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Naturstyrelsen 

Haraldsgade 53 

2100 København Ø 

 

11. juli 2014 

 

Vedr.: Høring i forbindelse med udkast til forslag om ændring af jagt- og 

vildtforvaltningsloven (styrkelse af vildtudbytteindberetninger m.v.)  

J. nr. NST-300-00044. 

 

Danmarks Jægerforbund har modtaget udkast til forslag om ændring af jagt- og 

vildtforvaltningsloven til høring, og vi skal i den forbindelse bemærke: 

 

Vi har noteret os, at forslagets formål er at skabe et større incitament til, at jægerne 

foretager den lovpligtige indberetning af deres vildtudbytter. Forslaget indebærer, at 

det fremover skal være en betingelse for fornyelse af jagttegnet, at jægere har foretaget 

indberetning af vildtudbyttet for det foregående jagtår. 

 

Som udgangspunkt har Danmarks Jægerforbund ikke noget at indvende imod 

indholdet i lovforslaget, nemlig at man skal indberette vildtudbytte, for at man kan 

forny sit jagttegn. Dét har været diskuteret i rigtig mange år, og vi har fra jægerside 

støttet det, ligesom det har opbakning i Vildtforvaltningsrådet. 

 

Vi har imidlertid en række bemærkninger af mere teknisk karakter, idet der i 

lovforslaget er en række problemstillinger, som der ikke er taget højde for. En del af 

disse vil formentlig skulle indarbejdes i bekendtgørelse om jagttegn. Det drejer sig 

om: 

 

 Fra lovforslagets ikrafttræden (angiveligt 1. januar 2015), skal al 

kommunikation omkring udbytteindberetning og indbetaling af jagttegnsafgift 

ske elektronisk. Det er derfor altafgørende, at systemerne er gennemtestede og 

virker, og at de er i stand til at håndtere det store pres, man må forvente vil 

komme op til deadline, når rigtig mange jægere vil indberette inden for en kort 

periode. I lyset af de problemer, der tidligere har været med elektronisk 

indberetning af vildtudbyttet i spidsbelastningsperioder, skal vi anbefale, at 

såfremt der ikke kan garanteres fuldstændig sikkerhed for, at systemerne kan 

håndtere det meget store antal indberetninger, bør ikrafttrædelsen udskydes. 

 

 Implementeringen af kravet om indberetning af vildtudbytte er sket i § 44 i 

bekendtgørelse om jagttegn, hvoraf det fremgår, at indberetning skal ske senest 

31. marts. Det giver en logistisk udfordring, at indberetningen af vildtudbytte 

kan ske helt frem til 31. marts, mens det nye jagttegn træder i kraft den 1. april. 

Mange af jægerne, der ikke foretager regulering efter vildtskade-

bekendtgørelsen i februar-marts, kan selvfølgelig blot indberette i god tid. Men 

hvis man af én eller anden grund er lidt sent ude, kan det i yderste konsekvens 

betyde, at man først kan få tilsendt jagttegnet efter 1. april, når det først skal 

tjekkes, om man har indberettet, selv om man i realiteten har opfyldt alle 

regler. Dette kan få store konsekvenser for jægere, der har våbentilladelse til 
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riflede våben, samt i forhold til lovlig opbevaring af ammunition til haglvåben, 

da dette kræver gyldigt jagttegn.  

 

 For at kunne have gyldigt jagttegn pr. 1. april vil det med de nye regler være 

nødvendigt at indberette udbytte senest primo marts måned. Der vil være 

behov for at se på, hvordan indberetning af vildt reguleret efter dette tidspunkt 

(marts måned) skal håndteres. F.eks. kunne dette udbytte indgå i 

indberetningen året efter, eller der kan være behov for at efter-indberette.    

 

 Hvis indberetning ikke er sket inden 31. marts, kan man ikke ifølge 

lovforslaget forny jagttegnet. I lyset af at ca. 25.000 jægere p.t. ikke 

indberetter, vil der, i hvert fald i en overgangsperiode, indtil alvoren ved 

manglende indberetning går op for disse, sandsynligvis være et meget stort 

antal jægere, der ikke får indberettet i tide. Det betyder, at de uden videre 

mister muligheden for at få jagttegn i ét år, hvilket kan have store 

konsekvenser i forhold til våbenbesiddelse mv. I det lys kan Jægerforbundet 

ikke acceptere, at jægerne kan miste retten til erhvervelse af jagttegn ved 

ikke at kunne indberette senere. Det er derfor meget vigtigt for 

Jægerforbundet, at der er mulighed for at (efter)indberette efter 31. 

marts. En mulighed, som i øvrigt bestyrkes af, at det af bemærkningerne til 

forslaget direkte fremgår, at der fremover vil være mulighed for at sende 

påmindelse om manglende indberetning til dem, der ikke har opfyldt deres 

indberetningspligt. Vi er klar over, at der er en stor informationsopgave og 

den vil vi gerne bidrage til over for vores medlemmer.   
 

 Endelig er det efter vores opfattelse problematisk, at det af 

jagttegnsbekendtgørelsen § 4, stk. 2, fremgår, at indbetalt jagttegnsafgift ikke 

tilbagebetales. Rigtig mange af jægerne får trukket deres jagttegnsafgift i 

starten af marts ved anvendelse af betalingsservice. Hvis disse jægere ikke 

også foretager vildtudbytteindberetning (og dermed ikke opnår ret til fornyelse 

af jagttegnet) vil de opleve, at de har betalt for noget, som de ikke har fået.  

 

Danmarks Jægerforbund vil derfor kraftigt henstille til, at der samtidig med 

ikrafttrædelsen af lovforslaget sker en ændring af jagttegnsbekendtgørelsen, 

sådan at de nævnte problemer løses. At straffebestemmelsen for ikke at indberette 

vildtudbytte fjernes, giver ikke anledning til bemærkninger, da det er Jægerforbundets 

opfattelse, at manglende fornyelse af jagttegnet er tilstrækkeligt incitamentet til at få 

jægerne til at indberette.    

 

Med disse bemærkninger kan Danmarks Jægerforbund støtte forslaget. 

Med venlig hilsen 

 

Danmarks Jægerforbund 

 
Claus Lind Christensen 

Formand 


