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Naturforvaltning 
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Ref. MEH 

Den 13. oktober 2017 

 

Til høringsparterne på vedlagte høringsliste   

   

  

 

 
 
 
 
 
 
Høring af udkast til ændring af bekendtgørelse om udsætning af 
vildt, jagtmåder og jagtredskaber 
 

Miljøstyrelsen sender hermed udkast til ændring af bekendtgørelse nr. 1439 af 21. 

november 2016 om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber i offentlig 

høring. 

 

Baggrund 

Miljø- og fødevareministeren har på baggrund af en indstilling fra 

Vildtforvaltningsrådet besluttet at ændre reglerne for udsætning af fasaner, 

agerhøns og gråænder.  

 

Der fastsættes desuden nye regler om fodring af kronvildt samt forbud mod tryk- 

og drivjagt på kronvildt i perioderne 1. september-15. oktober og 1. februar-29. 

februar som opfølgning på ministerens nye model for forvaltning af kronvildt. 

Disse ændringer forudsætter vedtagelse af lovforslaget om ændring af lov om jagt 

og vildtforvaltning. Lovforslaget forventes fremsat i Folketinget i efteråret 2017. 

 

Ændring  

Ændringen i forhold til den gældende bekendtgørelse foretages navnlig i følgende 

bestemmelser: 

 

 § 2 – ændring af bestemmelse om jagtvåben i skydetårne 

 § 12 – forbud mod tryk- og drivjagt på kronvildt i perioder 

 § 13 – nye regler om fodring af kronvildt 

 § 14 – ændring af reglerne for udsætning 

 

Herudover revideres bekendtgørelsen bilag 2 ”Retningslinjer for biotopplaner ved 

udsætning af agerhøns og fasaner” med fokus på, at naturtiltagene i 

biotopplanerne i højere grad understøtter den eksisterende natur og fremmer 

etablering af varige tiltag  
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Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. januar 2018. 

 

Afgivelse af høringssvar 

Eventuelle høringssvar bedes sendt til Miljøstyrelsen senest 10. november 

2017 kl. 12.00. 

 

Høringssvar stiles til Mette Hemmingsen og sendes til mst@mst.dk.  

 

Spørgsmål vedrørende bekendtgørelsesændringen kan rettes til Søren Egelund 

Rasmussen, soera@mst.dk, tlf. 72 54 22 02 eller Mette Hemmingsen, 

meh@mst.dk, tlf. 72 54 24 59. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Mette Hemmingsen 
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