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Vedr.: Høring over anbefalinger fra Ekspertpanelet vedrørende en fremtidig 
struktur for miljø- og fødevarelovgivningen.  
 
Danmarks Jægerforbund har modtaget anbefalingerne fra ekspertpanelet 
vedrørende en fremtidig struktur for miljø- og fødevarelovgivningen 
(Lovkompasset) i høring, og vi skal i den forbindelse indledningsvis bemærke, at vi 
her alene skal forholde os til de dele af anbefalingerne, som vedrører vores 
hovedinteresseområde, nemlig jagt og vildtforvaltning i bred forstand.  
 
Det er Jægerforbundets opfattelse, at lovgivningen på miljøområdet – herunder 
omkring benyttelse og beskyttelse af naturressourcer – er indviklet og uoverskuelig 
og dermed vanskelig for borgerne at forstå og efterleve og for myndighederne at 
administrere. Vi kan derfor støtte intentionerne om en forenklet og moderniseret 
miljølovgivning.  
 
Vi har hæftet os ved, at ekspertpanelet anbefaler, at det i arbejdsdelingen mellem 
lovgiverne og forvaltningen præciseres, at overordnede og principielle emner 
fastsættes af lovgivningsmagten, og at der bør være grænser for hvor vidtgående 
bemyndigelser, administrationen kan have. Disse anbefalinger kan Danmarks 
Jægerforbund støtte.  
 
Vi har samtidig noteret os, at bemyndigelsesbestemmelser skal formuleres præcist, 
så anvendelsen af bemyndigelsen er klar, og at det i forhold til EU-regler 
præciseres, at bemyndigelser til at gennemføre EU-regler ikke kan bruges til at gå 
videre, end EU-retten kræver. I tilfælde af, at der i Danmark er behov for at gå 
videre end EU-retten, er det en sag for Folketinget, der også skal tage stilling til, 
om og i givet fald i hvilket omfang implementeringen af eventuelle nye EU-regler 
skal gå videre, end EU-retten kræver. Også disse anbefalinger kan vi støtte.  
 
Principielt giver ekspertpanelets anbefalinger om at samle bestemmelser med 
samme formål, beskyttelseshensyn m.v. god mening. Omvendt ser vi en risiko for, 
at man ved at samle et væsentligt større antal bestemmelser i én lov i stedet for 
at have bestemmelserne specificeret ud i separate særlove, direkte imod hensigten 
opnår at miste overskueligheden, således at det bliver endnu vanskeligere for 
borgerne at finde frem til relevant lovgivning.  
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Specielt for Lov om jagt og vildtforvaltning med de tilhørende bekendtgørelser 
gælder, at der er en høj detaljeringsgrad med en lang række bestemmelser. Disse 
er fremkommet gennem en lang årrække, og de er et udtryk for, hvordan 
samfundet ønsker, at vildtet og naturen skal forvaltes, og hvordan jagten skal 
udøves.  
 
Hvis jagt og vildtforvaltningsloven – som foreslået af ekspertpanelet – samles i en 
ny ”Natur- og biodiversitetslov” sammen med en lang række andre love og 
bekendtgørelser, hvoraf mange omhandler helt andre elementer end 
vildtforvaltning (f.eks. kystbeskyttelse, handel med ulovligt fældet træ, fiskeri og 
fiskeopdræt, elforsyning og anvendelse af Danmarks undergrund), er det vores 
frygt, at jagt og vildtforvaltningsspørgsmålet vil ”drukne” i andre bestemmelser. 
En sådan samling af bestemmelserne vil efter Jægerforbundets opfattelse gøre 
lovgivningen endnu mere uoverskuelig, end den er i dag blandt andet for de 
jagtprøveaspiranter, som ønsker at erhverve et jagttegn.  
 
Danmarks Jægerforbund kan derfor ikke støtte ekspertpanelets forslag om, at jagt 
og vildtforvaltningsloven bliver en del af en ny natur- og biodiversitetslov, og vi 
skal anbefale, at Lov om jagt og vildtforvaltning fastholdes som en selvstændig lov.  
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