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Høring over udkast til bekendtgørelse om våben og ammunition 
der må anvendes til jagt m.v. 
 

Hermed sender Miljøstyrelsen udkast til bekendtgørelse om våben og ammunition 

der må anvendes til jagt m.v. i offentlig høring.   

 

Udkastet indeholder nye regler om blyindholdet i projektiler i jagtammunition til 

centraltændte riflede våben. Reglerne medfører, at der indføres en 

udfasningsperiode for blyholdig ammunition til riflede våben som primært 

anvendes i forbindelse med riffeljagt.   

 

Udkastet til bekendtgørelse er i offentlig høring via Høringsportalen, 

www.hoeringsportalen.dk. Derudover er udkastet sendt til de organisationer, 

myndigheder m.v., der er anført på vedlagte høringsliste.  

 

Høringssvar bedes indsendt senest 16. marts 2021 kl. 12.00 pr. e-mail til 

mst@mst.dk med angivelse af journalnummer 2021-7027 i emnefeltet.  

 

Miljøstyrelsen skal gøre opmærksom på, at høringssvar offentliggøres på 

Høringsportalen.  

 

De væsentligste ændringer i bekendtgørelsesudkastet 

Bekendtgørelsesudkastet indfører forbud mod anvendelse og medtagelse af 

centraltændt riffelammunition som indeholder en koncentration af bly der er lig 

med eller større end 1 vægtprocent til jagt og regulering. Formålet med forbuddet 

er, at begrænse bly i naturen da stoffet er et giftigt tungmetal som selv i små 

mængder kan medføre sundhedsskade på mennesker og dyr (f.eks. rovfugle) ved 

konsumering. De hidtidige regler for bly i projektiler i centraltændt 

jagtammunition vil dog gælde indtil 31. marts 2024. Forbuddet gælder ikke 

jagtammunition med randtænding og jagtammunition afskudt fra luft- og 

fjedervåben, idet blyfrie alternativer til disse ammunitionstyper ikke vurderes, at 

være fuldt udviklet og tilgængeligt til jagt og regulering på nuværende tidspunkt.  

 

I forhold til minimumskravene for riffelammunition er krav til projektilets 

kuglevægt erstattet med krav til projektilets diameter. Ændringen af krav til 

projektilet skyldes omstillingen til blyfri riffelammunition.  
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Med henblik på regelforenkling er vildtarter som kan jages eller reguleres med 

riflede våben opdelt i klasser fra 1-5. Sæler er omplaceret fra klasse 1 til 2.  

 

Ændringerne forventes at træde i kraft den 1. juli 2022.  

 

Administrative og erhvervsøkonomiske konsekvenser 

Miljøstyrelsen har sendt et udkast til bekendtgørelse i præhøring i 

Erhvervsstyrelsens Område for Bedre Regulering (OBR) med henblik på en 

foreløbig vurdering af de administrative konsekvenser for erhvervslivet. 

Erhvervsstyrelsen har vurderet, at ændringerne ikke medfører administrative 

konsekvenser for erhvervslivet.  

 

Miljøstyrelsen har vurderet, at bekendtgørelsesudkastet vil medføre indirekte 

efterlevelsesomkostninger for våbenhandlerne som udbyder blyholdig 

riffelammunition da ammunitionstypen pålægges anvendelsesbegrænsninger. Det 

vil dog indebære begrænsede omkostninger for våbenhandlerne da blyholdig 

riffelammunition stadig kan anvendes på skydebaner og til jagt i udlandet. 

Markedet har yderligere på forhånd omstillet sig til blyfrie alternativer. Derfor har 

våbenhandlerne i et vist omfang afholdt omkostninger med henblik på omstilling 

af ammunitionsudbuddet.  

 

Miljøstyrelsen har yderligere vurderet, at ændringerne i bekendtgørelsesudkastet 

ikke påvirker virksomhedernes mulighed for at teste, udvikle og anvende digitale 

teknologier og forretningsmodeller. På denne baggrund findes principperne for 

agil erhvervsrettet regulering ikke at være relevante for de konkrete ændringer i 

bekendtgørelsesudkastet.  

 

Konsekvenser for klima, miljø og natur 

Miljøstyrelsen har foretaget en vurdering af de klima-, miljø- og naturmæssige 

konsekvenser som bekendtgørelsesudkastet kan medføre.  

 

Miljøstyrelsen har vurderet, at bekendtgørelsesudkastet ikke medfører 

klimamæssige konsekvenser, men det skønnes, at udkastet vil medføre indirekte 

positive konsekvenser for miljø- og natur da færre stykker vildt vil blive nedlagt 

med blyholdig riffelammunition. Af denne årsag nedsættes risikoen for at 

eksempelvis rovfugle påvirkes af blyforgiftning ved konsumering af efterladt 

vildtkød indeholdende blyfragmenter. Bekendtgørelsesudkastet vurderes at 

medføre, at mængden af bly i naturen reduceres med op til ca. 2.000 kg. om året.  

 

Spørgsmål vedrørende ændringerne i bekendtgørelsen kan rettes til Søren Egelund 

Rasmussen soera@mst.dk eller Vanja Salkic vasal@mst.dk.  
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