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Vedrørende: Ændring af bekendtgørelse om tilskud til privat skovrejsning, 

bekendtgørelse om tilskud til bæredygtig skovdrift samt vejledning om tilskud til 

privat skovrejsning. 

 

Naturstyrelsen har udsendt udkast til ændring af bekendtgørelse om tilskud til privat 

skovrejsning, bekendtgørelse om tilskud til bæredygtig skovdrift, samt den tilhørende 

vejledning om tilskud til privat skovrejsning. I denne forbindelse ønsker Danmarks 

Jægerforbund at give følgende bemærkninger: 

 

Skovrejsning: 

Jægerforbundet støtter målsætningen om at øge skovarealet i Danmark. Skovrejsning 

bør ske med hjemmehørende arter og tage hensyn til vildtets tarv mht. variation og 

skovbryn. 

 

Med beslutningen i 1989 om at fordoble det danske skovareal over en periode på 80-

100 år er fulgt en kraftig indsats for at udpege områder til de nye skove. I forbindelse 

med denne udpegning har der været lagt stor vægt på bynær skovrejsning for at øge 

befolkningens adgang til skovarealer. Jægerforbundet støtter dette arbejde, men 

bifalder samtidig, at der gives støtte til skovrejsning med andre prioriteringer, såsom 

skovrejsning i nærheden af eksisterende skov. Således at der opstår et netværk af 

større skovområder, hvilket sikrer arters levesteder og spredningsmuligheder.  

 

Offentlighedens adgang til private skove:  

Jægerforbundet støtter offentlighedens adgang til naturen, men adgang skal ske på 

naturens præmisser, og derfor skal adgang som grundprincip ledes af de veje, spor og 

stier, der allerede findes i landskabet. Jægerforbundet støtter reglerne om 

offentlighedens adgang til private skove, men lægger vægt på, at der i forvaltningen 

vises maksimalt hensyn til dyrelivet, -specielt i yngletiden, hvor skove og plantager 

udgør attraktive yngleområder for mange vildtarter. Jægerforbundet går derfor ikke 

ind for offentlighedens adgang døgnet rundt i private skove.  

 

Det er Jægerforbundets holdning, at der i større sammenhængende skove etableres 

områder, hvor vildtet kan være i fred. Ud over jagt og skovture for offentligheden 

danner skovene ramme om en lang række organiserede friluftsaktiviteter, som påvirker 

flora og fauna. På denne baggrund opstår der indimellem konflikter mellem de 
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forskellige brugergrupper. Jægerforbundet mener, at en stor 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). Jægerforbundet ser 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. Vildtlommer bør indeholde nåletræsbevoksninger, da hjortevildtet ynder 

at opholde sig her om dagen, og derfor støtter Jægerforbundet, at der stadig kan indgå 

op til 25 % nåletræsarter i løvtræskulturer.  

 

Hegninger: 

Det er Jægerforbundets opfattelse, at vildtet skal sikres den størst mulige frie 

bevægelighed. Derfor ønsker Jægerforbundet så få hegn som muligt. 

På arealer med en forholdsvis stor bestand af hjortevildt og hare kan der opstå skader 

fra fejning og fouragering. Hvis skaderne er af et uacceptabelt omfang kan midlertidig 

hegning være en nødvendighed, men hegningen bør fjernes så snart vildtets 

fouragering og færden ikke udgør en trussel for træerne. Derfor støtter Jægerforbundet 

forslaget om nedtagning af kulturhegn senest 4 år efter 2. udbetaling af støtte til 

skovrejsning, men ser hellere, at hegnet nedtages ved 2. udbetaling af støtte til 

skovrejsning.   

 

Skovenge, skovvildtagre og skovlysninger: 

Danmarks Jægerforbund går ind for skovstrukturer, der sikrer gode fødemuligheder 

for især hjortevildt, og vil arbejde for og medvirke til etablering af flere lysåbne 

arealer i skovene, såsom lysninger, skovenge og vildtagre. Disse vil kunne bidrage til 

øget fødemængde, forbedrede biotoper og dermed bidrage til at reducere 

markskaderne på de omkringliggende arealer. Dette er af største vigtighed, da de 

voksende bestande af hjortevildt medfører store problemer med markskader omkring 

større skove. Vegetationen på skovvildtagrene skal være attraktiv for hjortevildtet, og 

derfor have samme næringsværdi som de afgrøder, der findes på markerne. Derfor 

mener Jægerforbundet, at det bør være tilladt at anvende moderat gødskning på 

skovvildtagre, ligesom det f.eks. tillades under den danske PEFC skovcertificering.   

 

 

 

Venlig hilsen 

 
Ole Roed Jakobsen 
Formand 


