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Vedr.: Forslag til Nationalparkplan Vadehavet 2013-2018  
 
I forbindelse med, at bestyrelsen og rådet for Nationalpark Vadehavet har udsendt forslag 
til Nationalparkplan Vadehavet i høring, har Danmarks Jægerforbund følgende 
bemærkninger: 
 
Generelt: 
Jægerforbundet glæder sig over, at Nationalparkplan Vadehavet nu foreligger i endelig 
form. Planen er imponerende stor og fornuftig struktureret. De fire hovedafsnit med 
tilhørende underafsnit giver en overskueligt og let tilgængelig forståelse af planindholdet.  
 
Flere steder nævnes prædation som et voksende problem i Nationalparken; nogle steder 
som en afledt effekt af en tilgroning af naturområderne. Jægerforbundet vil gerne 
understrege, at vi stiller vores organisation og medlemsskare til rådighed i forbindelse 
med prædator-bekæmpelse i Nationalparken. Jægerforbundets struktur med en regional 
og lokal inddeling af vores jagtforeninger i mindre kommunale enheder (JKF - Jægernes 
kommunale fællesråd) giver os et perfekt set-up for en effektiv forvaltningsindsats. 
Jægerne har stor erfaring i regulering af ræv og mink, og har senest etableret en 
mårhundereguleringskorps til bekæmpelse af den invasive mårhund.  
 
Specifikke kommentarer til de første afsnit i planen: 
Nationalparkplanen nævner på s. 41, at prognosen for bl.a. spættet sæl er gunstig, fordi de 
forekommer med stabile eller voksende bestande. Jægerforbundet vil i denne forbindelse 
henlede opmærksomheden på, at en hensigtsmæssig forvaltning på sæl kan påbegyndes. 
Bestanden kan bære en let afskydning, både så bestanden holdes sund og risikoen for 
store bestandstab som følge af sælpest mindskes, men også for at begrænse sælbestandens 
tiltagende indhug i fiskebestandene.  
 
Det nævnes i planen på s.44, at: ”motorbådsjagt og den såkaldte trækjagt, der 
fortrinsvis udøves morgen og aften i marsken, er blandt de aktiviteter, der kan have en 
forstyrrende effekt” Som det heldigvis også nævnes, regulerer bestemmelserne i 
Vadehavs-bekendtgørelsen fra 1998 både jagt og sejlads i Vadehavet, og traditionel 
motorbådsjagt er ikke - som antydet - tilladt indenfor nationalparkens område. 
Motorbåde kan kun anvendes ved opsamling af nedlagt vildt samt til eftersøgning og 
aflivning af anskudt vildt, og da kun i området vest for den såkaldte rejelinje. 
Herudover nævner planen hurtiggående motorbåde, sejlads, vadevandrere og 
kystfiskeri som potentielle forstyrrelseselementer. Jægerforbundet vil ikke nægte, at 
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jagt kan virke forstyrrende, men mener dog samtidig, at aktiviteten med 
Vadehavsbekendtgørelsen er tilstrækkelig reguleret. 
 
Det samme kan imidlertid ikke siges at gøre sig gældende for de 2 mil. badegæster og de 
mennesker, der står for de 7 mil. overnatninger, som Vadehavsområdet udsættes for om 
året jf. nationalparkplanen. Deres betydning som potentiel forstyrrelsesfaktor er ikke 
defineret, ej hellere en række andre friluftsaktiviteter som kan virke forstyrrende. Ergo 
nævnes jagt, og peges særskilt ud, som en forstyrrende faktor, mens andre lige så 
potentielle forstyrrende grupper ikke nævnes overhovedet. Det mener Jægerforbundet 
ikke er rimeligt. 
 
Det glæder Jægerforbundet, at fuglekøjerne på Fanø er omtalt i nationalparkplanen som 
en særlig materiel kulturarv. Det mener vi også det er, men vi mener i lige så høj grad, at 
jagten i Vadehavsområdet er en del af dette områdes særlige kulturhistorie. Jagten her 
foregår på særlige vanskelige vilkår med tilknyttet skikke, vaner og færdigheder, så jagt i 
og omkring Vadehavet er en del af vores kulturarv som bør bevares. Der er mange gode 
historier at fortælle med tilknytning til jagten i vadehavsområdet, der nok i særlig høj 
grad her skyldes lokalbefolkningens afhængighed og tilknytning til naturen. 
 
På s.75 i nationalparkplanen er det anført: ”I vadehavskommunerne er der ca.30 lokale 
jagtforeninger under Danmarks Jægerforbund med et samlet medlemsantal på knap 
6.000” Det er forkert, der er retmæssigt ca. 70 lokale jagtforeninger i 
vadehavskommunerne: Varde, Esbjerg, Tønder og Fanø med et samlet medlemsantal på 
knap 6.000.  
 
I afsnittet formidling, undervisning og forskning er anført en række aktører, der 
udfører naturformidling i nationalparken. Jægerforbundet kan oplyse, at vi har et 
netværk af naturformidlere over hele landet. Vores naturformidlere er engagerede og 
brænder for formidling af jagt og vildt for børn og voksne. Danmarks Jægerforbund 
har således allerede aktive naturformidlere i Nationalpark Vadehavet.  
 
Tillige har Jægerforbundet en forskningsafdeling og tilbyder gerne at indgå i 
forskningssamarbejder om vildt, herunder prædatorer, forstyrrelseseffekter mv. På s.86 
nævnes forskning som en forudsætning for udvikling og herunder, at den eksisterende 
vadehavsforskning har betydelige tværfaglige og tværvidenskabelige potentialer, som 
kan medvirke til at sikre øget viden om og indsigt i nationalparken. Her benævnes 
specifikt livsvilkår. Jægerforbundet vil gerne atter understrege, at jagten er en naturlig 
del af livet for de lokale i Vadehavsområdet, som det har været det igennem tiderne. 
Det har således uden tvivl tidligere været en stor del af lokalbefolkningens daglige 
kost. 
 
Jægerforbundet anderkender nationalparkbestyrelsen vision for Nationalpark 
Vadehavet: ”Nationalpark Vadehavet er internationalt kendt som et enestående 
marsk-, geest- og tidevandsområde med værdier i verdensklasse. Nationalparken 
benyttes, beskyttes og udvikles i et bæredygtigt samspil mellem natur og mennesker” 
 
Det glæder Jægerforbundet, at det på s. 133 er uddybet, at de konkrete initiativer altid 
vil blive udarbejdet i dialog med berørte lodsejere og myndigheder – i 
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overensstemmelse med nationalparklovens princip om frivillighed. Jægerforbundet ser 
sig selv have en naturlig aktiv rolle i situationer, hvor nationalparkbestyrelsen har 
behov for at kontakte lokale jægere, 
 
Specifikke kommentarer til afsnit: Hvad vil vi? 
Jægerforbundet bakker op om, at Nationalpark Vadehavet i perioden 2013-2018 i 
relation til målsætning 1 via 1b: vil undersøge mulighederne for at beskytte sårbare 
naturtyper og arter og påbegynde eller understøtte særlige projekter med dette for øje. 
Jægerforbundet ønsker aktiv deltagelse i sådanne arbejder, og stiller gerne sine 
kompetente medarbejdere og tillidsfolk til rådighed.  Vi bakker desuden op om 
planens fokus på at forbedre forholdene for engfuglene. Det står specifikt nævnt, at 
man ønsker at begrænse prædation, og som tidligere nævnt træder Jægerforbundet 
gerne til i løsningen af denne opgave.  
 
I relation til truslen mod invasive arter opfordrer Jægerforbundet 
nationalparkbestyrelsen til at arbejde for en indsatsplan for stillehavsøsters. Der er en 
bekymring for, at stillehavsøsters har en negativ indflydelse på edderfugl-bestanden. 
Der er indicer på, at de invasive østers ændrer strukturen af fødenettet ved at 
udkonkurrere blåmuslingerne og indtage deres habitatområder, og blåmuslinger udgør 
netop fødegrundlaget for edderfugle.  
 
Jægerforbundet bifalder ideen om at afholde temamøder jf. 1.5 med henblik på at 
opbygge netværk og samarbejde mellem forvaltning, formidling, forskning og 
lokalbefolkning. Men vil i høj grad opfordre nationalparkbestyrelsen til at involvere 
interessentgrupper direkte, så der opnås medansvar i projekterne.   
 
I henhold til målsætning 2, som Jægerforbundet støtter, ønskes der jf. 2.5 udarbejdet 
en forvaltningsplan for gåsebestande. Jægerforbundet indgår på nuværende tidspunk i 
en arbejdsgruppe, der udarbejder en international forvaltningsplan for kortnæbbet gæs. 
Her er adaptiv forvaltning et bærerende element, som Jægerforbundet ser med positive 
øjne på. Den adaptive model er netop en model, som giver en løbende justering, 
således at bestandsniveauet i langt højere grad kan styres. Jægerforbundet bifalder 
nationalparkplanens indsats for at udarbejdelse af en forvaltningsplan for relevante 
gåsebestande i Vadehavet. Bramgæssenes antal har efterhånden nået et niveau på bl.a. 
Mandø, at der skal en forvaltningsplan til og regulering af bestanden nøjes bør 
overvejes. 
  
Jægerforbundet vil i den sammenhæng præcisere, at det er vores politik, at udbetaling 
af erstatninger pga. vildtskader ikke bør praktiseres jf. Jægerforbundets Natursyn 1.4. 
Vildt er en integreret del af den danske natur, og det påhviler således alle danske 
lodsejere at huse det. Hvor en vildtbestand lokal opnår en størrelse, så den påfører 
enkelte lodsejere ekstraordinære store skader på eksempelvis afgrøder, bør problemet 
søges løst gennem vildtafværgning og regulering. 
 
Jægerforbundet støtter nationalparkplanens målsætning 7: ”særlige sårbare 
naturområder skal beskyttes mod slidtage og forstyrrelse gennem formidling og 
planlægning af zoner, stilforløb m.v.” og arbejdet for jf.  7.b. ”at gennemføre 
undersøgelser, der kan afklare udvalgte aktiviteters forstyrrelseseffekt og 
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efterfølgende bidrage til foranstaltninger til at imødegå disse” Jægerforbundet vil 
understrege, at der allerede findes noget viden på dette område, bl.a. i udgivelsen Vildt 
og Landskab, som bygger på 6 års integreret forskning, som Jægerforbundet indgik i.  
 
I nationalparkplanens målsætning 11 er indsatsen jf. 11.1 at: ”deltage i processen 
omkring Vadehavet som verdensarvsområde” Jægerforbundet ser, at nationalparken 
indsats i 2012-2013 vil være som hørings- og kommunikationspartner i 
afklaringsprocessen. Vi indgår gerne på lignende vis som partner i denne afklaring, og 
vil i den sammenhæng understrege jagt som en del af områdets kulturarv. 
   
Planens sidste målsætning 12: ”Nationalparkens udvikling skal følges og evalueres” 
og jf. 12.1.: ”udvikle og gennemføre overvågningsprogram” og 12.2.: ”offentliggøre 
data og evaluere indsatasen” bifalder Jægerforbundet i høj grad. Netop en 
kontinuerlig overvågning og opfølgning på de foreslåede processer er et nøglepunkt 
for succes. Som i alt forskning er man nødt til at kende sit startpunkt, for at vide om 
man reelt har flyttet sig, når man måler slutpunktet.  
 
Afsluttende bemærkninger: 
Jægerforbundet stiller som altid vores kompetente medarbejdere til rådighed og håber 
sekretariatet/bestyrelsen ikke vil tøve med at henvende sig, dersom de skulle stå overfor 
opgaver eller har spørgsmål i tilknytning til natur- og vildtforvaltning. Danmarks 
Jægerforbund glæder sig til at følge det videre arbejde med gennemførelsen og 
udviklingen af nationalparkplanen.  
 
 
Venlig hilsen  

 
Claus Lind Christensen 
Formand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


