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Vedr.: Høring over udkast til bekendtgørelse om jagttegn J.nr.  
2019-8795  
 
Miljø- & Fødevareministeriet har den 20. januar 2020 udsendt udkast til 
nærværende bekendtgørelse i offentlig høring, og i den forbindelse ønsker 
Danmarks Jægerforbund at give følgende bemærkninger: 
 
Generelle bemærkninger: 
 
Jagt og regulering med rovfugle: 
Danmarks Jægerforbund skal foreslå, at jagt (og regulering) med rovfugle i 
prøvesammenhæng sidestilles med de øvrige jagtformer, således det fremover 
bliver muligt for falkejægere at aflægge falkonerprøven uden først at skulle 
aflægge haglskydeprøven. 
Som ”Falkejagtbekendtgørelsen” er formuleret i dag, er det et krav for at jage 
eller regulere vildt med rovfugle, at falkoneren ”har ret til at gå på jagt efter den 
til enhver tid gældende bekendtgørelse om jagttegn”. Det betyder indirekte, at 
falkonerer skal aflægge haglskydeprøve for at kunne jage og regulere med 
rovfugle. 
Ligesom ved de øvrige jagtformer hagljagt, riffeljagt og buejagt, bør det være 
tilstrækkeligt, at falkonerer har bestået den obligatoriske jagtprøve, og derved har 
erhvervet sig den nødvendige grundlæggende viden for at kunne gå på jagt, og 
ligesom ved de øvrige jagtformer bør det være tilstrækkeligt, at falkonerer består 
den detailprøve – i dette tilfælde falkonerprøven – som en betingelse for at kunne 
jage med deres ”våbentype”.  
Vi skal derfor foreslå, at der i jagttegnsbekendtgørelsen tilføjes et nyt kapitel 
(f.eks. kapitel 6) om falkonerprøven, hvor der i lighed med de øvrige detailprøver 
fastsættes bestemmelser for kravene til falkonerer, falkonerprøvens indhold og 
aflæggelse m.v. 
 
Mulighed for at aflægge skydeprøverne i det kalenderår man fylder 16 år: 
Det er Danmarks Jægerforbunds ønske, at det bliver muligt at aflægge 
skydeprøverne i det kalenderår, man fylder 16 år. Dette er administrativt muligt 
ved at tilføje de hagl- og riffelprøvesagkyndige til listen over personer, der i 
forbindelse med deres virke må overdrage våben jf. § 21 i Bekendtgørelsen om 
Våben Nr. 1444. 
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Bemærkninger til enkelte paragraffer: 
 
Til § 7, stk. 2: Her anbefaler vi, at der tilføjes et punkt 12 omhandlende 
undervisning i anskydningsforebyggelse, f.eks. således: 12) kendskab til 
anskydningsforebyggelse. 
 
Til § 10, stk. 2: Danmarks Jægerforbund er særlig glad for denne mulighed for 
større fleksibilitet for prøveaflæggelse. 
 
Til § 14, stk. 3: Her finder vi ingen pædagogiske eller didaktiske forhold omkring 
jagtprøven, som underbygger, hvorfor der skal gå 14 dage, før aspiranten kan 
tilmelde sig en ny prøve. Med mindre, at administrative forhold gør sig gældende i 
forhold til en 14 dages karensperiode, mener DJ, at der for jagtprøven bør gælde 
samme regler som for skydeprøverne. 
 
Til § 16, stk. 5: Danmarks Jægerforbund er særlig glad for denne mulighed for 
større kontrol med jagttegnskursuslærerne, og vi er overbeviste om, at dette vil 
medvirke til at højne kvaliteten i undervisningen generelt. 
 
Til § 17, stk. 1: Her anbefaler vi, at regulering med luftgevær og våben med 
randtænding (men ikke med glatløbede haglvåben) også kan udøves af jægere, der 
har bestået riffelprøven, eller som har opnået påtegning til riffeljagt på jagttegnet 
i henhold til tidligere gældende regler, uden at disse har bestået haglskydeprøven. 
 
Til § 20, stk. 1: Her anbefaler vi, at fristen for afmelding til haglskydeprøven 
ændres til senest 4 dage, før prøven afholdes. Dette er analogt til fristen for 
afmelding til jagtprøven, og det skaber dermed en rød tråd i administrationen af 
jagtens prøver. Samtidig er en længere afmeldingsfrist et stort ønske fra de 
prøvesagkyndige, så man undgår en sidste afmeldingsfrist på en helligdag eller i en 
weekend, hvor det er vanskeligt at få it-support til blandt andet Miljøportalen. 
 
Til § 24 stk. 1: Her anbefaler vi, at også regulering med luftgevær og våben med 
randtænding kan udøves af jægere, der har bestået riffelprøven, eller som har 
opnået påtegning til riffeljagt på jagttegnet i henhold til tidligere gældende regler 
(se også bemærkningerne til § 17, stk. 1). 
 
Til § 24 stk. 2: Her anbefaler vi, at der arbejdes for, at man kan aflægge 
riffelprøve i det kalenderår, man fylder 16 år, jf. vores generelle bemærkninger. 
 
Til § 26, stk. 4: Her anbefaler vi, at fristen for tilmelding til riffelprøven ændres til 
senest 4 dage, før prøven afholdes. En længere tilmeldingsfrist er et stort ønske fra 
de prøvesagkyndige, så man undgår en sidste tilmeldingsfrist på en helligdag eller i 
en weekend, hvor det er vanskeligt at få it-support til blandt andet Miljøportalen. 

Til § 27, stk. 1: Her anbefaler vi, at paragraffen omskrives således, at 
mødetidspunkt en halv time før det prøvetidspunkt, aspiranten er tilmeldt, 
slettes. På den måde opnår man, at aspiranten kun skal forholde sig til det 
tidspunkt, der er valgt i Mit Jagttegn. I Danmarks Jægerforbund oplever vi, at 
paragraffen skaber stor forvirring blandt aspiranterne, og da vi samtidig kan 
håndtere tidsfristen administrativt, ser vi ingen grund til, at aspiranter skal møde 
før det tidspunkt, der er valgt i Mit Jagttegn. 

Til § 27, stk. 1: Her anbefaler vi, at fristen for afmelding til riffelprøven ændres til 
senest 4 dage, før prøven afholdes jf. bemærkninger til § 20, stk. 1. 
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Til § 31, stk. 2: Her anbefaler vi, at buejagtprøven kan aflægges af personer, der 
fylder 16 år i det pågældende kalenderår. Dette vil ikke kræve en ændring af 
bekendtgørelsen om våben, da buer ikke er omfattet af våbenlovgivningen. 

Forslag til afsnit om obligatorisk riffelskydeforløb: 
 
I afsnittet om det obligatoriske riffelskydeforløb anbefaler vi, at man i forbindelse 
med skydestillingen ”Siddende på stol med anlæg…” fjerner parentesen ”(skal 
simulere skud fra skydetårn/-stige)”, da denne allerede på nuværende tidspunkt 
skaber en del forvirring. 
   
Spørgsmål vedrørende høringssvaret eller ved behov for uddybende kommentarer 
bedes rettet til Lars Thune Andersen, Afd. for Rådgivning og Uddannelse. Telefon: 
88 88 75 54. Mail: lta@jaegerne.dk 
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Danmarks Jægerforbund 
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