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Nyhedsbrev – December 2021  

   

Kære reguleringsjægere,  

Vi har en klar fornemmelse af, at alle reguleringshold er kommet godt i gang her i efteråret, og at 

der er rigtig meget fokus på de kommende måneder frem til marts, hvor det er særligt vigtigt at 

regulere rovdyrene. Det er sidst på vinteren, at de indtager deres yngleområder og bliver 

territoriale. Tiden frem mod både rovvildtets og de jordrugende fugles yngletid, er tiden, hvor det 

giver mest effekt at tage dyr ud af ’systemet’. Men alt sammen er afhængigt af, hvilke muligheder 

vi i medfør af vildtskadebekendtgørelsen får at arbejde med i denne sæson. 

I september blev der holdt koordinerings- og evalueringsmøde med vildtkonsulenterne fra de to 

Naturstyrelse-enheder i området. Det var et positivt møde med et godt udbytte - af stor betydning 

for vores projekt og for det samarbejde, som det hele står og falder med. 

Desuden holder Jørn løbende møder med de seks indsatshold i projektet, og koordineringen af de 

mange aktiviteter i områderne er i top. 

To nye indsatsområder 

Som bekendt har vi gennem det seneste år arbejdet med at få udvidet projektet til også at omfatte 

vigtige oplande til yngleområderne for en række fuglearter i de sydligste og nordligste dele af 

nationalparken. 

Det er lykkedes rigtig godt, og der er nu skabt to gode hold af frivillige og dedikerede 

reguleringsjægere, som supplerer Naturstyrelsens indsats i henholdsvis de ydre koge i 

Tøndermarsken og i områderne umiddelbart nord for Langli og Skallingen længst mod nord. En 

særlig indsats i engene ved Ho Bugt supplerer 

vældig fint det store arbejde, som 

Mårhundegruppen Varde Vest har gjort i en 

årrække på disse kanter.   

Jægernes Naturfond spæder atter til 

Det er også i vinterhalvåret en del af vore 

prædations-kolleger har travlt med at gennemføre 

de standardiserede aften-tællinger af vildt i nogle 

udvalgte områder. Sidste vinter gennemførte fire  
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teams såkaldte punkt- og linjetællinger i nærheden af de vigtige yngleområder for jordrugende 

ænder, måger, terner og vadefugle på det nordlige Fanø, Mandø, det nordlige Rømø og i Sneum-

Tjæreborg Enge. 

De frivilliges arbejde med aften-overvågningen af rov-pattedyrene i og ved indsatsområderne, er 

genoptaget i oktober, og da vi her i efteråret var så heldige, at få en uventet, ekstra bevilling af 

Jægernes Naturfond er de fire tælleområder er nu suppleret med endnu et i Tøndermarsken. 

Denne del af projektet er et vigtigt led i at få mere viden om forekomsten af tre af vore målarter – 

Ræv, Mårhund og Mink – i indsatsområderne, lige som tællingerne i øvrigt afslører en mængde 

viden om de øvrige, nataktive arter i områderne. 

 

Kursus i Vildthygiejne 

Den 8. november gennemførtes med stor succes et kursus i vildthygiejne i Ribe. Hele 28 frivillige 

jægere deltog i kurset, som resulterede i et kursusbevis tilkoblet de enkeltes jagttegn. Kurset blev 

afviklet i samarbejde med Mariann Criell fra Miljøstyrelsen, som på en god og meget inspirerende 

måde førte os igennem den jungle af faldgrupper der er, når man håndterer dødt vildt – og døde 

individer af rovdyr i særdeleshed. 
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Kurset indeholdt en mængde nyttige informationer om centrale vildtarters normale anatomi, 

fysiologi og adfærd – og om hvordan en unormal status som følge af sygdomme eller ydre 

påvirkninger kan påvirke vi mennesker, hvis vi spiser vildtet. Endvidere blev de gældende 

bestemmelser for hygiejne og håndtering af aflivet vildt også gennemgået, ligesom lovgivningen og 

de administrative bestemmelser om dyre- og folkesundhed og hygiejne i forbindelse med 

håndteringen af levende vildt. 

Kurset afslørede, at der er mange gode grunde til, at vi alle skal tænke os godt om, når vi arbejder 

med vilde dyr. Det var en yderst interessant aften og alle gik derfra med en masse nye viden om 

vildthygiejne. Stor tak til Mariann Criell – og mange tak til Nis Warming for udsøgt aftensmad og til 

Henry Bruun for rigtig god service på ’Jægergården’ i Ribe. 

Indsatsen fortsætter 

Vi ser frem til endnu en god reguleringssæson, og håber at de gode takter for forbedringerne af 

ynglefuglenes muligheder for at få unger på vingerne vil fortsætte. Det er bare et særdeles vigtigt 

arbejde, der gøres derude, og vi fornemmer en tydeligt øget forståelse for og accept af det store 

arbejde vi i fællesskab yder for naturen i Nationalpark Vadehavet. 

Helt aktuelt er der søgt om tilladelser til 

reguleringsarbejdet i 2022 – bl.a. er der søgt tilladelse til 

regulering af ræv hele døgnet, hvor der kan skydes på 

foderpladsen samt gøres fældefangst frem til 15. marts. 

En tilladelse til forsat brug af rørfælderne er i hus. 

Som et nyt tiltag på området vil vi i begyndelsen af det nye 

år sende et udkast til ’Plan for regulering af prædatorer i 

Nationalpark Vadehavet’ i høring hos Naturstyrelsen og 

de fire vadehavskommuner. En plan, som fremadrettet 

meget gerne skal danne en fælles platform for det vigtige 

arbejde med at understøtte de trængte, jordrugende 

fugle i nationalparken. 

Vi er jer alle en stor tak skyldig for jeres indsats, og ser 

frem til at vi også i 2022 får et godt og udbytterigt 

samarbejde om den fælles sag. En lille erkendtlighed for 

jeres indsats er på vej til jer alle!  

Med de bedste hilsner 

   og ønskerne om en rigtig god jul og et godt nytår 

                           Jørn Bøgen og John Frikke 
 


