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Arter & Naturbeskyttelse 

J. nr. 2020-25926 

Ref. SOERA/VASAL 

Den 21. august 2020 

 

Til Høringsportalen og parter på vedlagte liste   

   

  

 

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 høring fra den 21. august 2020 til den 4. september 

2020.  

 

Udkastet indeholder visse konsekvensændringer af bekendtgørelsen som følge af 

en ny ændring af cirkulære nr. 10222 af 1. december 2016 om våben og 

ammunition m.v. Den nye bekendtgørelse forventes at kunne træde i kraft den 1. 

oktober 2020.  

 

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 4. september 2020 pr. e-mail til 

mst@mst.dk med angivelse af j. nr. 2020-25926 i emnefeltet.  

 

Miljøstyrelsen skal gøre opmærksom på, at høringssvar offentliggøres på 

Høringsportalen.  

 

De væsentligste ændringer i bekendtgørelsesudkastet  

På nuværende tidspunkt må der alene anvendes halvautomatiske rifler til jagt og 

regulering såfremt de højst kan indeholde to patroner. Halvautomatiske rifler, der 

kan indeholde mere end to patroner, skal være forsynet med en permanent 

anordning, der sikrer, at våbnet højst kan indeholde to patroner. Selve 

våbentilladelsen udstedes af Politiet, som administrer våbenlovgivningens regler.  

 

På baggrund af ændringer af cirkulære nr. 10222 af 1. december 2016 om våben og 

ammunition m.v. (cirkulære nr. 9392 af 29. juni 2020 om ændring af cirkulære om 

våben og ammunition m.v.), skal det fremgå af en våbentilladelse til jagt med 

halvautomatiske rifler, som kan indeholde mere end tre patroner, at magasinet 

skal forsynes med en permanent anordning der sikrer, at riflen højst kan 

indeholde tre patroner. Med de foreslåede ændringer til bekendtgørelse om våben 
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og ammunition der kan anvendes til jagt m.v. vil denne type af rifler kunne 

anvendes til jagt og regulering i Danmark.  

  

På baggrund af de ovennævnte regler, medfører bekendtgørelsesudkastet, at 

halvautomatiske rifler, som højst kan indeholde tre patroner, kan anvendes til jagt 

og regulering. Såfremt disse rifler er konstrueret til, at kunne indeholde mere end 

tre patroner, skal magasinet anordnes således, at riflen er begrænset til nævnte 

antal patroner. Dette gælder også for halvautomatiske rifler med aftagelige 

magasiner. Magasinet skal dog være begrænset til maksimalt to patroner i medfør 

af habitatdirektivets bilag V (Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om 

bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter) og fuglebeskyttelsesdirektivets 

bilag IV (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 

2009 om beskyttelse af vilde fugle).  

 

Ud over de ovennævnte ændringer forekommer der en række lovtekniske rettelser 

i bekendtgørelsen. Endvidere sker der en ajourføring af myndighedernes navne og 

kompetencer, således at bekendtgørelsen afspejler den aktuelle administration.  

 

Administrative og erhvervsøkonomiske konsekvenser 

Miljøstyrelsen har foretaget en vurdering af, hvorvidt der forekommer 

administrative og erhvervsøkonomiske konsekvenser på baggrund af reglerne i 

bekendtgørelsesudkastet. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at bekendtgørelsen 

hverken direkte eller indirekte har konsekvenser for erhvervslivet, idet 

ændringerne ikke giver anledning til at der skal foretages noget.  

 

Miljøstyrelsen har 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.  

 

Spørgsmål vedrørende ændringerne i bekendtgørelsen kan rettes til Søren Egelund 

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

 

 

Med venlig hilsen  

 

Vanja Salkic  

AC-Fuldmægtig 
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