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10. Nyhedsbrev 
 

til DJ-repræsentanter i grønne råd og JKF-formænd 

 

Kære alle 

 

Dette nyhedsbrev har kun to punkter: 

 

1. Deadline for præsentation af Natura 2000-forslag udsat til efter nytår 

2. Dagorden for de kommende møder for JKF-formænd og repræsentanter i Grønne Råd 

 

Ad.1: Som jeg tidligere har orienteret jer om, tydede det mere og mere på, at den oprindelige 

tidsplan for færdiggørelse af Natura 2000-forslagene fra biologerne i de regionale miljøcentre 

ikke var realistisk; forsinkelser hen over sommeren resulterede i, at miljøcentrene ikke var i 

stand til at gennemføre de planlagte uofficielle møder med kommunerne om de påtænkte 

forslag i løbet af oktober, og dermed kunne man allerede nu forudse, at den officielle 

skæringsdato for offentliggørelsen af alle forslag fra miljøcentrene, den 22. december d.å., 

med en høringsfrist derefter frem til den 22. juni 2009, ikke kunne overholdes. Det har man nu 

taget konsekvensen af i Miljøministeriet, og i går udsendte By- og Landskabsstyrelsen følgende 

meddelelse: 

Mere helhed i vand- og naturplaner 

 

Der skal mere helhed ind i den samlede miljøindsats. Derfor kommer der til at gå endnu et par 

måneder, før By- og Landskabsstyrelsen sender forslag til vand- og naturplaner til høring. Det 

har Ministerudvalget for Grøn Vækst besluttet. 

 

Udvalget mener, at ny viden på miljøområdet og nye initiativer i forbindelse med Grøn Vækst 

gør det nødvendigt at se på de mange miljøtiltag under ét. Det forventes, at høringen i stedet 

kan gå i gang efter nytår, når Grøn Vækst-udvalget har fremlagt sit oplæg. 

 

"De kommende vand- og naturplaner er sammen med regeringens udspil om Grøn Vækst en 

historisk mulighed for at forbedre det danske miljø. De to ting skal ses i en samlet helhed for 

at få det bedst mulige resultat med den størst tænkelige effekt. Derfor har ministerudvalget 

bag Grøn Vækst besluttet at udsætte forhøringen af vand- og naturplanerne til umiddelbart 

efter offentliggørelsen af Grøn Vækst," siger miljøminister Troels Lund Poulsen. 

 

I kan derfor ikke regne med at have overblik over, hvad man i miljøcentrene har tænkt sig, 

der skal ske på vand- og naturområdet f.s.v.a. pleje- og bevaringsforanstaltninger i jeres 

lokale Natura 2000-områder før tidligst den 22. februar 2009. 

 

Om det har jeg egentlig kun ét at sige lige nu: Så får vi da fred i julen! Yderligere info om 

baggrund og kommentarer til, hvad udsættelsen betyder – ikke mindst Grøn Vækst-effekten - 

vil jeg præsentere på de kommende møder med jer (se nedenstående). 

 

 

Ad. 2: Hermed adresser m.m. for de kommende info- og debatmøder. Jeg vil gerne 

understrege, at kan man ikke deltage i mødet i ens egen ende af landet, er man meget 

velkommen til at deltage i et af de to andre møder. Programmet for mødet er det samme alle 

tre steder. Der kræves ikke tilmelding på forhånd. Vi håber at se så mange af jer, som muligt! 

 

Tid & sted: 
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Torsdag, den 20. november, klokken 18.00, på Golf Hotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg 

(Kreds 1, 2 og 3) 

 

Torsdag, den 27. november, klokken 18.00, på Byggecentrum, Hindsgavl Alle 2, 5500 

Middelfart (Kreds 4 og 5)  

 

Onsdag, den 03. december, klokken 18.00 på Scandic Roskilde, Sdr. Ringvej 33, 4000 

Roskilde. (Kreds 6, 7 og 8) 

 

 

 

Dagsorden for Info- og debatmøder f. 

 

JKF-formænd og medlemmer af Grønt Råd 

 

18.00: Velkomst ved Carsten Spanget, Danmarks Jægerforbund, Kalø. 

 

18.05 – 19.00: Ole Roed Jakobsen, fmd. f. Jægerforbundet – Hvilken rolle skal 

Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd (JKF) spille i Danmarks Jægerforbund. 

 

19.00 – 19.30: Spisning (smørrebrød/snitter, øl og vand, kaffe og kage). 

 

19.30 – 20.00: Johannes Rysgaard – Hvor er vi i Natura 2000-processen, hvad sker der 

landspolitisk, og hvad vil vi på Kalø og i Rødovre kunne støtte jer med i det kommende arbejde 

med forslag til lokal naturforvaltning frem til 2016. 

 

20.00 – 20.30: Bent Rasmussen(Viborg)/Niels-Henrik Simonsen(Middelfart)/Trine Bergholtz 

(Roskilde) – kort omtale af de forventelige jagtproblematiske forslag i jeres landsdel (vis a vis 

den undersøgelse, der er foretaget i Vand- og Naturudvalget) + præsentation af ”kogebog” 

med opskrifter på, hvordan I kan forbedre forvaltningen af lokale naturområder ud over det, 

biologerne måtte forstille sig – vel at mærke forslag, som er vildtvenlige og som ikke koster 

noget eller meget lidt at gennemføre. 

 

20.30 – 21.55: Spørgsmål og svar med panelet samt debat og vidensudveksling på kryds og 

tværs i salen. Ordstyrer: Carsten Spanget. 

 

22.00: Afslutning v. Ole Roed Jakobsen 

 


