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14. Nyhedsbrev 
 

til DJ-repræsentanter i grønne råd og JKF-formænd 

 

Kære alle 

 

Generelt: Det er ved at være høringssæson for kommuneplaner, som bliver udsendt i en lind 

strøm her i 1. kvartal – et par håndfulde kommuner har allerede offentliggjort planudkastet for 

kommunens udvikling frem til 2020. En kommuneplan indeholder retningslinjer for udvikling af 

(stort set) alt mellem himmel og jord i den nye storkommune – herunder (måske) også 

områder, som har jæger-interesse: skydebaner, forvaltning af kommunens områder (jagt i 

kommunale skove) og lignende. 

Derfor: Kast tid til anden et blik på denne hjemmeside 

http://www.plan09.dk/Inspiration/kommuneplan2009 og kontroller, om jeres lokale 

kommuneplan er sendt i høring. Det drejer sig om rigtig meget læsestof, hvis man skal 

igennem alt, men langt mindre kan også gøre det – for eksempel planforslag om de ovenfor 

nævnte emner. Bemærk i den forbindelse, hvornår der er høringsfrist! 

Skulle der være brug for hjælp herfra, så kontakt venligst mig, og jeg vil straks ”pudse” vores 

mest vidende fagmedarbejder på jer! 

Specielt til medlemmerne af Grønt Råd: I vil formodentlig helt automatisk få kommuneplanen 

til høring i rådet. Hvis det trækker ud, så spørg i teknisk forvaltning til sagen. Der kunne være 

forslag i planen, som I som jæger-repræsentant skal forholde jer til. Så derfor … 

 

 

 

Øvrige emner i dette nyhedsbrev: 

 

1. Danmark i top, når det gælder naturforvaltning 

2. DMU-rapport om fuglene i Tøndermarsken 

3. Status (også fra DMU) for rødliste-arter 

4. Status for de kommende JKF-kurser 

 

 

 

Ad. 1.: EU roser dansk natur-udpegning 

Danmark er blandt de bedste i Europa, når det gælder om at udpege arealer, hvor naturen 

skal have særlig beskyttelse. Kun Belgien, Italien og Holland er på niveau med Danmark. Det 

fremgår af det seneste naturbarometer fra EU kommissionen. Vurderingen omfatter alle 27 

lande i EU, og hvert land får en bedømmelse for udpegning af fuglebeskyttelsesområder og for 

udpegning af habitatområder. De to typer kaldes under et for Natura2000. I begge kategorier 

ryger Danmark ind blandt de bedste. Kun fem af de 27 lande opfylder kravene til udpegning af 

habitatområder. Og kun syv af de 27 lande opfylder kravene til fuglebeskyttelsesområder. 

EU lægger i bedømmelsen vægt på den samlede størrelse af det beskyttede areal. Egekrat, 

højmoser, strandenge, overdrev og andre af landets vigtigste naturtyper skal samtidig være 

effektivt beskyttet. Danmark har i alt udpeget 254 habitatområder og 113 fugleområder. 

Tilsammen dækker de 8,3 procent af Danmarks landareal og 12,3 procent af havet. 

Danmark udsendte ved årsskiftet forslag til 12 nye naturområder på havet. Muslingebanker, 

boblerev og marsvin får på den måde en bedre beskyttelse. Forslaget er udsendt efter EU's 

opgørelse og indgår derfor ikke i den aktuelle vurdering fra EU. Naturen i de udpegede 

områder vil snart få et løft. Det første skridt bliver taget, når planer for alle arealer bliver sendt 

i høring i forlængelse af grøn vækst, til foråret. 

(se også omtalen på www.jaegerforbundt.dk i dag). 

 

Kommentar: Dette er vand på vores mølle i den kamp, som kun lige er begyndt med DOF/DN, 

der med djævelens vold og magt vil have yderligere (jagt-)indskrænkninger i 

fuglebeskyttelsesområderne. 

 

http://www.drigstrupjagtforening.dk/www.jaegerforbundt.dk


www.drigstrupjagtforening.dk 
Information fra JKF - Jægernes Kommunale Fællesråd 

 

 

 

Ad. 2: Rapporter om fugle i Tøndermarsken 

 

Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, Danmarks Miljøundersøgelser, har netop offentliggjort 

følgende rapport: ”Rastende vandfugle i Margrethe Kog og på forlandet vest for 

Tøndermarsken, 1984-2007. - Faglig rapport fra DMU, nr. 702.” 

Margrethe Kog vest for Tøndemarsken blev etableret i 1982 efter bygningen af det Fremskudte 

Dige. Ved bygningen af diget blev det fra flere sider påpeget, at tusindvis af rastende 

trækfugle ville forsvinde. For at kompensere for dette tab af natur, besluttede Folketinget, at 

der skulle etableres en saltvandssø i Margrethe Kog. I rapporten gennemgås udviklingen i 

årene 1984-2007 for 29 almindelige vandfuglearter. Antallet er stigende for omkring 30 

procent af arterne, for andre 30 procent er tallene stabile, og for de sidste er de faldende. 

I saltvandssøen viser de fleste arter faldende antal, men arter som almindelig ryle og islandsk 

ryle forekommer i antal op til hhv. 56.000 og 27.000 individer, og deres antal er stigende 

gennem perioden. Analyserne viser også, at antallet af fugle i saltvandssøen langt overstiger 

de antal, som en oprindelig prognose forudsagde. Saltvandssøen har således mere end opfyldt 

sit formål. 

Rapporten kan læses/downloades fra dette link: http://www2.dmu.dk/Pub/FR702.pdf 

 

 

 

Ad. 3.: Dårlig status for mange rødliste-arter 

 

DMU har offentliggjort en rødliste-status for i alt 1.256 arter af danske insekter, svampe og 

karplanter. Status viser, at hver tredje af de arter hvor der findes tilstrækkelige data er 

kategoriseret som truet i mindre eller større grad eller som forsvundet fra Danmark. Fire af de 

1.256 arter er forsvundet i forhold til den forrige status i 1997. 

Læs om resultaterne i DMUNyt nr. 2 på http://www.dmu.dk/Udgivelser/DMUNyt/2009/2/ 

 

 

 

Ad. 4.: Kurserne i forhandlingsteknik i Middelfart og Ringsted er fuldtegnede (så rigeligt, 

endda) og gennemføres. Det samme gælder pressekurset i Middelfart. På pressekurset i 

Ringsted den 24., 25. og 26. marts er der stadig ledige pladser; deadline for tilmelding er på 

mandag, den 16. ds. klokken 12.00, så interesserede kan nå det endnu. 

 

Hvad angår weekendkurserne i Viborg – den 6., 7. og 8. marts (pressekursus) og den 27., 28. 

og 29. marts (forhandlingsteknik) – er status, at der p.t. kun er tilmeldt en halv snes på hvert 

kursus (der er 20 pladser på hvert kursus). Deadline for tilmelding til Viborg er onsdag, den 

25. februar klokken 12.00. 

Håber på yderligere tilmeldinger, så alle kurser kan gennemføres. 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

 

Så mange var ordene for nu. Venlig hilsen 

 

Rys  

 

 

http://www2.dmu.dk/Pub/FR702.pdf
http://www.dmu.dk/Udgivelser/DMUNyt/2009/2/

