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Viden - ræv Vurdering af gældende jagttid

Ved den sidste jagttidsrevision i 
2014 blev jagtens indflydelse på 
ræven vurderet som bæredygtig 
(Christensen m.fl. 2013). Det er 
meget sandsynligt, at jagten og 
reguleringen kan have en 
begrænsende effekt på bestanden 
i lokale områder, hvis den drives 
intensivt og vedvarende, hvilket 
der især er åbnet mulighed for på 
bl.a. ejendomme med 
biotopplaner, men disse ca. 250 
ejendomme udgør kun en 
beskeden del af landets samlede 
areal. På landsplan vurderes 
rævebestanden p.t. at kunne bære 
det aktuelle jagt- og 
reguleringstryk.

http://www.jaegerforbundet.dk/vildt/projekter/praedationsprojektet/

http://www.jaegerforbundet.dk/vildt/projekter/praedationsprojektet/
http://www.jaegerforbundet.dk/vildt/projekter/praedationsprojektet/


Målsætning - VFR
Der er store forskelle på bestanden af ræv og både lokalt og regionalt er 
der meget forskelligartede ønsker, som kan være; Slet ingen bestand, 
reduceret bestand, stabilbestand, øget bestand eller ny bestand.



Nugældende jagt og regulering Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Jagttid

Regulering med biotopplan i fælde

Regulering af hvalpe med hagl og riffel

Regulering i egene hvor den gør skade

Regulering i en afstand af 25 meter fra 
huse

§26 efter specifik tilladelse

Før og efter sol opgang
Under regulering med skydevåben kan der 
foretages regulering 1½ før solopgang og 1½ 
efter solnedgang

Tilladelse til regulering
Regulering af ræv kræver ikke regulering

Omfang af §26 tilladelser

Her gives der bl.a. tilladelse til at udrydde 
ræv på øer



Forslag til ny forvaltningsramme Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Jagttidsramme

Regulering i fælde – Biotopplan og andre 
definerede områder

Regulering af hvalpe

Regulering i egene hvor den gør skade

Regulering i en afstand af 25 meter fra 
huse

§26 efter specifik tilladelse

Før og efter sol opgang - jagt
Under jagt kan ræven jages 1½ før solopgang 
og 1½ time efter solnedgang i januar og 
februar

Regulering ved huse
Regulering inden for 25 meter fra huse kræver 
ikke tilladelse

Biotopplaner og andre 
områder - ræveregulering
Tilladelse der gives efter konkret vurdering i 
forhold til en vurdering af bestanden i 
området.

Vildtudbyttte
Ræve der reguleres opgøres i 
vildtudbyttestatistikken.

Før og efter sol opgang - 
regulering
Under regulering kan ræven reguleres 1½ før 
solopgang og 1½ time efter solnedgang i juni, 
juli og august

Regulering af hvalpe i sommermånederne
Regulering i juni, juli og august – skal gøres transparent, hvilket bør 
gøres via registrering af de aktiviteter der pågår. 


