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Jesper Petersen 

Søtorupvej 5A 

4690 Haslev 

  

 

 

 

 

 

Ikke grundlag for at indlede en efterforskning 

 

Jeg har i dag besluttet ikke at indlede en efterforskning i sagen vedrørende skydetårne i Holmegaard 

Mose-området. 

 

Begrundelse 

Begrundelsen for min afgørelse er, at politiet kun efterforsker sager, hvor der er en rimelig formod-

ning om, at der er begået noget strafbart. Det mener jeg ikke, at der er i dette tilfælde.  

 

Jeg har især lagt vægt på, at der ikke i anmeldelsen er oplyst nærmere om, hvorfor De mener, at de 

pågældende skydetårne er ulovligt. 

 

Jeg kan i den anledning oplyse, at jagt fra skydetårne m.v. er reguleret i kapitel 1 i bekendtgørelse 

nr. 1652 af 19. december 2017 om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber, som har følgende 

ordlyd: 

 

”Kapitel 1. Jagt fra kunstige skjul 

§ 1 

Der må ikke drives jagt på pattedyr fra  

1. kunstigt skjul, herunder hus, hytte, jordhul, eller 

2. platform eller sæde, der er hævet mere end 50 cm over det omgivende terræn. 

Stk. 2. Jagt med riflede våben og bue må uanset reglen i stk. 1, drives på klovbærende vildt og ræv 

fra platform på en permanent opstillet konstruktion (skydetårn) eller fra sæde på en ikke permanent 

opstillet transportabel stige (skydestige), når følgende betingelser er opfyldt:  

1. Skydetårnet eller skydestigen skal være anbragt mindst 130 m fra anden ejendom, medmin-

dre andet skriftligt er aftalt med ejeren af den anden ejendom. 



 
 Side 2 

 

2. Skydetårnet skal være anbragt i en skov på mindst 0,5 ha enten i en bevoksning eller i et in-

dre eller ydre skovbryn således, at konstruktionen ikke virker skæmmende i landskabet. 

3. Skydetårnet skal være udført af træ eller metal, og skydetårnets platform må ikke være for-

synet med sider, der måler mere end 110 cm i højden fra platformens vandrette plan. 

4. Skydetårnets platform må højest være hævet 5 m over jorden, have et gulvareal på maksi-

malt 2 m
2
 og kan være forsynet med en let skrånende, flad overdækning i træ eller ikke re-

flekterende metal af samme størrelse som gulvarealet tillagt et udhæng på maksimalt 10 cm. 

5. Skydestigen skal være anbragt i en bevoksning, f.eks. skov, et indre eller ydre skovbryn, en 

remise, et læhegn eller lignende bevoksninger, bestående af træer eller buske af mindst 

samme højde som stigen, således at skydestigen ikke virker skæmmende i landskabet. 

6. Skydestigen skal være stillet op til et træ eller en busk med sædet placeret højest 5 m over 

jorden. 

§ 2 

Jagtvåben må ikke medtages på en platform eller et sæde, hvorfra der ikke må drives jagt. 

Stk. 2. På en platform eller et sæde, der opfylder de betingelser, som er nævnt i § 1, stk. 2, må der 

ikke medtages  

1. haglgeværer, bortset fra kombinationsvåben, og 

2. jagtvåben i tiden mellem solnedgang og 1/2 time før solopgang. Hvor der ved lokal jagttid er 

fastsat mulighed for jagt udover tidsrummet mellem solopgang og solnedgang på en af de i § 

1, stk. 2, nævnte arter, kan skydevåben medtages i dette tidsrum og op til 1/2 time før. 

§ 3 

Ved jagt fra kunstigt skjul på fugle må gulvet eller ståstedet ikke være hævet mere end 50 cm over 

det omgivende terræn.” 

 

Det er således ikke i anmeldelsen angivet, at der skulle være drevet ulovlig jagt fra skydetårnene, og 

der fremgår ej heller oplysninger, som peger på, at anden lovgivning skulle være overtrådt. 

 

 

Lovgrundlag 

 Sagen drejer sig om jagtloven. 

 Min afgørelse er truffet efter reglerne i retsplejelovens § 749, stk. 1 (ikke grundlag for at 

indlede efterforskning). 

 

Mulighed for at klage 
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Jeg kan ikke ud fra sagen se, om De har ret til at klage. Læs om, hvem der har ret til at klage i kla-

gevejledningen på næste side. Fristen for at klage er 4 uger efter, at De har modtaget dette brev. De 

skal begrunde, hvorfor De mener, at De har ret til at klage. 

 

Hvis De mener, at De har ret til at klage, kan De sende klagen hertil eller til Statsadvokaten i Kø-

benhavn, Kampmannsgade 1, 1604 København V.  

 

De kan endvidere sende klagen via e-Boks til Statsadvokaten i København (find adressaten i e-Boks 

under Myndighed/Stat/Rigspolitiet).  

 

 

Yderligere oplysninger 

De kan finde oplysninger om bl.a. forløbet af en straffesag på www.anklagemyndigheden.dk under 

”Vidner, ofre & sigtede”.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Maria C. Jepsen 

specialanklager

http://www.anklagemyndigheden.dk/
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Klagevejledning 

 

Hvem kan klage 

De kan klage, hvis De mener, at De har været udsat for et strafbart forhold. Andre kan kun klage, hvis han 

eller hun har en særlig interesse i sagens udfald – udover at få gerningsmanden idømt en straf. Det vil især 

være tilfældet, hvis der havde været grundlag for at rejse erstatningskrav mod gerningsmanden i forbindelse 

med straffesagen. 

 

Hvor skal klagen sendes til 

Det er statsadvokaten, der træffer afgørelse i sagen. De skal sende klagen hertil eller til statsadvokaten, hvis 

adresse er anført i afgørelsen.  

 

Klagefrist 

Fristen for at klage er 4 uger efter, at De har fået besked om afgørelsen. Klagen skal være modtaget senest 

den dag, hvor fristen udløber. Er denne dag en lørdag, søndag eller helligdag, udløber fristen den følgende 

hverdag.  

 

Hvis klagen kommer frem efter, at fristen er udløbet, skal klagen kun behandles, hvis overskridelsen af kla-

gefristen er undskyldelig.  

 

Lovgrundlag  

 Det står i retsplejelovens § 724 og § 749, stk. 3, sammenholdt med § 101, stk. 2, at De kan klage 

over min afgørelse.  

 Det står i retsplejelovens § 102, stk. 1, at fristen for at klage er 4 uger efter, at De har fået besked om 

afgørelsen. 

 

 

 

 

 


