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22. Nyhedsbrev 
 

til JKF-formænd og -repræsentanter i grønne råd 

 

Kære alle 

 

Siden sidste nyhedsbrev har der været kommunevalg – med mange brydsomme 

konstitueringer (den sidste aftale faldt først på plads her i kommunen – Syddjurs - i dag)! Men 

bortset fra underholdningsværdien i de manøvrer, der de sidste 14 dage er foregået mellem 

rød stue og blå stue på rådhusene, er der jo også udpeget formand og medlemmer i teknisk 

udvalg de næste fire år, og i mange kommuner kan det godt betyde ret nye relationer for det 

lokale JKF og ditto Grønt Råd, så her er noget at forholde sig til – bliver det nemmere eller 

sværere de næste fire år at varetage jægernes og jagtens sag her i kommunen? Det bliver nok 

svært at svare på, før det nye byråd træder til efter årsskiftet. Men er der plads til 

forbedringer, kunne det måske svare sig at smede, mens jernet er varmt. Det har de gjort i 

Billund kommune (se pkt. 3). Hvis andre har fortællinger på det felt, vil jeg gerne høre om det. 

 

Forleden blev der indgået den første delaftale mellem Miljøministeriet og Kommunernes 

Landsforening om forvaltningen af vådområder (Se pkt. 1). Parterne forhandler stadig om 

indsatsen for henholdsvis vandløb, grundvand og spildevand samt hvordan de kommende 

Natura 2000-forslag skal gennemføres (læs: hvem skal betale for hvad). Jeg følger op med 

fakta og kommentarer, så snart der er nyt på dette felt. Men for nuværende ser det forsat ud 

til, at de 246 forslag fra miljøregionerne først kommer i offentlig høring i løbet af marts 2010. 

 

Og så til et rent internt forhold: Jeg minder om, at tilmeldingsfristen for de to første kurser i 

præsentationsteknik – forventeligt i Middelfart og i Ringsted – er om en uge, tirsdag den 8. 

december klokken 12.00. Kursusbeskrivelsen fik I ud med det 20. nyhedsbrev, og samme kan 

ses på Side 5 i det kursuskatalog, der blev udsendt med Jæger nr. 11. 

Nordjyderne har forleden givet stærkt udtryk for, at der også bør holdes et kursus i 

præsentationsteknik nord for Limfjorden, hvilket vi i øjeblikket forsøger at få arrangeret. Så 

snart der er mere at melde om dette, sender jeg besked – evt. som et kort nyhedsbrev. 

 

Øvrige emner i dette nyhedsbrev: 

 

1. Aftale om etablering af nye vådområder 

 

2. DOF-kontrakt med Miljøministeriet 

 

3. Nyt fra vores egen verden 

 

4. Rapporter fra DMU 

 

 

 

1. Nye vådområder for én milliard 

 

Miljøministeren har den 27. november indgået aftale med Kommunernes Landsforening (KL) 

om etablering af nye vådområder og ådalsprojekter i Danmark for en milliard kroner. Det er en 

udmøntning af Grøn Vækst aftalen fra juni 2009. Allerede i starten af det nye år skydes 

indsatsen i gang. Kommunerne nedsætter tværkommunale styregrupper inden 1. marts 2010, 
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hvor de skal samarbejde om tilrettelæggelse af de mange store projekter. Etableringen af nye 

vådområder vil blive til i et tæt samspil mellem stat og kommuner, hvor staten skal bevilge 

midler til kommunerne og stå for køb og salg af den jord, som skal laves til vådområder. 

Samtidig vil staten og KL danne en national styregruppe, der har til opgave at følge den 

overordnede udvikling i vandoplandene. 

Målsætningen er at reducere udledningen af kvælstof til vandmiljøet med 1.130 tons inden 

2015, svarende til op til 10.000 ha vådområder. Projekter i ådalene skal føre til, at 

udvaskningen af fosfor til vandmiljøet reduceres med 30 tons. Der er afsat rundt regnet en 

milliard kroner fra 2010 til 2015, hvor midler fra EU's landdistriktsordning udgør en væsentlig 

del. Kommunerne får ansvaret for at indfri målsætningen, på nær projekter som skal etableres 

af private lodsejere. I januar 2011 vil regeringen og KL første gang gøre status over aftalen. 

Vådområder og ådalsprojekter vil indgå i de vandplaner, som Miljøministeriet sender i 

forhøring i kommuner og regioner primo januar 2010. Det sker som led i opfyldelse af EU's 

vandrammedirektiv. Samtidig sendes 246 Natura 2000-planer i forhøring. 

I begyndelsen af det nye år holder Miljøministeriet, KL og Kommunalteknisk Chefforening en 

fælles teknikerkonference med vand- og naturplanerne som tema. 

Se aftaleteksten mellem KL og Miljøministeriet her (pdf.) 

 

 

DOF samarbejder med Miljøministeriet om fuglebeskyttelse 

 

DOF, Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsens og By- og Landskabsstyrelsen har aftalt 

sammen at gennemføre initiativer, der på kort sigt kan medføre en forbedret bevaring af nogle 

af de mest akut truede fugle og en forbedret overvågning af Danmarks almindelige fuglearter. 

Aftalen er, at DOF stiller sine mange millioner data om fugle til rådighed, og Miljøministeriet 

yder et tilskud til dækning af omkostningerne. Aktiviteterne er bl.a.: 

 

• Optælling af engfugle og forbedring af de engfugleområder, der ejes og/eller administreres af 

Skov- og Naturstyrelsen 

• Beskytelse af hedehøgen, der yngler i dyrkede marker og derfor er i stor fare for at blive 

slået ihjel under høstarbejdet 

• Fortsættelse af punkttællingsprojektet, som har optalt Danmarks almindelige fugle hvert år 

siden 1975 

• Videreførsel og nyttiggørelse af DOFbasen, som er Danmarks største naturdatabase og 

rummer ca. 8 mio. fugleobservationer. 

• Udbredelseskort for syv udvalgte arter af ynglefugle, der overvåges i NOVANA-programmet: 

hvepsevåge, rørhøg, natravn, isfugl, sortspætte, hedelærke og rødrygget tornskade. 

Den samlede aftale omfatter et årligt tilskud på knap 900.000 kr. fra Miljøministeriet til DOF. 

 

 

3. Fra vores egen verden 

 

Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd (JKF) i Billund Kommune har bedt kommunen om at 

oprette et Grønt Råd, og det ser nu ud til, at jægerne bliver hørt. I hvert fald har det gamle 

byråd vedtaget at sende forslaget om dannelsen af et Grønt Råd videre til det nye byråds 

teknik- og miljøudvalg, der træder sammen efter nytår. 

- Da vi ved at, Billund Kommune gerne vil profilere sig som en grøn kommune, vil vi gerne 

opfordre politikerne til at overveje, om et grønt råd ikke ville være en stor fordel for 

kommunen. Vi ved, at de grønne organisationer er i besiddelse af en vidensbank, som 

politikerne kan høste af; det kan blandt andet være vore vandløb, det kan være skydebaner, 

motorbaner, regulering af skadevoldende vildt, affaldssortering, renholdelse i byerne, 

http://www.mim.dk/NR/rdonlyres/4C7AF8B5-65A9-4DA0-93F7-433C2A1AF617/0/20091127104126777.pdf
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dambrugene, statsskovene og mange andre ting, skriver Kim Ørum, formand for JKF Billund og 

Thorkil Nielsen, der er Grøn råds repræsentant i JKF Billund. (Kilde: JyskeVestkysten). 

 

 

4. Rapporter fra DMU-Kalø 

 

OM JAGTTIDER I DANMARK M.M.: Noer, H., Asferg, T., Clausen, P., Olesen, C.R., Bregnballe, 

T., Laursen, K., Kahlert, J., Teilmann, J., Christensen, T.K. & Haugaard, L. 2009: Vildtbestande 

og jagttider i Danmark: Det biologiske grundlag for jagttidsrevisionen 2010. Danmarks 

Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 288 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 742. 

 

Jagttiderne i Danmark revideres hvert tredje år. Rapporten tilvejebringer det biologiske 

grundlag for jagttidsrevisionen 2010 for i alt 42 arter, der aktuelt har jagttid i Danmark. For 

hver enkelt art sammenfattes den eksisterende viden om bestandens størrelse og udvikling 

samt jagtudbyttet, ligesom der gives en vurdering af jagtens bæredygtighed og det eventuelle 

behov for justeringer af jagttiden. Det biologiske potentiale for at give jagttid til yderligere 33 

arter vurderes i et særligt afsnit. 

 

Rapporten kan frit downloades fra DMU's hjemmeside: http://www.dmu.dk/Pub/FR742.pdf 

 

 

STATUS FOR DE JAGTBARE ARTER I DANMARK:De fleste bestande af de jagtbare arter har det 

rigtigt godt, men tre af de klassiske vildtarter, hare, agerhøne og ederfugl, er i problemer. Det 

fremgår af en 284-siders udredning som Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus Universitet 

(DMU) har udarbejdet som fagligt grundlag for revisionen af jagttiderne i 2010. Udredningen 

gennemgår bestandsudvikling og jagtlig udnyttelse for 42 jagtbare arter og vurderer for hver 

enkelt, om der er behov for ændringer i jagttiden. Udredningen vil være en væsentlig del af 

grundlaget når Vildtforvaltningsrådet skal anbefale de nye jagttider til miljøministeren. 

Kontakt: Seniorrådgiver Henning Noer, tlf. 8920 1541, hn@dmu.dk 

 

Læs mere i DMUNyt: http://www.dmu.dk/Udgivelser/DMUNyt/2009/19/jagttid.htm 

 

 

SATELLITTER FØLGER GRØNLANDS SJÆLDNE SÆL: Den spættede sæl, der tidligere var 

hovedleverandøren af skind til de grønlandske nationaldragter, er trængt og findes nu 

tilsyneladende kun i en lille bestand i kystfarvandet ved Kap Farvel (Nunap Isua) i Sydgrønland 

og enkelte andre steder i Vestgrønland. Som led i en miljøundersøgelse for Råstofdirektoratet 

under Naalakkersuisut (Selvstyret) er det for første gang lykkedes forskere fra Danmarks 

Miljøundersøgelser (DMU), Aarhus Universitet og Grønlands Naturinstitut at sætte 

satellitsendere på otte spættede sæler. Senderne informerer forskerne om dyrenes bevægelser 

i området og deres dykkeadfærd. Kontakt: Seniorforsker Rune Dietz, tlf. 4630 1938, 

rdi@dmu.dk, seniorforsker Jonas Teilmann, tlf. 4630 1947, jte@dmu.dk 

 

Læs mere i DMUNyt: http://www.dmu.dk/Udgivelser/DMUNyt/2009/19/sael.htm 

 

 

PESTICIDERS PÅVIRKNING AF NATUREN: Pesticider er skabt til at slå uønskede planter, 

svampe og insekter ihjel. Desværre skelner de ikke altid så nøje. De dræber eller påvirker 

også en mængde gavnlige organismer som ellers gør, at naturen i agerlandet kan være rig og 

varieret. Det er for eksempel humlebier både på markerne og i grøftekanter, markskel og 

hegn. En ny bog fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet fortæller om 

http://www.dmu.dk/Pub/FR742.pdf
mailto:hn@dmu.dk
http://www.dmu.dk/Udgivelser/DMUNyt/2009/19/jagttid.htm
mailto:jte@dmu.dk
http://www.dmu.dk/Udgivelser/DMUNyt/2009/19/sael.htm
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pesticiders effekter i naturen. Kontakt: Seniorforsker Morten Strandberg, tlf. 8920 1759, 

mst@dmu.dk 

 

Læs mere i DMUNyt: http://www.dmu.dk/Udgivelser/DMUNyt/2009/20/Pesticider.htm hvorfra 

der er link til bogen 

 

 

PROFESSOR I SÆLER OG ANDRE HAVPATTEDYR: Dr. scient. Rune Dietz, Afdeling for Arktisk 

Miljø, Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet, er pr. 1. november 2009 

udnævnt til professor inden for forskningsområdet ”Conservation biology of marine mammals”. 

Professor Rune Dietz, tlf. 4630 1938, mobil 2125 4035, rdi@dmu.dk 

 

Læs mere i DMUNyt: http://www.dmu.dk/Udgivelser/DMUNyt/2009/20/rdprof.htm 

 

 

Så mange var ordene for denne gang. 

 

Venlig hilsen 

 

Rys  
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