1. marts til 31.maj).
DOSO skal herved opfordre Naturstyrelsen til at være tilbageholdende med udstedelse af
sådanne tilladelser, jf. ovennævnte overordnede kommentarer.
DOSO finder det som nævnt dybt problematisk at tillade jagt på dyr, der har levende unger,
som ikke kan klare sig selv. Vi erkender dog, at der kan være forhold – f.eks. måger ved
flyvepladser – hvor man af hensyn til menneskets sikkerhed er nødt til at regulere hele året.
Men i de tilfælde, hvor det drejer sig om hævdelse af erhvervsmæssige interesser, skal
reguleringen begrænse sig til selve jagttiden.
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Det er da grotesk, at det er tilladt at skyde/fældefange ræve i yngletiden indtil 25 meter fra
opdræt af skydedyr (fasaner, agerhøns, andefugle). Er det rimeligt, at ræveunger skal dø af
tørst og sult, fordi man ellers risikerer at miste nogle af de fugle, som skal udsættes med det
ene formål, at jægere kan skyde dem udelukkende for fornøjelsens skyld?
DOSO ønsker som anført ovenfor, at dyr aldrig må jages i yngletiden med mindre det gøres af
hensyn til menneskets sikkerhed.
Med venlig hilsen
DOSO
Peter Mollerup
Formand
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