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 Resumé 1.
Siden forbuddet mod blyhagl til jagt i skove blev gennemført i 1996 har der af 
hensyn til bl.a. risikoen for, at indskudte hagl kan beskadige skærende værktø-
jer i træindustrien, været et ikke-lovfæstet krav om anvendelse af særligt god-
kendte skovhagl til jagt i skove. Håndteringen af kravet og den tilhørende god-
kendelse af hagl varetages af Dansk Skovforening og Danske Træindustrier. 
Regelsættet har været fulgt af de fleste både private og statslige skovdistrikter, 
men over de senere år har flere stillet spørgsmålstegn ved, om der fortsat er 
behov for særlige bestemmelser. Dette er primært drevet af de stigende priser 
på skovhaglpatroner, der pålægger distrikternes jægere en væsentlig ekstraom-
kostning. 
 
Undersøgelsen, der bl.a. er baseret på spørgebreve og interviews med centrale 
interessenter i alle led fra produktion til forarbejdning af træ, viser, at en stor 
del af de adspurgte skovdistrikter har efterlevet ordningen, men at en del netop 
i disse år frafalder det. Det har ikke været muligt at vise eksempler på egentlige 
skader eller påvise konkrete driftsøkonomiske tab som følge af brug af ikke-
godkendte jagthagl, hvilket enten kan tillægges, at sådanne hagl ikke har været 
anvendt i væsentligt omfang, eller at risikoen for, at evt. indskudte ikke-
godkendte hagl senere forårsager beskadigelse af skærende værktøj, er meget 
lille. De vigtigste forhold er i denne sammenhæng, at hagl under normale om-
stændigheder ikke trænger så langt ind i veddet, at de udgør nogen reel risiko 
for den del af træindustrien, der anses for den mest sårbare, nemlig finérindu-
strien. Desuden detekteres haglskud ofte i inspektionen af træ eller forud for 
forarbejdning med fintfølende skæreværktøj. Ydermere skal det tages i be-
tragtning, at det kun er en meget begrænset del af den danske træproduktion, 
der går til finérskæring, hvortil kommer, at evt. skader på skærende værktøj 
ikke nødvendigvis gøres til genstand for et erstatningskrav, hvormed de ikke 
kommer til producenternes kendskab. Det konstateres, at riffelprojektiler kan 
udgøre en betydelig risiko for beskadigelse af skærende værktøjer, herunder 
save. I en driftsøkonomisk kontekst er kravet om skovhagl disproportionalt. 
Merforbruget til patroner ved at anvende skovhagl frem for fx stålhagl er årligt 
mindst 15 millioner kroner, hvilket svarer til mindst det femdobbelte af den 
samlede handelsværdi af årsproduktionen af finértræ i Danmark. Det konstate-
res, at der eksisterer produktansvarsforsikringer, der dækker skader og erstat-
ningskrav forårsaget af fx jagthagl.  
 
Det anbefales, at forvaltningen ændres, så hensynet til træproduktion tilgodeses 
igennem en målrettet distriktsbaseret indsats i områder med særlig værdifuld 
træproduktion målrettet især mod finérindustrien, hvor der enten opretholdes et 
krav om skovhagl, hvilket i så fald kræver en videreførelse af afprøvnings- og 
godkendelsesordningen, eller hvor jagt tilrettelægges, så værdifulde kulturer og 
enkelttræer ikke rammes af jagtammunition. For alle andre produktionsområ-
der ses der ikke grundlag for at opretholde en særlig forvaltning. 
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 Summary in English 2.
 

Since the ban on lead shot for hunting in forests was introduced in 1996, there 
has been a non-statutory requirement for the use of specially approved “forest 
shot” for hunting in forests. This requirement is due to the risk that hard gun-
shot may damage cutting tools in the timber industry. The special requirement 
and the associated approval are administrated by the Danish Forest Association 
and Danish Tree Industries. The requirement has been followed by most pri-
vate and state forest districts, but in recent years several have questioned the 
continued need for special provisions. This is primarily driven by the rising 
prices of forest shotgun cartridges, which imposes a significant additional cost 
on district hunters. 
 
This study, based on questionnaires and interviews with key stakeholders at all 
stages, from production to processing of wood, shows that a large proportion of 
respondent forest districts have complied with the system. However, an in-
creasing number have waived it in recent year. It has not been possible to show 
examples or demonstrate any actual economic loss as a result of damage 
caused by unapproved hunting shot. This is either because such shot has not 
been used at any significant level, or because the risk of non-approved shot 
causing damage to tree cutting tools is very small. The main factor in this con-
text is that shot under normal circumstances does not penetrate so far into the 
wood that it poses an actual and significant risk to veneer cutting, which is the 
branch of the timber industry considered the most vulnerable. Furthermore, 
shot is often detected in the inspection of wood or prior to processing with del-
icate cutting tools. It should also be borne in mind that only a very limited part 
of Danish timber production goes to veneer cutting. Additionally, damage to 
cutting tools does not necessarily lead to a formal claim, and so manufacturers 
do not become aware of it. It has been observed that rifle bullets can pose a 
significant risk of damage to cutting tools, including saws. In an economic con-
text, the requirement for forest shot is disproportionate. The added expenditure 
for using forest shot instead of, for instance, steel shot is approximately DKK 
15 million annually, which corresponds to at least five times the total value of 
the annual production of veneer timber in Denmark. Product liability insurance 
is available in Denmark covering injuries and damage caused by, for example, 
gunshot. 
 
It is recommended that the regulation of gunshot for forest hunting is changed 
so that concern for timber production is met through targeted district-based 
requirements in areas with particularly valuable timber production. Here, the 
requirement for forest shot could be maintained, which would require the con-
tinuation of a testing and approval system, or hunting could be organized so 
that valuable restockings and single trees are not affected by hunting ammuni-
tion. For all other areas, we see no reason to maintain a specific management 
system. 
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 Baggrund 3.
 
De første begrænsninger i brugen af blyhagl til jagt i Danmark blev introduce-
ret i midten af 1980’erne. I 1993 gennemførtes i forbindelse med revisionen af 
jagtloven et fuldstændigt forbud mod blyhagl, dog således at forbuddet for jagt 
i skovområder samt besiddelse først trådte i kraft 1996. Baggrunden for for-
buddet mod blyhagl var primært risikoen for, at bly i kraft af sin giftighed med-
fører ekstra dødelighed i bestande af vandfugle, der fouragerer i vådområder, 
hvor de opsamler blyhagl som kråseflint og føde. Når de tørre biotoper som fx 
skove blev medtaget i regelsættet, var det i første omgang ud fra et kontrolhen-
syn, hvor man ønskede et generelt forbud ikke blot mod anvendelse, men også 
mod salg og besiddelse af blyhagl til jagt. Senere er der inddraget flere giftig-
hedsaspekter af blyhagl herunder også i forhold til prædatorer, ådselædere og 
ikke mindst mennesker, der spiser vildtkød. Desuden er det påvist, at en række 
terrestriske fuglearter også samler jagthagl op som kråseflint og føde (Fisher 
m.fl., 2006; Kanstrup, 2012).  
 
Motivet for at undtage skove fra blyhaglsforbuddet i perioden 1993-1996 var, 
at skovbruget, træindustrien og andre udtrykte bekymring for, at stålhagl (po-
pulær betegnelse for jagthagl, der er fremstillet af jern), der i 1980’erne var det 
eneste alternativ til blyhagl, i kraft af deres hårdhed kunne forårsage skader på 
skærende maskineri, der anvendes i træindustrien fx finerknive og høvle. Lige-
ledes var der bekymring for, at jagthagl kunne misfarve træ. Dette skønnedes at 
kunne medføre et økonomisk tab for skovbruget. Et væsentligt fagligt doku-
ment i processen er Miljøstyrelsen (1987).  
 
Betydningen af en skadelig virkning af hårde jagthagl blev i starten fremført i 
et forsøg på at opnå en undtagelse for blyhaglsforbuddet i skove. Men da kra-
vet om dette fra myndighedernes side blev opretholdt, opstod der et pres i ret-
ning af at udvikle såkaldte ”skovhagl”, dvs. blyfri jagthagl, der ikke udgjorde 
en risiko i forarbejdningen af træ i træindustrien eller for misfarvning. Flere 
forskellige produkter blev udviklet. Bl.a. blev der gjort et dansk forsøg på at 
udvikle stålhagl (”woodshot”), der kunne godkendes af skovbruget. Det er dog 
primært vismut (normalt omtalt som bismuth), der er tæt beslægtet med bly, 
der har vist at være det mest anvendte skovhaglsmateriale. Andre alternativer 
er tin og wolfram (også omtalt som tungsten). Sidstnævnte, der er hårdt, an-
vendes i granuleret form til fremstilling af skovhagl. Molybdæn var kortvarigt 
på markedet i 1990’erne. Tabel 1 angiver de produkter, der p.t. er godkendt af 
Dansk Skovforening og Danske Træindustrier til jagt i skove. 
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Tabel 1. Godkendte skovhaglsprodukter (”bismuth” anvendes for ”vismut” og 
”tungsten” for ”wolfram”). Kilde: Dansk Skovforenings hjemmeside. 
Eley Bismuth Forest 
Eley VIP Bismuth 
Gamebore Pure Gold Tungsten Matrix Impact  
Gamebore Impact Tungsten Matrix 
Kent Impact Tungsten Matrix 
New Scandic Woodshot 2000 
Danshot – Good for wood - udgået af produktion 
Gamebore Tinshot 
Leader Bismuth 
Venatum Bismuth 
Kent Tinshot 
Purdey Bismuth Forest 
 

 
 
Patronæskerne er forsynede med labels, der angiver godkendelse til jagt i sko-
ve. Foto: Niels Kanstrup. 
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Det fremgår, at 10 typer er godkendt til skovjagt. Tilgængeligheden i detail-
handelen er dog for især tungstenprodukterne meget begrænset, hvilket hænger 
sammen med produkternes høje pris.  
 
I modsætning til forbuddet mod blyhagl er der ikke for kravet om skovhagl tale 
om lovgivning som sådan. Det er op til den enkelte skovejer at afgøre, hvilke 
blyfri hagl der anvendes til jagt. Naturstyrelsen har ikke en selvstændig politik 
på området, men følger Skovforeningens og Danske Træindustriers anvisninger 
og pålægger jægere at anvende skovhagl ved jagt i styrelsens skove. Forsvars-
ministeriet følger samme strategi.  
 
Problemstillingen vedrørende jagthagl i skov er grundlæggende, at disse under 
affyringen kan ramme træer, der senere går til forarbejdning som gavntømmer. 
Afhængig af skudafstand, skudvinkel m.v. trænger haglene ind i en vis dybde. 
Når hugstmodne træer rammes, vil haglene ofte sidde så perifert, at de vil fjer-
nes sammen barken. Hvor haglene trænger inden for vækstlaget på yngre træer, 
opstår muligheden for, at de med tiden indlejres i kernetræet. Der er to aspekter 
af hagl i forhold til den videre forarbejdning. Det ene er risikoen for, at hagl 
beskadiger sårbart maskineri, hvor det især er finerknive, der har været fokus 
på. Finerknive sløves under finerskæring, men rammer de et hårdt fremmedle-
geme, kan de beskadiges så meget, at de skal udskiftes eller slibes op fra bun-
den. Dette er bekosteligt især i driftstab, og knivene og den fejlskårne finer, der 
må kasseres, repræsenterer også en værdi. Høvle og ligeledes bånd- og rundsa-
ve nævnes ligeledes af nogle som et problemfelt. Det andet aspekt er misfarv-
ning fra hagltyper, der korroderer. Her består tabet primært i, at misfarvet finer 
og træ i øvrigt må kasseres. Stålhagl anses her for et potentielt problem, men 
også andre hagltyper kan misfarve. Endnu et aspekt har været risikoen for at et 
indhold af visse plastpolymerer i jagthagl (fx i tungstenprodukter) kan påvirke 
papirindustriens celluloseproduktion. 
 

 
 
Finerkævle fra test af skovhagl, hvor der ses spor i træet som følge af, at finer-
kniven har ramt et indlejret hagl. Foto: Dansk Skovforening. 
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Hele denne problemstilling er ikke kun gældende for jagthagl, men for alle 
fremmedlegemer indlejret i træ. En række øvrige eksempler er søm, kramper, 
porcelænsisoleringer, ståltråd, granatsplinter og riffelprojektiler. I alle tilfælde 
er træindustrien meget opmærksom på at undgå, at fintfølende, skærende værk-
tøj rammer sådanne fremmedlegemer, og der arbejdes på at udvikle og forfine 
forskellige detektionsmetoder, der øger muligheden for, at fremmedlegemer 
lokaliseres og fjernes før bearbejdningen.  
 
Over de senere år synes der at have været mindre fokus på problematikken om 
hagl til skovjagt. En del skovejere stiller ikke længere krav om skovhagl. Dette 
skyldes bl.a., at distrikterne kun sjældent bliver spurgt om anvendelse af typer 
af jagthagl ved træopkøb. Fordelene ved at opretholde et krav om skovhagl 
synes således at være begrænset, og mange slår i dag til lyd for, at det er unød-
vendigt.  
 
Ulemperne ved kravet er flersidige. For det første forhindrer det jægerne i at 
anvende stålhagl til skovjagt. Stålhagl er bredt anerkendt som et produkt, der 
opfylder alle krav til haglammunition, herunder miljø, sikkerhed, effektivitet 
og tilgængelighed/pris. Der er ingen af de skovvildtarter, der må nedlægges 
med hagl, der ikke lige så vel kan nedlægges med stålhagl som med andre 
hagltyper. For det andet påfører kravet om skovhagl jægerne at skulle anvende 
meget dyre produkter. Fx er prisen på en bismuthpatron ca. fire gange højere 
end en tilsvarende stål- eller blyhaglpatron. Dette er dels en ulempe set fra den 
enkelte jægers synsvinkel, men det skaber også et tryk i retning af, at jægere 
ulovligt anvender blyhagl. For det tredje er både bismuth, tungsten og tin vær-
difulde og ret sjældne metaller sammenlignet med jern. Kravet om anvendelse 
af disse metaller i tilfælde, hvor der lige så vel kunne anvendes jern, kan såle-
des også diskuteres rent ressourcemæssigt. 
 

 
 
Der er ingen af de vildtarter, der nedlægges med skovhagl, der ud fra en ren 
jagtlig synsvinkel ikke lige så godt kunne nedlægges med stålhagl. Foto: Mi-
chael Sand. 
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Til diskussionen hører desuden, at der ikke p.t. foreligger en fast praksis for 
testning af skovhagl. Den sidste test blev gennemført i 2007, og en række af de 
skovhaglprodukter, der på det tidspunkt blev godkendt, er ikke længere på 
markedet. Desuden er der ingen sikkerhed for, at de haglfabrikater, der er god-
kendt og fortsat er på markedet, ikke i mellemtiden er ændret. Hvis en godken-
delsesordning skal give mening, bør der være en løbende praksis for en afprøv-
ning, der i takt med udviklingen af hagltyper giver mulighed for afprøvning af 
både eksisterende og nye produkter.  
 
En samlet vurdering tilsiger, at hele spørgsmålet bør revurderes med henblik på 
at opstille modeller for en ny fremtidig politik. På dette grundlag bevilgede 15. 
Juni Fonden i sommeren 2014 Skovskolen, Institut for Geovidenskab og Natur-
forvaltning, Københavns Universitet, støtte til gennemførelse af et projekt til 
belysning af hele sagsområdet. Projektet afrapporteres hermed. 
 

 Formål 4.
 
Formålet med projektet har været at afdække, om der fortsat er behov for at 
påkræve særlige typer af hagl til jagt i skov samt at sikre et fagligt stærkt 
grundlag for en revurdering af regelsættet. 
 

 Metode 5.
 
Projektet har bestået af følgende metoder: 

5.1. Spørgebrevsundersøgelse til skovejere 
Der er hen over årsskiftet 2014/2015 udarbejdet en spørgebrevsundersøgelse 
rettet mod de medlemmer (N= 130) af Dansk Skovforening, der råder over 300 
ha eller mere. Spørgebrevet blev håndteret som et email-distribueret elektro-
nisk survey med 12 spørgsmål. Det blev udsendt af Dansk Skovforening med 
oplysning om Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning som kontakt for 
supplerende spørgsmål. Spørgsmål og følge-email fremgår af bilag 1. 

5.2. Spørgebrevsundersøgelse til jagtvæsner 
I februar 2015 er der via email udsendt 9 spørgsmål til jagtvæsner på 39 ejen-
domme. Spørgearket fremgår af bilag 2.  

5.3. Interviews/forespørgsler hos centrale danske og 
udenlandske aktører  
Projektet har omfattet mundtlige interviews gennemført i perioden september 
2014 til februar 2015. Følgende danske aktører har været interviewet enten ved 
personligt møde eller telefonisk: 

� Dansk Skovforening 
� DSH Wood 
� Danske Træindustrier 
� Naturstyrelsen 



 
 
 
 
 
 

12 

� Danmarks Jægerforbund 
� Hededanmark 
� Skovdyrkerne 
� Teglgaard Hardwood 
� Herskind Savværk 
� Hvalsø Savværk 
� To danske importører af haglpatroner (Normark og Jaguargruppen). 

 
Temaet i interviewene har været det eksisterende regelsæt, nuværende afprøv-
ning, aktuelt og potentielt skadeniveau, afsætning af træ, volumen, økonomi 
m.v. samt aspekter i forhold praktisk jagtgennemførsel. 
 

 
 
Undersøgelsen indebar bl.a. besøg og interviews hos danske savværker. Her 
opskæring af eg på Herskind Savværk. Foto: Niels Kanstrup. 
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 Der er i januar 2015 udsendt email-forespørgsler til følgende finerfabrikker: 
� Becker KG (finerproduktion Tyskland) 
� Karl Otto Knaus (ispindefabrik i Tyskland) 
� Timbernet (overordnet træhandelsnetværk) 
� Danzer (finerproduktion, afdeling in Polen) 
� Fordaq (finerproduktion, afdeling i Polen) 
� Xuzhou Faryang Wood (Kina) 
� Nordbayerischer (finerproduktion Tyskland). 

Eksempel på forespørgsel fremgår af bilag 3. 

5.4. Spørgsmål om erfaringer i andre lande med for-
bud mod blyhagl i skove 
Der er i januar 2015 rundsendt emails til kontakter i følgende lande: 

� Norge: Forbud mod blyhagl til jagt i alle habitattyper inklusive skove. 
Kontakt til Norges Jeger- og Fiskerforbund. Kontaktperson Vidar Niel-
sen. 

� Tyskland: Delvis forbud mod blyhagl visse steder i skovområder. Kon-
takt til Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde. Kontakt-
person Carl Gremse. 

� Holland: Forbud mod blyhagl i alle habitattyper inklusive skove. Kon-
takt til Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging. 

� Nordamerika: Forbud mod blyhagl i vådområder samt i nogle stater i 
øvrige habitattyper inklusive skove. Kontakt: University of Guelph, To-
ronto, Canada. Kontaktperson: Vernon Thomas. 

5.5. Desktopstudie af økonomiske aspekter 
Projektet har gennemgået kvantiteten og kvaliteten af dansk træproduktion, 
herunder særligt den del, der skønnes at kunne være påvirket af skovhagls-
spørgsmålet. Dette er sket ved desktop-studie af produktionstal, priser etc. Data 
er indsamlet ved analyser af offentligt tilgængelige statistikker, oplysninger fra 
Dansk Skovforening, DSH Wood og interviews med centrale aktører.  
Ligeledes er opstillet oversigter over anvendelse af skovhagl af forskellige ty-
per, patronpriser m.v. Dette er sket ud fra den danske vildtudbyttestatistik og 
data fra nærværende undersøgelse om jagt og brug af skovhagl. Patronpriser er 
opstillet som middelpriser baseret på data indsamlet fra internettet, herunder 
”pricerunner”, tjek af priser hos forhandlere i Danmark, Sverige og Storbritan-
nien. 
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 Resultater 6.
6.1. Spørgebrevsundersøgelse til medlemmer af 
Dansk Skovforening 
Besvarelser 
Af 130 medlemmer af Dansk Skovforening havde 52 (40 %) svaret indenfor 5 
uger, hvorefter dataindsamlingen blev lukket (påmindelse udsendt efter 3 
uger). Ejendomme, der har afgivet besvarelse, dækker et samlet areal på 72.596 
ha med et gennemsnit på 1.396 ha, herunder et skovbevokset areal på 49.566 
ha med et gennemsnit på 953 ha. Der er med andre ord tale om relativt store 
ejendomme og skovejendomme. Det samlede, dækkede skovareal udgør ca. 12 
% af det privatejede skovareal i Danmark. 
 
Figur 1 viser den geografiske fordeling på det undersøgte areal opdelt på løv-, 
nåle- og blandskov (N=52). Det ses, at der er overvægt af skovareal på øerne. 
Samlet er der en lille overvægt af løvskov. Løvskov har forholdsvis stor repræ-
sentation på Øerne.  
 

	  
 
Figur 1. De responderende ejendommes (N=52) samlede arealfordelingen på 
skovtyper og landsdele. Det samlede areal er 72.596 ha. 
 
Afsætning af træ fra ejendommene 
51 (98 %) af ejendommene har oplyst, at de afsætter træ. Figur 2 viser betyd-
ningen af fem typer af træproduktion fordelt på antallet af ejendomme (N=52) 
og opdelt på Øerne og Jylland. Samlet ligger den største betydning på nåletræ 
til savskærende industri og træ til energi. Løvtræ til savskærende industri har 
en markant betydning på Sjælland, men derimod lille betydning i Jylland. 
Samme tendens ses for træ til finer eller møbelindustri. Billedet er ca. det 
samme, hvis beregningen foretages på skovareal i stedet for antallet af ejen-
domme. 
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Figur 2. Ejendommenes (N=52) oplysninger om betydningen af 5 forskellige 
typer af træproduktion. Øverst: Øerne. Nederst: Jylland.    
 
Jagt 
50 (96 %) af respondenterne oplyser, at der udøves jagt med haglgevær på 
ejendommen (N=52). Figur 3 viser ejendommenes (N=51) oplysninger om 
fordelingen af det årlige udbytte på arter/artsgrupper på biotoptyper hhv. på 
Øerne og i Jylland. Det ses, at fasan er den art, der nedlægges i størst tal. Der er 
stor forskel på Øerne (86 % af det oplyste fasanudbytte) og Jylland (14 %), 
hvilket er mere markant end fordeling i det samlede danske fasanudbytte, der 
er ca. 3:1 (Aarhus Universitet, DCE, personlig meddelelse). Det ses for begge 
landsdele, at der nedlægges flere fasaner og andet fuglevildt uden for skov end 
i skov (samlet i forhold ca. 3:2). Derimod nedlægges hårvildt fortrinsvist i 
skov, men der er tale om små tal. Alt i alt nedlægges mest vildt på ejendomme-
ne på Øerne.  
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Figur 3. Årligt vildtudbytte fordelt på 6 arter eller artsgrupper samt på lands-
del. 
 
Jagtudlejning 
52 ejendomme giver oplysninger om jagtudlejning. 22 (42 %) oplyser, at alle 
ejendommens arealer udlejes. Halvdelen oplyser, at nogle af ejendommens 
arealer udlejes. 8 (15 %) udlejer ikke arealer. 
 
Krav om skovhagl 
52 ejendomme giver oplysninger om krav om påbud af brug af skovhagl. 4 (8 
%) oplyser, at der ikke stilles krav. 26 (50 %) oplyser, at der stilles krav ved 
jagt i skovområder, mens 22 (42 %) stiller krav på hele ejendommen. Der viser 
sig en betydelig geografisk forskel, idet differentiering på krav i skov og ikke-
skov er mere udtalt i Jylland end på Øerne. Desuden er der ingen ejendomme 
på Øerne, der ikke stiller krav (Figur 4). 
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Figur 4. Ejendommenes krav (N=52) om anvendelse af skovhagl fordelt på 
arealtyper og landsdele. 
 
34 ejendomme giver oplysninger om kontrol af kravet. 13 (38 %) af disse kon-
trollerer kravet. 19 (62 %) gør ikke. Også dette er forskelligt fordelt på Øerne 
og Jylland med en stor overvægt af jyske ejendomme, der ikke kontrollerer. 
 
Typer af skovhagl 
52 ejendomme giver oplysninger om, hvilke typer af skovhagl, der er de mest 
anvendte. Fordelingen fremgår af Figur 5, og det ses, at bismuth vurderes til at 
være den mest populære, men forholdsvist mange svarer ”ved ikke”. 
 

	  
 
Figur 5. Fordeling af de mest anvendte hagltyper som oplyst af ejendommene 
(N=52). 
 
På spørgsmålet om, om der har været anvendt eller anvendes stålhagl til jagt i 
skov, svarer 27 (52 %) nej, 8 (15 %) ja og 17 (33 %) ved ikke (N=52). 
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Ud af 52 ejendomme, oplyser 45 (87 %), at de ved opkøb af træ ikke udspørges 
om anvendelse af skovhagl, men 8 (13 %) oplyser, at de udspørges. Fordelin-
gen af dette resultat er ligelig for Øerne og Jylland. 
 

 
 
Bismuthagl har vist sig at være den mest anvendte type af skovhagl til jagt i 
Dannark. Foto: Niels Kanstrup. 
 
Nedklassificering af træ 
Ud af de 52 ejendomme oplyser 44 (85 %), at træ aldrig bliver nedklassifice-
ret/kasseret på grund af jagt med ikke godkendte skovhagl. 8 (15 %) med en 
overvægt på ejendomme på Øerne siger, at det sker ”sjældent”. Ingen oplyser, 
at det sker ”hyppigt”.  
 
Godtgørelse af skader 
På spørgsmål om, om ejendommen inden for de sidste 20 år har skullet godtgø-
re tab ved skader på træforarbejdningsmaskiner, har 52 afgivet svar, hvoraf 33 
(63 %) svarer nej og 6 (12 %) ved ikke. De øvrige 13 (25 %) har oplyst, at de 
har skullet godtgøre tab. 12 har oplyst årsagen til skaden. Det drejer sig om 
følgende:  
Metal; Søm/andet jern; Fra stålhagl, søm eller hegnstråd; Gammelt hegn; Søm; 
Søm, skruer; Søm, porcelænsklokker; Søm; Husker ikke årsag men tre tilfælde; 
Enkelte tilfælde af indlejret metal fra hegn o. lign; Riffelkugle samt hegnstråd; 
Riffelkugle. 
Der er således ét tilfælde, hvor stålhagl sammen med øvrige fremmedlegemer 
oplyses som årsagen. ”Skovhagl” oplyses ikke af nogen som årsag. 
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Et udvalg af fremmedlegemer ”fundet” af savene på Herskind Savværk. Der er 
ikke eksempler på fund af eller skader fra hverken stålhagl eller skovhagl. Fo-
to: Niels Kanstrup. 
 
Ejendommenes overordnede vurdering 
På spørgsmålet ”Anser ejendommen det for nødvendigt at opretholde en særlig 
politik for skovhagl i Danmark?” svarer 19 (37 %) ja, 19 (37 %) nej, og 14 (26 
%) ved ikke. Der er således en ligelig fordeling mellem holdningen til skov-
haglskravet. Der er ikke nogen klar forskel på holdningen på Øerne og i Jyl-
land. 17 af de 52 ejendomme giver yderligere kommentarer til den overordnede 
vurdering. De fremgår uredigeret af Tabel 3. 
 
Det er MEGET vigtigt - opmærksom på farveproblem (misfarvning af træet) ud 
over teknisk skade på værktøj (træ forarbejdnings værktøj) 
Reelt er jeg i tvivl om hvor skadelige moderne stålhagl til jagt er for industrien. 
Jeg tvivler på at det er et problem ved andet end finerindustrien. Vi sælger ikke 
finer i dag, men i gode tider for afsætningen kan finer være af stor betydning for 
rentabiliteten i løvtræsdriftsklasserne. Afskydningstal er meget grove gennem-
snit. Fasaner skudt i skov skydes alle på skovenge, hvor 90 % af skuddene afgi-
ves væk fra skovbevoksningerne. Der er kun meget få poster hvor mange skud 
afgives op i trækronerne, hvor der iøvrigt ikke sidder finertræ. Der skydes ikke 
hovvildt med hagl på ejendommen. Der er kun en lejer på ejendommen. 
Der er stadig industrier der kræver det specielt for kvalitetstræ. Vi spørger lø-
bende vores kunder. 
En del af vores samhandelspartnere vil ikke købe træ hvor der er risiko for stål-
hagl. Specielt gælder det træ til eksport. 
Stålhagl forbudt 
Risikoen ved at opgive er for stor. Vi skal holde fast i at dansk skovbrug produ-
cerer kvalitetstræ med høj værdi. Og dette er ikke muligt, hvis der er risiko for 
stålhagl i veddet. 
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Det bliver sværere og sværere efter at Bismuth koster 20 kr. pr. stk. 
Med prisforskellen på stål- og skovhagl, hænger det ikke helt sammen. 
I dag er der påbud om skovhagl. Dette forventes bortfaldet ved genudlejning. 
Afhænger vel af industriens holdning 
Afhænger industrien og ikke mindst i udlandet. 
Jeg har mit daglige virke på savværk. Vi skærer ca. 12.000 m3 træ årligt, for-
trinsvis løvtræ. Vi har i de 26 år jeg har været driftsleder på savværket aldrig haft 
problemer med stålhagl, selvom vi høvler en stor del af vores produkter. Jeg an-
ser problemet med stålhagl i træ som meget lille. 
Tåbeligt at sprede sjældne grundstoffer i naturen, så de aldrig kan indsamles og 
genanvendes. 
På egen ejendom uden betydning, men evt. nødvendigt andetsteds 
- men ikke som landets eneste - 
I praksis er det umuligt at foretage en dækkende kontrol af patronanvendelsen 
hos godsets mere end 10 skovjagtlejere. Kontrol foretages ved eget jagtvæsens 
udleje af dagjagter. Alligevel er det noget tøvende nej i spørgsmål 13, for det må 
bero på, at der ikke kommer særlige handelshindringer for skovenes træeffekter 
som følge heraf. Enkelte erstatningssager for maskinbeskadigelse eller misfarv-
ning burde kunne løses ved en fælles forsikringsordning. 
Godt hvis vi ændrer holdning til brugen af stålhagl. 
 

6.2. Spørgebrevsundersøgelse hos jagtvæsner 
Resumé af resultater 
Ud af 39 forespurgte jagtvæsner på svarede i alt 13 (33 %) efter én påmindelse. 
De afgivne svar repræsenterer ca. 25.000 ha med nogenlunde ligelig fordeling 
på skovarealer og andre arealer og med en overvægt med arealer på Øerne 
sammenlignet med Jylland. De afgivne svar repræsenterer ejendomme med et 
samlet årligt udbytte på ca. 50.000 fugle og ca. 1.000 pattedyr. Fordelingen 
udenfor skov og i skov er på det samlede udbytte er ca. 3:2. Der nedlægges 
med andre ord mest vildt uden for skovområder, som også indikeret i undersø-
gelsen blandt skovejendommene. 
 
Hos en enkelt af de 13 responderende jagtvæsen udlejer ejendommen ikke 
jagtarealer. På de øvrige ejendomme udlejes arealet enten helt eller delvist, 
hvor fordelingen er nogenlunde ligelig.  
 
På to ejendomme kræves skovhagl på alle arealer. På 7 kræves skovhagl i 
skovområder. På 4 kræves ikke skovhagl heller ikke i skovområder. Fordelin-
gen er ligelig på Øerne og i Jylland.  
 
Ud af de 9 ejendomme, hvor der kræves skovhagl (helt eller delvist), oplyser 3, 
at man vil fastholde kravet. 6 oplyser, at politikken for skovhagl er under revi-
sion, således at kravet ophæves, eller at regelsættet formentlig vil ændres. 
Ca. halvdelen af respondenterne oplyser, at jagt kan tilrettelægges, så der ikke 
foregår hagljagt, der eksponerer højværditræer. Den anden halvdel oplyser, at 
jagt indebærer en risiko for, at højværditræer rammes af hagl. To oplyser, at 
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jagten går forud for hensynet til skovbrug. Én oplyser, at jagten allerede tilret-
telægges, så der kun er ”høje” skud i områder med højværditræer. Her anven-
des alle hagltyper. 
 
Med hensyn til anvendelse af skovhaglstyper bekræfter respondenterne, at det 
altovervejende materiale er bismuth.  
 

 
 
Ca. halvdelen af jagtvæsnerne oplyser, at jagt kan tilrettelægges, så der ikke 
foregår hagljagt, der eksponerer højværditræer. Foto Michael Sand. 
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6.3. Interviews/forespørgsler hos centrale danske og 
udenlandske aktører 
Der er foretaget interviews med en række af de mest centrale aktører både or-
ganisationer myndigheder og selve forarbejdningsindustrien. Resultaterne af 
denne proces gengives i det følgende, således at der angives særlige udtalelser 
og hovedkonklusioner for hver af de interviewede parter. Der er således ikke 
tale om ordrette gengivelser af dialogen. Der refereres kun til institutionsnavne. 
Interviewene har været rettet mod centrale repræsentanter for institutionerne.  
 
Dansk Skovforening (september 2014 og efterfølgende): 

� Der er ikke over de seneste år opstået nye elementer eller ny viden om 
potentialet for skader forårsaget af hagl som fremmedlegemer. Det 
skønnes fortsat, at potentialet frem for alt er tilknyttet finerskæring af 
eg og bøg særligt i forhold til distrikter på Sjælland, hvor der er produk-
tion af højværditræ (eg og bøg). 

� Der er ikke rapporter om misfarvningsproblemer forårsaget af jagthagl. 
� Udviklingen er gået i retning af, at der er kommet flere skovejere med 

natur- og jagtformål, men uden egentligt skovdriftsformål. 
� Der er ikke kendskab til, hvor godt påbud om skovhagl udøves af di-

strikter og overholdes af jægere.  
� Dansk Skovforening har en kollektiv produktansvarsforsikring, der bl.a. 

omfatter erstatningsspørgsmål vedrørende fremmedlegemer. 
� Står for test af skovhagl på opfordring af producenter og importører, 

der betaler testomkostninger. Den seneste test blev gennemført i 2007. 
Der foreligger ikke p.t. et egentligt testberedskab, herunder aftale med 
operatør til fx skæretest.  

Savværkforeningen /Danish Hardwood (september 2014): 
� Spørgsmålet har været behandlet i foreningens bestyrelse.  
� Der er generelt en åben holdning til anvendelse af stålhagl til jagt i sko-

ve.  
� Fra enkeltmedlemmer er der udtrykt bekymring for at åbne for stålhagl 

til jagt i skov (se følgende). 

DSH Wood: 
� Oplyser priser på træ, se afsnit 4.5. 
� Det årlige salg af eg, der går til finerskæring ligger mellem 0 og 500 m. 

Markedet er primært i Tyskland. 
� Det årlige salg af bøg, der går til finerskæring formentlig ligger mellem 

1.000 og 2.000 m3. Her er markedet primært Fjernøsten og regionalt i 
Europa. 

� I Tyskland har man en lang tradition for at anvende metaldetektorer. 
Der er flere systemer, og detektionen er automatiseret. 

Savværker: 
� Herskind Savværk (december 2014): Har ikke oplevet skader på sav-

klinger forårsaget af fx stålhagl. Oplever ofte skader fra andre frem-
medlegemer, særlig søm, tråd, isolatorer m.v. Også eksempler på ska-
der fra riffelprojektiler. Skaderne kan være opfattende og kan koste 
driftsstop. Udtrykker bekymring for, at hårde hagl vil kunne skade skæ-
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rende værktøjer. Udtrykker desuden bekymring for, at et ophør med 
krav om skovhagl på sigt ville kunne forringe værdien af dansk højkva-
litetstræ. 

� Hvalsø Savværk (februar 2015): Tilsvarende ovenstående. 

 

 
 
Riffelprojektiler, der er indskudt i træer, kan give anledning til alvorlige skader 
på save og andre skærende værktøjer. Der er også risiko, at de kan forårsage 
personskade, hvis de slynges ud af saveemnet. Foto: Niels Kanstrup. 
 
Naturstyrelsen (september 2014): 

� Naturstyrelsen står selv for alt salg og dermed også vurdering/syning af 
træ. 

� Med hensyn til anvendelse af hagl til skovjagt følger Naturstyrelsen 
Dansk Skovforenings og Danske Træindustriers anbefalinger.  

� Naturstyrelsens primære bekymring går på den langsigtede, potentielle 
værdi af kvalitetstræ.  

� Naturstyrelsen har været krævet erstatning for skader på båndsav, der er 
gået igennem et kerneskud af hagl. Der foreligger ikke dokumentation, 
heller ikke om hvilken type af hagl, der var tale om. 

� Det anføres, at der kan være vigtige aspekter af giftighed af skovhagl 
(fx wolfram). 
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Danmarks Jægerforbund (januar 2015): 
� Danmarks Jægerforbund anerkender, at der for at bevare værdien af 

særlige træprodukter bliver anlagt et forsigtighedsprincip for, hvilke 
hagltyper der bruges til skovjagt.  

� Der er blandt danske jægere ønske om at kunne anvende stålhagl til 
skovjagt, hvilket primært skyldes prisforskellen. Kvalitetsmæssigt og 
sikkerhedsmæssigt vurderes der ikke at være nogen forskel. 

� Danmarks Jægerforbund støtter en proces, der kan afklare behovet for 
fortsat at påkræve skovhagl og anbefaler udarbejdelse af en vejledning 
til jægerne om jagt i skove, så risikoen for at træer rammes på en måde, 
hvor der er risiko for indlejring af hagl og projektiler, minimeres.  

� Danmarks Jægerforbund påpeger en række markedsøkonomiske aspek-
ter af at ophæve kravet om skovhagl, herunder både muligheden for, at 
skovpatroner i form af bismuthhagl helt forsvinder fra det danske mar-
ked, eller at prisen på bismuthpatroner vil falde, hvis patronerne bliver 
udsat for reel konkurrence fra stålhaglpatroner.  

Skovdyrkerne (februar 2015): 
� Har ikke kendskab til konkrete skader forvoldt af hårde hagl.  
� Oplyser, at der fortsat er bevågenhed på centrale løvtræsejendomme, 

men at en række distrikter er begyndt at opgive kravet om skovhagl. 
Dette gælder også distrikter med produktion af højværditræ. 

� Påpeger, at haglskud i mange tilfælde er synlige ved syning af træ, og at 
det dermed er muligt at nedklassificere ramte dele af træet. 

� Skønner, at bismuth er de mest udbredte skovhagl.  
� Er i gang med at udvikle en forsikring, der evt. kunne indeholde dæk-

ning af skader forvoldt af jagtammunition. 

Teglgaard Hardwood (december 2014) 
� Har arbejdet med dansk bøg siden 1977 (forarbejdet 1,1 mil. m3 kævler) 

og har ikke i den tid haft problemer med hagl i produktion. Det gælder 
både for savværksproduktion, (halvfabrikata til møbel og gulvprodukti-
on), knivskæring af finer (0,55 mm) og skrællefiner (0,70 mm). 

� Kan af og til se haglindslag i barken på bøg, men de er placeret typisk i 
ca. 8 – 10 meters højde og er således i den del af træet, som har lav kva-
litet (C kvalitet). Konstateres haglindslag, bliver den ramte del at træet 
normalt fraskåret/framålt. Dette gælder alle typer af hagl. 

Karl-Otto Knauf GmbH & Co KG (producent af ispinde, Tyskland): 
� Skræller ca. 25.000 m3 bøg på års basis. 8-12 % heraf er fra Danmark.  
� Har haft enkelte situationer, hvor jagthagl (materiale ukendt) har be-

skadiget (sløvet) finerknive, men det sker sjældent og udgør ikke noget 
egentligt problem. Skærer med korte knive (70 cm), som udskiftes un-
der alle omstændigheder ca. hver fjerde produktionstime. 

� Har ikke elektronisk detektionsudstyr. 
� Anser ikke spørgsmålet om jagthagl som vigtigt. 

Øvrige udenlandske træforarbejdningsvirksomheder: 
� Timbernet, der er en multinational sammenslutning af virksomheder der 

handler med træ og tømmer, har oplyst, at de ikke i deres virksomhed 
kender til hele spørgsmålet om jagthagl og skovhagl. 
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� De øvrigt adspurgte fabrikker i Østeuropa og Kina har ikke svaret på 
henvendelsen. 

Danske importører af haglpatroner: 
� Der er to importører, der står for den overvejende del af import af 

skovhaglpatroner. Desuden er der enkelte detailhandlere og forbrugere 
(konsortier), der tager patroner hjem direkte. 

� Den altovervejende del (90 %) af skovpatroner er bismuth. Hovedpar-
ten kommer fra engelske patronfabrikker. 

� Begge importører oplyser, at import og salg er faldet over de senere år.  
De oplever, at kravet om brug af skovpatroner slækkes på ejendomsni-
veau. 

� Forudser ikke, at der umiddelbart kommer nye skovhaglsprodukter på 
markedet. 

6.4. Erfaringer fra andre lande med blyhaglsforbud i 
skove 

� Norge (Norges Jeger- og Fiskerforbund) oplyser: 
o at der i forbindelse med forbuddet mod brug af blyhagl til jagt i 

Norge ikke er gennemført en særlig forvaltning for jagten i sko-
vene motiveret ud fra risikoen for, at stålhagl eller andre hårde 
hagl forårsager skader på maskiner i træindustrien. 

o at der har været ”veldig lite fokus på dette i Norge”. 
o at ”for en del år tilbake var treindustrien i Norge skeptiske til 

bruk av harde hagl, men det har vært lite fokus på dette i de se-
nere årene. Så langt vi kjenner til anser ikke industrien i Norge 
dette som noe stort problem. Dette har nok sin årsak i at vi i 
Norge i liten grad har finérproduksjon, hvor harde hagl sannsyn-
ligvis vil kunne skade produksjonsutstyret (og evt. produktet), i 
større grad enn ved annen treforedling”. 

� Tyskland (Fachgebiet Wildbiologie, Wildtiermanagement & Jagdbetri-
ebskunde Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde): 

o “In regard to your question I send you this link of DEVA inves-
tigations into Lead and alternative material rebound characteris-
tics on hunting related surfaces and angles.  
http://download.ble.de/09HS001/09HS001_AB_Schrote.pdf, 
Pages 51 through 54 deal with "trees"”. 

o “While in Germany, the pictures at the very least should be of 
interest - also in raising the question on how pellets not pene-
trating even into the sapwood, let alone the heartwood would be 
of any detriment to veneer companies?” 

o “To answer your question: "No, the question of steel shot im-
plementation impacting the timber industry has not been raised 
in Germany to my knowledge."” 

� Nordamerika (Dr. Vernon Thomas, University of Guelph, Toronto (per-
sonlig meddelelse)): 

o Der har ikke været diskussion af dette tema.  
� Holland: 

o Spørgsmål er sendt til flere relevante kontakter. Der er ikke 
kommet respons. 
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6.5. Desktopstudie af økonomiske aspekter 
Der er foretaget følgende beregninger: 

Den økonomiske værdi af den danske træproduktion 
Fra Statistikbanken er udtaget oplysninger om produktionen af bøg og eg i 
danske skovbrug i 2014. For bøg (finer- og savværkskævler samt industrikæv-
ler) er der tale om ca. 86.000 m3 og for eg (tilsvarende kævler) ca. 23.000 m3. 
Middelpriser baseret på december 2014 er oplyst af Dansk Skovforening, og ud 
fra en samlet vurdering af kvalitet og dimension fastsættes de her til: Bøg: 700 
kr/m3, eg: 1.200 kr/m3. Ud fra disse overslag kan den årlige økonomiske værdi 
af produktion af bøge- og egekævler i Danmark anslås til samlet ca. kr. 88 mil-
lioner. 

Vedrørende den del af produktionen, der går til finérskæring, anslår DSH 
Wood for bøg en årlig produktion på 1.500 m3 og en pris på 1.200 kr/m3 sva-
rende samlet til kr. 1,8 millioner. For eg anslås den maksimale årlige afsætning 
af 500 m3. Prisen til skovdyrkeren på dette produkt anslås til 3.000 kr./m3, og 
den maksimale årlige indtægt er således kr. 1,5 millioner. Samlet skønnes den 
økonomiske værdi at bøg og eg, der sælges som finértræ til maksimalt at udgø-
re ca. 3 millioner kroner. I nogle år, hvor det angives, at afsætningen af eg er 
tæt på nul, er værdien under kr. 2 millioner. 

Den økonomiske værdi af skovhaglpatroner 
Der er gennemført en analyse af priser på haglpatroner baseret på søgning på 
internettet og henvendelse til detailhandelen. Data afspejler store udsving af-
hængig patronkvalitet, udgangshastighed, materiale, kaliber, produktionsland, 
volumen etc. Der er følgende vurderinger af middelpriser på standardpatroner 
til skovjagt indkøbt i detailhandlen i 25 stk.-kvantum: 

Stålhaglpatroner: Danske detailpriser indikerer et niveau kr. 75 til kr. 140 for 
25 stk. i kaliber 12, 28 gram, haglstørrelse 3,5 mm (standard til jagt i skov). 
Enkelte amerikanske produkter ligger dog noget højere (op til kr. 400). Flugt-
skydningspatroner ligger en del lavere (ned til kr. 30), men anses i nærværende 
sammenhæng ikke som relevante, selvom en del skovvildtarter formentlig ned-
lægges med sportsammunition. Sammenlagt sættes prisen på en gængs stål-
haglpatron til jagt i skove i Danmark til kr. 3,50. 
Bismuthhaglpatroner: Der er fundet priser i den danske detailhandel fra ca.  
kr. 370 til kr. 700 kr. for 25 stk. i kaliber 12, 28 gram, haglstørrelse 3,3 mm. 
Pris er afhængig af købsvolumen, og der kan opnås rabat ved køb af større par-
tier. I Storbritannien, hvor bismuthhaglpatronerne fremstilles og i øvrigt an-
vendes til vandfuglejagt, svarer fundne standardpriser til de laveste priser, der 
ses i Danmark. Samlet fastsættes prisen på en bismuthhaglpatron til jagt i 
Danmark til kr. 16,00.    

Tungstenhaglpatroner: Der er fundet priser i den danske detailhandel i niveau-
et kr. 190 for 10 stk. i kaliber 12, 28 gram og kr. 600 for 25 stk. Udvalget er 
begrænset. Samlet fastsættes prisen her til kr. 22,00 pr. patron.  
Tinhaglpatroner: Udvalget at tinpatroner på det danske marked er meget be-
grænset. Der er fundet prisniveau i andre lande, der svarer til bismuthhaglpa-
troner, altså ca. kr. 16,00 pr. patron. 
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Blyhaglpatroner: Ulovlige i Danmark, men fx svenske detailpriser indikerer en 
middelpris på kr. 125 for 25 stk. i kaliber 12, 28 gram, haglstørrelse 3,1 mm 
(vurderes her som standartammunition til jagt i skov). Det skønnes dog, at det-
te niveau ligger over en potentiel pris i Danmark, hvis blyhagl var tilladt. Sam-
let sættes den potentielle pris på en blyhaglpatron til skovjagt i Danmark til kr. 
4,00 kr. 

Priserne og prisforskellen målt i forhold til stålhaglpatroner fremgår af Tabel 2. 
Det fremgår, at prisforskellen på stålhaglpatroner og lovlige skovhaglpatroner 
er mindst kr. 12,50. 
Tabel 2. Stykpris for standard haglpatroner til jagt i skove i Danmark ved køb 
af 25 stk. i detailhandlen, for bly vurderet alene på detailprisen i Sverige.  

Haglmateriale Pris pr patron [kr] Prisforskel i forhold til stålhaglpatroner [kr] 
Stål 3,5 - 
Bismuth 16 12,50 
Tungsten 20 16,50 
Tin 16 12,50 
Bly 4,0 0,50 
 
Forbrug af skovpatroner 
Der findes ikke egentlig statistik over import og salg af haglpatroner i Dan-
mark. De oplysninger, der kan fås fra importører, ønskes normalt behandlet i 
fortrolighed, og forbruget af skovpatroner er i denne undersøgelse anslået ud 
fra vurderinger af vildtudbyttet af nedenstående arter, der skønnes at være de 
mest betydningsfulde under jagt i skove. Der anvendes cirkatal for udbyttet 
jævnfør den seneste vildtudbyttestatistik (Vildtinformation 2015). 
Fasan: Fasan er en udbredt krat- og skovkantsfugl, men en betydelig del af 
jagten foregår i selve skoven. Resultaterne i denne undersøgelse indikerer, at 
en tredjedel af udbyttet skydes i skoven. Samtidig oplyser en del respondenter 
blandt skovforeningens medlemmer og i jagtvæsnerne, at der af kontrolhensyn 
kræves skovhagl også ved jagt uden for skovene, hvilket kan ses som en afledt 
effekt af kravet om skovhagl. Samtidig bør indregnes, at undersøgelsen er rettet 
mod store ejendomme, og at den del af fasanudbyttet, der nedlægges mere dif-
fust på småejendomme typisk i agerlandet, ikke er repræsenteret. Det vurderes, 
at anvendelse af skovhagl på sådanne arealer er mindre udbredt. Sammenlagt 
giver disse resultater og skøn anledning til at fastsætte, at ca. en tredjedel af 
fasanudbyttet nedlægges under eller i tilknytning til skovjagt. Beregnet ud fra 
et årligt udbytte på ca. 700.000 fasaner og et patronforbrug på ca. 3 stk. pr. 
nedlagt fugl, svarer dette til årligt forbrug af skovpatroner på ca. 700.000. 
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Undersøgelsen tyder på, at to tredjedele af de fasaner, der nedlægges i, skydes 
uden for skovområder. Foto: Niels Kanstrup. 
Gråand: Gråand og andre svømmeænder nedlægges ofte i og ved skovsøer, 
men det vurderes dog, at der samlet er tale om en begrænset det af det samlede 
udbytte. Samtidig er det kendt fra en del områder, at såter og poster under klap- 
og trækjagter på svømmeænder ofte tilrettelægges, så skudretningen ikke berø-
rer bevoksninger – eller at bevoksninger tæt på skovsøer har begrænset produk-
tionsmæssig betydning. På dette grundlag fastsættes, at 10 % af gråandeudbyt-
tet nedlægges under skovjagt. Øvrige arter af svømmeænder, fx krikand, ned-
lægges også ved skovsøer, men indregnes ikke her. Ud fra et årligt udbytte på 
ca. 500.000 gråænder og et patronforbrug på 3 stk. pr. nedlagt fugl skønnes 
forbruget af skovhaglpatroner til andejagt samlet til ca. 150.000.  
Råvildt: Det vurderes, at størsteparten af råvildt, der nedlægges med hagl i 
Danmark, nedlægges i skov. Asferg m.fl. (1996) anslår, at ca. 38 % af råvildt-
udbyttet i Danmark nedlægges med hagl, hvilket baseret på det seneste udbyt-
tetal svarer til ca. 40.000 dyr. Tages som udgangspunkt, at 90 % heraf nedlæg-
ges i skov med et forbrug af gennemsnitligt 2 patroner pr. nedlagt dyr, bliver 
det samlede forbrug af skovhagl til råvildt ca. 70.000.    
Skovsneppe: Skovsneppe jages primært i bevoksede områder, og det skønnes, 
at jagt for det meste foregår i egentlig skov. Det årlige udbytte er ca. 35.000 
fugle, og fastsættes et gennemsnitligt antal skud på 4 pr nedlagt fugle, bliver 
det samlede skøn over forbrug af skovhagl til skovsneppejagt ca. 140.000.  
Ringdue: Det største antal ringduer, der nedlægges i Danmark, bliver sandsyn-
ligvis skudt på trækjagt på markafgrøder. En del bliver formentlig nedlagt på 
træk på olden i løvskove samt en begrænset del tilfældigt på klap- og drivjagter 
i skov. Det årlige udbytte er på ca. 270.000 fugle. Fastsættes et skøn på 10 % 
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heraf at blive nedlagt i forbindelse med skovjagt, og beregnes 3 skud pr. ned-
lagt due, er forbruget af skovhaglpatroner til ringduejagt årligt ca. 80.000. 

Øvrigt arter: En række øvrige vildtarter nedlægges sporadisk under skovjagter. 
Det gælder fx ræv, hare, krage m.v. Skønsmæssigt fastsættes forbruget af 
skovhaglpatroner til disse arter baseret på det årlige vildtudbytte samlet til 
ca.100.000.  

Alt i alt peger denne skønsbaserede gennemgang i retning af et samlet årligt 
forbrug på 1,2 millioner skovhaglpatroner som en direkte følge af kravet om 
skovhagl til jagt i skove. Dette svarer til en ekstraomkostning på 15 millioner 
kroner, hvis der anvendes bismuthhagl i stedet for stålhagl. 

Til dette kommer, at nogle jægere af hensyn til bestemte våbentyper eller af 
mere principielle grunde kun anvender skovhagl. Dette giver et forbrug også 
uden for skove og til jagt på arter, der ikke jages i skove. Denne del vurderes 
ikke i nærværende undersøgelse, da der er tale om et forbrug, der ikke er direk-
te eller indirekte afledt af kravet om brug af skovjagt til jagt i skov. Der findes 
desuden ikke datagrundlag for en vurdering.  

  

 Diskussion 7.
7.1. Hvorfor er der ikke et erkendeligt niveau af ska-
der på skærende værktøjer? 
Et centralt resultat, der kommer ud af alle anvendte dataindsamlingsmetoder er, 
at der ikke hidtil har været eller for nuværende er et erkendeligt niveau af regi-
strerede skader forvoldt af jagthagl på skærende værktøjer i træindustrien eller 
i form af misfarvning. 3 respondenter har oplyst, at jagthagl i de seneste 20 år 
har forårsaget skader, men kun i et tilfælde er det oplyst, at der har været tale 
om skade forvoldt af ikke godkendte jagthagl. Ingen kontaktede savværker, 
finerværker eller lignende giver oplysninger, der indikerer, at jagthagl ind til 
videre har forårsaget skade eller tab i et nævneværdigt omfang, hvorimod der 
henvises til andre typer af fremmedlegemer som et betydeligt problem. 

Der kan være flere årsager til dette resultat, hvoraf ingen udelukker hinanden: 
a. at der ikke har været anvendt ikke-godkendte hagl i noget betydende om-

fang til jagt i skove, og at der således i princippet ikke findes hårde hagl i 
dansk træ,  

b. at træer kun sjældent rammes af jagthagl på en måde, der forårsager om-
fattende indtrængning af hagl i den primære del af stammen, 

c. at hårde hagl, der er skudt ind i træer siden blyforbuddet i 1996, fortsat 
sidder overfladisk, eller at unge ramte træer ikke er afdrevet, 

d. at hagl(skud) lokaliseres ved syning eller i forarbejdningsprocessen, 
e. at hårde hagl, der sidder centralt i træet, ikke forårsager skader på træfor-

arbejdningsmaskineri i noget betydende omfang eller/og 
f. at træforarbejdningsvirksomhederne ikke opdager skader forvoldt af hår-

de hagl eller ikke rejser erstatningskrav, fordi skaderne er bagatelagtige 
eller ikke kan tilbagespores.  



 
 
 
 
 
 

30 

Vægten af hver enkelt af disse årsagskategorier synes at være central i vurde-
ringen af den videre praksis, og de diskuteres mere indgående i det følgende: 
Ad a. 

Kravet om brug af skovhagl kom på et tidligt tidspunkt. Allerede i 1986, hvor 
der var indført forbud mod jagt med blyhagl i danske Ramsarområder, kom der 
en undtagelse for skove større en 3 ha inden for sådanne Ramsarområder. I 
forbindelse med den mere generelle udfasning af blyhagl til jagt i Danmark var 
den senere ikrafttræden af forbuddet mod blyhagl i skovområder (1996 mod 
1993 for andre naturtyper) netop et redskab til at sikre, at der fandtes brugbare 
alternativer, før blyhaglene blev forbudt, og der har været godkendte skovhagl 
til rådighed siden blyforbuddet. Der har ligeledes været bevidsthed om kravet, 
der har været stærkt markedsført af skovbruget og myndigheder og aldrig mod-
talt af hverken forskere eller organisationer. Der er desuden indikationer af, at 
blyhagl har været anvendt til jagt efter forbuddet (Kanstrup 2012). Spørge-
brevsundersøgelsen til Dansk Skovforenings medlemmer viser, at hovedparten 
af skovejendomme stiller krav om skovhagl. Det er dog færre, der håndhæver 
kravet overfor jægere og jagtlejere. Ca. halvdelen oplyser, at der ikke har været 
anvendt stålhagl, mens den øvrige del oplyser enten, at der er kendskab til, at 
der har været anvendt stålhagl eller ”ved ikke”.  

Der er således en god indikation af, at hårde hagl i vid udstrækning ikke har 
været anvendt i sårbare skovområder. Men der er tilsvarende evidens for, at der 
i nogen grad trods alt har været anvendt hårde hagl til jagt i skove.  
Ad b.  

Der er aldrig foretaget en systematisk kortlægning af, hvor ofte træer rammes 
under hagljagt i skove og dermed af hyppigheden af forekomsten af indlejrede 
hagl. Miljøstyrelsen (1987) foretog et skøn, der indikerede, at forarbejdnings-
virksomheder ”stødte på” hagl ca. en gang i måneden, men dette blev ikke rela-
teret til forarbejdningsvolumen på de enkelte virksomheder.  Der er ikke siden 
foretaget nærmere beregninger, men resultatet af nærværende undersøgelse og 
de foretagne interviews indikerer ikke en meget høj frekvens af jagthagl uanset 
materiale. 

Teknisk set vil risikoen for at træer bliver ramt på en måde, der resulterer i 
indlejrede hagl, afhænge af mange faktorer, herunder særligt skudafstand og 
indslagsvinklen. Skudafstanden vil variere fra klos hold, fx i en situation, hvor 
jægeren er placeret i en tæt bevoksning, til haglenes maksimale flyvelængde 
(ca. 300 m), hvor der kun er tale om haglnedfald. Indslagsvinklen vil afhænge 
af skuddets horisontale/vertikale vinkel (skudvinklen) og af, om haglene ram-
mer træet frontalt eller perifert. Skudvinklen afhænger af jagtform og vildtart. 
Ved skud til flyvende vildt, vil skuddet oftest afgives i en vinkel på mindst 45o, 
mens skud til løbende vildt som udgangspunkt vi være vandrette. Resultaterne i 
denne undersøgelse indikerer, at størsteparten, af vildt, der nedlægges med hagl 
i danske skove, er flyvende vildt. Beregningerne tyder på, at mindre end 10 % 
er løbende vildt. Sammenlagt peger dette i retning af, at haglskud, der rammer 
træer, i de fleste tilfælde afgives i en opadgående vinkel, der bidrager til, at 
indtrængningen mindskes. Desuden er der den effekt, at haglene ved skud i 
opadgående vinkel fortrinsvis rammer de højere og produktionsmæssigt mindre 
værdifulde dele af træet. 
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De fleste skud under skovjagt afgives i en vinkel over 45o. 

Alt i alt tegner dette et billede af, at hagljagt i skovområder ikke nødvendigvis 
medfører, at træer rammes på en måde, der medfører indlejrede hagl, der udgør 
et potentiale for senere skader i træindustrien. En mere indgående planlægning 
og vejledning til jægerne vil formentligt yderligere kunne mindske risikoen. 

Ad c.  
Før 1996 er der næppe anvendt andet end blyhagl til haglbøssejagt i danske 
skove. Det er således ca. 20 år siden, at risikoen for, at træer blev ramt af hårde 
hagl, opstod. Almindelige jagthagl trænger ikke langt ind i veddet, men går 
indenfor gængse, jagtrelevante skudafstand (< 30 m) dog som regel og særligt 
for unge træer igennem barken og placeres inden for vækstlaget. Miljøstyrelsen 
(1987) registrerede ved vinkelrette skud på 20 og 30 m en indtrængningsdybde 
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på 3,4-7,5 mm (målt fra barkens overflade). Indtrængningsdybden afhang af 
skudafstand og træart. Haglene trængte i de fleste tilfælde ind i veddet. I så-
danne tilfælde vil de med tiden overvokses og derved placeres mere og mere 
centralt i veddet. Den grundlæggende bekymring for, at hårde hagl udgør et 
langsigtet problem, kan således ikke på basis af denne undersøgelse afvises. 
Det faktum, at hårde hagl i løbet af de første 20 år med forbud mod blyhagl 
ikke har forårsaget nævneværdige skader på skærende værktøjer, kan derfor 
ikke nødvendigvis tolkes som et udtryk for, at der ikke er hårde hagl indskudt i 
kommende højværditræer.   

Ad d. 
Flere interviewede eksperter påpeger, at der ved syning af træ såvel ved opkøb 
som umiddelbart før forarbejdning er gode muligheder for at lokalisere hagl-
skud, således at det er muligt at framåle den beskadigede del af træet, før ar-
bejdet med fintfølende skæreværktøjer igangsættes. Dette er ikke kvantificeret, 
men resultaterne tyder på, at det i vid udstrækning er muligt at undgå skader på 
denne måde. Undersøgelsen har ikke kunnet afklare omfanget af anvendelsen 
af metaldetektorer til at lokalisere fremmedlegemer. Et par af de interviewede 
har oplyst, at metodikken findes, men at den samlet set er for omkostningstung 
i forhold til gevinsten. DSH Wood oplyser, at metaldetektorer til lokalisering af 
fremmelegemer anvendes udbredt. Ved opskæring af nåletræ er det fx i Tysk-
land en udbredt teknik, at alle stammer tjekkes, og stammer med fremmedle-
gemer frasorteres. Der foreligger dog ikke oplysninger om, i hvilket omfang 
jagthagl detekteres, men den generelle opfattelse er, at jagthagl er for små til 
effektivt at kunne opdages af detektorer. Interviews tyder på, at der er en god 
mulighed for ved et visuelt tjek at lokalisere haglskud, særligt hvis der er tale 
om spor af et kerneskud afgivet på kort hold. I et interview med finerfabrikken 
i Hamborg (Danzer personlig meddelelse) oplystes, at fremmedlegemer, der 
giver misfarvning som regel lokaliseres, før de rammes af skærende værktøjer. 
Dette skyldes, at finerbanen løbende tjekkes for uregelmæssigheder. Opdages 
misfarvning, standses skæringen, og kilden til misfarvningen undersøges nær-
mere og fjernes, hvis der er tale om et skærekritisk fremmedlegeme. Processen 
giver anledning til korte driftsstop, men forhindrer skader på skærende værktøj. 
Jagthagl spiller ikke nogen særlig rolle. Der er tale om alle typer af fremmed-
legemer.  
Det skønnes på dette grundlag rimeligt at konkludere, at det i mange tilfælde er 
muligt at lokalisere hagl og især haglskud ved inspektion af træer før opskæ-
ring.  

Ad e.  
De skæretest, der er gennemført i perioden 1987-2007, viser eksperimentelt, at 
finerknive og andet sårbart maskineri i den videreforarbejdende industri beska-
diges, når de rammer hårde hagl. Skaderne kan være mere eller mindre omfat-
tende. Ved betydelige skader efterlades et markant hak i finerkniven, og der 
efterlades efterfølgende en stribe i den afskårne finer. Det antages, at skadepo-
tentialet er afhængigt af hårdheden af både haglmaterialet og værktøjet, men 
der foreligger ikke publicerede data på sammenhængen. Der er indikation af, at 
nogle typer af godkendte skovhagl også påfører en vis skade (Danzer personlig 
meddelelse). Det antages, at alle hagl, herunder også blyhagl, i et eller omfang 
påvirker skærende værktøj ved almindelig sløvning. De tidlige undersøgelser 
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(Miljøstyrelsen 1987) fastslår, at groft bearbejdende maskiner i industrien ikke 
skades væsentligt af at bearbejde træ med indlejrede stålhagl. Der er ikke i 
denne undersøgelse fremkommet evidens for, at hårde hagl kan beskadige sa-
ve, men savværker vurderer, at dette er en risiko.  

Resultaterne af nærværende undersøgelse giver ikke grundlag for at konklude-
re, at hårde hagl, der er indlejret i kerneved, ikke giver anledning til skader, 
hvis de rammes af maskineri i den videre forarbejdning af træ. Men der er 
modsat heller ikke resultater, der indikerer noget nævneværdigt skadesomfang.  

Ad f. 
Skader forvoldt af jagthagl opdages ikke nødvendigvis af de forarbejdende 
industrier. Desuden er det ikke altid muligt at tilbagespore produkter med ind-
lejrede hagl til den oprindelige producent og leverandør, hvormed skaden ikke 
dokumenteres. Selv i tilfælde, hvor produktet kan tilbagespores, er det ikke 
sikkert, at den pågældende industri prioriterer at rejse erstatningskrav, særligt 
hvis der kun er tale om enkelte eller sporadiske tilfælde af skader på skærende 
værktøjer. Kun én af de adspurgte finerværker har svaret, og samlet giver den-
ne del af undersøgelsen ikke et repræsentativt billede af skadeniveauet. Men de 
samlede resultater indikerer, at jagthagl ikke er et stort tema i træindustrien 
heller ikke i finerindustrien, der af de fleste fremhæves som det mest potentiel-
le problemfelt. Dette skal også ses i lyset af, at mængden af dansk træ, der an-
vendes i finerindustrien, er meget begrænset.   
Den foranstående diskussion giver ikke et klart billede af årsagssammenhæn-
gene bag det faktum, at jagthagl over de seneste 20 år ikke har været kilde et 
nævneværdigt omfang af dokumenterede skader på skærende værktøjer i træ-
industrien. Det vurderes sammenlagt, at årsagen skal søges i følgende punkter 
(ikke vægtede): 

1. En meget begrænset del af den danske træproduktion er i perioden gå-
et til forarbejdning i industrier, hvor værktøjet er særligt følsomt over 
for fremmedlegemer såsom hårde hagl, fx finerindustrien. 

2. Alle led i forarbejdningen af træ er opmærksomme på kvalitet, herun-
der et muligt indhold af fremmedlegemer. Undersøgelsens resultater 
tyder på, at der både under syningen af træet, ved opkøb og i de senere 
faser af forarbejdning er gode muligheder for at lokalisere hagl og især 
hele haglskud. Hvor dette er muligt, framåles det ramte område, og 
haglene giver således kun et tab på udmålingen og er ikke en kilde til 
skader i den senere skæring. 

3. Skader på skærende værktøjer forårsaget af fremmedlegemer skal ha-
ve et vist omfang, før de registreres, og der evt. rejses erstatningskrav. 
Evt. skader fra jagthagl når normalt ikke over denne bagatelgrænse. 

4. På mange skovdistrikter, herunder særligt distrikter med produktion af 
højværditræer, har der ikke været anvendt hårde hagl til jagt. 

5. Under jagtafvikling i skove, særligt hvor der afgives mange skud (ty-
pisk jagt på fasan), afgives skud i en relativ høj vinkel (efter de fleste 
paroler over 45o). I de fleste situationer vil dette betyde, at træer inden 
for rækkevidde af skytter for det meste rammes i kronedelen eller i 
den øvre (produktmæssigt) mindre værdifulde del.  
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7.2. Er der forskel i forhold til træarter og forarbejd-
ning? 
Ingen af de involverede respondenter eller interviewede nævner jagthagl af 
nogen type som et aktuelt eller potentielt problem i forhold til bearbejdning af 
nåletræ. Den bekymring, der nævnes fra flere sider i såvel skovbruget som hos 
savværkerne, går alene på løvtræer, hvor fokus alt overvejende ligger på eg og 
bøg.  
 
Eftersom der i materialet ikke foreligger beskrevne tilfælde af skader forvoldt 
af jagthagl, er det ikke muligt at afgøre, om det potentielle problem primært 
skal ses i relation til opskæringen, høvlning, finerskæring eller andre forar-
bejdningsmetoder. Hovedindtrykket fra data er, at hårde jagthagl især skal ses 
som et problem i forhold til finerindustrien, men høvlning nævnes også. Sav-
værkernes bekymring for skader på save har ikke været fremført i den oprinde-
lige diskussion af temaet. Den modsiges i øvrigt af andre i denne undersøgelse. 
Det samlede indtryk for denne del er, at problemet set i forhold til de enkelte 
industrier i høj grad afhænger af, hvem der spørges. Manglen på dokumentere-
de eksempler på skader gør det umuligt at give en éntydig vurdering. 

7.3. Misfarvning 
Risikoen for, at korroderende jagthagl misfarver træ med tab til følge, var en 
del af det oprindelige argument for krav om godkendte skovhagl, og godken-
delsesproceduren har indeholdt en test af misfarvning. Der foreligger ikke i det 
indsamlede materiale i denne undersøgelse verificerede eksempler på, at mis-
farvning har givet anledning til tab. Kun en enkelt respondent nævner misfarv-
ningen som et potentielt problem. Årsagerne hertil kan diskuteres som i punkt 
7.1. En kommunikation med en tidligere finerfabrik indikerer, at misfarvning 
kan medvirke til, at skader på skærende værktøjer kan undgås (Danzer, person-
lig meddelelse). Under alle omstændigheder udgør risikoen for misfarvning 
alene en risiko for tab i form af kasseret eller nedklassificeret træ og ikke en 
risiko for beskadigelse af værktøjer og deraf følgende driftsstop.  

7.4. Skader fra plastikpolymerer i hagl 
Endnu en bekymring, der lå til grund for kravet om skovhagl i begyndelsen af 
1990-erne, var risikoen for, at plastikpolymerer i bestemte typer af skovhagl, 
kunne påvirke celluloseproduktion baseret på træer med indlejrede hagl. Dette 
er ikke noget sted fremkommet som et aspekt i nærværende undersøgelse, 
hvilket formentlig kan tillægges, at emnet overordnet betragtet er for perifert, 
og desuden, at de skovhagl, der er fremstillet på basis af plastikpolymerer (fx 
nogle tungsten-produkter), kun har været anvendt i et meget lille omfang.  

7.5. Hvilken vej går udviklingen? 
En betydelig del af respondenterne i både undersøgelsen blandt Dansk Skov-
forenings medlemmer og blandt jagtvæsner samt en del af de interviewede 
kontakter oplyser, at udviklingen på mange skovdistrikter går i retning af at 
opgive kravet om skovhagl helt eller delvist. Dette gælder både distrikter med 
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overvejende nåletræsproduktion (typisk jyske) og distrikter med overvejende 
løvtræsproduktion (typisk på Øerne). En del oplyser modsat, at man har i sinde 
at opretholde kravet. Sammenlagt står det dog klart, at der generelt er en udvik-
ling, hvor kravet om skovhagl opgives på et stigende antal ejendomme. Dette 
støttes af oplysninger fra patronimportører om, at omfanget af import og salg af 
skovhaglpatroner falder. 
 
Den væsentligste drivende kraft bag denne udvikling er tydeligvis prisen på 
skovhaglpatroner, men der synes også at være en effekt af, at klassisk skovdrift 
er vigende, og at jagt- og vildtforvaltning på mange ejendomme spiller en sti-
gende driftsøkonomisk rolle. 

7.6. Er der grund til at opretholde et krav? 
Undersøgelsens resultater viser ud fra responsen fra de adspurgte kontakter 
ikke noget éntydigt billede af indstillingen til, om der bør opretholdes et krav. 
Blandt de adspurgte medlemmer af Dansk Skovforening er der en ligelig forde-
ling mellem ejendomme, der anbefaler opretholdelse af et krav, og ejendomme, 
der ikke anbefaler et sådant. Et betydeligt antal svarer ”ved ikke”, og af disse 
giver flere udtryk for, at spørgsmålet bør vurderes på et andet niveau end på 
ejendomsniveau, og at det primært er træindustriens vurdering, der skal være 
afgørende. Men heller ikke i industrien er der en éntydig melding. Det er dog 
karakteristisk, at det kun er på ”savværksniveau”, at der i denne undersøgelse 
er udtrykt bekymring for hårde hagl. Responsen fra finerindustrien har været 
svag, men der er ingen blandt de adspurgte i denne gruppe, der giver udtryk for 
bekymring. Dette kan hænge sammen med, at en meget lille del af den danske 
produktion af kvalitetstræ går til finerproduktion.  
FOR at opretholde et krav nævnes mest hyppigt: 

� Hårde hagl udgør en direkte risiko for skader på træforarbejdningsmaski-
neri og dermed en mulighed for ansvarspådragelse/økonomisk tab for pro-
ducenten/industrien.   

� Potentialet for, at der findes hårde jagthagl i danske træ, kan langsigtet 
svække produktionens konkurrencedygtighed i forhold til lande, hvor der 
ikke er et sådant potentiale. Dette ses i sammenhæng med, at dansk høj-
værditræ måske kan få en renæssance. 

Den risiko for skade og deraf følgende økonomiske tab, som påpeges, ses med 
andre ord i både et kort driftsøkonomisk og et længere investeringsmæssigt 
perspektiv. 
IMOD at opretholde et krav nævnes: 

� Prisen på skovhagl udgør en betydelig, løbende omkostning, der langt 
overstiger det potentielle tab ved hårde hagl. Enkelte fremfører, at 
skovhaglmaterialer som bismuth og tungsten er for værdifulde til at bli-
ve brugt til jagthagl. 

� Skadesrisikoen er begrænset og kan dækkes af en forsikring. 

� Træproduktionen i Danmark går i en anden retning end produktion af 
højværditræer. 
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� Jagt kan tilrettelægges, så højværditræer ikke rammes af hagl. 
Et element i vurderingen af betydningen er selve interessen for undersøgelsen. 
Af 130 adspurgte medlemmer af Dansk Skovforening svarede 52 (40 %) efter 
én påmindelse. Af 39 jagtvæsner svarede 13 (33 %). Der er her tale om usæd-
vanligt lave svarprocenter. I tilsvarende undersøgelser med samme teknik ses 
svarprocenter op til 80 % og sjældent under 60 %. I de henvendelser, der er 
rettet til de udvalgte grupper, er angivet, at undersøgelsen har til formål at af-
klare, om der fortsat er behov for at opretholde et krav om skovhagl, med andre 
ord at undersøgelsen kan resultere i ændring af regelsættet. Den lave svarpro-
cent indikerer, at spørgsmålet ikke i særlig høj grad ligger de adspurgte på sin-
de.  

7.7. Er kravet om skovhagl økonomisk proportio-
nalt? 
Argumentet for i 1990’erne at indføre et krav om skovhagl og efterfølgende at 
opretholde det har været økonomisk funderet, idet det tager afsæt i risikoen for 
dårligere afsætning samt lavere priser på og risiko for erstatningskrav for pro-
dukter, der evt. har indskudte hårde og misfarvende jagthagl fx stålhagl. Efter-
som det ikke har været muligt at dokumentere egentlige skader eller erstat-
ningskrav som følge af hårde jagthagl, er det ikke muligt at fastsætte et beløb 
for det driftsmæssige tab over perioden. Det er derfor heller ikke muligt at vur-
dere, hvor stort et tab, der ville have været, hvis kravet om skovhagl ikke var 
blevet indført. 
 
Det er oplyst, at erstatningskrav fra skader på skærende værktøj forårsaget af 
andre, større fremmedlegemer beløber sig til ”nogle tusinde kroner” i konkrete 
enkeltsager, fx ved beskadigelse af save. En sammenstilling af priser og skøn 
over det årlige forbrug af skovhaglpatroner, som er foretaget i denne undersø-
gelse, indikerer en årlig ekstraomkostning på ca. 15 millioner kroner baseret på 
en sammenligning af prisniveauet for en egnet stålhaglpatron og en tilsvarende 
bismuthhaglpatron. Hvis de oplyste ”nogle tusinde kroner” for en erstatning på 
en skade fra et fremmedlegeme fastlægges til kr. 10.000, skal der årligt rejses 
1.500 erstatningssager for at opveje merforbruget på skovhaglpatroner. Dette 
merforbrug er pålagt jægerne og kan derfor ikke ses i direkte driftsøkonomisk 
sammenhæng med den teoretiske besparelse, som skovbruget og træindustrien 
opnår ved at kræve skovhagl. Men hvis man betragter de to forhold mere over-
ordnet, står det klart, at den driftsøkonomiske fordel ved at begrænse risikoen 
for erstatningskrav ikke står mål med ekstraomkostningen ved brug af skov-
hagl. Dette vurderes ud fra, at det i nærværende undersøgelse ikke har været 
muligt at påvise dokumenterbare skader og erstatningskrav forvoldt af hårde 
jagthagl, til trods for, at der påviseligt har været anvendt sådanne i et vist om-
fang til jagt i skove.  
 
Der er ikke i nærværende undersøgelse basis for at vurdere det værditab, der 
opstår ved nedklassificering og framåling af dele af træer, der er ramt af hagl-
skud. Men der foreligger klar evidens for, at dette finder sted uanset hagltyper. 
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Så temaet skal vurderes på basis af, om der drives haglbøssejagt i skovene, og 
ikke om der anvendes skovhagl. 
 
Den årlige ekstraomkostning på kr. 15 millioner ved kravet om skovhagl, som 
denne undersøgelse beregner, kan stilles op mod prisen på højværditræ, der 
beregnes til kr. 88 millioner. Sidstnævnte repræsenterer al højværditræ (kævler 
af eg og bøg). Ses alene på den del, hvor den største bekymring i forhold til 
skader på skærende værktøjer traditionelt ligger, nemlig kævler, der går til fi-
nerindustrien, er den økonomiske betydning langt mere begrænset. Samlet 
skønnes den økonomiske værdi af bøg og eg, der sælges som finértræ, til mak-
simalt at udgøre ca. kr. 3 millioner pr. år. Så selv om den samlede produktion 
gik tabt p.gr.a. hårde jagthagl, ville det fortsat udgøre et tab, der er mindre en 
20 % af ekstraomkostningen til skovhagl.  
 
Som nævnt i afsnit 7.6 går bekymringen for brug af hårde jagthagl i skove dels 
på det mulige tab i den løbende driftsøkonomi og dels på den mere langsigtede 
betydning for afsætning og konkurrencedygtighed. Her slår både skovejere og 
savværker ud fra et forsigtighedsprincip til lyd for, at dansk træ skal være en 
mærkevare af høj kvalitet, hvor belastningen med fremmedlegemer, fx jagt-
hagl, skal minimeres. Tidshorisonten er her en trægeneration, og det er selvsagt 
umuligt at vurdere betydningen af jagthagl eller andre tilsvarende påvirkninger 
af træprodukter i en sådan horisont. Men nærværende undersøgelse viser, at en 
del distrikter, herunder også betydelige producenter af løvtræ, allerede har op-
hævet kravet om skovhagl eller påregner en udfasning. Dermed står det klart, 
at en strategi i retning af at garantere ”dansk” træ som fri for hårde jagthagl 
ikke kan videreføres, og muligheden for denne type af certificering vil frem-
over kun ligge på bedriftsniveau. Her kan ledelsen styre anvendelsen af haglty-
per og fortsat kræve godkendte skovhagl, som det i dag er tilfældet mange ste-
der. Udfordringen i denne tilgang er, at den kræver et løbende system til test af 
eksisterende og nye hagltyper. Selvom patronmærkerne er de samme, er der 
ingen garanti for at haglene er uændrede. Et eksempel er, at Kanstrup (2012) 
viste et højt blyindhold (1 %) i bismuthhagl. Dette gav efterfølgende anledning 
til, at producenterne ændrede på sammensætningen af haglmaterialet. Konse-
kvensen af dette i forhold til godkendelse til skovjagt har ikke været undersøgt, 
eftersom den seneste test af denne type blev gennemført i 2007.  

7.8. Er riffelprojektiler værre end hagl?  
En betydelig risiko, som er påpeget af fx savværkerne, opstår ved, at større 
fremmedlegemer slynges ud af emnet ved opskæring og dermed udgør en 
egentlig skaderisiko for personel. Dette er fremført i forhold til bl.a. indlejrede 
riffelprojektiler. Der er ikke givet eksempler på egentlige personskader, med 
flere eksempler på, at riffelprojektiler har beskadiget skærende værktøjer me-
get alvorligt. Dette er især set med militærprojektiler med hårde kerner, men 
også med gængse jagtprojektiler med blykerne og kobber-/messingkappe. Rif-
felprojektiler har stor indtrængningsevne og vil i de fleste tilfælde trænge ind i 
veddet, hvis de rammer træer. Dette gælder også rester af projektiler, der har 
gennemtrængt byttet. Med de stigende bestande af hjortevildt og den generelt 
øgede interesse for riffeljagt, bør emnet måske ofres mere opmærksomhed. 
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Hvis der ud fra en langsigtet sikring af dansk træ som et højkvalitetsprodukt 
anlægges et forsigtighedsprincip for brug af hårde jagthagl, kunne det samme 
være gældende for riffelprojektiler. Dette indikerer, at en forvaltning af 
spørgsmålet om jagtammunition i træ måske bør ses i sammenhæng med, i 
hvilket omfang og hvordan der drives jagt i skovene, i højere grad, end hvilke 
typer af våben og ammunition, der anvendes.  

7.9. Er der alternative forvaltningsmodeller? 
Nærværende undersøgelse skal fremlægge viden med henblik på at revurdere 
regelsættet om krav om skovhagl og inspirere til nye modeller. I det følgende 
gives nogle ideer. 

Fortsætte som nu 
En mulig model er at opretholde det nuværende krav om skovhagl. Imidlertid 
synes tiden dog at være løbet fra dette, hvilket bygger på, at der ikke er tale om 
et lovkrav, men snarere en opfordring fra træindustriens og skovbrugets side. 
En del distrikter, der tidligere har fulgt kravet, frafalder det i disse år, og mu-
ligheden for at bruge kravet som en overordnet kvalitetsstempling af dansk træ 
er forpasset. Desuden står det klart, at der for en stor del af skovarealet (fx 
nåleskov) selv vurderet indenfor et forsigtighedsprincip ikke er noget behov for 
regulering af jagthagl. 
 
Distriktsdifferentiering 
For en del skovdistrikter er det magtpåliggende, at der opretholdes et system, 
der forhindrer hårde jagthagl i træ. Der synes at ligge en mulighed i, at “sæn-
ke” niveauet for skovhaglskravet til de pågælgende bedrifter. Dette vil styres af 
både drifts- og langsigtet investeringsøkonomi, hvor det ud fra nærværende 
undersøgelse står klart, at et krav om skovhagl alene har relevans i løvtræskov 
og formentlig kun i kulturer af eg og bøg. Alle distrikter uden løvtræspro-
duktion vil omkostningsfrit kunne opgive kravet om skovhagl. I hvilket om-
fang der på den enkelte bedrift kan differentieres mellem løv- og nåltræskultu-
rer er et kontrolspørgsmål. I dag tillader mange ejendomme, at der anvendes 
stålhagl i såter uden for skov. Dette kunne udvides til at gælde såter uden for 
løvskov, hvilket i øvrigt allerede praktiseres nogle steder. 
 
Som nævnt vil en delvis opretholdelse af kravet om skovhagl – hvis det skal 
give mening – påkræve en strategi for den løbende afprøvning og godkendelse 
af skovhagl.  
 
Forsikringsordning 
En del respondenter har nævnt muligheden for at oprette en forsikringsordning, 
der dækker tab som følge af skader forårsaget af hårde jagthagl. En sådan for-
sikringsordning eksisterer som en valgfri produktansvarsforsikring for 
medlemmer af Dansk Skovforening, der administrerer ordningen. Jagttegnsfor-
sikingen og en evt. kommende ordning under Skovdyrkerne kunne evt. også 
komme på tale. Under alle omstændigheder ligger der et stort økonomisk po-
tentiale for konsolidering af en forsikringskapital i kraft af den millionstore 
ekstraomkostning, der er ved at anvende skovhagl frem for stålhagl. 
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Jagtvejledning 
Overordnet betragtet rummer jagtudøvelse i skov en risiko for, at træer ram-
mes, beskadiges herunder får indlejret ammunitionsdele. Dette gælder uanset 
jagtform og ammunitionsmateriale. Nogle produktionstræer er mere sårbare 
end andre. Træer, der over lang tid udvikles til et bestemt produktionsformål, 
repræsenterer en stor økonomisk værdi, og en model til forvaltning af spørgs-
målet om fremmedlegemer fra jagtammunition i træ kunne være at fremme 
forståelsen for, at bestemte træer og kulturer slet ikke bliver udsat for risikoen 
for at blive ramt af jagtammunition – tilsvarende den sikkerhed, der i øvrigt 
tages højde for i planlægning og udøvelse af jagt. Der er en lang række af ele-
menter i en sådan strategi. Nogle er rettet mod planlægningen af jagten og an-
dre mod selve gennemførelsen af jagten. Det vurderes, at der med en sådan 
tilgang kan opnås en højere sikkerhed for, at træer af høj værdi ikke eksponeres 
for jagtammunition.   
 

 Konklusion 8.
 
Kravet om skovhagl er delvist opstået som følge af et forsøg på at bevare mu-
ligheden for at anvende blyhagl, og der foreligger ikke klar dokumentation for, 
at hårde jagthagl udgør en væsentlig risiko for et kortsigtet eller langsigtet 
økonomisk tab for dansk skovbrug. Desuden bestemmes økonomien i skovbru-
get af mere overordnede markeds- og konjunkturfaktorer. Derfor står det ikke 
klart, om kravet om skovhagl har haft nogen reel betydning til at sikre skov-
brugets økonomi kort- og langsigtet. Og der kan tilsvarende heller ikke gives 
noget entydigt svar på, om et fortsat krav vil bidrage til at konsolidere skov-
bruget økonomisk. Responsen fra skovbruget og træindustrien i Danmark giver 
ikke et éntydigt svar på vigtigheden af opretholdelse af et krav om skovhagl. 
Det nationale krav om skovhagl har været et led i på nationalt niveau at ”bran-
de” dansk træ som et højkvalitetsprodukt uden indskudte hårde eller misfar-
vende hagl. Denne strategi er forældet i kraft af, at en del skovdistrikter allere-
de har opgivet kravet. En fortsættelse af strategien synes kun at være mulig på 
bedriftsniveau. Desuden giver en videreførelse af et krav om skovhagl kun 
mening, hvis det ledsages af en procedure for løbende test af haglprodukter, 
der stilles til rådighed på markedet. 
 
Alle data i denne undersøgelse tyder på, at spørgsmålet om hårde jagthagl og 
risikoen for skader på træforarbejdningsmaskiner kun har relevans i forhold til 
produktion af løvtræ og formentlig kun eg og bøg. En ophævelse af kravet om 
skovhagl til jagt i nåleskov og skov af en række arter af løvtræer vurderes at 
være uden risiko. 
 
Den driftsøkonomiske gevinst, der opnås ved at minimere risikoen for skader 
på træforarbejdningsmaskiner ved krav om skovhagl, står ikke mål med ekstra-
udgiften ved at anvende skovhagl i stedet for stålhagl. Omkostningerne ved tab 
og erstatningskrav kan dækkes af en forsikring fx under den eksisterende ord-
ning under Dansk Skovforening. 
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Undersøgelsen viser, at riffelprojektiler udgør en potentiel kilde til mere alvor-
lige skader, og det foreslås, at fokus ændres fra det nuværende krav om skov-
hagl i alle typer af skov til bedre planlægning og vejledning i at forhindre, at de 
mest værdifulde træer, kulturer og bevoksninger eksponeres for jagtammuniti-
on. 
 
Den samlede anbefaling er, at forvaltningen ændres, så hensynet til træproduk-
tion tilgodeses igennem en målrettet distriktsbaseret indsats i områder med 
særlig værdifuld træproduktion målrettet mod finérindustrien, hvor der enten 
opretholdes et krav om skovhagl, hvilket i så fald kræver en videreførelse af 
afprøvnings- og godkendelsesordningen, eller hvor jagt tilrettelægges, så vær-
difulde kulturer og enkelttræer ikke rammes af jagtammunition. For alle andre 
produktionsområder ses der ikke grundlag for at opretholde en særlig forvalt-
ning. 
  

 Tak 9.
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BILAG 1  
Spørgeark til medlemmer af Dansk Skovforening  

* 1. Ejendomsoplysninger

Postnummer:

Størrelse (ha):

Skovbevokset areal (ha):

Areal med løvskov (ha):

Areal med nåleskov (ha):

Areal med blandskov (ha):

* 2. Afsættes træ fra ejendommen?

Nej

Ja

* 3. Ejendommen afsætter..

 Stor betydning Middel betydning Lille betydning Ingen betydning

Løvtræ til savskærende

industri

Nåletræ til savskærende

industri

Træ til finér eller

møbelindustri

Træ til energi (brænde,

flis m.v.)

Andet (cellulose,

emballage m.v.)

* 4. Udøves jagt med haglgevær?

Ja

Nej
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5. Hvad er det årlige udbytte af vildt nedlagt med haglgevær? (cirka-tal)

Fasan i skov

Fasan udenfor skov

Andet fuglevildt i skov

Andet fuglevildt udenfor

skov

Hårvildt i skov

Hårvildt udenfor skov

* 6. Udlejes arealer til jagt?

Nej

Nogle af ejendommens arealer

Alle ejendommens arealer

* 7. Påbydes jægerne at anvende skovhagl?

Nej

Ja, i skovområder

Ja, på hele ejendommen

Påbuddet kontrolleres af ejendommen

Påbuddet kontrolleres ikke af ejendommen

* 8. Hvilke typer af skovhagl er de mest anvendte?

Andet (angiv venligst)

Bismuth

Tungsten/wolfram

Tin

Andet

Ved ikke

* 9. Har der været anvendt eller anvendes stålhagl til jagt i skov?

Ja

Nej

Ved ikke
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* 10. Ved opkøb/afsætning af træ udspørges ejendommen da om politik for brug af skovhagl?

Ja

Nej

* 11. Bliver træ fra ejendommen nedklassificeret/kasseret p.gr.a. jagt med ikke godkendte skovhagl?

Hyppigt

Sjældent

Aldrig

* 12. Har ejendommen indenfor de sidste 20 år skullet godtgøre tab ved skader på træforarbejdningsmaskiner

forvoldt af...

Andre fremmedlegemer (angiv venligst)

Skovhagl

Andre hagl

Andre fremmedlegemer (angiv gerne nedenfor)

Nej

Ved ikke

* 13. Anser ejendommen det for nødvendigt at opretholde en særlig politik for skovhagl i Danmark?

Kommentarer (angiv venligst)

Ja

Nej

Ved ikke
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BILAG 2 

Spørgsmål vedrørende haglmateriale, jagtvæsner og jagtudlejning på are-
albasis 

   
Spørgsmål til ejer/skytter: 
 
1. Ejendomsoplysninger: 

� Landsdel:  
� Ha skov:  
� Ha ikke-skov: 

 
2. Jagt (med hagl): Årligt. 

� Nedlagt fuglevildt i skov: 
� Nedlagt fuglevildt uden for skov: 
� Nedlagt løbende vildt i skov: 
� Nedlagt løbende vildt i skov og uden for skov: 

 
3. Jagt udlejet:  

� Helt 
� Delvist 
� Ikke udlejet          

 
4. Krav om skovhagl: 

� Hele ejendommen 
� Kun skovområder 
� Ingen steder 

 
5. Krav om skovhagl:  

� Kontrolleres dette af ejendommen? 
 
6. Krav om skovhagl:  

� Alternativer: Bismuth, tungsten andet. 
 
7. Krav om skovhagl:  

� Er der ændringer på vej - liberalisering? 
 
8. Anden forvaltning:  

� Kan jagt tilrettelægges, så man undgår ege- og bøgekulturer? 
 

9. I så fald:  
� Gerne ideer til hvordan (jagtfri områder, placering af poster, hø-

je/lave skud etc.) 
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BILAG 3.  
 
Eksempel på henvendelse til udenlandske kontakter 
 
Dear colleagues …… 
 
Under the auspices of The University of Copenhagen, I am carrying out an 
investigation of the use of so-called "forest shot". Denmark enforced a total 
ban on the use of lead shot in 1996. However, this led to problems in forests, 
since the use of steel shot was unacceptable to foresters because of its hardness 
and the consequent risk of damage to machinery used in the timber industry 
(mainly veneer manufactoring) from steel shot embedded in trees. This caused 
a pressure to develop softer shot alternatives (“forest shot”) such as bismuth, 
tin and wolfram products. Since then it has been a demand (from the forestry 
and not law), that hunters use these shot types for forest hunting.  
 
However, it now seems like this special management is out-dated. There are 
more elements: The amount of timber that goes to veneer cutting is decreasing. 
Veneer factories use more robust machinery and have also developed detection 
equipment to localize foreign bodies in the timber before cutting. Since 2007 
there has been no approval procedure for forest shot. In addition, forest shot 
(bismuth or tungsten) are very expensive. Etc. 
 
I work on collecting data on the issue and one method is interviews with the 
forestry in Denmark and also the timber industry. I have interviewed Danish 
sawmills but lack input from the more sophisticated industry, mainly the ve-
neer industry.  
 
On this background I hope you can help me with feedback on the following 
questions: 

� Do you work with timber (beech or oak) from Denmark? 
� Have you any incidences that hard gunshot (fi steel shot, zinc shot or 

other types) have caused damage to veneer cutting knifes? 
� If so, how big is this "problem" compared to damages caused by other 

foreign bodies? 
� Can you give a short description of foreign bodies that cause damage 

(nails, rifle bullets, etc.)? 
� Do you have any kind of detection equipment to localize foreign bodies 

in the logs before cutting? 
� In general: Do you regard the question of forest shot as being of central 

importance to your business? 

I hope very much you are able to assist. If anything is unclear, please let me 
know. 
 
 
Your sincerely, 



i n s t i t u t  f o r  g e ov i d e n s k a b
o g  n at u r f o rva lt n i n g

kø b e n h av n s  u n i ve r s i t e t
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