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20. Nyhedsbrev 
 

til JKF-formænd og -repræsentanter i grønne råd 

 

Kære alle 

 

I disse dage drøfter Folketinget regeringens forslag til finanslov for 2010, og dermed er der 

officielt åbnet for de (mange) forhandlinger, der skal afklare, hvilke partier kan stemme for 

hvilke udgifter næste år på statens budget. Dermed er regeringens Grøn Vækst-forslag og 

talrige tilknyttede projekter om naturforvaltning også på forhandlingsbordet f.s.v.a. indhold og 

økonomi. Forhandlingerne kommer til at strække sig langt ind i det nye folketingsår (som 

starter tirsdag, den 6. oktober), og den endelige finanslov vedtages formodentlig ikke før i 

begyndelsen af december; men længe inden da vil det være afklaret, hvilke 

naturforvaltningstiltag gennemføres – og til hvilken pris. Jeg vender tilbage med info om dette, 

når der er konkrete aftaler at informere om. 

 

Der er intet nyt om Natura 2000-projektet i forhold til det, jeg skrev i mit nyhedsbrev i juni 

(nr. 17), nemlig at miljøcentrene først offentliggør deres forslag engang i det nye år – 

medio/ultimo marts, så vidt jeg hører på vandrørene. Vandplanerne kan måske offentliggøres 

tidligere, da de ikke nødvendigvis skal forhandles med kommunerne først – ikke alle, i hvert 

fald. Men generelt: Der går lang tid, og dermed er det et faktum, at den gamle tidsplan er 

suspenderet. 

 

Men så bliver der tid til andre aktiviteter i JKF-regie og til at deltage i kurser både i dette 

efterår og i 1. kvartal 2010 (se nedenstående). 

 

Om afholdelse af pressekurser i dette efterår: Jeg minder om, at deadline for tilmelding til 

kurset i oktober (i Middelfart) er på tirsdag, den 15. ds. (jf. 19. nyhedsbrev). 

 

Tilmelding generelt til alle de udbudte kurser er p.t. meget begrænset, og for nuværende er 

både kursus i oktober og november i fare for at blive aflyst. For weekendkurset i december på 

Kalø er det efter min mening for tidligt at ytre nogen prognose. Hvis aftenkurserne i Middelfart 

og Ringsted aflyses, vil alle tilmeldte kursister få tilbudt plads på december-kurset på Kalø. 

 

Jeg skal også på given foranledning oplyse, at de pressekurser, der udbydes i dette efterår, 

indholdsmæssigt er de samme som kurserne i 1. kvartal d.å. – så godt som, da Henrik Bech og 

jeg har inkluderet lidt yderligere læsestof før kursusstart i forhold til sidste gang. 

 

 

Øvrige emner i dette nyhedsbrev: 

 

1. Kursusplan for 1. kvartal 2010 

 

2. Info om enkeltaktiviteter i JKF-regie 

 

3. Nordiske naturtyper trues af tilgroning 

 

4. Grågæs til tælling i hele Europa 
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Ad.1.: 

 

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

1. kvartal 2010 

 

Målgruppe: JKF-formænd og grønne repræsentanter samt medlemmer af Jægerforbundets 

kredsbestyrelser. JKF-medlemmer har fortrinsret. 

 

Kurserne gennemføres som aftenkurser (fra klokken 17.00 til 22.00) eller som weekendkursus 

– sidstnævnte på Kalø m. overnatninger og fuld kost. 

 

Emne: Præsentationsteknik 

 

Indhold: At øve kursisten i selvstændigt at planlægge, forberede og gennemføre en effektiv 

præsentation af et konkret emne eller projekt ved anvendelse af hensigtsmæssige 

præsentationsteknikker og præsentationsværktøjer, der er udvalgt på baggrund af målgruppen 

for præsentationen. Efter præsentationen kan deltageren evaluere forløbet ved brug af 

selvevaluering eller gennem deltagerevaluering. 

 

Bemærk: I tidsrummet mellem 1. og 2./3. modul forbereder eleverne hjemme en præsentation 

af et konkret emne. 

 

 

Tid og Sted samt tilmeldingsfrist: 

 

19. januar samt 25. og 26. januar – på Fyn (aftenundervisning). Tilmeldingsfrist: Endnu ikke 

fastlagt. 

 

09. februar samt 01.og 02. marts – på Sjælland (aftenundervisning). Tilmeldingsfrist: Endnu 

ikke fastlagt. 

 

19. 20. og 21. marts – på Kalø (weekendkursus). Tilmeldingsfrist: Endnu ikke fastlagt. 

 

 

 

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, 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 kursuslokalitet og 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 
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sådant arrangeret. 

 

Ad. 2.: JKF blev skabt først og fremmest for, at jagtforeningerne fik en repræsentation, der 

kunne matche den nye forvaltningsstruktur efter kommunalreformens gennemførelse, som 

flyttede en stor del af miljøkompetencerne fra (de nedlagte) amter til de nye storkommuner og 

lagde resten over i miljøcentrene. Dette var og er stadigvæk hovedformålet med JKF, men 

dette jægernes nye lokale fællesskab er ikke nogen spændetrøje, tværtimod. JKF kan bruges 

til meget andet end behandling af lokal naturforvaltning og ditto sager om skydebaner og 

andre miljøfølsomme områder, hvor jægerne og deres foreninger har noget ”i klemme” så at 

sige, og det er for mig en personlig fornøjelse kort at orientere om tre lokale projekter, som i 

dette efterår er organiseret og gennemført i JKF-regie. Der er andre eksempler end de tre 

nedenstående, men det er nu de tre, jeg har valgt ud til (forhåbentlig) inspiration for andre: 

 

 

a. Skydedag i Ulfborg. Den 29. august afviklede JKF i Holstebro en fælles skydedag for alle 

jagtforeningsmedlemmer i kommunen på skyttecentret i Ulfborg (se reportage og billeder fra 

arrangementet på Jægerforbundets webside den 2. september). Trods et rigtig dårligt vejr blev 

arrangementet en stor succes, som p.t. står til at blive gentaget i 2010 og forhåbentlig bliver 

en årlig tradition der på egnen. For mig at se en oplagt ide at kopiere i mange andre JKF – evt. 

i samarbejde med kollegerne i én eller flere nabokommuner. 

 

b. Oversigt over skydebanestatus. Den 25. august samledes godt en snes JKF-repræsentanter 

fra Kreds 7 i Herfølge for at drøfte skydebanesituationen i kredsen. Anledningen var, at i en 

Nordsjællandsk kommune står flere skydebaner til at blive nedlagt jf. det forslag til 

kommuneplan, der p.t. er til høring hos kommunens beboere. Det ansporede til, at JKF-

repræsentanterne den aften i Herfølge bestemte sig for først at skabe et overblik over status 

(inkl. kapacitet) for alle skydebaner i kredsen og derefter fremlægge denne status på vinterens 

kredsmøde som oplæg til en drøftelse af, hvad der kan gøres for at sikre alle 

jagtforeningsmedlemmer mulighed for relativt lokalt at træne skydning med både haglbøsse og 

jagtriffel de næste mange (30-40-50) år. På mødet i Herfølge blev det fremført, at nogle 

steder vil det formodentlig være fornuftigt at begynde at arbejde for at få skabt skydecentre 

med stor kapacitet til afløsning for en række mindre skydebaner, som efterhånden bliver 

nødlidende på grund af modstand fra lokalbefolkningen. Men arbejdet hen mod et skydecenter 

er en lang og besværlig vej, så det gælder om at komme i gang, hvis det er det, man vælger 

at gøre. 

 

 

Jeg tror, at man også i andre regioner måske kunne have gavn af at gøre som i Kreds 7, og 

JKF-systemet er brugbart til dette også. 

 

c. Grøn orientering af lokalpolitikere før valget. I forbindelse med kommunevalget (den 17. 

november) vil de grønne organisationer i Guldborgsund Kommune invitere de kommende 

kommunalpolitikere på en bustur for at tydeliggøre muligheder og udfordringer for den 

kommunale naturforvaltning. Det er DN, der er initiativtager til arrangementet, men ideen er 

god og hermed givet videre. 

 

 

Ad. 3.: Nordiske naturtyper trues af tilgroning. Se: 

www.blst.dk/Nyheder/Nyt_faktaark_Tilgroning_truer_nordens_enge_og_overdrev.htm 
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Ad.4.: I denne weekend tælles grågæs over hele Europa. Se: 

http://www.dof.dk/index.php?id=nyheder&s=nyheder&m=visning&nyhed_id=666  

 

Så mange var ordene for denne gang. I anledning af, at jagtsæsonen nu er i gang: Knæk og 

bræk derude! 

 

 

Venlig hilsen 

 

Rys  
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