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Vedr.: Høring af udkast til ændring af bekendtgørelse om
udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber, Deres J.nr. 00117764.
Danmarks Jægerforbund har modtaget ovennævnte udkast i høring, og vi skal i den
forbindelse bemærke:
Vedr. § 2, stk. 2, nr. 2 (medbringelse af skydevåben i skydetårne og -stiger):
Forslaget stemmer helt overens med de ønsker, Danmarks Jægerforbund har haft i
forbindelse med dæmrings- og skumringsjagt på kronvildt. Jægerforbundet støtter
ændringen.
Vedr. § 11: Her er ikke foreslået ændringer, men hele paragraffen bærer præg af,
at den er gammel, og den er ikke ajourført i mange år (således er ”båndoptagere”
forbudt til jagt, mens mere moderne aggregater som CD-afspillere, I-pads,
smartphones, droner etc. ikke er nævnt). Den teknologiske udvikling har medført
behov for en gennemgang af reglerne for hjælpe-/lokkemidler til jagt.
Vedr. § 12 (tryk- og drivjagter på kronvildt): Som udgangspunkt kan Danmarks
Jægerforbund støtte intentionerne om at begrænse de mest forstyrrende
jagtformer i september og februar for hjortevildtet. Vi ser dog et stort problem i,
at ”tryk- og drivjagt” ikke er juridisk defineret, og at et eventuelt forbud derfor vil
blive nærmest umuligt at overholde og ikke mindst at håndhæve. HVIS man
fastholder formuleringen, kræver det derfor, at man samtidig tager stilling til,
hvad begreberne ”tryk- og drivjagt” betyder i praksis, enten i selve
bekendtgørelsesteksten eller som et minimum i bemærkningerne til
bekendtgørelsen. En klar forudsætning for, at Danmarks Jægerforbund kan støtte
begrænsninger i visse jagtformer, er derfor, at disse defineres klart. Danmarks
Jægerforbund bidrager gerne til udarbejdelse af forslag til formuleringer af
begreberne.
Desuden foreslås et forbud mod tryk- og drivjagter på kronvildt (men ikke på øvrige
vildtarter), der strækker sig ind i første halvdel af oktober. Det giver ingen mening
at forbyde tryk- og drivjagt på kronvildt, når alle øvrige vildtarter kan jages – med
alle de gængse jagtformer, herunder tryk- og drivjagt - i denne periode. Danmarks
Jægerforbund kan derfor støtte begrænsninger i de mest forstyrrende jagtformer
ved kronvildtjagt i september og i februar, men IKKE i oktober.
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Vedr. § 13 (fodring af kronvildt) stk. 1: Her foreslås et forbud mod fodring af
kronvildt med valset korn eller foder med høj næringsværdi og højt
proteinindhold. Denne formulering giver ingen mening, og den vil i lighed med
ovennævnte bestemmelse om tryk- og drivjagter være umulig at administrere,
bl.a. fordi det ikke er defineret hvad ”høj næringsværdi og højt proteinindhold”
betyder. Desuden betyder formuleringen, at det kun er visse fodertyper, der
foreslås forbudt, mens andre fodertyper vil være lovlige, så det bør defineres
nærmere, hvad foder med ”høj næringsværdi og højt proteinindhold” rent faktisk
betyder, og hvad man i praksis ikke må/må fodre kronvildt med.
Samtidig vil det være et problem at håndhæve et eventuelt forbud mod fodring af
kronvildt med visse fodertyper, hvis de samme fodertyper må anvendes til andre
vildtarter. Hvordan forestiller man sig, at kronvildt ikke må æde af det korn eller
kraftfoder, som man helt lovligt kan lægge ud til andre arter?
Danmarks Jægerforbund kan IKKE støtte forslaget.
Vedr. § 13, stk. 2 (afstandskrav til skydetårne og -stiger samt naboskel): Med
forbehold for ovenstående bemærkninger, kan Danmarks Jægerforbund støtte, at
der ikke må ske øvrig fodring af kronvildt nærmere end 130 m fra skydetårne og
skydestiger samt fra anden ejendom.
Vedr. § 13, stk. 3 (særlige regler for ejere): Som for flere af de ovenstående
punkter foreslås her en bestemmelse, som vil være umulig at håndhæve, og hvor
det er vanskeligt at se logikken. Hvis en lodsejer udlejer (kronvildt)jagten, må
lejeren ikke fodre kronvildt nærmere end 130 m fra naboskel, men hvis ejeren selv
beholder jagtretten og i stedet inviterer ”jagtlejeren” med på jagt, må der gerne
fodres. Danmarks Jægerforbund kan IKKE støtte denne bestemmelse.
Vedr. § 14, stk. 1 og 3 (tydeliggørelse af udsætningsreglerne): Danmark
Jægerforbund kan støtte, at det nu i bekendtgørelsen tydeliggøres, at det kun er
jagtfasan (Phasianus colchicus), agerhøne (Perdix perdix) og gråand (Anas
platyrhynchos), som lovlig kan udsættes. Herved undgår man diskussioner om
lovligheden af udsætning af eksotiske arter som kongefasan, rødhøne etc.
Vedr. § 4, stk. 3 (antallet af agerhøns/fasaner, der lovligt kan udsættes): Det er
Danmarks Jægerforbunds opfattelse, at de foreslåede ændringer afspejler de
aftaler, der er lavet i Vildtforvaltningsrådet i forhold til antallet af
fasaner/agerhøns, der lovligt kan udsættes, hvorfor Jægerforbundet kan støtte
bestemmelserne.
Vedr. § 14, stk. 6 (indberetningspligt ved udsætning af fuglevildt): Det er Danmarks
Jægerforbunds opfattelse, at forslaget afspejler den aftale, der er lavet i
Vildtforvaltningsrådet i forhold indberetning om udsætning af vildt, hvorfor
Jægerforbundet kan støtte bestemmelsen.
Af høringsbrevet, som følger bekendtgørelsesudkastet, fremgår, at en ny
bekendtgørelse forventes at træde i kraft den 1. januar 2018, altså midt i en
jagtsæson. Det betyder, at for så vidt angår jagten på kronvildt, vil en
gennemførelse af forslagene betyde ændringer i jagtlovgivningen midt i
jagtsæsonen, hvilket vil være problematisk. Danmarks Jægerforbund skal derfor
foreslå, at man – i hvert fald for de bestemmelser, der vedrører kronvildtjagten –
udsætter ikrafttrædelsestidspunktet til efter jagtsæsonen (f.eks. til 1. april eller
1. juli 2018). For de øvrige bestemmelser er ikrafttrædelsestidspunktet uden
praktisk betydning, når blot man holder sig for øje, at det ikke medfører problemer
i forhold til tidshorisonterne for udsætning af vildt.
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HVIS man fastholder, at en ny bekendtgørelse skal træde i kraft 1. januar 2018, må
det være en klar forudsætning, at Miljøstyrelsen inden 1. januar gennemfører en
omfattende informationskampagne om de nye bestemmelser, således at jægerne
ikke uforvarende kommer til at overtræde lovgivningen.

Venlig hilsen
Danmarks Jægerforbund
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