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Ang. Høring af notat om zonering for friluftsliv på Naturstyrelsens arealer 

 

Danmarks Jægerforbund har med modtaget ovennævnte notat i høring og har følgende 

bemærkninger hertil: 

 

Jægerforbundet er overvejende positiv stemt for, at de omtalte zoneringer indarbejdes i den 

fysiske planlægning for Naturstyrelsens arealer, idet Jægerforbundet heraf forventer, at konflikter 

mellem diverse former for friluftsliv minimeres. 

 

Jægerforbundet er dog af den holdning, at naturen er dynamisk og at en arealreservation på 15 år, 

uanset zonetype er for længe. Det er Jægerforbundets holdning jf. Natursyn 1.3 om rekreativ brug 

af skovene, ”at der i større sammenhængende skove etableres områder, hvor vildtet kan være i 

fred”, endvidere mener Jægerforbundet, at skovene danner ramme om en lang række organiserede 

friluftsaktiviteter, som påvirker flora og fauna, og at der kan opstå konflikter mellem de 

forskellige brugergrupper. En del af disse konflikter kan undgås gennem et fornuftigt samarbejde 

om tidspunkter, placering af aktiviteter og etablering af et netværk af vildtlommer (områder, hvor 

vildtet altid kan finde fred uanset aktivitet i skoven). Dette er fuldstændig i tråd med en del af 

formålet med en zoneopdeling på Naturstyrelsens arealer. Jf. Jægerforbundets Natursyn 1.3 ”ser 

Jægerforbundet gerne disse vildtlommer, men ønsker samtidig ikke, at disse gøres til genstand for 

permanente jagtfrie områder, idet vildtets færden samt tilpasning af bestandsstørrelserne vil 

afføde et behov for fortsat jagtmulighed”. 

 

Det er således Jægerforbundet magtpåliggende, at arealreservationer gøres mere fleksible og sker 

for en kortere årrække end der er lagt op til i høringsnotatet. Jægerforbundet kan sagtens se den 

administrative fordel i at arealreservationerne har samme tidslænge, som den gængse 

planlægningsperiode for driftsplanlægningen. Men administrative hensyn må ikke overstige 

hensynet til brugerne, som jo fremadrettet skal regulere deres adfærd efter den nye zoneinddeling. 

 

Desuden vil Jægerforbundet fremhæve, at jagtudøvelse bør fortsætte som en naturlig del af 

forvaltningspraksis på alle offentlige arealer, og at jagtlige udnyttelse på offentlige arealer 

grundlæggende ikke bør stilles ringere end anden rekreativ udnyttelse af samme areal jf. 

Jægerforbundets Natursyn 1.2 om jagt på offentlige arealer.   

 

Slutteligt lægger Jægerforbundet, naturligvis til grund for den overvejende positive indstilling, at 

de lokale enheders Jægerfora inddrages allerede i idé-stadiet, som det er beskrevet i 

høringsnotatets Bilag 1 i henhold til, hvordan zoneringsprocessen ønskes udført under 

driftsplanlægningen, OG at Jægerfora i øvrigt høres om resultaterne fra planlægningsmøderne i 

den lokale enhed, således som det tillige er beskrevet.  

 
Med venlig hilsen 

Danmarks Jægerforbund 

 
Claus Lind Christensen 
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