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Vedr.: Høring over udkast til bekendtgørelse om jagttegn j. nr. 2020-
16861 
 
Miljø- og Fødevareministeriet har den 26. oktober d.å. udsendt udkast til 
nærværende bekendtgørelse i offentlig høring, og i denne forbindelse 
ønsker Danmarks Jægerforbund at give følgende bemærkninger: 
 
Jægerforbundet hæfter sig ved, at man vil ændre afgiften på indløsning af 
jagttegn fra kr. 500 til kr. 650, hvilket er en stigning på 30%. Samlet set vil 
det betyde, at danske jægere vil bidrage med yderligere 26 millioner 
kroner til staten.  
 
Jægerforbundet er uforstående over for, at jægerne skal reguleres i deres 
betaling, da jægerne i forvejen er en af de eneste naturbruger grupper, der 
opkræves gebyr for deres brug af naturen.  
 
Vi skal derfor opfordre til, at stigningen enten fjernes eller reduceres. 
 
Ca. 22% af de nuværende omkostninger går til lovadministration og 
jagttegnsadministration, og her har vi ikke set tiltag, der for alvor arbejder 
hen imod en reduktion af disse omkostninger. Vi vil anbefale, at der 
arbejdes intensivt med at sænke disse omkostninger frem for at hæve 
afgiften. Her kan det konkret foreslås, at jagttegnsadministrationen 
konkurrenceudsættes, hvilket kunne gøres ved at sætte denne opgave eller 
dele af denne i udbud. 
 
Det skal også nævnes, at jægerne i stor grad løser samfundsopgaver i form 
af bekæmpelse af invasive arter, og i det hele taget løser 
reguleringsopgaver, der er til gavn for samfundet og borgerne generelt set. 
Her afholder jægerne store dele af disse omkostninger privat, en indsats vi 
har set stigende over de sidste år. Dette gør stigningen i afgiften yderligere 
urimeligt. 
 
Derudover er det pt. fortsat uklart, hvad midlerne skal bruges til i regi af 
natur- og vildtforvaltning, og vi kan ikke forestille os, at statens 
omkostninger til jagt- og vildtrelaterede emner er steget med 26 millioner 
kr. siden den seneste prisregulering i 2002/2003.  
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Vi skal derfor pege på, at der er et generelt behov på en øget transparens i 
forhold til, hvordan jagttegnsmidlerne anvendes i forhold til jagt- og 
vildtforvaltnings-lovens formål. 
 
Sluttelig så skal det endnu en gang gøres klart, at det er Danmarks 
Jægerforbunds holdning, at jægerne skal have større indflydelse på, 
hvordan midlerne forventes anvendt og til hvilke formål, inden der kan 
gives opbakning til en så markant stigning i afgiften til jagttegn.  
Vi mener klart, at jagttegnsmidlerne skal have fokus på vildtet, jagten og 
jægerne i form af forbedrede levesteder, viden om arterne og uddannelse 
af jægerne.  
 
Spørgsmål vedrørende høringssvaret eller ved behov for uddybende 
kommentarer, bedes rettet Niels Søndergaard, afdelingschef for Rådgivning 
& uddannelse. Telefon: 45 88 88 75 06 eller mail: nis@jaegerne.dk 
 
Venlig hilsen 
Danmarks Jægerforbund 
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Formand 
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