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Vedr. høring af forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land 

 

I forbindelse med, at Naturstyrelsen har sendt forslag til Nationalpark 

Skjoldungernes Land i høring, har Danmarks Jægerforbund følgende 

bemærkninger: 

 

Danmarks Jægerforbund har med stor interesse læst det ambitiøse og 

velafbalancerede forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land. Med oprettelsen af 

nationalparken vil formidlingen af dette helt unikke områdes natur- og 

kulturhistorie kunne blive intensiveret til glæde for ikke kun lokalbefolkningen, 

men for hele Danmarks befolkning samt alle landets turister. 

 

Jægerforbundet ser positivt på, at der lægges op til, at frivillighed og lokal 

medindflydelse skal være bærende elementer, altså at dialogen vil være i 

højsædet i forbindelse med aktiviteter i nationalparken.  

 

Jægerforbundet har også med tilfredshed noteret sig, at der ikke lægges op til 

begrænsninger af nogen art inden for nationalparkarealet, hvilket også er blevet 

bekræftet på de afholdte borgermøder.  

   

Jagt gavner naturen 

I nationalparkforslaget peges der som en central målsætning på, at den 

værdifulde natur, der kendetegner store dele af nationalparkområdet, både skal 

bevares og styrkes. I opfyldelsen af denne målsætning kan jagten blive et centralt 

element ved at være med til at udvikle og gavne naturindholdet i både skovene og 

det åbne land, hvor jægerne aktivt bidrager med naturforbedrende tiltag, der 

tilgodeser både flora og fauna og dermed også vil komme samtlige naturbrugere 

til gode gennem sikring af et landskab med et rigt og varieret dyreliv. 

 

Danmarks Jægerforbund har i samarbejde med en lang række andre grønne 

organisationer igangsat et projekt, der skal skabe bedre vilkår for markvildtet 

gennem etablering af et landsdækkende net af markvildtslav. Indsatsen bygger på 

forvaltningsplanerne for hare og agerhøne, som er udgivet af Naturstyrelsen. 

Arbejdet i de lokale lav i nationalparkområdet vil således være med til at løfte 

naturen, herunder forbedre biodiversiteten. 
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Jagten udgør i sig selv et rigt kulturmiljø med udgangspunkt i såvel landjagten på 

godserne og gårdene som strandjagten på og omkring fjordene. Jagten er en del af 

en 12.000-årig kulturhistorie, og det er for Jægerforbundet positivt og afgørende, 

at jagten også i fremtiden bliver betragtet som en naturlig aktivitet i 

nationalparken, uanset om der er tale om strand- eller landjagt.  

 

Aktiv naturformidling 

Der lægges op til massiv formidling af naturen og kulturen i nationalparkområdet. 

På dette område har Jægerforbundet mulighed for at bidrage i kraft af vores 

landsdækkende naturvejledning, der via et netværk af uddannede naturformidlere 

hvert år er i berøring med mindst 15.000 børn og unge. Jægerforbundet har 

naturformidlere, der på nuværende tidspunkt udfører formidlingsopgaver i de 

områder, som vil indgå i Nationalpark Skjoldungernes Land. 

 

Jægerforbundets naturformidling har stor erfaring fra de tre eksisterende 

nationalparker, som har høj formidlingsmæssig prioritet med udgangspunkt i dels 

den stedbundne kulturhistorie, dels jagt som et naturligt forvaltningsredskab. 

 

Nationalpark Thy har nydt godt af de formidlingsmæssige erfaringer fra 

Nationalpark Mols Bjerge, der meget gerne skulle videreføres til Nationalpark 

Skjoldungernes Land. I de to omtalte nationalparker har Jægerforbundet etableret 

fælles skoletjeneste og generel formidling til børn og unge sammen med de øvrige 

formidlingsinstitutioner i området.  

 

Jægerforbundet ønsker bestyrelsesplads 

I Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land foreslår miljøministeren, at 

følgende myndigheder og organisationer får en plads i bestyrelsen: 

 

Roskilde Kommune 

Lejre Kommune 

Frederikssund Kommune 

Danmarks naturfredningsforening 

Friluftsrådet 

Foreningen af Lodsejere i Nationalpark Skjoldungelandet 

Landbruget 

Skovbruget 

Kulturhistorien 

VisitDenmark 

Naturstyrelsen 

 

Det er med stor beklagelse, at Danmarks Jægerforbund således erfarer ikke at 

have fået tildelt en plads i nationalparkbestyrelsen trods det forhold, at 

Jægerforbundet i forvejen har sæde i to nationalparkbestyrelser og har gode 

erfaringer med arbejdet i nationalparkbestyrelser og ved, hvor meget et godt 

samarbejde med især lodsejerne betyder.  

 

Trods Jægerforbundets medlemskab af Friluftsrådet spiller naturforvaltning og jagt 

en lille rolle for en paraplyorganisation som Friluftsrådet, der skal rumme alle 

slags fritidsinteresser. Dertil kommer, at Danmarks Jægerforbund som 
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næststørste grønne organisation i Danmark har knap 100.000 medlemsskaber og 

derfor ønsker at være repræsenteret selvstændigt. 

 

Vi ser således ikke, at nogen af de foreslåede bestyrelsesmedlemmer varetager de 

samlede jagtinteresser for de mange jægere i området. Det skal i den forbindelse 

blot nævnes, at mange af de lodsejere, som nationalparkbestyrelsen har et ønske 

om at indgå forskellige frivillige aftaler og partnerskaber med, også er jægere.  

 

Bestyrelsen må dermed forvente at skulle forholde sig til jægernes interesser i 

dette arbejde. Det må formodes, at processen med gennemførsel af sådanne 

frivillige aftaler vil gå langt smidigere, hvis lodsejerne føler sig overbevist om, at de 

jagtmæssige interesser, gennem et bestyrelsesmedlem i nationalparkbestyrelsen, 

er sikret.  

 

De lokale jægere er forankret i deres lokalforeninger og lokalsamfund og igennem 

et aktivt foreningsliv har de et stort og nyttigt lokalkendskab til deres område. Vi 

mener, at denne viden vil kunne komme bestyrelsen i Nationalpark 

Skjoldungernes Land til gavn.  

 

Jægernes kandidat 

Jægerforbundet vil indstille Karsten Villumsen til at repræsentere jægerne. Han 

bor i Osted sammen med sin kone, med hvem han har tre drenge, der alle har 

interesse for jagt og natur. Han har et solidt og mangeårigt kendskab til 

lokalområdet.  

 

I Danmarks Jægerforbund har Karsten Villumsen beklædt forskellige tillidsposter, 

dels som kreds- og regionsbestyrelsesmedlem, dels som medlem af 

Jægerforbundets Nyjægerudvalg. Han er p.t. på 20. år jagtforeningsformand i 

Hvalsø-Osted Jagtforening og er tidligere formand for Jagtforeningernes 

Kommunale Fællesråd, Lejre, og er nu bestyrelsesmedlem i ditto. 

 

Karsten anerkender som moderne jæger udfordringen mellem benyttelse og 

beskyttelse og opfordrer selv jægerne til at bidrage konstruktivt til denne diskussion 

med åbenhed, ligesom han finder det vigtigt, at jægerne engagerer sig i arbejdet med 

naturpleje og styrkelse af biodiversiteten.  

 

Endelig er det værd at nævne, at Karsten har stor opbakning blandt de lokale jægere 

og er samarbejdssøgende i sin tilgang til bestyrelsesarbejde, hvilket uden tvivl vil 

kunne bidrage til, at Nationalpark Skjoldungernes Land kommer godt fra start. 

 

Samlet set ser vi frem til at bidrage positivt til fremdriften af nationalparken til 

gavn og glæde for såvel naturen som naturbrugerne. 

 

Med venlig hilsen 

Danmarks Jægerforbund 

 
Claus Lind Christensen  

                   


