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Danmarks Jægerforbund 
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8410 Rønde 

Dispensation fra forbuddet mod at medtage våben i skydetårne ved dæmrings- 
og skumringsjagt på kronvildt i to specifikke områder i henholdsvis Midtjylland 
og på Djursland 
 
 
Danmarks Jægerforbund har ved ansøgning af 30. august 2017 ansøgt Miljøstyrelsen om en generel 
dispensation fra § 2, stk. 2, nr. 2 i bekendtgørelse nr. 1439 af 21. november 2016 om udsætning af vildt, 
jagtmåder og jagtredskaber.  
 
Dispensationsansøgningen vedrører alene to nærmere angivne områder i landet, hvor det ved 
bekendtgørelse nr. 882 af 28. juni 2017 om jagttider for visse pattedyr og fugle mv. er blevet muligt at 
skyde kronvildt 1 time før solopgang og 1 time efter solnedgang (dæmringsjagt og skumringsjagt). 
Danmarks Jægerforbund henviser i ansøgningen til, at de nye muligheder i jagttidsbekendtgørelsen for 
en større afskydning af hinder og kalve af sikkerhedsæssige årsager ofte gennemføres fra skydetårn og 
-stige. 
 
Danmarks Jægerforbunds ansøgning om dispensation er begrundet med, at det efter § 2, stk. 2, nr. 2, i 
bekendtgørelsen om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber er forbudt at medtage jagtvåben i 
skydetårn og -stige i tiden mellem solnedgang og ½ time før solopgang.  
 
 
Miljøstyrelsens afgørelse 
Det fremgår af § 2, stk. 2, nr. 2, i bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber, at 
jagtvåben ikke må medtages i skydetårn eller på skydestige i tiden mellem solnedgang og ½ time før 
solopgang. 
 
Det fremgår af § 16, stk. 1 i bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber, at 
styrelsen i særlige tilfælde kan dispensere fra forbuddene i bekendtgørelsen.  
 
Miljøstyrelsen meddeler hermed dispensation til på nedenstående vilkår under jagt på kronvildt at 
medtage jagtvåben (jagtriffel og kombinationsvåben) i skydetårne og skydestiger, jf. § 16, stk. 1 i 
bekendtgørelse nr. 1439 af 21. november 2016 om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber.  
 
Dispensationen gælder alene jagt på kronvildt og alene i følgende to områder, jf. bekendtgørelse nr. 
882 af 28. juni 2017 om jagttider for visse pattedyr og fugle: 
 

1. ”Syddjurs og Norddjurs kommuner, samt de dele af Randers, Faurskov og Århus kommuner, 
som ligger øst og nord for afgrænsningen på bilag 5.” 
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2. ”Syd for hovedvej 16 mellem Randers og Viborg, syd og øst for hovedvej 13, syd og øst for 
hovedvej 12 mellem Viborg og Herning, nord og øst for motorvej 18 mellem Herning og Give, 
nord og øst for hovedvej 176 mellem Give og Bredsten, nord for motorvej 28 mellem Vejle og 
Bredsten. Vest for motorvej E45 mellem Aarhus og Randers. Se bilag 5.” 

 
Dispensationen gives på følgende vilkår: 
 
• I område 1 kan jagtvåben medtages i skydetårn og -stige i tidsrummet 1 time før solopgang til 1 

time efter solnedgang i september måned og i perioden ½ time før solopgang til ½ time efter 
solnedgang i perioden 1. december 2017 til 31. januar 2018. 

• I område 2 kan jagtvåben medtages i skydetårn og -stige i tidsrummet 1 time før solopgang til 
solnedgang i perioden 1. september 2017 til 31. januar 2018. 

• Alle øvrige bestemmelser i jagt- og vildtforvaltningsloven og underliggende bekendtgørelser skal 
overholdes. 

• Dispensationen er tidsbegrænset og udløber den 31. januar 2018, medmindre ændringer af 
reglerne i de i denne dispensation nævnte to bekendtgørelser måtte træde i kraft forinden.  

• Miljøstyrelsen kan tilbagekalde nærværende dispensation, såfremt nye, væsentlige oplysninger 
måtte give styrelsen anledning hertil.  

 
Miljøstyrelsen har ved afgørelsen lagt vægt på, at de nye, udvidede muligheder i bekendtgørelse om 
jagttider for at foretage skumringsjagt og dæmringsjagt på kronvildt ikke er mulige at udnytte fuldt ud 
i de nævnte to områder i landet i overensstemmelse med deres formål og på den sikkerhedsmæssigt 
mest forsvarlige måde, så længe § 2, stk. 2, nr. 2, i bekendtgørelse om udsætning, jagtmåder og 
jagtredskaber er til hinder herfor.  
 
Endvidere har styrelsen lagt vægt på, at der forventes gennemført en tilpasning af de nuværende regler 
om skydetårne i forbindelse med implementering af den nye model for forvaltning af kronvildt.  
 
Det er på den baggrund Miljøstyrelsens vurdering, at der er tale om et sådant særligt tilfælde, der 
muliggør, at dispensationen meddeles.  
 
 
Klagevejledning 

Denne afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. § 16, stk. 2 i 
bekendtgørelse nr. 1439 af 21. november 2016 om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber.  
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Jens Skovager Østergaard 
Mail: jenoe@mst.dk 
Tlf: 40 85 63 70 


