Naturstyrelsen
Att. Jura
Haraldsgade 53
2100 København Ø
Rødovre, den 9. august 2011
Vedr.: Høring over forslag til lov om ændring af lov om planlægning, lov om
miljøbeskyttelse og forskellige andre love (digital annoncering m.v.):
Miljøministeriet, Naturstyrelsen den 1. juli 2011 har sendt ovennævnte lovforslag om ændring
af en række love på natur- og miljøområdet i høring.
Lovforslaget har angiveligt primært til formål at forenkle annonceringskravene på en række
områder, hvor myndighederne har pligt til at offentliggøre oplysninger samt at sikre den
fornødne hjemmel hertil, således at offentliggørelsen kan ske udelukkende digitalt. Desuden
foreslås en række ændringer af bl.a. miljøbeskyttelsesloven og en række andre love, herunder
jagt- og vildtforvaltningsloven.
Danmarks Jægerforbund har ikke umiddelbart bemærkninger til forslagene om annoncering
eller til ændringsforslagene for de øvrige love, men hvad angår ændringsforslagene til jagt- og
vildtforvaltningsloven har vi følgende bemærkninger:
Her lægger lovforslaget op til, at der indføres en hjemmel til at kræve, at skriftlig
kommunikation mellem myndigheder og borgere skal foregå digitalt. Desuden er der lagt op
til et par enkelte justeringer af jagtloven omkring § 33 (reservater), men de er mest af teknisk
karakter.
Der nævnes en række eksempler på den ønskede digitale kommunikation, f.eks. indberetning
af vildtudbytte, ansøgning om regulering af skadevoldende vildt, anmeldelse af biotopplaner,
ansøgning om tilladelser og dispensationer samt ikke mindst indbetaling af jagttegnsafgift og
prøvegebyrer.
Der er desuden forslag til en bestemmelse om, hvornår en digital meddelelse er kommet frem
til adressaten, og her foreslås det, at det skal være tilfældet, fra det øjeblik, hvor adressaten har
mulighed for at læse indholdet, uanset om eller hvornår dette sker.
På flere af områderne er der allerede i dag mulighed for at anvende digital kommunikation,
f.eks. indberetning af vildtudbytte og ansøgning om regulering af skadevoldende vildt, men
det er ikke et krav.
Jægerforbundet anerkender, at digital kommunikation er fremtidens løsen, og at der derfor er
et behov for at skabe den fornødne hjemmel hertil i jagt- og vildtforvaltningsloven. Vi hæfter
os dog ved, at det i bemærkningerne under punkt 2.4.2 er noteret, at der ikke er taget endelig
stilling til udnyttelsen af hjemlen.
Indtil nu har der været store tekniske problemer med både digitale
vildtudbytteindberetninger og digitale ansøgninger efter vildtskadebekendtgørelsen, og
mange jægere har måttet opgive den digitale kommunikation. I lyset heraf finder
Danmarks Jægerforbund ikke, at tiden er moden til at kræve, at al kommunikation på
området skal ske digitalt.

Ole Roed Jakobsen
Højnæsvej 56
2610 Rødovre

Tlf
88 88 75 12
Mobil 30 84 20 01
orj@jaegerne.dk

1

Denne holdning forstærkes af, at gennemsnitsalderen blandt jagttegnsløsere er højere end
gennemsnitsalderen i befolkningen som helhed. Da kun 49 % af de 65-89-årige har adgang til
internet i hjemmet, er det er derfor nok lidt af en tilsnigelse, når man i bemærkningerne til
lovforslaget skriver, at det ikke vurderes at have nævneværdige administrative konsekvenser
for borgerne.
Det er vores vurdering, at mange (især ældre) jagttegnsløsere ikke har internetadgang eller er i
stand til at kommunikere digitalt med det offentlige, så en implementering af kravet om digital
kommunikation nu, vil have store konsekvenser for mange jægere. Det er f.eks. ikke
hensigtsmæssigt, at personer uden internetadgang i en simpel sag om regulering af
skadevoldende vildt først skal på kommunen eller kommunebiblioteket for at sende en
ansøgning, og efterfølgende skal tilbage igen for at gøre sig bekendt med afgørelsen.
Danmarks Jægerforbund kan derfor acceptere, at man af praktiske hensyn indfører hjemlen til
kravet om digital kommunikation i jagt- og vildtforvaltningsloven nu, men vi forventer, at
man først udnytter hjemlen, når der er sikkerhed for, at systemerne fungerer rent teknisk, og
når en større del af befolkningen kan bruge teknikken.
Med venlig hilsen
Danmarks Jægerforbund
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