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Vedr. Høring over udkast til lov om ændring af straffeloven 
(tildækningsforbud), Deres sagsnr. 2017-0090-0233. 

Danmarks Jægerforbund har modtaget udkastet til forslag om ændring af 
straffeloven i høring, og vi skal i den forbindelse bemærke:  

Vi har noteret os, at forbuddet mod at bære beklædningsgenstande, der skjuler 
ansigtet ikke vil omfatte tildækning af ansigtet, der tjener anerkendelsesværdige 
formål. 

I forbindelse med jagtlige aktiviteter er det helt almindeligt, at jægeren bruger 
camouflage, herunder tildækker eller bemaler ansigt og hænder. Dette er en del af 
”jægerhåndværket”, og det har på ingen måde til hensigt at anonymisere jægeren 
i forhold til myndigheder eller andre mennesker, ligesom det er helt uden 
sammenhæng med politiske og religiøse aspekter. Ikke mindst i forbindelse med 
regulering af skadevoldende vildt er camouflering af stor betydning for 
effektiviteten af reguleringen. 

Vi har samtidig noteret os, at tildækningsforbuddet kun skal gælde på ”offentlige 
steder”, svarende til de områder, der er omfattet af ordensbekendtgørelsens § 2.  

Selvom det er begrænset, hvad der foregår af jagt sådanne steder, vil der i et vist 
omfang kunne være jagtlige aktiviteter, herunder regulering af skadevoldende vildt 
på områder, der er omfattet af ordensbekendtgørelsen. Desuden drives der jagt i 
en lang række offentlige skove m.v. og jægerne færdes på veje og stier, som er 
åbne for offentlighedens færdsel. 

Det er derfor Danmarks Jægerforbunds opfattelse, at det i retningslinjerne til 
lovforslaget tydeligt bør anføres, at jagtlige aktiviteter er anerkendelsesværdige 
formål, og at tildækning af ansigtet således er tilladt i forbindelse med jagt, 
regulering af skadevoldende vildt, uddannelse og træning af jægere samt 
observation og fotografering af vildt m.v. 
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