Jagttiden på Ringduen – en opfordring
Skrevet af Henning Ettrup. Publiceret 25. april 2012

Ringduer ved foderplads.

Beslutninger om forvaltning af arter bør tages på et oplyst grundlag. Det mener ornitologer
og det mener jægere.
Hvorfor nu den melding?
Der er på det seneste sket stramninger af jagttiden på og mulighederne for at regulere
ringduer. Jagttiden er afkortet, så Ringduen kan jages i perioden 1. november frem til
udgangen af januar ligesom bekæmpelse ikke længere kan ske uden tilladelse ved
gartnerier, hvor den f.eks. tager kål.
Begrundelsen for forkortelse af jagttiden er delvist begrundet i EU’s
Fuglebeskyttelsesdirektiv, hvoraf det bl.a. fremgår det ikke er lovligt at udøve jagt på fugle i
yngletiden og på træk til og fra ynglepladsen.
Som ornitolog kan vi selvfølgelig læne os tilbage og mene, at det er da helt fint med disse
stramninger. På den anden side hylder vi, at der ligger grundig dokumentation bag, hvis
der foretages ændringer af jagtreglerne.

Der er opstået usikkerhed om beslutningsgrundlaget bag skærpelserne af disse regler for
Ringduen, da det af Aarhus Universitet/DMU vurderes, at jagten sker på et bæredygtigt
grundlag. Samtidig viser bl.a. DOFs punktællinger, at arten har været i fremgang siden
starten af 80-erne. Endelig mangler der dokumentation af, hvor stor en del af ringduerne
der faktisk yngler i oktober.

Bestandsudvikling af Ringdue på baggrund af de årlige punkttællinger (fra
www.dofbasen.dk/ART/)
Det har Danmarks Jægerforbund via Jægerskolen på Kalø nu sat sig for at undersøge. Det
skal bl.a. ske ved at følge udviklingen i duereder i september/oktober med opsatte
kameraer.
Det er imidlertid ikke let at finde aktive reder på dette tidspunkt. Derfor er man brug for
hjælp til at finde og følge stedfaste aktive duepar gennem sommeren. Man har så mulighed
for at sætte kamera op ved reder som er aktive sidst i september.

Ved at komme regelmæssigt i skoven for at følge duerne, får du samtidig lejlighed til at
opleve skovens øvrige fugle gennem hele sommeren.
Har du lyst til at deltage i projektet, er du velkommen til at kontakte mig (tlf. 2340 9406)
eller den projektansvarlige på Jægerskolen, Carsten Riis Olesen (tlf. 2289 6137).

