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12. Nyhedsbrev 
 

til DJ-repræsentanter i grønne råd og JKF-formænd 

 

Kære alle 

 

Et par tunge sager og én lettere her på tærskelen til den søde juletid: 

 

1. Kursusplan 1. kvartal 2009 for JKF-formænd og repræsentanter i Grønne Råd 

 

2. Vigtig rapport fra EU 

 

3. DMU-rapport om status for Vandmiljøplan III 

 

Ad. 1.: 

 

Kursusplan for JKF-formænd og DJ-repræsentanter i kommunernes grønne råd 

 

gældende for 1. kvartal 2009 

 

Målgruppe: JKF-formænd og grønne repræsentanter samt Kredsbestyrelser. JKF-medlemmer 

har fortrinsret. 

 

Kurserne gennemføres som aftenkurser (fra klokken 17.00 til 22.00). 

 

1. Kursusbeskrivelser 

 

a. Forhandlingsteknik (3 moduler) 

 

Deltagerne skal efter kurset være i stand til at kunne gennemføre helt operationelle 

forhandlinger med forskellige interessenter. Der lægges vægt på at bibringe deltagerne en 

viden om forskellige forhandlingsstile og –situationer. Deltagerne skal desuden være i stand til 

at vurdere udviklingen i en forhandling og således kunne anvende forskellige spørge- og 

lytteteknikker, der styrker egen forhandlingsposition. 

 

OBS: Der må påregnes hjemmearbejde i begrænset omfang. 

 

b. Omgang med pressen (3 moduler) 

 

Efter kurset skal deltagerne have kendskab til hvordan man bruger pressen aktivt til fremme 

af DJ’s interesser, herunder hvordan man sikrer god presseomtale lokalt. 

 

En vigtig del af kurset er øvelser i reaktioner og adfærd, når pressen ”pludselig dukker op” 

d.v.s. træning i at udtale sig til både elektroniske og trykte medier. 

 

Kurset er en vekselvirkning mellem teori og praktiske øvelser. 

 

OBS: Der må påregnes hjemmearbejde i nogen omfang. 

 

Tid og Sted: 

 

Forhandlingsteknik: 

 

Den 3., 4. og 5. februar 2009 på Danmarks Jægerforbund Kalø, Molsvej 34, 8410 Rønde. 

 

Den 17., 18. og 19. februar 2009 på Byggecentrum, Hindsgavl Alle 2, 5500 Middelfart. 

 

Den 3., 4. og 5. marts 2009 på Hotel Scandic Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted. 
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Omgang med pressen: 

 

Den 10., 11. og 12. marts 2009 på Danmarks Jægerforbund Kalø, Molsvej 34, 8410 Rønde. 

 

Den 17., 18. og 19. marts 2009 på Byggecentrum, Hindsgavl Alle 2, 5500 Middelfart. 

 

Den 24., 25. og 26. marts 2009 på Hotel Scandic Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted. 

 

Ang. tilmelding til ovennævnte kurser: 

 

Tilmelding skal foregå skriftlig til undertegnede enten pr. brev eller pr. E-mail (Adresserne er: 

Johannes Rysgaard, Danmarks Jægerforbund Kalø, Molsvej 34, 8140 Rønde eller 

rys@jaegerne.dk) med tydelig angivelse af, hvilket kursus og på hvilken af de tre lokaliteter, 

man ønsker at deltage. 

 

Jeg bekræfter tilmeldingen umiddelbart efter modtagelse og oplyser ”bookingnummer” ved 

samme lejlighed. Jeg giver endelig besked om gennemførelse, når sidste tilmeldingsfrist er 

overskredet. 

 

Alle tilmeldinger bliver noteret i den rækkefølge, de er indgået, så i tilfælde af overtegning, 

bliver de første 20 tilmeldte til et kursus optaget. Evt. overskydende tilmeldinger bliver tilbudt 

plads på et af de to andre kurser, hvis der er ledige pladser. I tilfælde af så mange 

overskydende tilmeldinger, at der er kursister nok til ét opsamlingskursus, forsøger jeg at få et 

sådant arrangeret. 

 

Tilmeldingsfrist for kurserne ”Forhandlingsteknik” er mandag, den 19. januar 2009, klokken 

12.00. 

 

Tilmeldingsfrist for kurserne ”Omgang med pressen” er mandag, den 16. februar 2009, 

klokken 12.00. 

 

Ad. 2: EU og Natura 2000 

 

Gennemlæsning af den i foråret opdaterede "Vejledning om jagt i medfør af Rådets direktiv 

79/409/EØF om beskyttelse af vilde fugle" viser klart, at danske jægeres jagt på vores 

trækkende vandfuglearter ligger helt i tråd med EU-kommissionens krav til fornuftig 

jagtudøvelse. 

 

Dermed vil det 92 sider lange dokument kunne blive et godt og brugbart instrument i 

kommende diskussioner om eventuelle jagtindskrænkninger i Natura-2000 områderne. 

 

Vejledningen fastslår, ligesom senest miljøkommissær Stavros Dimas, at der ingen 

modsætning er mellem Natura-2000 områder og jagt, men af jagten skal foregå på et 

fornuftigt grundlag. 

 

Det fornuftige grundlag for jagt i EF-fuglebeskyttelsesområderne blev med stor fremsynethed 

skabt ved jagtlovsforliget i 1993, hvor der med bl.a. DJ og DOF som samarbejdspartnere blev 

etableret omkring 40 jagt- og forstyrrelsesfri områder i forbindelse med de danske 

fuglebeskyttelsesområder. Dermed fik trækfuglene de fristeder til at hvile og fouragere, som 

betyder at de kan tåle den forstyrrelse, som vores jagt udsætter dem for. Vejledningen roser 

flere gange Danmark for med denne lovgivning at være et mønstereksempel for resten af EU. 

 

Og når DOF i sine fremsendte ideer til Natura-2000 forvaltningen og i offentligheden i øvrigt 

udtaler, at der skal være forbud mod jagt på fuglebeskyttelsesområdernes udpegningsarter, 

d.v.s. de arter, som har været årsag til, at fuglebeskyttelsesområdet i sin tid blev etableret, så 

fremgår det hverken af EF-fuglebeskyttelsesdirektivet eller af den omtalte vejledning. 

 

Der er med andre ord hverken lovgivningsmæssige eller biologiske grunde til at indskrænke 
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vores jagtmuligheder i Natura-2000 områderne. 

 

Christian Clausen, fmd. f. Vand- og Naturudvalget 

 

Kommentar: I kan hente rapporten på dette link: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/hunting_guide_

da.pdf 

 

JKF-formændene får alle tilsendt en trykt udgave af rapporten – inden jul, formodentlig. Det er 

ulig nemmere at slå op på relevante steder, når man har rapporten liggende – ikke mindst, 

hvis der skulle blive brug for det under møder/forhandlinger i Grønt Råd i de kommende 

måneder, når Natura 2000-forslagene skal behandles. 

 

Ad. 3.: VANDMILJØPLAN III FEJLER PÅ KVÆLSTOF: Virkemidlerne i Vandmiljøplan III er 

utilstrækkelige til at nå den ønskede reduktion i kvælstofudvaskningen fra landbruget i 2015. 

Planen har således hidtil ingen sikker effekt haft i form af en mindre kvælstofudvaskning til 

vandmiljøet. Derimod ser det ud til, at den ønskede halvering af landbrugets fosforoverskud 

nås. Endelig vil planens mål om etablering af yderligere 50.000 hektar dyrkningsfrie randzoner 

langt fra blive opfyldt. Tværtimod er arealet med dyrkningsfrie randzoner faldende. 

 

Læs mere på http://www.dmu.dk/Nyheder/vmpIII.htm 

 

Kommentar: Denne rapport er en meget væsentlig del af baggrunden for regeringens 

beslutning om at stille tidsplanen for det videre arbejde med Natur 2000-forslagene i bero, 

indtil der er skabt overblik over omkostningerne ved at genoplive Vandmiljøplan III. I 

skrivende stund forlyder det i det faglige miljø omkring Natura 2000-projekterne, at 

udsættelsen for offentliggørelsen af miljøcentrenes konkrete forslag bliver så lang som til 

februar/marts 2009 – mindst! 

 

Så mange var ordene denne gang. Jeg regner ikke med at udsende flere nyhedsbreve i år, så 

derfor: 

 

Glædelig Jul og Godt Nytår til alle! 

 

Tak for det nu snart forgangne år. Det er en ren fornøjelse at have jer som kunder i butikken! 

 

Venlig hilsen 

 

Rys  
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