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Strafferetskontoret har den 12. november d.å. udsendt udkast til ovennævnte lov
i offentlig høring, og i denne forbindelse ønsker Danmarks Jægerforbund at give
følgende bemærkninger:

xx dato 2016

Justitsministeriet ønsker nu at hæve afgiften for ansøgning om våbentilladelse fra
kr. 840 til kr. 1.085 samt fjerne den mulighed, der i dag er for halvering af
afgiften, hvis ansøgeren i forvejen har en våbentilladelse, for hvilken der er betalt
fuld afgift.
Danmarks Jægerforbund er opmærksom på argumentet om, at der ikke er sket
prisregulering på området siden 1990. Dog vil en så drastisk stigning, som der her
er tale om, være endog særdeles voldsom for mange jægere. En jæger med tre
afgiftspligtige tilladelser vil de facto skulle betale dobbelt så meget i afgift som i
dag. En næsten 100% stigning for våbenejere med f.eks. tre afgiftspligtige
våbentilladelser er ikke acceptabelt.
Dertil kommer ikke mindst Justitsministeriets ønske om helt at fjerne rabatten på
afgiften ved våben nr. 2 og derover. En rabat, der har været praksis i mange år, og
som er ganske uafhængig af eventuelle prisindeksreguleringer. Danmarks
Jægerforbund anbefaler på det kraftigste at rabatten bibeholdes uanset om man
måtte vælge at indføre prisstigninger. De danske jægere betaler allerede dyrt for
at kunne gå på jagt – ikke mindst nu, hvor jagtegnsafgiften også stiger.
Siden etableringen af politiets to administrative centre i 2014 og den efterfølgende
sammenlægning til et center, Politiets Administrative Center (PAC) i 2018, har vi
oplevet et kraftigt forringet serviceniveau. Tidligere kunne personer med et gyldigt
jagttegn reelt gå ind på den lokale politistation og uden videre bureaukrati få
udstedt en tilladelse. I dag tager det ofte over 10 uger at få den samme tilladelse.
Danmarks Jægerforbund er i den grad imod en afgiftsstigning, ikke mindst når vi
ser, at serviceniveauet i PAC blot bliver dårligere og dårligere. Justitsministeriet
har tidligere proklameret, at de gældende servicemål på maksimalt 20 arbejdsdage
skal overholdes. Med den forslåede fordobling af afgiften forventer Danmarks
Jægerforbund en dobbelt så god service, altså en maksimal sagsbehandlingstid på
10 dage eller derunder.
Hvis Justitsministeriet insisterer på at gennemføre prisstigningerne, anbefaler
Danmarks Jægerforbund, at afgiftsstigningen i det mindste ikke gennemføres før
PAC får implementeret sit nye IT-system, der forventeligt skal kunne levere et
højere serviceniveau med hurtigere sagsbehandling. Der bør med andre ord ikke
opkræves flere penge af de danske jægere, før myndighederne lever op til deres
del af aftalen.
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Spørgsmål vedrørende høringssvaret eller ved behov for uddybende kommentarer,
bedes rettet til konsulent, våben og skydebaner, Nicholai Vigger Knudsen,
Afdelingen for Rådgivning og Uddannelse. Telefon:88 88 75 03. Mail:
nvk@jaegerne.dk
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