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15. Nyhedsbrev 
 

til DJ-repræsentanter i grønne råd og JKF-formænd 

 

Kære alle 

 

Generelt: Først en redegørelse for tingenes tilstand på Natura 2000-området. Sagen er, at 

miljøregionernes udspil med forslag om de kommende års tiltag ang. naturforvaltning af de 

244 Natura 2000-områder over hele landet nu i flere måneder har afventet regeringens 

såkaldte ”Grøn vækst” udspil, der skulle være kommet for længe siden, men hele tiden er 

blevet udskudt, fordi det ministerudvalg, der har opgaven, stadig arbejdede med de konkrete 

forslag – som bliver en dyr pakke; mange milliarder. Netop de mange mia. i regeringens 

forventede udspil har sat miljøregionernes arbejde med at konkretisere forslagene på både 

vandområdet og på land på ”hold”, for der er næppe penge til alt, hvad man kan ønske sig på 

de forskellige niveauer. 

Al den udsættelse, som også har givet alvorlig ballade på Christiansborg, hvor både 

oppositionspartierne og DF har kaldt forsinkelserne en skandale, får også direkte indvirkning 

på jeres arbejde med Natura 2000-projektet; i stedet for i vintermånederne i ro og mag at 

kunne gennemarbejde de konkrete forslag og fremsende modforslag/kommentarer til det, der 

ikke passer jægerne, får I nu formentlig opgaven engang i løbet af forsommeren, hvor der er 

meget andet at tage sig til. Surt show, i grunden, men der er ikke noget at gøre ved det p.t.. 

Status i dag er, at man i miljøministeriet helt uden for citat mener, at Grøn Vækst-forslagene 

bliver offentliggjort lige efter påske, altså om 14 dage. I miljøregionerne er det en 

tommelfingerregel, at derefter går der otte uge, før man er klar til at offentliggøre konkrete 

Natura 2000-forslag; først skal der holdes formøder med kommunerne om forslagene, og der 

skal også skabes klarhed over, hvad regeringens forslag vil koste, for der er som sagt ikke råd 

til det hele. For nuværende er man i kommunerne meget på vagt, for hvor skal pengene (det 

bliver også mange mia.) komme fra til de næste seks års lokale naturplejeprojekter? Derfor er 

det min vurdering, at i langt de fleste tilfælde, vil de konkrete forslag fra miljøregionerne være 

helt uproblematiske set med jægerøjne, men det ved vi som sagt først helt konkret engang i 

forsommeren (primo juni). Der, hvor det måske kommer til at knibe mest, er på vandplanerne. 

Men lad os ikke tage sorgerne på forskud! 

 

Nu til noget helt andet – og alligevel ikke: I morgen går jeg på ferie og er først tilbage på 

kontoret den 6/7 maj. Det har længe naget mig at tænke på, at flodbølgen af Natura 2000-

forslag kom rullende, mens jeg tullede rundt nede i varmen, for så bliver der travlhed her 

(både for min ringhed og biologerne). Men det kommer tilsyneladende ikke til at ske, hvilket 

jeg på egne vegne er meget lettet over. 

Men skulle der blive noget, I gerne vil have hjælp til i mit fravær, så er her, hvad I kan gøre: 

Drejer det sig om ”grønne” sager af enhver art, så ring eller skriv til biologerne Niels Henrik 

Simonsen (8888 7508, nhs@jaegerne.dk ) eller Bent O. Rasmussen (8888 7502, 

bor@jaegerne.dk ). Drejer det sig om systemsager, så kontakt lederen her på Kalø, Carsten 

Spanget (8888 7506, cas@jaegerne.dk ). Så vil de prøve at hjælpe jer a.s.a.p.! 

 

 

Øvrige emner i dette nyhedsbrev: 

 

1. Rapporter fra DMU 

2. Biotopplanvejledning klar 

3. DOF-rapport om værdien af vandhuller og småmoser 
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Ad 1.: To rapporter om skarvforvaltning 

 

Forvaltende indgreb i danske skarvkolonier 1994-2008. - Omfang og effekter af oliering af æg, 

bortskræmning og beskydning. - Arbejdsrapport fra DMU, nr. 249. Af T. Bregnballe & J. 

Eskildsen 

Rapporten sammenstiller og vurderer effekterne af de indgreb, især oliering af æg og 

bortskræmning, som Skov- og Naturstyrelsen har gennemført i danske skarvkolonier i 1994-

2008. Indsatsen har især rettet sig mod at forhindre dannelse af nye skarvkolonier eller at 

undgå, at nye kolonier voksede sig store. Siden 2002, hvor der kom en ny forvaltningsplan for 

skarv, har der desuden været gennemført oliering af æg i enkelte større kolonier for at hindre 

klækning af æg. Op til en tredjedel af alle skarvkolonier og en femtedel af alle skarvreder i 

Danmark har i et enkelt år været udsat for en eller flere former for forvaltning, især oliering af 

æg. Indgrebene har forhindret yderligere vækst i ynglebestanden i lokalområder og har 

formentlig bidraget til, at den samlede ynglebestand i Danmark er gået tilbage i de seneste år. 

Rapporten kan frit downloades fra DMU's hjemmeside: http://www2.dmu.dk/Pub/AR249.pdf 

Nedbringelse af antallet af skarver i Ringkøbing og Nissum Fjorde. - Forvaltningstiltagene og 

deres effekter. Arbejdsrapport fra DMU, nr. 250. - Bregnballe, T., Amstrup, O., Bak, M., 

Bøgebjerg, E., Sterup, J. & Hounisen, J.P. 

Rapporten indeholder resultater af et projekt, der blev iværksat for at høste erfaringer med at 

bruge oliering af æg og beskydning som redskaber til at nedbringe antallet af skarver i 

ynglekolonier og i områder, som benyttes af skarver efter ynglesæsonen. Efter i fem år at 

have olieret de fleste skarvæg i Ringkøbing Fjord var yngleantallet i fjorden halveret, men da 

fødeforholdene pludseligt blev forbedret, indvandrede skarver fra andre yngleområder. Hyppig 

beskydning over nogle dage i jagtsæsonen nær skarvernes raste- og overnatningspladser i 

Nissum Fjord fik mange skarver til at trække mod syd tidligt på efteråret. Spredt beskydning i 

Ringkøbing Fjord havde ingen effekt på antallet af skarver, heller ikke i de efterfølgende år. 

Rapporten kan frit downloades fra DMU's hjemmeside på dette link: 

http://www2.dmu.dk/Pub/AR250.pdf 

 

 

Ad. 2: Biotopplanvejledningen er klar – se 

http://www.skovognatur.dk/Nyheder/Marts2009/biotopplan.htm 

 

 

Ad. 3: DOF: Danmarks lille natur er vigtig for ynglefugle 

Mange jægere vil med tilfredshed læse en nylig udsendt rapport fra DOF om værdien af 

vandhuller og små moser spredt i agerlandet. Disse biotoper, som jægere har skabt tusindvis 

af, er vitale for bestandene af flere af vores almindelige fuglearter. Her er noget, som jægere 

og ornitologer kan være 100 procent enige om. Læs mere på 

http://www.dof.dk/index.php?id=nyheder&s=nyheder&m=visning&nyhed_id=604  

 

 

Så mange var ordene. Vi høres ved om en måneds tid. 

 

Venlig hilsen 

 

Rys  

 

PS: Husk at meddele mig, hvis I skifter email-adresse, tlf. nr., adresse mm. Også nye folk på 

posterne JKF-formænd og grønne repræsentanter. 
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