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Vedr.: Høring om forslag til Dyrevelfærdslov J.nr. 2019-15-30-00008. 
 
Fødevarestyrelsen har den 3. september 2019 udsendt udkast til nærværende lov i 
offentlig høring, og i denne forbindelse ønsker Danmarks Jægerforbund at give 
følgende bemærkninger: 
 
Danmarks Jægerforbund ser det som et aktiv, at antallet af love på 
dyrevelfærdsområdet reduceres fra de nuværende 14 til 3, samt at der fastsættes 
en række artsspecifikke bekendtgørelser med udgangspunkt i bestemmelser i 
dyreværnsloven og de artsspecifikke love. 
 
Vedr. §7 i dyrevelfærdsloven om forbuddet mod at lade et dyr deltage i dyrekampe 
og forbuddet mod at afholde dyrekampe, vil Danmarks Jægerforbund gerne bede 
om en afklaring af, hvordan dyrekamp opfattes.  
 
Danmarks Jægerforbund ser ikke intentionerne med bestemmelserne i § 7 som en 
hindring i forhold til udøvelse af tilladte jagtlige aktiviteter og regulering af 
invasive arter og skadevoldende vildt. 
 
I en række jagtlige situationer vil der uvægerligt opstå konfrontationer mellem 
blandt andet hunde og vildt. Her kan blandt andet nævnes apporterende hunde, 
eftersøgning af tilskadekommet vildt med schweisshund, rævejagt med 
gravsøgende hunde, falkejagt, regulering af mårhund og andre invasive arter samt i 
forbindelse med visse kommuners rottebekæmpelse. 
 
Danmarks Jægerforbund hilser Miljø-og Fødevareministeriets initiativ til 
interessentinddragelse i lovgivningsprocesser velkomment, og vi bidrager gerne i 
forhold til spørgsmål, som vedrører Danmarks Jægerforbunds arbejdsområder.  
 
Spørgsmål vedrørende høringssvaret eller ved behov for uddybende 
kommentarer bedes rettet til Vildt- og naturkonsulent Lene Midtgaard, Afd. For 
Rådgivning og Uddannelse. Telefon: 88 88 76 65. Mail: lmi@jaegerne.dk 
 
 
 
Venlig hilsen 
Danmarks Jægerforbund 

 
Claus Lind Christensen 
Formandt 
 
Direkte tlf. + 45 27 80 28 55 
E-mail clc@jaegerne.dk 

30. september 2019 
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