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Naturstyrelsen 

Haraldsgade 53 

2100 København Ø 

 

Rødovre, den 19. september 2012 

 

Vedr.:  Høring over udkast til ny bekendtgørelse om jagttegn. 

Miljøministeriet, Naturstyrelsen har den 23. august 2012 udsendt udkast til ændring af 

bekendtgørelsen om jagttegn i høring. 

  

Forslaget har primært til formål at indføre krav om elektronisk betaling af jagttegn og 

prøvegebyrer og krav om digital tilmelding til jagtens prøver. Dertil kommer, at en del af 

kommunikationen mellem Naturstyrelsen og jægerne skal ske som selvbetjening via styrelsens 

hjemmeside. Endvidere indarbejdes bestemmelserne omkring buejagtprøven i bekendtgørelsen 

og bestemmelserne ensrettes i forhold til jagtprøven, idet buejagtbekendtgørelsen ophæves. 

Endelig er der en række mindre præciseringer omkring bl.a. forbudte hjælpemidler ved 

prøverne. 

  

Danmarks Jægerforbund har følgende bemærkninger: 

 

I forbindelse med Naturstyrelsens høring over forslag til lov om ændring af lov om 

planlægning, lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love (digital annoncering m.v.) i 

august 2011, har Jægerforbundet i vores høringssvar dateret 9. august 2011 anerkendt, at 

digital kommunikation er fremtidens løsen, og at der derfor var et behov for at skabe den 

fornødne hjemmel hertil.  

I lyset af tekniske problemer med både digitale vildtudbytteindberetninger og digitale 

ansøgninger i relation til vildtskadebekendtgørelsen samt det faktum, at mange jægere har 

måttet opgive den digitale kommunikation, fremførte vi, at tiden ikke var moden til at kræve, 

at al kommunikation på området skal ske digitalt. Det er derfor af afgørende betydning, at man 

ved overgangen til et nyt system har vished for, at systemet rent faktisk også fungerer i 

praksis. Det vil være katastrofalt og helt uacceptabelt, hvis aspiranter på grund af tekniske 

problemer afskæres fra at deltage i de ønskede prøver.   

Samtidig nærer vi en bekymring for, at mange (især ældre) jagtprøveaspiranter ikke har 

internetadgang eller er i stand til at kommunikere digitalt med det offentlige, så en fuld 

implementering af kravet om digital kommunikation nu, vil kunne få store konsekvenser for 

mange aspiranter. 

Danmarks Jægerforbund kan støtte, at de personer, der arbejder professionelt med prøverne, 

dvs. våbenkursuslærerne, buejagtkursuslærerne og Jægerforbundets riffelprøvesagkyndige skal 

indberette deres aspiranter elektronisk. Desuden accepterer vi, at prøvegebyrer og 

jagttegnsafgifter fremover skal betales elektronisk. 
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Det er derimod ikke acceptabelt, at aspiranter til jagtprøven, såvel som til buejagtprøven, kun 

kan vælge tid og sted for prøverne via ”Mit jagttegn”. Men især uacceptabelt, at hvis 

aspiranterne ikke inden en bestemt dato har gjort dette, får udpeget en prøvedato fra 

Naturstyrelsen (§ 5, stk. 1 og § 22, stk. 3). Den udpegede dato kan også kun ses på ”Mit 

jagttegn”, så hvis man ikke har netadgang eller NemId, vil risikoen for, at man ikke er 

opmærksom på prøven, være urimeligt stor. Aspiranter, som får udpeget en prøvedato, bør 

derfor som minimum orienteres skriftligt. 

Ensretningerne af bestemmelserne for jagtprøver og buejagtprøver, og 

buejagtbekendtgørelsens ophævelse giver ikke anledning til bemærkninger fra Jægerforbundet, 

ligesom præciseringerne af forbudte hjælpemidler til prøverne (mobiltelefon, afstandsmåler) 

heller ikke gør det. 

Vi har derimod bemærket, at der i de oplysninger, som er påtrykt jagttegnet omkring 

indehaverens ret til at jage med forskellige våben, er angivelsen af, hvilken buetype 

indehaveren af ret til buejagt må jage med, bortfaldet (§ 35, stk. 1, nr. 4). Da buejagt kun må 

ske med de(n) buetype(r), som man har aflagt buejagtprøve med, bør angivelse af tilladte 

buetyper fastholdes. 

Med disse bemærkninger kan Danmarks Jægerforbund støtte forslaget. 

Med venlig hilsen 

 

Danmarks Jægerforbund 

 
Claus Lind Christensen 

Formand 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


