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Kalø, den 6. juli 2009 

 

18. Nyhedsbrev 
 

til DJ-repræsentanter i grønne råd og JKF-formænd 

 

Kære alle 

 

Generelt: Der er sommerferie både i det politiske liv og i centraladministrationen, så der sker 

meget lidt eller intet på Christiansborg eller i ministerier og styrelser – i alle fald på de 

områder, der særligt interesserer os. Debatten om regeringens Grønt Vækst-pakke er 

forstummet, og Natura 2000-projektet er sat på ”Hold” indtil videre. Én enkelt undtagelse er 

der dog – Naturklagenævnet. Nævnet har i sidste uge truffet afgørelse i to sager, som er af 

stor betydning for DJ. I fredags kom afgørelsen i sagen om Klelund-projektet, hvor ejerne fik 

tilladelse til at hegne 1.400 hektar af den 1.640 hektar store plantage. Dermed er der udsigt til 

stop for vildtets frie bevægelighed på 14 kvadratkilometer naturområde – en skuffelse for både 

Jægerforbundet og Danmarks Naturfredningsforening (se kommentarer og yderligere info om 

sagen under pkt. 1). Men tidligere på ugen faldt der en anden afgørelse i Naturklagenævnet, 

som DJ er meget tilfreds med: Nævnet ophævede en fredningskendelse over det militære 

øvelsesterræn og omliggende skove uden for Næstved – en kendelse, som specifikt stoppede 

jagt i det 500 hektar store område. Her stod DJ og DN på hver sin side! 

Tilbage er kun at minde om, at der I jeres område måske for tiden er høringsfrist for forslag til 

kommuneplan. Se på denne adresse, hvilke kommuner har offentliggjort en kommuneplan: 

http://www.plan09.dk/Inspiration/kommuneplan2009 , og spørg for en sikkerheds skyld også i 

jeres lokale tekniks forvaltning, hvad status er på dette område; der kan være problemer i 

forhold til bevarelse af skydebaner! 

 

Øvrige emner i dette nyhedsbrev: 

 

1. Klelund Plantage kommer under hegn 

2. DN til EU om Tøndermarsken 

3. Om administrationen af naturbeskyttelsesloven 

4. Rapporter fra DMU 

 

 

Ad. 1:. Klelund Plantage kommer under hegn – den frie natur taber 

 

Sofie Kirk Christiansen, der igennem en årrække har kæmpet for at få lov til at etablere 

Danmarks største dyrehave, har nu fået Naturklagenævnets ord for, at hun uden at komme i 

karambolage med gældende lovgivning kan indhegne omkring 1.400 ud af plantagens godt 

1.650 hektar. Tilladelsen til dyrehaven blev oprindeligt givet af Vejen og Varde Kommuner, 

men såvel Jægerforbundet som Danmarks Naturfredningsforening og en lang række naboer 

klagede over beslutningen til Naturklagenævnet, men forgæves. 

 

- Jeg har i dag modtaget besked om, at nævnet har valgt at stadfæste kommunernes 

afgørelse, og dermed ser sagen ud til at være tabt, siger Jægerforbundets formand og tilføjer: 

- Vi har nu seks måneder til at beslutte, om vi vil prøve sagen ved domstolene, men jeg må 

erkende, at det er en ret klar afgørelse, som nævnet er kommet med, så vi skal selvfølgelig 

overveje nøje, om vi er villige til at ofre de penge, som en retssag koster. 

 

Kun et ud af ni medlemmer af Naturklagenævnet mente, at kommunernes tilladelse skulle 
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omstødes, og Ole Roed Jakobsen mener, at afgørelsen i sidste ende betyder, at den frie natur 

står tilbage som taber. 

 

- Jeg frygter, at denne afgørelse betyder, at vi fremover kommer til at se flere store private 

dyrehaver dukke op i den danske natur, og det er bestemt ikke i vildtets interesse. Den frie 

bevægelighed hindres, idet man jo både hegner vildt inde, men nok så væsentligt også hegner 

vildt ude. (uddrag fra DJ’s hjemmeside – www.jaegerforbundet.dk ) 

 

(PS: Når Naturklagenævnets afgørelse bliver lagt ud på nævnets hjemmeside, linker jeg til den 

– formentlig i næste nyhedsbrev. Rys) 

 

Ad. 2.: DN anmelder den danske forvaltning af Tøndermarsken til EU-kommisionen 

 

Læs mere på webadressen http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=1339&PID=8&NewsID=881  

 

Kommentar: Et rent politisk tiltag, som vel i grunden kun har til hensigt at skærpe den 

indenlandske opmærksomhed på problemet. Alle grønne organisationer – Jægerforbundet 

inklusive – ønsker sagen løst hurtigst muligt/ længe før, EU-maskineriet begynder at sende 

regeringen officielle breve om Tøndermarsken. 

 

Ad. 3.: Så er den her – den længe ventede opdaterede vejledning til administration af 

naturbeskyttelseslovens §3. 

 

De væsentligste områder, som er udbygget og opdateret i vejledningen er: 

 

Definitionen af biologiske overdrev samt ferske enge i marsken er ændret i overensstemmelse 

med 2004 ændringen af naturbeskyttelsesloven. 

Sammenhæng til de øvrige regler i naturbeskyttelsesloven er uddybet og opdateret særligt 

m.h.t. beskyttelsen af Natura 2000-områder. 

Sammenhæng til regler i skovloven, husdyrgodkendelsesloven, råstofloven, planloven, 

vandløbsloven, vandforsyningsloven, miljøbeskyttelsesloven, museumsloven og lov om drift af 

landbrugsjorder er indføjet og/eller opdateret. 

Domme og afgørelser fra Naturklagenævnet af principiel karakter er blevet indarbejdet i 

vejledningen med referencer til de konkrete afgørelser. 

Amternes §3-afgørelser fra 2006 er blevet bearbejdet statistisk og kan ses på By- og 

Landskabsstyrelsens hjemmeside. Eksempler på de hyppigste indgrebstyper, vilkår mv. er på 

dette grundlag blevet indføjet i vejledningen i relevant sammenhæng. 

Da vejledningen til § 3 nu er en selvstændig vejledning, er de mest generelt nødvendige afsnit 

om administrative bestemmelser indføjet sammen med henvisning til 

håndhævelsesvejledningen. 

 

Vejledningen er publiceret elektronisk, og der er indføjet relevante links til andet materiale. 

Den kan findes på www.blst.dk. via dette link: Vejledning om naturbeskyttelseslovens § 3 

beskyttede naturtyper. 

 

Kommentar: Denne vejledning får indflydelse på kommunernes behandling af §3-områder 

fremover. 

 

Ad.4.: Rapporter fra DMU 

 

Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet har 

http://www.drigstrupjagtforening.dk/www.jaegerforbundet.dk
http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=1339&PID=8&NewsID=881
http://www.drigstrupjagtforening.dk/www.blst.dk
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netop offentliggjort følgende faglige rapport: 

 

OVERDREV, ENGE OG MOSER. Faglig rapport fra DMU, nr. 727. Forfattere: R. Ejrnæs, B. 

Nygaard & J.R. Fredshavn 

 

Rapporten om overdrev, enge og moser giver en gennemgang af disse naturtypers variation 

og afgrænsning, med fokus på vegetationen og de faktorer som er bestemmende for naturens 

udvikling og status. For første gang gives der en oversigt over terrestriske vådområders 

forskellige naturtyper og deres følsomhed over for ændringer i vandets og næringsstoffernes 

kredsløb. På denne baggrund gives en oversigt over naturforvaltningens udfordringer i form af 

ideale målsætninger og pragmatiske virkemidler baseret på eksempler på prioriteringer og 

omkostningseffektivitet af forskellige virkemidler. Rapporten kan således læses som en 

introduktion til nogle af vores mest sårbare og truede naturtyper samt som et idéoplæg til 

naturkvalitetsplanlægningen i kommunerne. 

 

Rapporten kan frit downloades fra DMU's hjemmeside: http://www2.dmu.dk/Pub/FR727.pdf 

 

FLERE BÆVERE I VESTJYLLAND 

 

Bæverne i Klosterheden spreder sig fortsat. Forårets tælling i april viser at bestanden fortsat er 

stigende. Den skønnes nu at være på 121 dyr. 

 

http://www.dmu.dk/Udgivelser/DMUNyt/2009/10/ 

 

BEKÆMPELSE AF STORE MÅGER SKAL GIVE FLERE TERNER 

 

Danmark er forpligtet gennem EU’s fuglebeskyttelsesdirektiv til at beskytte splitternen. Derfor 

har staten bekæmpet de sølvmåger og svartbage som har truet ternen på en af dens vigtigste 

lokaliteter i Danmark – øen Hirsholm ud for Frederikshavn. Og bekæmpelsen ser ud til at bære 

frugt: Splitternernes ynglesucces og antal har været for opadgående siden bekæmpelsen satte 

ind i 2007. 

 

Læs mere i DMUNyt: http://www.dmu.dk/Udgivelser/DMUNyt/2009/11/splitterne.htm 

 

OMFATTENDE VÆRKTØJ TIL VURDERING AF PESTICIDSKADER PÅ NATUREN. 

 

Regeringen lægger i ”Grøn vækst” op til at erstatte den hidtidige indikator for 

pesticidbelastningen: behandlingshyppigheden med en ny, omregnet version: 

belastningsomfanget. I forbindelse med den fremrykkede evaluering af Pesticidplan 2004-2009 

har forskere fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) og Det Jordbrugsfaglige Fakultet (DJF), 

Aarhus Universitet, og Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet, haft til opgave at 

undersøge muligheden for et mere dækkende bud på en indikator og i den sammenhæng 

udviklet en indikator kaldet PestNaB. PestNaB afspejler pesticidernes naturbelastning bedre 

end både behandlingshyppigheden og belastningsomfanget. 

 

Læs mere i DMUNyt: http://www.dmu.dk/Udgivelser/DMUNyt/2009/11/pestnab.htm 

 

OVERVÅGNING AF YNGLEFUGLE I VEJLERNE, 2008. Arbejdsrapport fra DMU nr. 251. H.H. 

Nielsen & J.P. Kjeldsen (ornit.dk) 

 

I rapporten fremlægges resultater af overvågning af udvalgte arter af ynglefugle på 

http://www2.dmu.dk/Pub/FR727.pdf
http://www.dmu.dk/Udgivelser/DMUNyt/2009/10/
http://www.dmu.dk/Udgivelser/DMUNyt/2009/11/splitterne.htm
http://www.dmu.dk/Udgivelser/DMUNyt/2009/11/pestnab.htm
http://www.drigstrupjagtforening.dk/ornit.dk
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Fuglebeskyttelsesdirektivets Bilag I samt enkelte andre arter i Vejlerne i 2008. Overvågningen 

var i 2008 koncentreret om bl.a. rørdrum, sortterne og plettet rørvagtel. Der blev kortlagt 170 

territorier af rørdrum, hvilket er en fremgang i forhold til de foregående tre år. 

Sortternebestanden blev opgjort til 29-40 par, men ternerne havde svært ved at etablere sig 

på grund af tilgroning på ynglepladserne, og selvom fuglene gjorde to forsøg lykkedes det ikke 

at få unger på vingerne. Plettet rørvagtel havde med blot fem registrerede fugle en af de 

dårligste ynglesæsoner nogensinde. 

 

Rapporten kan frit downloades fra dette link: http://www.dmu.dk/Pub/AR251.pdf 

 

 

Så mange var ordene denne gang.  

 

God sommerferie til alle. 

 

Mvh. Rys  

 

http://www.dmu.dk/Pub/AR251.pdf

