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Nyhedsbrev 04/10 
 

til JKF-formænd og -repræsentanter i grønne råd 

 

Kære alle: 

 

Dette for at lade jer vide, at jeg fra på tirsdag og måneden ud er på ferie – en tiltrængt en af 

slagsen, synes jeg selv. Og uden at gøre det her til et Oxford-møde kan jeg tilføje, at som 

sædvanlig er jeg nede i varmen i jagtøjemed. Jeg er tilbage på kontoret mandag, den 3. maj. 

 

Hvis I har absolut uopsættelige sager i mit fravær, beder jeg jer henvende jer til chefen her på 

Kalø, Niels Søndergaard. Han har telefon 8888 7506. Hans E-mailadresse er nis@jaegerne.dk 

 

Fra den faglige front er der intet særligt at berette. Dog er der dagsaktuelt en tung sag at læse 

om på Jægerforbundets hjemmeside. Klik på adressen 

http://www.jaegerforbundet.dk/page651.aspx?recordid651=1565 

 

 

Øvrige emner i dette nyhedsbrev: 

 

a. Digitale kommuneplaner m.m. 

b. Nyt fra DMU 

 

a. Digitale kommuneplaner udfordrer systemet 

 

Mange af landets kommuner har udformet deres kommuneplan som en hjemmeside i stedet 

for som en traditionel trykt publikation. Det moderne format har en række fordele, men kan 

samtidig skabe usikkerhed om retningslinjerne for den lokale udvikling. Derfor vil By- og 

Landskabsstyrelsen nu udarbejde en vejledning, der beskriver de juridiske rammer for den 

digitale kommuneplan. Vejledningen ventes klar i løbet af foråret. 

 

Læs mere på: http://www.blst.dk/NR/rdonlyres/4885EABC-37FD-48DF-BE09-

7192AAE9E93E/0/NyhedsbrevNr2_10.pdf , hvor der også er nyt om kommunernes svar fra 

forhøringen af Natura 2000-forslagene, samt info om biodiversitet og armlægningen om 

testvindmøller i Thy. 

 

 

b. Rapporter fra DMU: 

 

SPECIALISEREDE ARTER I SKOVE OG PÅ OVERDREV MEST TRUEDE. Revisionen af Den danske 

Rødliste, som har stået på siden 2003, er nu tilendebragt. Status for alle gennemgåede arter 

viser at godt hver fjerde af de arter hvor der findes tilstrækkelige data er kategoriseret som 

truet i mindre eller større grad eller som forsvundet fra Danmark. Den største gruppe, nemlig 

hver femte af alle arter, lever i tilknytning til skov. Her er hver tredje art kategoriseret som 

truet eller forsvundet fra den danske natur. Samtidig viser status, at det er specialiserede arter 

i skove og på overdrev som er mest truede. 

 

OPDATERING AF DEN DANSKE RØDLISTE 2009 Uddybende artikel. 2.702 arter fordelt på ni 

grupper af danske dyre-, svampe- og plantearter er blevet behandlet til Den danske Rødliste i 
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2009. Dermed er i alt 9.494 arter gennemgået efter de internationale retningslinjer som i 2003 

blev taget i anvendelse i Danmark. 

 

Læs mere i DMUNyt: http://www.dmu.dk/Udgivelser/DMUNyt/2010/5/ 

 

 

MILJØTILSTANDEN I HORSENS FJORD ANALYSERET. Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), 

Aarhus Universitet, har i samarbejde med Miljøcenter Århus analyseret miljøtilstanden i 

Horsens fjord for perioden 1985 til 2006. Analysen er foretaget for at styrke det faglige 

grundlag for implementeringen af EU’s vandrammedirektiv i form af en vandplan for fjorden og 

dens opland. 

 

Læs mere i DMUNyt: http://www.dmu.dk/Udgivelser/DMUNyt/2010/5/horsensfjord.htm 

 

 

Så mange var ordene 

 

Venlig hilsen 

 

 

Rys  
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