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Vedr.: Høring over udkast til bekendtgørelse om våben og ammunition der må 
anvendes til jagt m.v. j. nr. 2020-25926 
 
Miljø- og Fødevareministeriet har den 21. august d.å. udsendt udkast til 
bekendtgørelse om våben og ammunition der må anvendes til jagt m.v. i offentlig 
høring, og i den forbindelse ønsker Danmarks Jægerforbund at give følgende 
bemærkninger: 
 
Danmarks Jægerforbund kan støtte forslaget om, at halvautomatiske rifler til jagt 
og regulering fremover må kunne indeholde 3 patroner (1 i kammeret og 2 i 
magasinet) samt at magasiner, der kan indeholde mere end 2 patroner, ikke må 
medbringes på jagt i Danmark. Sætning nummer to i § 1, stk. 3 om, at der 
maksimalt må lades med 2 patroner i magasinet i 1 i kammeret virker dog 
overflødig, når våbnet højst må KUNNE indeholde 3 patroner. 
 
Samtidig er det jægerforbundet magtpåliggende, at det som hidtil også fremover 
skal være muligt at anvende halvautomatiske salonrifler, som kan indeholde mere 
end 2 (nu 3) patroner til regulering af rågeunger (jf. § 13, stk. 4 i bekendtgørelse 
om vildtskader). Dette vil kræve en mindre konsekvensrettelse i bekendtgørelsen 
om vildtskader. 
 
Når bekendtgørelsen om våben og ammunition nu er under revision, skal Danmarks 
Jægerforbund desuden foreslå, at man benytter lejligheden til at fremtidssikre 
bekendtgørelsen i forhold til den udfasning af blyholdig ammunition til jagt, som 
EU har påbegyndt en proces for.  
 
Der findes et stort udbud af blyfri riffelammunition, som kan anvendes under de 
fleste danske jagtformer, men for enkelte kalibre kan kravene til kuglevægte og 
anslagsenergi være til hindring for et skifte til blyfri ammunition. 
 
Dette gælder blandt andet for kaliber 6,5x55, som er populært blandt danske 
jægere, og som bl.a. anvendes til jagt på de store hjortearter. 
  
Der foreligger god videnskabelig dokumentation for, at bl.a. kaliber 6,5x55 har 
tilstrækkelig dræbeevne til at kunne leve op til kravene om dyreværnsmæssig 
forsvarlig jagt ved anvendelse af blyfri ammunition, der har lavere kuglevægt og 
anslagsenergi end de gældende regler forudsætter. 
 
Danmarks Jægerforbund foreslår derfor, at man justerer i kravene i bekendtgørel-
sens § 3, stk. 1, nr. 1 således, at der skelnes mellem blyholdig og blyfri ammuni-
tion. Kravene til blyholdig ammunition foreslås uændrede, 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.  
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For jagt og regulering af arter i øvrige klasser er det p.t. ikke nødvendigt at ændre 
på kravene. 
 
Denne ændring ligger helt 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.” 
 
Spørgsmål vedrørende høringssvaret eller ønsker om uddybende kommentarer 
bedes rettet til Niels Henrik Simonsen, Afdelingen for Politik og Kommunikation. 
Telefon: 88887508. Mail: nhs@jaegerne.dk 
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