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Høring over udkast til forslag om ændring af lov om jagt- og vildtforvaltning (indførsel af 

arealkrav og etablering af hjortevildtforvaltningsområder m.v.) (J.nr. 2021-1163) 

 

Landbrug & Fødevarer har modtaget ovenstående i høring med frist den 27. september 2021 og 

har følgende bemærkninger: 

 

Der lægges med lovforslaget op til at give Miljøministeren bemyndigelse til i bekendtgørelse at 

fastlægge de regler, der skal til for at realisere Vildtforvaltningsrådets anbefalinger vedr. et 

arealkrav og hjortevildtforvaltningsområder, som de blev vedtaget på møde i Vildtforvaltningsrådet 

den 15. marts 2021. 

 

Landbrug & Fødevarer bakker op om Vildtforvaltningsrådets indstilling og anbefalinger og har med 

tilfredshed noteret sig, at der flere steder i lovforslagets bemærkninger henvises til disse. Det er 

således vores klare forventning, at den kommende implementering af arealkrav og 

hjortevildtforvaltningsområder i både lov og bekendtgørelser vil afspejle Rådets indstilling og 

anbefalinger. 

 

Landbrug & Fødevarer har herudover følgende bemærkninger: 

 

Indberetning: 

Det fremgår af lovbemærkningerne, at det fremover vil være lodsejer, der skal indberette hvor 

mange hjorte, der skydes og hvor de skydes. Dette vil være en markant ændring i forhold til 

hidtidige regler, hvor indberetning af nedlagt vildt påhviler jægeren. 

 

Efter Landbrug & Fødevarers opfattelse er dette ikke en del af anbefalingerne fra 

Vildtforvaltningsrådet, og vi skal derfor opfordre til, at reglerne udmøntes således, at det også i 

forhold til nedlagte hjorte er jægeren, der har indberetningsforpligtelsen.  

 

Ændrer man ansvaret for indberetning, vil der være en markant risiko for, at antallet af 

indberetninger vil falde, da lodsejere, der ikke selv er jægere, ikke vil være opmærksomme på 

forpligtelsen og ikke modtager påmindelser herom i forbindelse med fornyelse af jagttegn. På 

denne måde vil et ændret ansvar for indberetninger kunne føre til mindre troværdige 

vildtudbyttestatistikker, hvilket vil være uhensigtsmæssigt i forhold til at kunne følge med i effekter 

og implementering af arealkravet, som et nyt værktøj i dansk vildtforvaltning.  

 

Der skal i den forbindelse henvises til, at den Nationale Hjortevildtgruppe (Danmarks Jægerforbund 

undtaget) i sin indstilling fra 23. februar 2021 fremhævede, at man ikke fandt, at der bør 

introduceres et regelsæt, der tenderer et objektivt ansvar for lodsejeren for afskydning af hjorte. 

Dette bør som udgangspunkt gælde både i forbindelse med arealkravet og i forbindelse med evt. 

udleje af jagt i hjortevildtforvaltningsområderne jf. bemærkningerne på side 30, 5. afsnit, om at der 
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forventes fastsat regler om straf til lodsejer, der udlejer sin jagtret uden at tage højde for evt. loft for 

antallet af vildt, der må nedlægges. 

 

Opfølgning og effektvurdering: 

Med arealkravet og hjortevildtforvaltningsområderne, introduceres to nye redskaber i dansk 

vildtforvaltning. Redskaberne har et klart formål i forhold til at sikre en mere hensigtsmæssig 

bestandssammensætning samt at minimere omfanget af skader i land- og skovbrug. 

 

I den forbindelse er det helt centralt, at der sikres en evaluering og effektvurdering af de nye tiltag 

både på kort og på længere sigt.  

 

Det fremgår at lovbemærkningerne, at der ikke i de økonomiske konsekvenser for det offentlige er 

medregnet omkostninger forbundet med effektvurdering af arealkrav og forvaltningsområder. Det 

vurderes dog, at der inden for rammen af jagt- og vildtkontrakterne med DCE vil kunne findes 

midler til spørgeskemaundersøgelser m.v. i forbindelse med en evaluering af forsøgs med 

hjortevildtforvaltningsområder. 

 

I den forbindelse skal Landbrug & Fødevarer opfordre til, at det sikres, at der afsættes midler til en 

løbende monitering og effektvurdering af de nye tiltag, og at der efter en årrække sikres en reel og 

fagligt funderet evaluering af både arealkrav og hjortevildtforvaltningsområder med henblik på om 

formålene opfyldes.  

 

Senere justeringer i reglerne: 

Det fremgår flere steder i lovbemærkningerne, at evt. justeringer arealkrav og beslutning om 

permanent etablering af hjortevildtforvaltningsområder vil kunne ske efter indstilling fra 

Vildtforvaltningsrådet.  

 

Landbrug & Fødevarer bakker op om dette og finder det helt afgørende at fremtidige ændringer af 

lovgivningen vil komme til at hvile på anbefalinger fra Vildtforvaltningsrådet. 
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