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Vedr.: Høring over udkast til bekendtgørelse om våben og ammunition der må 
anvendes til jagt m.v. j. nr. 2021-7027 
 
Miljøstyrelsen har den 16. februar d.å. udsendt udkast til nærværende 
bekendtgørelse i offentlig høring, og i denne forbindelse ønsker Danmarks 
Jægerforbund at give følgende bemærkninger: 
 
Danmarks Jægerforbund har en politik om, at jagten ikke må efterlade sig 
forurening i naturen. 
 
Et stort skridt i den retning blev taget i 1996, da det blev forbudt at sælge og 
benytte blyhagl til jagt i Danmark. Dermed blev Danmark det første land i 
verden, som stoppede med brugen af bly i haglammunition. 
 
Nu er tiden kommet til at gøre også riffeljagten blyfri. Derfor henvendte 
Danmarks Jægerforbund sig til miljøminister Lea Wermelin med ønsket om at 
udfase blyet i centraltændt riffelammunition til jagt.  
 
For at gøre udfasningen mulig havde jægerforbundet fem ønsker og forslag, der 
gerne skulle opfyldes for at sikre en hurtig og effektiv udfasning:  
                                                                                                                                                   

1. lovgivningen om anslagsenergier skal ændres, så de mindre kalibre som 
f.eks. 6,5x55 fortsat kan anvendes til jagt på de større hjortevildtarter  

2. forbuddet skal kun gælde riffelpatroner til jagt  
3. det skal fortsat være lovligt at benytte riffelpatroner med bly på 

skydebaner 
4. Forbuddet skal gælde for centraltændte patroner og ikke randtændte 
5. Forbuddet skal først indfases efter en rimelig overgangsperiode.    

 
Efter vores opfattelse, er alle fem punkter løst, men vi har dog én bemærkning: 
 
Vi kan ikke ud fra høringsmaterialet se, om der er indført en 
dispensationsordningen for våben, der ikke kan anvende kappeklædt 
ammunition. Altså jagtvåben, som kun kan fungere med blyprojektiler. Da det 
ikke fremgår tydeligt af høringsmaterialet om denne dispensationsordning er 
indført, og heller ikke om hvordan Miljøstyrelsen eventuelt forventer at 
håndtere en sådan ordning, er det jægerforbundets anbefaling, at dette 
medtages i den endelige bekendtgørelse.  
 
Afslutningsvist vil vi gerne udtrykke glæde og stolthed over, at Danmark bliver 
det første land i verden, der helt adskiller jagt og bly. 
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Spørgsmål vedrørende høringssvaret eller ved behov for uddybende kommentarer, 
bedes rettet til pressechef Torsten Lind Søndergaard, Afdelingen for Politik og 
Kommunikation. Telefon: 81 88 02 08. Mail: tls@jaegerne.dk  
 
Venlig hilsen 
Danmarks Jægerforbund 
 

 
Claus Lind Christensen 
Formand 
 
Direkte tlf. + 45 27 80 28 55 
E-mail clc@jaegerne.dk 
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