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Vedr.: Høring over udkast til ny bekendtgørelse om jagttegn, j. nr. 2020-1731. 
 
 
Miljø- og Fødevareministeriet har den 1. marts udsendt udkast til ny 
bekendtgørelse om jagttegn i offentlig høring, og i denne forbindelse ønsker 
Danmarks Jægerforbund at give følgende bemærkninger: 
 
Vi har noteret os, at ændringerne i forhold til den nugældende bekendtgørelse 
alene drejer sig om den lovpligtige ansvarsforsikring, som er tilknyttet jagttegnet 
samt nogle mindre justeringer af lovteknisk karakter. 
 
Af kravsspecifikationerne fra udbuddet af forsikringen fremgår, at man ud over den 
hidtidige ansvarsdækning ved udøvelse af jagt, også ønsker en ansvarsdækning ved 
jægeres lovlige aflivning af husdyr ved brug af jagtvåben, samt ved 
bestandsregulering af dyr under hegn, som anvendes til naturpleje, ved brug af 
jagtvåben. 
 
Danmarks Jægerforbund ser med tilfredshed, at ansvarsdækningen udvides til at 
dække ”jagt” på f.eks. vildsvin i hegn samt aflivning af husdyr med jagtvåben. 
 
Af § 4, stk. 7 i udkastet fremgår, at Miljøstyrelsen fremsender fysisk jagttegn for 
jagtåret, når styrelsen har registreret, at kravene om betaling af jagttegnsafgiften 
og indberetning af vildtudbytte for det foregående jagtår er opfyldt, samt at 
jagttegnet efter jagttegnsløserens ønske kan udstedes digitalt som supplement til 
eller som erstatning for det fysiske jagttegn. Dette stemmer ikke overens med 
informationerne på Miljøstyrelsens hjemmeside, hvoraf det fremgår, at hvis man 
vælger det digitale jagttegn, får man ikke det fysiske jagttegn. Som det fremgår af 
bekendtgørelsen, er det jægerforbundets opfattelse, at der skal være mulighed for 
at jægeren kan have begge versioner. 
 
De øvrige ændringer i bekendtgørelsen giver ikke anledning til bemærkninger. 
 
Med disse bemærkninger kan Danmarks Jægerforbund derfor støtte forslaget. 
 
 
Spørgsmål vedrørende høringssvaret eller eventuelle ønsker om 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  
 
 
Venlig hilsen 
Danmarks Jægerforbund 
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