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23. Nyhedsbrev 
 

til JKF-formænd og -repræsentanter i grønne råd 

 

Kære alle 

 

2009 blev i grunden et antiklimaks set med JKF-øjne. Jeg tænker her specifikt på de evindeligt 

udskudte Natura 2000-forslag. Men inden jeg gør mere ud af det, skal det dog nævnes, at i 

mange kommuner blev 2009 også året, hvor der for alvor kom gang i arbejdet i de grønne 

råd; der blev skabt arbejdsrutiner, og jægernes repræsentanter kom langt i arbejdet med at 

skabe lokale netværk – netværk, som der rigeligt bliver brug for, når man om nogle måneder 

skal til at udarbejde høringssvar til de kommende Natura 2000-forslag fra miljøregionerne. 

Netop denne forsinkelse har også til følge, at der lokalt på de kommende JKF-

generalforsamlinger vil være noget mindre at rapportere om, end vi alle forventede for et år 

siden. Mit håb er, at man i stedet vil benytte lejligheden til på generalforsamlingen at varsko 

alle om, at i foråret 2010 er det på med vanten igen: der skal læses op på indholdet af de 

lokale naturforvaltningsforslag, og selv om det er forventeligt, at kun et (lille) mindretal af de 

246 forslag vil være problematiske set med jægerøjne, skal der nærlæses og tages stilling 

lokalt – sådan som I gjorde for nu tre år siden, da første Natura 2000-høringsrunde blev 

gennemført. 

 

Og så til noget helt andet – og dog: Her i december har de nyvalgte byråd konstitueret sig, og 

det har enkelte steder givet anledning til uventede forslag f.s.v.a. arbejdet i Grønt Råd. For 

eksempel oplevede man i en nordjysk kommune, at der med timers varsel blev fremsat forslag 

om, at JKF ikke mere skulle være med i Grønt Råd! Sådan gik det ikke, men det var noget af 

en kold dukkert at opdage, at bag forslaget stod repræsentanten for en anden grøn, 

landsdækkende organisation! Men der er da også positive oplevelser i kølvandet på 

kommunalvalget – for eksempel i en kommune, hvor den politiske ledelse hidtil har vægret sig 

ved at oprette et Grønt Råd, har man nu (tilsyneladende) skiftet holdning og opretter et grønt 

råd, når det nye byråd træder til. Derfor: Har I bemærkelsesværdige oplevelser på den front, 

så skriv/ring og fortæl mig det. Så kan vi måske se tendenser, der kan bringes videre – til 

gavn for alle. 

 

SIDSTE. SIDSTE: Fem minutter før jeg trykkede på send-knappen for dette nyhedsbrev, fik jeg 

oplysning om, at den 7. januar sender miljøregionerne alle 246 forvaltningsforslag for 

vandområder og landområder under Natura 2000-paraplyen i forhøring i kommunerne. Denne 

forhøringsfase skal vare seks uger, hvoraf følger, at forslagene først kommer i offentlig høring 

engang i marts 2010 – der skal også være tid til evt. at justere i forslagene, når kommunerne 

har været hørt. Det er nok ikke forventeligt, at forvaltningen i jeres kommune orienter det 

grønne råd om, hvad man vil svare i denne forhøring, men hører I noget, så lad høre; det kan 

give en fornemmelse af, hvad vej vinden blæser på dette vigtige område! 

 

Øvrige emner i dette nyhedsbrev: 

 

 

1. Kursustilbud – for nordjyder især 

 

2. Vildtudbyttestatistik 2008/2009 

 

3. Rapporter fra DMU 

 

 

1. Kursustilbud for nordjyder især: I kreds 1 har der været en ret enstemmig kritik af, at 

kursustilbud til JKF-fmd. og grønne rep. geografisk har ligget uden for den overkommelige 

aktionsradius (Læs: Alt for langt væk), hvilket har ført til, at kredsen har været voldsomt 

underrepræsenteret på kurserne i 1. kvartal 2009, hvor ca. 120 JKF-fmd. og grønne 

repræsentanter uddannede sig i forhandlingsteknik og omgang med pressen. Derfor tilbyder vi 

nu kursus i præsentationsteknik i Hjallerup Jagtforenings klubhus i – Hjallerup. Kurset afvikles 
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over tre aftener: Den 9. februar samt 1. og 2. marts 2010 fra 17.30-21.00. Tilmelding til 

undertegnede senest mandag, den 18. JAN 2010 klokken 12.00. 

 

2. Vildudbyttet for 2008/2009 er udsendt i dag. Se: 

http://www.skovognatur.dk/Nyheder/December2009/vildtudbyttestatistik.htm 

 

3. Rapporter fra DMU 

 

MINDRE CO2-UDLEDNING: Den danske udledning af CO2 var i årene 2005-07 faldet 23-30 % 

målt pr. krone i bruttonationalproduktet i forhold til 1990. Det fremgår af en højaktuel rapport 

fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet. Læs mere i DMUNyt: 

http://www.dmu.dk/Udgivelser/DMUNyt/2009/22/drivhusgasindikatorer.htm 

 

ÅRETS MILJØTILSTANDSRAPPORT: Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus 

Universitet har for nylig offentliggjort den femte danske miljøtilstandsrapport, Natur og Miljø 

2009. Rapporten samler og beskriver udviklingen for Danmarks natur, miljøet og danskernes 

sundhed. 

 

Man har valgt at præsentere tre væsentlige historier fra rapporten i et temanummer af 

DMUNyt som kan ses på adressen http://www.dmu.dk/Udgivelser/DMUNyt/2009/21/ 

 

KLIMAFORANDRINGERNE HAR ALLEREDE RAMT OS. Træernes pollensæson starter i dag flere 

uger tidligere end for 20 år siden, og mængden af pollen fra fx el og birk er øget markant. 

Planternes vækstsæson er blevet længere, og det markerer en historisk ændring af naturens 

tilstand. En ændring, der drives frem af de globale klimaforandringer. Også på andre måder 

ændrer den danske natur og miljøet sig. Læs mere i DMUNyt. 

http://www.dmu.dk/Udgivelser/DMUNyt/2009/21/klima.htm 

 

 

MILJØET PÅVIRKER DANSKERNES SUNDHED. Miljøet påvirker danskernes sundhed. Hvert år 

dør mere end 3.000 danskere tidligere end ellers på grund af luftforurening fra trafikken. 

Brugen af kemiske stoffer er omfattende, og skadelig kemi er årsag til en række 

sundhedseffekter som allergi, hormonforstyrrelser og stigning i bryst- og prostatakræft. 

Ophold i naturen har derimod vist sig at gavne sundheden. Læs mere i DMUNyt. 

http://www.dmu.dk/Udgivelser/DMUNyt/2009/21/sundhed.htm 

 

 

BIODIVERSITET: NATURENS TILBAGEGANG FORTSÆTTER TRODS ENKELTE TEGN PÅ 

FORBEDRINGER. Intet tyder på at Danmark vil kunne opfylde EU’s mål om at standse 

nedgangen i den biologiske mangfoldighed, biodiversiteten, inden 2010. Naturen går fortsat 

tilbage i skovene, i den lysåbne natur og i landbrugslandet. Noget tilsvarende gør sig gældende 

i vores havområder. Derimod ses fremgang i vandløb og søer, hvor der er blevet flere 

rentvandsarter og klarere vand. Læs mere i DMUNyt. 

http://www.dmu.dk/Udgivelser/DMUNyt/2009/21/biodiversitet.htm 

 

 

FOKUS PÅ SKARVEN: Skarven er et eksempel på en art, der først blev udryddet, fordi den var 

uønsket, men senere kvitterede på fredning ved i løbet af få år at generobre vore farvande. 

Den hører helt naturligt hjemme i Danmark, og vi har et ansvar for at beskytte den. Men 

skarven er eminent til at finde steder, hvor fisk er lette at fange, såsom i fiskernes bundgarn. 

Så konflikter er uundgåelige, og hvordan løser man dem? En ny bog fra Danmarks 

Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet fortæller om skarvens udviklingshistorie og 

sætter fokus på, hvordan myndighederne forsøger at håndtere konflikterne. Kontakt: 

Seniorforsker Thomas Bregnballe, tlf. 8920 1517, tb@dmu.dk Læs mere i DMUNyt, hvorfra der 

er link til bogen: http://www.dmu.dk/Udgivelser/DMUNyt/2009/23/skarven.htm 

 

 

GRØN GUIDE FOR NGO’ER OG NONPROFIT-ORGANISATIONER: Forskere ved Danmarks 

Miljøundersøgelser (DMU), Aarhus Universitet (AU), rækker nu en hjælpende hånd til 

http://www.skovognatur.dk/Nyheder/December2009/vildtudbyttestatistik.htm
http://www.dmu.dk/Udgivelser/DMUNyt/2009/22/drivhusgasindikatorer.htm
http://www.dmu.dk/Udgivelser/DMUNyt/2009/21/
http://www.dmu.dk/Udgivelser/DMUNyt/2009/21/klima.htm
http://www.dmu.dk/Udgivelser/DMUNyt/2009/21/sundhed.htm
http://www.dmu.dk/Udgivelser/DMUNyt/2009/21/biodiversitet.htm
mailto:tb@dmu.dk
http://www.dmu.dk/Udgivelser/DMUNyt/2009/23/skarven.htm
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internationale ngo’er og nonprofit-organisationer. Det sker i bogen ”Nonprofit Guide to Going 

Green”, der på 425 sider er fyldt med råd og vejledning om, hvordan organisationerne får gjort 

deres indsats grøn og miljørigtig og reduceret deres kulstoffodaftryk. Kontakt: Professor 

Michael E. Goodsite, tlf. 4630 1344, mgo@dmu.dk Læs mere i DMUNyt 

http://www.dmu.dk/Udgivelser/DMUNyt/2009/23/greenguide.htm 

 

 

 

Så mange var ordene for nu. Tak for godt samarbejde i 2009. I 2010 bliver der meget mere at 

se til for os alle – Natura 2000-forslagene ikke mindst. Men jeg er optimist; den udfordring 

skal vi nok klare lige så godt som i 2007! 

 

 

Glædelig jul og Godt nytår til alle 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Rys  
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