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Naturstyrelsen 
Haraldsgade 53 
2100 København Ø. 

Kalø, den 29. januar 2014 
       Ref.: J.nr. NST-300-00037 
 
 
 
Vedr. høring af udkast til bekendtgørelse om våben og ammunition, der må anven-
des til jagt m.v. 
Naturstyrelsen har den 18. december 2013 sendt udkast til ændret bekendtgørelse 
om våben og ammunition, der må anvendes til jagt m.v. i offentlig høring. 
 
Ændringerne vedrører: 
 
1. Forbud mod anvendelse m.v. af patroner med hagl af tungsten 
2. Ophævelse af forbud mod anvendelse af lyddæmper 
3. Forbud mod anvendelse af kaliber .50 BMG og tilsvarende kalibre 
4. Præcisering af forbuddet mod anvendelse af brennekepatroner 
 
Danmarks Jægerforbund har følgende væsentlige bemærkninger og ønsker til æn-
dringer: 
 
Forbud mod anvendelse m.v. af patroner med hagl af tungsten 
Danmarks Jægerforbund tilslutter sig anbefalingen om, ikke længere at anvende pa-
troner med hagl af tungsten, da disse bevisligt er meget giftige. Dog bør det præcise-
res, at forbuddet gælder alle typer af hagl baseret på tungsten eller hvor tungsten 
indgår som en væsentlig del af haglet. 
Ifm. med en udfasningsperiode bør der dog henledes opmærksomhed på, at miljø-
godkendelserne på alle landets flugtskydningsbaner klart tilkendegiver, at der kun må 
anvendes stål, hvorfor tungsten ikke kan afvikles på sådanne baner.  
 
Ophævelse af forbud mod anvendelse af lyddæmper 
Danmarks Jægerforbund er meget glade for, at det nu, som i vores nordiske nabo-
lande, bliver lovligt at anvende lyddæmpere til jagt og regulering. 
 
Forbud mod anvendelse af kaliber .50 BMG og tilsvarende kalibre 
Danmarks Jægerforbund er enige i at kaliberen .50 Browning MG ikke er egnet til jagt 
i Danmark, dog kan Danmarks Jægerforbund under ingen omstændigheder tilslutte 
sig formuleringen 
:” …eller tilsvarende kaliber ammunition til riflede våben til jagt og regulering.”, da 
denne formulering giver politiet mulighed for at forbyde lovlige jagtkalibre som f.eks. 
.500 nitro express og lignende.  
En korrekt og utvetydig formulering vil være:” … og lignende kalibre med en sikker-
hedsafstand over 3900 meter”; i henhold til Justitsministeriets vejledning om civile 
skydebaners anlæggelse og indretning. 
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Danmarks Jægerforbund finder det i øvrigt uheldigt at jagtloven og dennes bekendt-
gørelser anvendes til at regulerer spørgsmål, som burde høre hjemme i våbenloven. 
 
Præcisering af forbuddet mod anvendelse af brenneke patroner 
Det er vigtigt for Danmarks Jægerforbund, at præciseringen af dette forbud ikke få 
den afledte effekt at danske jægere, der lovligt anvender denne ammunitionstype i 
udlandet, ikke længere kan erhverve og besidde ammunitionen i Danmark.  
Jægerforbundet vil derfor foreslå, at kuglepatroner optages på listen over lovligt an-
vendte ammunitionstyper, såfremt der ifm. en ændring af bekendtgørelse om jagttid 
for visse pattedyr og fugle m.v., indføres jagttid på en eller flere vildtarter, hvor 
denne type ammunition er den bedst anvendelige. 
 
Krav til bue og pil 
Jf. denne Bek. § 5, stk. 2 nr. 1 skal jagtodden (pilespidsen) mindst være 3-bladet og 
have en skærende diameter på mindst 25 mm. Danmarks Jægerforbund mener ikke 
der er nogen grund til at fastholde kravet om minimum tre blade, da der findes 
mange og gode 2-bladet alternativer på markedet i dag, som i mange tilfælde kan 
have fordele fremfor 3- og 4-bladet jagtodder. 
Danmarks Jægerforbund indgår gerne i en dialog om evt. ændringer ifm. krav til bue 
og pil. 
 
Med disse bemærkninger kan Danmarks Jægerforbund støtte forslaget. 
 
Skulle der være behov for uddybende kommentarer står Danmarks Jægerforbund 
gerne til rådighed. 
 
med venlig hilsen 
Danmarks Jægerforbund 
 
 
 
Claus Lind Christensen 
Formand 


