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NOTAT 

Høringsnotat: Udkast til bekendtgørelse om våben og 
ammunition der må anvendes til jagt m.v.  
 

Udkast til bekendtgørelse om våben og ammunition der må anvendes til jagt m.v. 

blev sendt i ekstern høring på høringsportalen den 21. august 2020 med frist for 

afgivelse af høringssvar den 4. september 2020.  

 

Udkastet blev i den forbindelse fremsendt til specifikke interesseorganisationer, 

foreninger samt øvrige relevante parter.  

 

Miljøstyrelsen har modtaget to eksterne høringssvar fra følgende: Advokatrådet og 

Danmarks Jægerforbund.  

 

Advokatrådet har oplyst, at de ikke har bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet.   

 

Bemærkninger 

 

Danmarks Jægerforbund 

Danmarks Jægerforund finder, at udkastets § 1, stk. 3, 2.pkt., hvorefter 

halvautomatiske rifler maksimalt må lades med 2 patroner i magasinet og 1 i 

kammeret, virker overflødigt da der allerede står angivet, at våbnet højst må kunne 

indeholde 3 patroner.  

 

Bestemmelsens formulering skal ses i overensstemmelse med fuglebeskyttelses1- 

og habitatdirektivet2 hvor der er indsat forbud mod at anvende midler til drab af 

vilde fugle og pattedyr, som kan medføre, at bestanden af en art forsvinder, eller 

udsættes for alvorlige forstyrrelser. Begge direktiver forbyder anvendelsen af 

halvautomatiske våben, hvis magasin kan rumme mere end to patroner jf. 

fuglebeskyttelsesdirektivets artikel 8, stk. 1, jf. bilag IV a og habitatdirektivets 

artikel 15, stk. 1, litra a jf., bilag VI a. Baggrunden for at antal patroner i 

magasinet og kammeret gentages er, at sikre forståelsen af reglens betydning for 

personer med mindre våbenteknisk fagkendskab. Derved sikres også 

                                                             
1 Europa-Parlamentets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde 

fugle 
2 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og 

planter 
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overholdelsen af bestemmelsen. Høringssvaret giver derfor ikke anledning til 

ændringer.  

 

Danmarks Jægerforbund påpeger, at der kræves en mindre konsekvensrettelse af 

vildtskadebekendtgørelsen for, at der også fremover skal være muligt at anvende 

halvautomatiske salonrifler, som kan indeholde mere end 2 (nu 3) patroner til 

regulering af råger jf. bekendtgørelsens § 13, stk. 4.  

 

Miljøstyrelsen er opmærksomme på dette punkt og vil foretage rettelsen ved 

næstkommende revision af vildtskadebekendtgørelsen. Indtil da har 

Naturstyrelsen stadig mulighed for, at give tilladelse til anvendelse af 

halvautomatiske salonrifler, som kan indeholde mere end 3 patroner til 

regulering af råger efter den nuværende ordlyd i vildtskadebekendtgørelsens § 

13, stk. 4.  

 

Høringssvaret giver således ikke anledning til ændringer i bekendtgørelsen.  

 

Danmarks Jægerforbund foreslår, at man tilpasser bekendtgørelsen i forhold til 

udfasning af blyholdig ammunition til jagt, som EU har påbegyndt en proces for. 

Det påpeges, at for enkelte kalibre af blyfri riffelammunition, kan kravene til 

kuglevægt og anslagsenergi være til hindring for et skifte til blyfri ammunition, 

eksempelvis kaliber 6,5 x 55 som anvendes til jagt på de store hjortearter. 

Danmarks Jægerforbund oplyser, at der foreligger god videnskabelig 

dokumentation for, at denne kaliber har tilstrækkelig dræbeevne til at kunne leve 

op til kravene om dyreværnsmæssig forsvarlig jagt ved anvendelse af blyfri 

ammunition med en lavere kuglevægt og anslagsenergi end hvad de gældende 

regler påkræver. Det foreslås, at der skelnes mellem blyholdig og blyfri 

ammunition i udkastets § 3, stk. 1, nr. 1 således, at kravene til blyholdig 

ammunition forbliver uændret, og kravene til blyfri ammunition foreslås ændret til 

en kuglevægt på mindst 7,8 g (120 gr.) og en anslagsenergi E100 på mindst 2.000 

J. Der henvises til, at ændringen ligger i tråd med anbefalingerne i DCE’s rapport 

fra 2. juni 2020: ”Krav til projektilvægt, anslagsenergi m.v. for riffelammunition, 

der anvendes til jagt og regulering.”.  

 

Miljøstyrelsen er løbende opmærksom på forhold, der har relevans for 

blyindholdet i ammunition. Når EU’s proces er afsluttet og der er fastlagt en 

udfasningsplan for blyholdig ammunition til jagt vil bekendtgørelsen blive 

tilpasset hertil.   

 

Høringssvaret har ikke givet anledning til ændring af bekendtgørelsen.    

 

 

 


