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Miljø- og Fødevareministeriet 

Naturforvaltning 

Att.: Mette Hemmingsen 

mst@mst.dk 

meh@mst.dk 

Høring af udkast til ændring af lov om jagt og vildtforvaltning 

 

Landbrug & Fødevarer har fået ovenstående lovforslag i høring med frist den 29. september 2017, 

og organisationen har følgende bemærkninger: 

 

Det fremgår af de almindelige bemærkninger til lovforslagets afsnit 1.1, at formålet med lovforslaget 

er at skabe hjemmel til, at Miljø- og Fødevareministeren kan fastsætte nærmere regler, der 

tilgodeser ønsket om en bæredygtig og etisk jagt og vildtforvaltning, og som samtidig søger at sikre, 

at landbrugets afgrøder bliver påført færrest skader fra vildtet. 

 

I lyset af det stadig stigende problem med vildtskader og afgrødetab og den voksende bestand af 

blandt andet hjortevildt bakker Landbrug & Fødevarer fuldt op om dette formål. 

 

Herud over har organisationen følgende konkrete bemærkninger til de enkelte paragraffer og 

tilhørende lovbemærkninger: 

 

§ 1, nr. 5:  

Ændringen vil give ministeren bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om fodring af vildt – 

herunder, hvilke typer af foder, der kan anvendes, om indretning af foderpladser og om placering af 

foder. 

 

Der lægges med lovteksten og bemærkningerne op til, at ministeren kan fastsætte meget specifikke 

og detaljerede bestemmelser om fodring. Det fremgår blandt andet af bemærkningerne, at det er 

hensigten, at bemyndigelsen tænktes udnyttet til at fastsætte forbud mod visse typer af foder. 

 

Der påtænkes også med hjemmelen indført regler om afstandskrav til skydetårne og naboskel i 

forbindelse med fodring. 

 

Landbrug & Fødevarer bakker fuldt op om muligheden for at fastsætte afstandskrav i forbindelse 

med fodring, men finder at detailregulering af fodertyper m.v. vil kunne være både vidtgående og i 

visse tilfælde svært at håndhæve. Landbrug & Fødevarer skal derfor opfodre til, at både lovtekst og 

lovbemærkninger gøres mindre specifikke på dette område, således at fx konkrete fodertyper ikke 

nævnes i lovbemærkningerne.  

 

§ 1, nr. 7: 

Formålet med ændringen er, at give mulighed for, at jægere kan gennemføre riffelprøve eller 

buejagtsprøve uden først at have bestået en haglskydeprøve. 
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Landbrug & Fødevarer bakker op om ændringen, men skal foreslå, at det i den forbindelse 

overvejes, om der kan være behov for at udvide kravet til riffelprøven for at sikre, at der opnås 

tilstrækkelig øvelse i våbenhåndtering inden prøven aflægges.  

 

§ 1, nr. 10: 

Med bestemmelsen bemyndiges ministeren til at igangsætte midlertidige lokale eller nationale 

initiativer til brug for afprøvning af jagt- og vildtforvaltningsformer, redskaber og metoder. 

 

Det fremgår af forslaget, at der skal være tale om initiativer til brug for forskningsmæssig 

afprøvning. 

 

Det er i forslaget ikke nærmere defineret, hvad der forstås ved ”forskningsmæssig”. Det kan 

overvejes, om der skal anvendes en anden formulering, således at det bliver muligt at igangsætte 

tidsbegrænsede forsøg, der ikke har et decideret forskningsmæssigt ophæng eller formål, men som 

stadigvæk har til formål at afprøve forskellige tiltag i praksis.  

 

Et forsøg vil godt kunne følges og evalueres uden, at der skal være tale om egentlig 

forskningsmæssigt aktivitet. Fx vil der kunne laves opfølgning gennem konsulenter, indberetninger 

fra jægere eller lign., som opsamles andre steder end i forskningsregi. 

 

Alternativt bør det klart beskrives, hvad der forstås ved ”forskningsmæssigt” således at det fremgår 

at det ikke kun vil være projekter, der har ophæng i universiteternes forskningsmiljøer, som der kan 

gives bemyndigelse til. 

 

 

Landbrug & Fødevarer er endvidere bekendt med, at Danmarks Jægerforbund i deres høringssvar 

til denne lovændring har foreslået, at der sker en revision af lovens § 3, stk. 2, nr. 4 (”bør-reglen”). 

Vi kan støtte op om at drøfte en evt. ændring af denne regel. 

 

 

 

Med venlig hilsen 
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