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Prioritering af overskydende midler i 2021 fra opjustering af jagttegnsafgiften 
 

I forbindelse med Finansloven for 2021 blev jagttegnsudgiften opjusteret fra 500 kr. til 650 kr. pr. 

indløst jagttegn, hvilket forventes at generere et merprovenu på 23,2 mio. kr. Antallet af 

jagttegnsløsere faldt i 2020, og hvis denne udvikling fortsætter i 2021, vil det påvirke råderummet. Det 

skal derfor understreges, at projekterne først kan iværksættes, når det endelige jagttegnsprovenu 

kendes. 

 

Den øgede jagttegnspulje skal bl.a. anvendes til at dække udgifter til jagt- og vildtforvaltningslovens 

administration, der gradvist er blevet udhulet i de år, hvor jagttegnsafgiften ikke er blevet reguleret. 

Der er ligeledes et behov for at dække udgifter til at øge kontrolindsatsen og forbedre afrapportering til 

EU i forhold til blandt andet forvaltning af vildtskadeområdet. Dette er nødvendigt for, at Danmark 

kan leve op til reglerne om fravigelser fra naturdirektiverne ved reguleringstilladelser. Herudover har 

ministeren besluttet at anvende midler fra merprovenuet til projekter om forvaltning af kirkeuglen, 

sælregulering ved Bornholm, udvidede forvaltningstiltag for ulv samt overvågning af damflagermus. 

 

Af merprovenuet er der 3,6 mio. kr. i 2021, som endnu ikke er udmøntet jf. ovenstående. Ministeren 

ønsker, at Vildtforvaltningsrådet får mulighed for at anbefale en prioritering af denne overskydende 

pulje blandt tre projekter, som Miljøstyrelsen har udarbejdet projektforslag på med udgangspunkt i 

tidligere drøftelser i Vildtforvaltningsrådet. 

 

Det første projekt er en åben ansøgningsrunde i 2021 til nye jagt- og vildtprojekter for at fremme 

relevant forskning og udvikling på området. Muligheder for tilskud til nye forsknings- og 

udviklingsprojekter på jagt- og vildtområdet er meget efterspurgt fra jægere, jagtorganisationer, 

forskningsinstitutioner, konsulentfirmaer og praktikere på jagt- og vildtområdet. Indhentning og 

udvælgelse af tilskudsprojekter vil ske på baggrund af udmeldte, relevante projekttemaer og 

projektformål, som ud fra faglig og politisk aktualitet fastlægges forud for ansøgningsrunden. Der er i 

2017 og 2018 været afholdt åbne ansøgningsrunder med et tilsagnsbudget på 5 mio. kr. for den enkelte 

ansøgningsrunde. Ved et budget på 3,6 mio. kr. kan afsættes 3,4 mio. kr. til en projektpulje og 0,2 mio. 

kr. til administration. 

 

Det andet projekt er etablering af en ny tilskudsordning, som skal understøtte gennemførelse af 

(varige) levestedsforbedrende, og biodiversitetsforbedrende, tiltag for pattedyr og fugle i det åbne 

land. De konkrete forudsætninger for tilskud, og kriterier for prioritering mellem ansøgninger, skal 

efterfølgende udformes. Det vurderes, at der bør afsættes 2 mio. kr. til tilskudsordningen og 0,4 mio. 

kr. til administration. 

 

Det tredje projekt er tildeling af et forøget budget til den eksisterende tilskudsordning til etablering af 

vådområder og små vandhuller. Den eksisterende tilskudsordning har i de seneste år haft mindre 

tilskudsbudget end de indkomne og kvalificerede tilskudsansøgninger. Tilskuddet gives til private 

lodsejere, og resulterer i en mærkbar forbedring af levevilkårene for vandfugle, padder, krybdyr, 

insekter mv. i det åbne land. Den eksisterende tilskudsordning er siden 2003 blevet finansieret med 2 

mio. kr. i tilskudsbudget hvert år. En udvidelse af budgettet med 0,5 mio. kr. vurderes passende og kan 

afholdes uden yderligere omkostninger til administration. 

 


