
 

 

Miljøstyrelsen • Haraldsgade 53 • 2100 København Ø  
Tlf. 72 54 40 00 • CVR 37606030 • EAN 5798000860810 • mst@mst.dk • www.mst.dk  
 

Naturforvaltning 

J.nr. MST-001-00891 

Ref. JENOE 

Den 15. marts 2018 

 

Jørgen Brøgger 

jb@joergen.-broegger.dk    

   

  

 

 

Kære Jørgen Brøgger 

 

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har bedt Miljøstyrelsen om at 

takke for og besvare din mail af 1. februar 2018 om ændringer af jagttiderne og 

heraf afledte spørgsmål vedrørende måger, husmår og canadagæs.  

 

Du spørger til tre specifikke elementer i ministerens beslutning om nye jagttider. 

Den første vedrører genindførelsen af jagttid på sølvmåge, hvor du undrer dig 

over, at der ikke samtidig genindføres jagttid på svartbag og sildemåge.  

 

Det er der flere forklaringer på, men den væsentligste forklaring findes under den 

forrige jagttidsrevision. Den primære årsag til, at mågerne ved seneste 

jagttidsrevision blev fredet var vedvarende problemer med at nedlagte måger blev 

efterladt i naturen og ikke blev anvendt af jægerne. Selvom en måge kan være en 

udmærket spisefugl har der tidligere har været en ”praksis” blandt nogle jægere 

med at efterlade måger i naturen. Det har været et væsentligt element i forhold til 

beslutningen om at genindføre jagttid på sølvmåge, at måger, der nedlægges, også 

anvendes. Sølvmågen er den mest udbredte art af måger i Danmark og den af de 

tre arter som har den største samlede bestanden. Sildemågen, som er den 

næstmest udbredte af de tre mågearter, rummer den problemstilling, at en af tre 

underarter af sildemåge, den baltiske, er sårbar, hvorfor selv en mindre afskydning 

af denne bestand kan være problematisk. Bestanden af svartbag er væsentlig 

mindre, om end ikke truet. På dette samlede grundlag er der alene genindført 

jagttid på sølvmåge ved denne revision af jagttiderne. 

 

Dit andet spørgsmål går på indskrænkningen af jagttiden for husmår. 

Hovedargumentet for denne indskrænkning er en usikkerhed om 

bestandsudviklingen, herunder problemstillingen om stigende omfang af 

sekundær forgiftning, som muligvis påvirker bestanden af husmår negativt. Af 

forsigtighedsmæssige årsager er jagttiden for husmår indskrænket med en måned. 

 

Dit tredje og sidste spørgsmål vedrører jagttid på canadagæs i august. Canadagæs 

yngler senere end grågås og har ikke afsluttet yngletiden i starten af august. Derfor 

kan der i henhold til fuglebeskyttelsesdirektivet ikke indføres jagttid i hele august 

på canadagås. Herudover er det tilstræbt at undgå jagttid i august, af hensyn til 

arter som ikke har afsluttet yngletiden og udvidelsen på grågæs må ses som en 

undtagelse. Bestanden af grågæs har imidlertid været kraftigt stigende og giver 
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anledning til stigende problemer med markskader. Ministeren har derfor besluttet 

at udvide jagttiden på grågæs ind i august for at øge afskydningen. Der er ikke set 

en tilsvarende bestandsudvikling hos canadagæs, der de senere år har haft 

stagnerende eller faldende bestand, udbyttet for canadagæs har således været 

faldende siden 2010.  

 

Med venlig hilsen 
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