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Kære Mette Gjerskov
Vedr. forslag til igangværende proces om Lov om mark- og vejfred
Med henvisning til vores møde og samtale om mark- og vejfredsloven på
Danmarks Jægerforbund, Kalø, den 28. februar er Jægerforbundet bekendt med
dine holdninger i relation til nedskydning af omstrejfende hunde i henhold til § 14,
stk. 2 i Lov om mark- og vejfred.
I den forbindelse præsenterer Danmarks Jægerforbund her et konstruktivt forslag,
der kan kompensere for dit nuværende forslag, ifølge hvilket politiet alene skal stå
for at skulle løfte opgaven med at administrere bestemmelserne omkring
omstrejfende hunde. Jægerforbundet har flere konkrete eksempler på, at politiet
hverken kan eller vil løfte opgaven med omstrejfende hunde tilstrækkelig effektivt.
Vi støtter dit ønske om en øget straframme for hundeejere ved optagelse af
omstrejfende hunde. Men idet vi som nævnt stærkt tvivler på, at politiet vil have
de fornødne ressourcer og den fornødne bevågenhed til at kunne løse opgaven
med omstrejfende hunde, foreslår Danmarks Jægerforbund, at der som sidste
nødværge fortsat skal være mulighed for at kunne nedskyde sådanne hunde.
Modsat i dag kan vi acceptere, at beslutningen om nedskydning ikke træffes på
baggrund af en personlig vurdering af den forurettede, men at beslutningen skal
træffes på baggrund af en vurdering foretaget af en myndighed.
Dette kunne være en opgave for Naturstyrelsens lokale enheder, der besidder den
fornødne ekspertise til at kunne vurdere de konkrete tilfælde af strejfende hunde,
herunder træffe beslutning om de nødvendige forholdsregler.
Uanset ovenstående forslag anbefaler Jægerforbundet ministeren at fastholde
indholdet i følgende bestemmelse i Lov om mark- og vejfred, § 14, stk. 2:
”Advarsel (om nedskydning) er dog ufornøden, når dyret angriber andre husdyr
eller frembyder nærliggende fare for person eller ejendom.” for så vidt angår
hundene, selvom hundene evt. tages ud af mark- og vejfredsloven.
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Jægerforbundet ser i øvrigt frem til ændringen af hundeloven, der i forbindelse
med skambidninger ser ud til at opfylde både vore og andre organisationers
ønsker.
Såfremt der er behov for en faglig uddybning, står Danmarks Jægerforbund
naturligvis til rådighed for en sådan.
Ovenstående forslag, om at f.eks. Naturstyrelsen indsættes som myndighed,
støttes af følgende organisationer:
Danmarks civile Hundeførerforening
Dansk Ornitologisk Forening
Dansk Skovforening
Dansk Kennel Klub
Friluftsrådet
Landbrug & Fødevarer

Med venlig hilsen
Danmarks Jægerforbund
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