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Natur og Klimatilpasning 
J.nr. 2020-1546 
Ref. SISMV 
Den 3. april 2020 

 

Til Høringsportalen og parter på vedlagte høringsliste   
   
  
 

Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om jagttid på 
visse pattedyr og fugle m.v. (jagttidsbekendtgørelsen) 
 
Miljø- og Fødevareministeriet sender hermed udkast til ændring af bekendtgørelse 
nr. 1074 af 27. august 2018 om jagttid på visse pattedyr og fugle m.v. i offentlig 
høring. 
 
Der gennemføres løbende vurderinger af de gældende jagttider for at sikre, at 
jagten er bæredygtig. Der er tale om en ekstraordinær evaluering af jagttiderne, 
der medfører ændringer af jagttidsbekendtgørelsen. Der gennemføres et antal 
tilpasninger af jagttiderne, hvoraf de væsentligste er: 
 
Indskrænkninger: 
 Taffeland friholdes fra jagt. 
 Fløjlsand friholdes fra jagt. 
 Havlit friholdes fra jagt. 
 Tyrkerdue friholdes fra jagt. 
 Blishøne indskrænkes én måned (september). 
 Vildkanin indskrænkes to måneder (september og oktober). 
 
Parallelforskydning: 
 Hare parallelforskydes til mellem den 1. november og den 31. januar. 
 
Med bekendtgørelsesudkastet ændres også enkelte lokale jagttider på dåvildt. 
 
Endelig er bekendtgørelsens kortbilag opdateret og konsekvensrettet. 
 
Alle ændringer er foretaget med synlige rettelser. 
 
Ændringerne forventes at træde i kraft den 1. juli 2020. 
 
Afgivelse af høringssvar 
Udkastet til bekendtgørelse er i offentlig høring via Høringsportalen, 
www.hoeringsportalen.dk Derudover er udkastet sendt til de organisationer m.v., 
der er anført på vedlagte høringsliste. 
 
Høringssvar bedes sendt senest den 15. maj 2020 kl. 12.00 pr. e-mail til 
mfvm@mfvm.dk med angivelse af j.nr. 2020-1546 i emnefeltet.  
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Eventuelle spørgsmål til høringen kan rettes til mfvm@mfvm.dk med angivelse af 
j.nr. j.nr. 2020-1546 i emnefeltet. 
 
Miljø- og Fødevareministeriet gør opmærksom på, at høringssvar offentliggøres på 
Høringsportalen, hvilket indebærer, at en afgivelse af høringssvar samtidig 
opfattes som et samtykke til offentliggørelse, herunder af navn og mailadresse.1 
 
Administrative og erhvervsøkonomiske konsekvenser 
Et foreløbigt udkast til bekendtgørelse har været sendt i præhøring i 
Erhvervsstyrelsens Område for Bedre Regulering (OBR) med henblik på en 
foreløbig vurdering af de administrative konsekvenser. Erhvervsstyrelsen har 
vurderet, at ændringerne ikke medfører administrative konsekvenser for 
erhvervslivet. 
 
Miljø- og Fødevareministeriet har vurderet, at principperne for agil erhvervsrettet 
regulering ikke er relevante for de konkrete ændringer i bekendtgørelsesudkastet, 
da ændringerne ikke vurderes at påvirke virksomhedernes muligheder for at teste, 
udvikle og anvende digitale teknologier og forretningsmodeller. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Signe Mikkelsen Svane 
Fuldmægtig 
 
 

                                                             
1 Bemærk at der i forbindelse med behandlingen af de modtagne høringssvar kan være 
behov for at videresende disse til anden myndighed. I det omfang, der i høringssvarene 
indgår personoplysninger, vil disse således kunne blive videresendt til anden myndighed 
med henblik på at få denne myndighed til at forholde sig til indholdet. Personoplysninger 
vil også kunne indgå i det høringsnotat, som ministeriet udarbejder på baggrund af 
høringen, og som offentliggøres efter høringen på Høringsportalen. 
 
Behandlingen af høringssvarene forventes afsluttet senest den 1. juli 2020, hvorefter de 
journaliseres og overføres til Statens Arkiver efter 5 år.  
 
Den, der indsender personoplysninger, har ret til at gøre indsigelse, berigtige, slette, få 
indsigt i og begrænse behandlingen og kan trække samtykke til behandling tilbage. I så fald 
er det ikke sikkert, at høringssvaret kan indgå i høringsnotatet. Miljø- og 
Fødevareministeriets Data Protection Officer (DPO) er Kasia Torian (tlf. 93 59 70 11, e-mail 
DPO@mfvm.dk). Spørgsmål til rettigheder m.v. kan rettes til DPO’en. Det er muligt at klage 
til Datatilsynet over Miljø- og Fødevareministeriets behandling af personoplysninger. 


