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Vedr. Høring af udkast til bekendtgørelse om forsøg med buejagt på dåvildt, 
sikavildt og kronvildt, Deres sagsnr. 2018-7214. 

Danmarks Jægerforbund har modtaget udkastet til bekendtgørelse om forsøg med 
buejagt på dåvildt, sikavildt og kronvildt i høring, og vi skal i den forbindelse 
bemærke: 

I § 7 nævnes, at hvis påskudt vildt ikke ”umiddelbart” findes, skal der tilkaldes 
legitimeret schweisshundefører, hvorefter der henvises til bekendtgørelsen om 
eftersøgning og aflivning af nødstedt vildt. Ifølge denne bekendtgørelse er det 
først efter 6 dagtimer, at der kommer krav om schweisshund, og man må jo i 
princippet selv eftersøge på sin egen grund. Det rejser spørgsmålene, skal 
”umiddelbart” tolkes som de 6 dagtimer, eller er der tale om kortere tid (i givet 
fald HVOR kort?), og SKAL eftersøgningen ske ved en legitimeret 
schweisshundefører, eller må man søge selv jf. bekendtgørelsen? Dette bør 
præciseres. 

Dette afføder samtidig et spørgsmål til § 8, stk. 4. hvor der blot henvises til 
”hundeførere”. Meningen er givetvis Schweisshundeførere, men hvis der må 
eftersøges med egen hund, kan det vel også gælde andre. Også dette bør 
præciseres. 

Ifølge § 8, stk. 4. skal hundeførere indberette detaljer omkring eftersøgningen 
senest 2 uger efter, at eftersøgningen er foretaget. Undladelse heraf kan jf. § 14, 
stk. 1 medføre bødestraf. Det virker uhensigtsmæssigt og demotiverende, hvis 
schweisshundeførere, der udfører et stort frivilligt og ulønnet arbejde, dels skal 
pålægges yderligere indberetningspligt ud over den indberetning, som de allerede 
nu udfører, og dels risikerer bødestraf, hvis de ikke overholder den relativt korte 
frist. 

Samtidig findes der allerede et velfungerende indberetningssystem, hvor 
schweisshundeførerne indberetter detaljer omkring de enkelte eftersøgninger. 
Dette kan let udbygges, hvis der er behov for særlige informationer i forhold til 
buejagt på de store hjortevildtarter. I stedet for at opbygge et nyt 
indberetningssystem i forbindelse med forsøgsordningen, bør man kunne bruge det 
eksisterende system. 

Danmarks Jægerforbund skal derfor foreslå, at § 8, stk. 4 ændres, således at 
schweisshundeførerne skal indberette buejagteftersøgningerne på det allerede 
eksisterende indberetningssystem, at indberetningsfristerne følger Naturstyrelsen 
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indberetningsfrister for øvrige eftersøgninger, samt at strafbestemmelsen i § 14, 
stk. 1 ændres, således at der gøres en undtagelse for § 8, stk. 4. 

I Bilag 1, pkt. 2 fremgår, at ved jagt på de store hjortearter, skal jagtodden være 
med fast spids, mindst 3-bladet og have en skærende diameter på mindst 25 mm. 
Erfaringsmæssigt er det ikke antallet af blade, der er afgørende for pilens evne til 
at dræbe vildtet, så vi skal foreslå, at ordlyden ændres til fra ”mindst 3- bladet” 
til ”mindst 2-bladet”. 

De øvrige bestemmelser i bekendtgørelsen giver ikke umiddelbart anledning til 
kommentarer fra vor side, så med disse bemærkninger, kan Danmarks 
Jægerforbund støtte, at en forsøgsordning iværksættes. 

 
Med venlig hilsen 
Danmarks Jægerforbund 

 

Claus Lind Christensen 
Formand 
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