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Naturforvaltning 

J.nr.: SVANA-601-00033 

Ref. MEH 

Den 19. september 2016 

 

Til høringsparterne på vedlagte høringsliste   

   

  

 

 
 
 
 
 
 
Mulighed for overdækning af skydetårne – høring af 
udkast til ændring af bekendtgørelse om udsætning af 
vildt, jagtmåder og jagtredskaber  
 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning sender hermed udkast til ændring af 

bekendtgørelse nr. 847 af 27. juni 2016 om udsætning af vildt, jagtmåder og 

jagtredskaber i offentlig høring. 

 
Skydetårne må ikke være forsynet med overdækning, jf. § 1, stk. 2, nr. 2 og nr. 3 i 
bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber. Med 
ændringen fjernes dette forbud. 

 

I den gældende bekendtgørelse foreslås § 1, stk. 2, nr. 3 og 4 ændret således, at 

afsnittet om, at skydetårnets platform ikke må være forsynet med overdækning i 

nr. 3 slettes og i stedet tilføjes i nr. 4 muligheden for at forsyne skydetårnets 

platform med en let skrånende, flad overdækning med et udhængt på maksimalt 

10 cm.  

Efter de gældende regler må skydetårne alene anbringes i skove på mindst 0,5 ha 

enten i en bevoksning eller i et indre eller ydre skovbryn således, at konstruktionen 

ikke virker skæmmende i landskabet, ligesom der er fastsat nærmere regler om 

skydetårnets platform og højde. Disse kriterier foreslås ikke ændret, hvorved de 

landskabelige konsekvenser af muligheden for overdækning er begrænsede.  

 

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft 1. januar 2017. 

 

Afgivelse af høringssvar 

Eventuelle høringssvar bedes sendt senest tirsdag den 1. november 2016 kl. 

12.00. 
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Høringssvar sendes til Mette Hemmingsen, meh@svana.dk med reference til j.nr. 

SVANA-601-00033. Spørgsmål vedrørende bekendtgørelsesændringen kan 

rettes til Mette Hemmingsen, meh@svana.dk, tlf. 72 54 24 59 eller Mads Olivarius 

Maibom, madma@svana.dk, tlf. 27 79 68 72. 

 
 
 
Med venlig hilsen  

 

Mette Hemmingsen 

Fuldmægtig (cand. jur) 

Naturforvaltning 

+ 45 72 54 24 59 

meh@svana.dk   

 

Miljø- og Fødevareministeriet  
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