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Miljøministeriet 

Naturstyrelsen 

Haraldsgade 53 

2100 København Ø.                                                                                7. februar 2012 

 

 

Vedr. Høring af forslag til Europaparlamentets og Rådets Forordning om oprettelse 

af et program for miljø- og klimaindsatsen (LIFE). KOM(2011)874.                                                                                                     

                                                                                                                        

Danmarks Jægerforbund har modtaget overnævnte forslag i høring og har følgende 

kommentarer. 

 

Først og fremmest glæder det Jægerforbundet at det nugældende LIFE+ program 

fortsættes.  

 

Jægerforbundet anser LIFE programmet for et uhyre vigtigt redskab, når der skal laves 

natur- eller miljøforbedrende projekter, og at LIFE programmet udgør en nyttig platform 

for udveksling af bedste praksis og vidensdeling på tværs af interessenter og geografi. 

 

Det nye forslag, der indeholder en ændring fra en nuværende ren bottum-up tilgang i 

projektudvælgelsen mod en nu mere top-down styret tilgang, forventer Jægerforbundet 

giver Kommissionen en bedre mulighed for at kunne styre, at kernen i programmet til 

stadighed er EU´s miljø- og klimapolitiske politikker og de i tiden prioriterede fokus-

områder. Jægerforbundet anser derfor ikke denne ændring som en ulempe, men har tiltro 

til og et ønske om, at LIFE programmet formår at beholde sin folkelige rummelighed. 

NGO-er og små private virksomheder skal også fremover prioriteres, når der skal tildeles 

støttekroner, så miljøbevidstheden og engagementet til en ændret praksis bevares hos 

borgerne.   

 

Forordningen i høring giver dermed en klarere definition af de aktiviteter, der støttes 

inden for de prioriterede områder. Jægerforbundet er særligt glad for, at området 

biodiversitet stadig prioriteres, og tildeles 50 % af midlerne under delprogrammet for 

miljø. Biodiversitet er et vigtigt område for Jægerforbundet, der på mange niveauer 

arbejder for en bedre biodiversitet: fra det praktiske arbejde med naturforbedrende 

beplantninger og etablering af vandhuller på private jorder til uddannelsen af frivillige 

vildtplejerådgivere og involvering i vildtforvaltningsprojekter.   

 

Det bemærkes, at klimaet har fået sit eget delprogram, så der nu er to delprogrammer for 

henholdsvis miljø- og klima, og at integrerede projekter som har til formål at forbedre 

gennemførelsen af miljø- og klimahandlingsplaner som f.eks. planer i henhold til 

fugledirektivet og habitatdirektivet har særlig fokus.    

 

Med det nye forslag er der en mere fleksibel tilgang til finansiering af aktiviteter UDEN 

for EU via LIFE-programmet, og dette anser Jægerforbundet for et væsentligt skridt i den 

rigtige retning.  
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Naturen generelt, også når det f.eks. drejer sig om problematiske pattedyr, som mårhund 

eller ulv, så er landegrænser ikke en reel barriere, og derfor er det vigtigt at kunne 

projektarbejde på tværs af landegrænser, hvad enten det er EU-medlemslande eller ej.   

 

Det glæder Jægerforbundet, at der med midtvejsevalueringen er fundet grund til et 

forøget fokus på resultaterne. Således er der lagt op til udvikling af tematiske rapporter, 

som opsummerer hovedresultaterne for særlige prioriteter efter afslutningen af det 

flerårige LIFE arbejdsprogram. Jægerforbundet ser frem til disse rapporter og beder 

Naturstyrelsen være særlig opmærksom på, at disse rapporter oversættes til dansk, og at 

de kommer de danske borgere til kendskab.  

 

Jægerforbundet er pt. involveret i et skandinavisk LIFE program omhandlende mårhund, 

hvor Jægerforbundet faciliterer og udvikler det lokale samarbejde i tæt koordination med 

Naturstyrelsen. Der skal sikres en korrekt uddannelse af mårhunde-reguleringsjægere, et 

anvendeligt landsdækkende system af GPS- og pejl og en god koordinering af alle 

indsatser. Jægerforbundet er glad for at kunne bidrage til dette vigtige arbejde, som 

rammer vores medlemsinteresser samtidig med der udføres en samfundsnyttig opgave.  

 

Danmarks Jægerforbund vil også fremover indgå i div. LIFE-projekter som fremmer 

biodiversitet, miljø og klima.     

 

 
Med venlig hilsen 

 

Danmarks Jægerforbund 

 
Ole Roed Jakobsen 

Formand 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


