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Vedr. Høring over forslag til ændring af lov om randzoner 

 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har udsendt forslag til ændring af lov om 

randzoner i høring, og i den forbindelse har Danmarks Jægerforbund følgende 

bemærkninger. 

 

Ad. Flerårige energiafgrøder 

Da den nye lov om randzoner kom i høring i sidste år hilste Jægerforbundet den 

velkommen, fordi vi anså, og stadig betragter, randzonerne som et meget betydende 

natur- og miljøbeskyttende element i det åbne danske landskab.  

 

Vi anbefalede i sin tid at de tilladte afgrødetyper blev prioriteret, så det biologiske og 

landskabsæstetiske element bliver bevaret. Jægerforbundet accepterer derfor, at det ikke 

længere er tilladt at dyrke flerårige energiafgrøder i randzonerne. Jægerforbundet ønsker, 

at naturen i randzonerne udvikler sig til danske naturtyper med en høj biodiversitet, hvor 

de arter er der er tilpasset de forskellige jordbundstyper vil indfinde sig naturligt over tid.  

 

Ad. Færdsel til fods og ophold i randzonerne 

Netop i øjeblikket er der stor fokus på de to trængte vildtarter harer og agerhøne. Der 

udarbejdes forvaltningsplaner, der har til formål at forbedre vilkårene for de to arter og 

sikre sunde og bæredygtige populationer. Herudover er der stærke globale og nationale 

ønsker til en forbedring af biodiversiteten, og en kamp for at stoppe tabet af natur, 

habitatområder og arter. Jægerforbundet synes ikke der er konsensus mellem et ønske om 

at gøre en ekstra indsats for markvildtet, forbedre biodiversiteten og høringsforslagets  

§ 12a ”Randzonerne er åbne for færdsel til fods og ophold, hvis der er lovlig adgang 

dertil, jf. reglerne i kapitel 4, Offentlighedens adgang til naturen, i lov om 

naturbeskyttelse.”  

 

Agerhønen foretrækker at placere reden i forholdsvis høj vegetation, f.eks. op til hegn 

og gerne med en bræmme af dødt materiale. I tilfælde af at der åbnes op for færdsel i 

randzonerne, vil agerhøne forstyrres markant, især i ynglesæsonen, hvor den ligger på 

rede. Jægerne yder en stor indsats for at forbedre levevilkårene for agerhønen ved 

eksempelvis at etablere barmarksstriber, insektvolde og opdyrke små marker med én- 

og toårige planter osv., og det vil være en stor ærgrelse at se dette arbejde gå til spilde, 

hvis det viser sig at være nytteløs grundet øget forstyrrelse i yngletiden.  

 

Samme problemer gør sig gældende med haren, som pga. det intensivt drevne 

landbrug har svært ved at finde føde nok. Om dagen sidder haren i skjul, da den er 

fødesøgende fra solnedgang til solopgang. Dette skjul udgøres gerne af levende hegn 

og udkanten af skovområder. Når haren i forvejen har problemer med at finde føde 
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nok, så vil forstyrrelser i form af f.eks. forøget færdsel, der yderligere kan nedsætte 

harens fitness, være katastrofalt.  

 

Med en forøget mulighed for befolkningen til at kunne færdes langs søer og vandløb 

stresser man det dyreliv, der naturligt nok hører til her, med en deraf afledt forværring for 

fugle og markvildt til følge. Arter som sanglærke, vibe og gulspurv tilhører naturligt 

agerlandet, men har alle oplevet et fald i deres udbredelse som konsekvens af landbrugets 

effektivisering. At tillade færdsel på de få dyrkningsfrie dele af markerne, hvor fugle og 

markvildt i forvejen er fortrængt til, vil være et skridt i den forkerte retning set i forhold 

til ønsket om en forbedring af biodiversiteten i agerlandet, hvilket i høj grad bekymrer 

Danmarks Jægerforbund.  

 

Jægerforbundet vil derimod opfordre til, at færdsel i Danmark foregår på naturens 

betingelser og der udvises hensyn til dyrelivets behov for fred i yngleperioderne, 

hvorfor lovens forslag til § 12a helt bør fjernes. Dette skyldes, at der er tider på året, 

hvor faunaen er ekstra sårbart, især i yngleperioder.  

 

Med forslagets ændringer er der i lov nr. 591 om randzoner §12, stk. 2 givet mulighed 

for, at kunne fravige bestemmelser i §12 stk. 1, når særlige forhold taler for det. 

Danmarks Jægerforbund vil hermed udtrykke stor bekymring for, at denne 

fravigelsesbestemmelse ikke er nok og at den i tilstrækkelig grad vil kunne beskytte 

randzonernes dyre- og planteliv. 

 

Ad. færdsel i naturen 

Danmarks Jægerforbund vil gerne henvise til den undersøgelse Dansk Skovforening og 

Landbrug og Fødevarer fik lavet i september 2011 af analyseinstituttet Voxmeter. Den 

viste, at 94 % af 1000 adspurgte danskere var tilfredse med deres mulighed for at færdes i 

naturen. Der ER nemlig allerede gode adgangsmuligheder i det åbne land via veje, stier 

og spor i landskabet.  

 

I efteråret 2008 stod samtlige grønne organisationer i Vildtforvaltningsrådet, på nær 

Friluftsrådet, sammen om at opfordre daværende miljøminister til ikke at ændre de 

nugældende adgangsregler. Her udtrykte alle organisationerne et klart NEJ til stifærdig 

færdsel langs ledelinjer i det åbne land af hensyn til vildtet. Denne fælleserklæring bakkes 

d.d. stadig op af Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening, 

Landbrug & Fødevarer, Dansk Skovforening og Danmarks Jægerforbund. 

 

Foreningerne er desuden enige om, at tage stærkt afstand til adgang med hunde på 

randzonerne. Således opfordrer Danmarks Jægerforbund til, at såfremt at lovens  

§ 12 a bevares, at det i det mindste forbydes at færdes med hund på randzonerne. 
Herudover bør der ved en gennemførsel af forslag om adgang med fods til randzoner 

være mulighed for, at lodsejeren kan anlægge alternative stiforløb, således at vildtet og 

fuglenes særligt foretrukne områder som f.eks. sivbevoksninger og rørskove kan undgås.  

 

Vi forstår således ikke fødevareministerens ønske om at udvide befolkningens 

adgangsbeføjelser. Først og fremmest fordi der ikke lader til at være en ønske om dette i 

befolkningen, men dernæst også, fordi det ikke harmonerer med de forvaltningsmål man 

har om at forbedre levevilkår for markvildtet og en højere biodiversitet. 
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Danmarks Jægerforbund er aktør og samarbejdspartner i forskellige fora, der alle har til 

formål at forbedre naturen og biodiversiteten i Danmark. Jægerforbundet stiller som altid 

vores knap 50 kompetente medarbejdere til rådighed og opfordrer NaturErhvervstyrelsen 

til at kontakte os, dersom de skulle stå overfor opgaver eller har spørgsmål i tilknytning 

til natur- og vildtforvaltning. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Danmarks Jægerforbund 

 
Ole Roed Jakobsen 

Formand 
 


