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Nyhedsbrev 01/10 
 

til JKF-formænd og -repræsentanter i grønne råd 

 

Kære alle: 

 

I dag offentliggjorde miljøminister Troels Lund Poulsen (V) de 246 landplaner under Natura 

2000-paraplyen og 23 vandplaner fordelt over hele landet. Samtidig med, at ministeren på et 

pressemøde på Christiansborg orienterede pressen om baggrund og overordnet hensigt med 

den naturforbedrende indsats, der skal ske indtil 2015, blev alle miljøregionernes forslag lagt 

ud på By- og Landskabsstyrelsen hjemmeside. 

 

Du kan gå direkte til oversigten over alle Natura 2000-planerne på webadressen: 

 

http://www.blst.dk/Vandognatur/Natura2000-planer/Se_Natura2000-

planerne/Se_natura2000_planerne.htm 

 

Og for vandplanerne på adressen: 

 

http://www.blst.dk/Vandognatur/Vandplaner/Se_vandplanerne/ 

 

Bemærk også, at hvis du vil nøjes med at se, hvilke Natura 2000-områder, der er i din 

kommune, kan du få en oversigt på adressen: 

 

http://www.blst.dk/Vandognatur/Natura2000-

planer/Hvilke_planer_hoerer_til_hvilke_kommuner/ 

 

Jeg skriver udtrykkelig forslag, for i de næste otte uger er planerne i forhøring i kommunerne. 

Derefter skal der tilrettes i forslagene i det omfang, protester/alternative forslag fra 

kommunerne skal indarbejdes i den endelige udgave, som derefter lægges ud til offentlig 

høring i seks måneder; med ministerens egne ord sker det ”til sommerferien”. 

 

Som I kan se, går der endnu en rum tid, før I lokalt i JKF kan komme i gang med at udarbejde 

høringssvar til forslagene til naturbevaring/forbedring af naturtilstanden i Natura 2000-

områderne i jeres kommune. Men derfor kan man jo godt kigge på papirerne allerede nu for at 

se, hvilken vej vinden blæser. Husk blot, at det ikke er de endelige forslag. Der kan komme 

ændringer, inden den offentlige høringsfase starter ”til sommerferien”. 

 

Jeg har i formiddags hurtiglæst en håndfuld forslag dækkende naturtyper fra det meget tørre 

til det meget våde og er ikke stødt på forslag, der for alvor udfordrer jægerinteresser! Men for 

at få et sandt billede af tendenser i dette meget omfangsrige materiale, vil vi i Vand- og 

Naturudvalget så hurtigt som muligt gennemføre en screaning af alle forslag – både 

vandplaner og naturplaner. Når den undersøgelse er gennemført, vil I få resultaterne ud i form 

af et særligt nyhedsbrev – dette som en hjælp til i jeres lokale grønne råd i kommunernes 

høringsperiode at pege på problemer i forhold til både jægernes overordnede natursyn og til 

specifikke, lokale jægerinteresser. 
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I den forbindelse vil jeg gerne opfordre specielt medlemmerne af Grønt Råd til at gøre en 

indsats for, at man i jeres kommune netop inddrager rådet i overvejelserne om, hvordan man 

på rådhuset vil forholde sig til miljøregionernes forslag. Hvis ikke der allerede er planlagt et 

møde om dette i løbet af de næste otte uger, kunne I slå et slag for, at Grønt Råd i jeres 

kommune mødes inden høringsfristens udløb. 

 

Se også orientering/kommentar i dag om de nu offentliggjorte forslag på Jægerforbundet 

hjemmeside – www.jaegerforbundet.dk 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Rys  
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