
I denne første artikel præsenterer vi de tre aktivitetsudvalg på våbenområdet 
og sætter dem i forhold til det politisk arbejdende våbenudvalg i DJ, der dels 
fungerer som paraply for de tre aktivitetsudvalg, dels sætter den politiske 
retning for jægerforbundet på våbenområdet.
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Mange muskler  
på våbenområdet

VÅBEN: I jægerforbundet har der si-
den starten i 1992 været nedsat et 
flugtskydningsudvalg og et riffelud-
valg. I 2013 blev der i takt med bue-
jagtens stigende popularitet oprettet et 
tilsvarende bueudvalg, der varetager 
bueaktiviteterne i forbundet. Den sti-
gende mængde våbenfaglige og -politi-
ske sager kombineret med et ønske om 
et forum, der kan politikudvikle på vå-
ben- og ammunitionsområdet, resulte-
rede i 2018 i oprettelsen af våbenud-
valget, der p.t. består af formændene 
for de tre våbenaktivitetsudvalg og de-
res respektive HB-tilforordnede samt 
et HB-medlem som formand. 

I denne artikel skal vi se nærmere på 
de fire udvalgs formål, største udfordring-
er/bedste resultater, aktuelle problem-
stillinger samt indbyrdes rollefordeling. 

De tre aktivitetsudvalg bliver behandlet 
separat i tre bokse, mens det politiske 
våbenudvalg – som i praksis også i ar-
tiklen – vil fungere som paraply.

Hovedformål
Hovedbestyrelsesmedlem og formand 
for våbenudvalget Marie-Louise 
Achton-Lyng vil guide os gennem 
dette hastigt voksende interesseom-
råde i jægerforbundet.

– Våbenudvalget er et forholdsvis nyt 
udvalg. Behovet for udvalget udspringer 
dels af et stigende antal våben- og am-
munitionssager med politiske aspekter, 
dels af at der manglede et egentligt fo-
rum til at udvikle DJ’s strategi på vå-
benområdet, herunder hele skydebane-
området, indleder Marie-Louise 
Achton-Lyng og skærer ind til benet: 

– Vi har behov for et udvalg, der tør 
tage stilling til kontroversielle politi-
ske emner. Vi skal være modige og 
turde gå foran og vise vejen for de 
danske jægere – også selvom vi ved, at 
det ikke nødvendigvis er populære be-
slutninger, som vi træffer på jægernes 
vegne. Vi er nødt til at være strategisk 
og taktisk forberedte, ellers risikerer 
vi, at andre organisationer og politi-
kere tager beslutningerne hen over 
hovedet på os, uden at vi får indfly-
delse. Mit mål er at skabe størst mulig 
indflydelse på det våbenpolitiske ar-
bejde og dermed være med til at sætte 
den våbenpolitiske dagsorden og sikre 
samfundets fortsatte positive hold-
ning til privatejede våben, understre-
ger udvalgsformanden.

Hun peger på udfasning af bly i riffel-
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hylstre og generel oprydning på skyde-
baner. Bly i riffelammunition er vi ikke 
i mål med endnu, men vi har en klar 
målsætning om, at bly skal udfases af 
riffelammunitionen. Vi arbejder på at 
sikre jægerne de fornødne værktøjer til 
regulering af invasive rovpattedyr.

På skydebaneområdet er der hele 
miljøpåvirkningen at tage hånd om på 
de enkelte skydebaner, siger Marie-
Louise Achton-Lyng: 

– Desværre har skydebaner generelt 
et dårligt ry hos befolkningen. Det giver 
os store opgaver med at bevare de eksi-
sterende baner og besværligheder med 
at etablere nye baner, så jægerne fortsat 
kan dygtiggøre sig, og så jagtforenin-
gerne fortsat kan varetage opgaver for 
samfundet. Vores opgave er naturligvis 
at arbejde for primært DJ-skydebaner.

– Der er p.t. en stor udfordring i, at 
myndigheder og kommuner ikke fuldt 
ud anerkender behovet for tilstrække-
lig skydebanekapacitet. Vi oplever 
også stor forskel hos kommunerne i 
relation til håndtering af skydebane-

vejledningen. Det gør det ikke mindre 
problematisk, at det er kommunen, 
der både skal give tilladelse til skyde-
banerne og samtidig håndtere borger-
nes klager, mener våbenudvalgsfor-
manden.  

– Udvalget har ikke eksisteret så 
længe, hvorfor det kan være svært at 
tale om decideret succes, men jeg vil 
alligevel vove det ene øje; vi har fået 
formuleret en skydebanestrategi, som 
vi arbejder efter. Vi var selv med til at 
tage beslutning om udfasning af plast-
haglskåle – vi turde gå foran. Nu af-
venter vi så den nye regerings plast-
strategi i forhold til at komme videre. 
Vi viderefører det gode samarbejde i 
Dansk Våbenforum om bl.a. våben-
pakken, der er et katalog over pro-
blemstillinger, som vi arbejder med i 
forhold til PAC, Rigspolitiet og Justits-
ministeriet. Endelig vil jeg fremhæve, 
at der er blevet tilføjet mere arbejds-
kraft i administrationen til arbejdet 
med såvel de aktivitetsmæssige som 
faglige og politiske våbensager.

Våben og ammunition  
i DJ

I en række artikler sætter vi fokus på 
jægerforbundets faglige og politiske 
arbejde på våben- og ammunitions-
området. 

Vi vil fortælle om egne udvalg, politiske 
og faglige processer i forhold til natio-
nale og internationale samarbejdspart-
nere og myndigheder samt bringe  
interview med centrale myndigheder 
og politikere på retsområdet.

ammunition som et ”godt” eksempel: 
– DJ formulerede en målsætning i 

2008. Siden har vi ikke arbejdet spe-
cielt målrettet med problemstillingen, 
men ladet markedet vise vejen. Den 
sag bliver nu sat på skinner, så vi aktivt 
påvirker både udviklingen af nye kugle-
typer og lovgivningen, der også skal på 
plads, før vi kan anbefale en overgang 
fra blyholdig til blyfri riffelammuni-
tion, for vi er ikke i mål endnu!

Rollefordelingen
Som allerede nævnt fungerer våben-
udvalget som paraply for de tre aktivi-
tetsudvalg: 
– Med andre ord er det vores opgave 
at løse de våbenfaglige og -politiske 
udfordringer, som aktivitetsudvalgene 
støder på i hverdagen. Vi skal sørge 
for den fornødne kontakt til myndig-
hederne, især Politiets Administrative 
Center (PAC), Rigspolitiet og Justits-
ministeriet, men også kontakten til 
politikerne på Christiansborg, især 
retspolitikerne og justitsministeren. 
Jeg ser også våbenudvalget som en 
slags binding mellem aktivitetsudvalg-
ene og hovedbestyrelsen. Og endelig 
har vi i udvalget mulighed for at be-
nytte os af forskellige eksperter, såvel 
eksterne som interne fra administrati-
onen, understreger Marie-Louise 
Achton-Lyng. 

Udfordringer og succeser
På spørgsmålet om udfordringer for 
udvalget falder svaret prompte: 

– Der er ikke så få! Plastaffald i na-
turen er et stort emne, som vi arbejder 
med både i forhold til udfasning af 
plasthaglskåle, opsamling af patron-

Det har stor betydning for jagten i Danmark, at jægerne har mulighed for at træne på landets 
skydebaner, inden de skal prøve kræfter med f.eks. som her trækjagt på ringduer. Den op-
gave tager de tre skydeudvalg og våbenudvalget meget alvorligt.

Der er et stort behov for et stærkt og modigt 
våbenudvalg, der kan håndtere fremtidens 
udfordringer, mener udvalgets formand, 
Marie-Louise Achton-Lyng.

Helt grundlæggende er vores opgave at 
skabe bedre skytter og dermed bedre jæ-
gere, udtaler Gunnar Bennedsen, formand 
for flugtskydningsudvalget.
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Bueudvalget

Udvalget består af formanden, en HB-tilforordnet, otte koordinatorer,  
udvalgssekretæren og eksterne efter behov. 

Bueudvalget, oprettet i 2013, har ansvaret for alle bueskydnings-aktiviteter i DJ: 
– Da buejagt kun har været en del af jagtloven siden 1999, har vi til opgave at ud-
brede kendskabet til buejagt til offentligheden. Det er også udvalgets opgave at 
sikre tilstrækkelige træningsmuligheder, så buejægerne kan dygtiggøre sig i forhold 
til jagtrelevant skydning, oplyser Carl Johan Mikkelsen, formand for bueudvalget.

Der er p.t. ca. 2.500 buejægere i Danmark: 
– Det er absolut en succes. Fra 2014 til 2016 steg antallet med 25 % om året,  
men nu er kurven ved at flade ud. Vores PR-materiale er på plads, og vi arbejder 
på at sikre nok træningsmuligheder – både i jægerforbundets regi og hos For-
eningen af Danske Buejægere (FADB), som vi samarbejder tæt med. Faktisk så 
tæt, at FADB og DJ taler om på sigt at samle buejægerne i Danmark i samme or-
ganisation, udtaler udvalgsformanden. Et af de helt store resultater for buejagten 
var ændringen af lovgivningen, så der foreløbig i en treårig forsøgsperiode også 
må drives jagt på de tre store hjortearter.

– Af udfordringer vil jeg pege på, at vi i vores offensive indsats over for 
offentligheden mangler demonstrationsbuer til ildsjælene landet over. Vores 
buetrailere i kreds 4 og 7 kommer grundet transportomkostningerne næppe 
rundt alle steder. 

– Endelig vil jeg pege på, at der ikke må reguleres med buen.  
Det ønsker vi at få lavet om, slutter udvalgsformanden.

Våbenudvalget 
– et stærkt udvalg

Alle tre aktivitetsudvalgsformænd  
er meget tilfredse med at være en del 
af våbenudvalget, idet de betragter det 
som et slagkraftigt udvalg, der både 
kan håndtere de faglige og politiske 
problemstillinger på våben- og ammu-
nitionsområdet og samtidig sikre sam-
arbejde med relevante organisationer, 
myndigheder og politikere.

Vi gør en stor indsats for at højne kendskabet 
til buejagt hos befolkningen, understreger 
formanden for bueudvalget, Carl Johan Mik-
kelsen.

Et af de tunge spørgsmål på sidste møde i  
våbenudvalget var udfasning af bly i riffelam-

munition. Både formanden for riffeludvalg- 
et, Per Henriksen (i midten), og udvalgets  

HB-tilforordnede, Leif Bach, lytter interesse-
rede til våbenekspert Nicholai Vigger Knud-

sen, der skitserer de aktuelle udfordringer ved 
en konvertering til blyfri riffelammunition.

Aktuelle problemstillinger
– Bly i riffelammunition har vi vendt som 
en udfordring, men det er også en aktuel 
problemstilling, som vil kræve en stor 
indsats og et koordineret samarbejde 
med Danmarks Våbenhandlerforening, 
DGI Skydning og Dansk Skytte Union, 
forudser Marie-Louise Achton-Lyng.

Den generelt manglende fremdrift i 
Justitsministeriets dialogforum peger 
hun også på: 

– Det er stærkt utilfredsstillende, at 
der sker så lidt fra myndighedernes 
side, når flere sager efter vores opfat-
telse alene mangler at blive sendt i hø-
ring. Jeg kan kun sige, at vi presser 
på, alt hvad vi kan.

Som tidligere nævnt er der blevet 
udarbejdet en skydebanestrategi, på 
tilsvarende måde skal der udvikles en 
strategi for jægernes brug af jagtvåben 
og tilhørende ammunition: 

– Dette meget vigtige arbejde tager 
vi fat på i første kvartal af 2020. Vi 
skal op i helikopterhøjde og være både 
fremsynede og modige i denne proces. 
Den teknologiske udvikling kalder på 
en stillingtagen til, hvilket udstyr jæ-
gerne skal og bør anvende til fremtid-
ens jagt og regulering. Der skal udar-
bejdes en vision og en mission, så vi er 
klædt på til fremtidens politiske dis-
kussioner, men også så jægerhåndvær-
ket er på plads gennem kontinuerlig 
dygtiggørelse. Noget af det vigtigste 
bliver at værne om kulturen i jagtens 
mange facetter og f.eks. afveje brug af 
tekniske hjælpemidler i forhold til 
etik, traditioner og kultur, forklarer 
våbenudvalgsformanden, der ser frem 
til at tage hul på denne opgave.
msj@jaegerne.dk
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Flugtskydningsudvalget

Udvalget består af formanden, en HB-tilforordnet, otte koordinatorer, udvalgssekre-
tæren og sekretariatsmedarbejdere efter behov. 

– Vores fornemste opgave er at udbrede kendskabet til alle grene inden for haglskyd-
ning. Målet er at skabe bedre skytter og dermed bedre jægere. Vi går målrettet efter 
bredden, mens andre organisationer tager sig af eliteskytter, siger Gunnar Benned-
sen, formand for flugtskydningsudvalget. Udvalget har bl.a. også til opgave at sikre, 
at der findes relevante træningsmuligheder i hele landet, og at der afholdes lands-
dækkende forbundsmesterskab i jagtskydning, jægertrap og jægersporting.
– Vi vil gerne have bredden med, også gerne flere end de ca. 1.000, der deltager i kvalifikati-
onsskydningen, hvoraf ca. 820 går videre til FM, understreger flugtskydningsformanden og 
anerkender samtidig, at der også deltager mange skytter i de årlige holdskydninger rundt i 
landet foruden de helt almindelige jægere, som skyder på jagtforeningsbanerne. 
– Vi er faktisk lidt pressede på skydebanekapacitet, nok især på Sjælland. Denne ud-
fordring arbejder vi hele tiden med. Omvendt kan det også betragtes som en succes, 
at banerne blive brugt. Problemerne med kapacitet opstår især i forbindelse med 
holdskydninger, og når jagttegnsaspiranter skal træne. 
– Til positivsiden hører også, at der er stigende søgning til disciplinen jægersporting 
både blandt konkurrenceskytter og lokalt med opførelse af baner til jægere, oplyser ud-
valgsformanden.  

For at sikre tilstrækkelig skydebanekapacitet ser udvalget gerne, at banerne bliver 
udnyttet over flere timer i løbet af døgnet – gerne i tidsrummet 12-17: 
– Hvis f.eks. aspiranterne træner uden for den normale skydetid, opnår de en bedre 
træning, og der sikres ”luft” på banerne til de øvrige skytter, mener Gunnar Benned-
sen, der sluttelig peger på hele miljøproblematikken som en udfordrende og aktuel 
problemstilling for flugtskydningsbanerne.

Riffeludvalget

Udvalget består af formanden, en HB-
tilforordnet, otte koordinatorer, ud-
valgssekretæren og sekretariatsmed-
arbejdere efter behov. 

Riffeludvalget har ansvaret for at ud-
vikle, udbrede og understøtte riffelak-
tiviteter i DJ: 
– Vores vigtigste opgaver er dels at in-
spirere de danske riffeljægere til at 
træne, dels at sikre den fornødne træ-
ningskapacitet til jægerne, indleder 
Per Henriksen, formand for riffelud-
valget.

– Vi skal have riffeljægerne ud på sky-
debanerne under åben himmel. Her 
kan de for alvor lære at skyde, og jagt-
feltskydningen giver optimale betin-
gelser til at lære sine egne begræns-
ninger at kende, understreger ud-
valgsformanden.
– Jeg er meget tilfreds med, at vi har 
formået at afholde kvalifikationsskyd-
ninger i alle kredse til FM i jagtfelt-
skydning. I stigende grad ser vi både 
deciderede konkurrenceskytter og 
også helt almindelige riffeljægere til 
jagtfeltskydning. Feltskydning er ble-
vet populært, og det breder sig i øje-
blikket som ringe i vandet, hvilket har-
monerer fint med, at vi både har kapa-
citet nok på feltskydebanerne og har 
en stor opgave i at nurse bredden i DJ, 
for det er absolut en god aktivitet for 
jagtforeninger, konsortier og helt al-
mindelige riffeljægere. Og så skal vi 
ikke glemme, at vi hele tiden har pligt 
til at dygtiggøre os som jægere, udta-
ler Per Henriksen. 

– Vi oplever desværre for tiden, at vi 
mister skydekapacitet på militære 
skydebaner. Det er problematisk for 
jægerne, da vi i forvejen landet over 
har knaphed på skydekapacitet. Hel-
digvis har vi et særdeles godt samar-
bejde med Skydebaneforeningen 
Danmark om lån af baner. Aktuelt 
mangler vi via arbejdet i Justitsmini-
steriets dialogforum også at få en af-
klaring på, dels hvilke halvautoma- 
tiske rifler vi kan få tilladelse til i frem-
tiden, dels om lyddæmperen fortsat 
skal være tilladelsespligtig, slutter Per 
Henriksen. 
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