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Vedr.	  Høring	  over	  Køreplan	  for	  et	  ressourceeffektivt	  Europa	  
J.	  nr.	  MST-‐140-‐00017	  
	  
Miljøministeriet	  ved	  Miljøstyrelsen	  har	  d.	  3.	  oktober	  2011	  udsendt	  Meddelelse	  fra	  
Kommissionen	  til	  Europaparlamentet,	  Rådet,	  Det	  Europæiske	  Økonomiske	  og	  Sociale	  Udvalg	  
og	  Regionsudvalget	  vedr.	  forslag	  til	  Køreplan	  for	  et	  ressourceeffektivt	  Europa	  i	  høring,	  og	  i	  
denne	  forbindelse	  ønsker	  Danmarks	  Jægerforbund	  at	  komme	  med	  følgende	  bemærkninger:	  
	  
Jægerforbundet	  finder	  det	  positivt,	  at	  Kommissionen	  har	  fokus	  på	  den	  intensive	  
ressourceudnyttelse,	  som	  vi	  i	  Europa	  har	  nydt	  godt	  af	  i	  mange	  år,	  og	  som	  har	  været	  kilden	  til	  
vores	  velstand,	  og	  at	  Kommissionen	  med	  denne	  køreplan	  forbereder	  Europa	  på	  en	  omstilling	  
til	  en	  mere	  bæredygtig	  udnyttelse	  af	  vores	  ressourcer	  samtidig	  med,	  at	  vi	  fortsat	  kan	  
udbygge	  vores	  velstand	  fremover.	  
	  
I	  køreplanen	  ønsker	  man	  en	  politikramme,	  som	  skaber	  et	  spillerum,	  hvor	  innovation	  og	  
ressourceeffektivitet	  bliver	  belønnet	  og	  hvor	  der	  bliver	  skabt	  økonomiske	  muligheder	  
gennem	  bæredygtig	  forvaltning	  af	  miljøressourcer,	  større	  genbrug,	  genindvinding	  mv.	  Dette	  
skal	  sikre	  omstillingen	  til	  en	  grøn	  økonomi.	  Som	  nævnt	  er	  vejen	  til	  denne	  omstilling	  lagt	  i	  
2020-‐strategien	  og	  flagskibsinitiativet	  ”Et	  ressourceeffektivt	  Europa”.	  Jægerforbundet	  har	  
stor	  forventninger	  til	  de	  muligheder	  der	  ligger	  i	  dette	  aspekt,	  og	  påskønner,	  at	  der	  i	  
køreplanen	  er	  fokus	  på	  forbindelserne	  mellem	  nøglesektorer	  og	  	  indbyrdes	  forbundne	  
politikker	  som	  økonomi,	  velfærd	  og	  naturkapital.	  	  
	  
Jægerforbundet	  anerkender,	  at	  der	  i	  køreplanen	  ønskes	  let	  forståelige	  indikatorer,	  der	  kan	  
måle	  forbedringerne	  af	  ressourceeffektivitet,	  og	  at	  alle	  vigtige	  interessenter	  skal	  inddrages	  i	  
arbejdet	  med	  at	  udvikle	  disse	  indikatorer	  og	  potentielle	  mål.	  Jægerforbundet,	  som	  Danmarks	  
næststørste	  grønne	  organisation	  med	  90.000	  medlemmer,	  og	  dets	  administration	  af	  
kompetente	  rådgivere	  inden	  for	  vildt-‐	  og	  naturpleje	  bidrager	  naturligvis	  gerne	  til	  dette	  
arbejde.	  
	  
Som	  nævnt	  i	  køreplanen	  er	  vores	  økonomiske	  velstand	  og	  velfærd	  afhængig	  af	  vores	  
naturkapital,	  herunder	  de	  økosystemer,	  som	  forsyner	  os	  med	  varer	  og	  tjenesteydelser	  som	  
f.eks.	  frugtbar	  jord,	  produktive	  land-‐	  og	  havområder,	  ren	  luft	  og	  klimaregulering.	  Milepælen:	  
”I	  2020	  vil	  naturkapital	  og	  økosystemtjenester	  være	  sat	  til	  en	  korrekt	  værdi,	  og	  offentlige	  
myndigheder	  og	  erhvervsliv	  vil	  tage	  dem	  i	  betragtning”	  går	  hånd	  i	  hånd	  med	  Jægerforbundets	  
målrettede	  arbejde	  med	  at	  styrke	  borgeres	  og	  myndigheders	  bevidsthed	  om	  naturens	  værdi.	  
Det	  er	  Jægerforbundets	  holdning,	  at	  befolkningens	  ret	  til	  at	  bruge	  naturen	  skaber	  en	  øget	  
forståelse	  og	  interesse	  i	  at	  bevare	  den.	  Jægerforbundet	  hilser	  således	  Kommissionens	  ønske	  
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om	  at	  fremsætte	  forslag,	  der	  kan	  fremme	  investering	  i	  naturkapital,	  for	  at	  udnytte	  det	  fulde	  
vækst-‐	  og	  innovationspotentiale	  i	  grøn	  infrastruktur,	  særdeles	  velkommen.	  	  
	  
Jægerforbundets	  medlemmer	  består	  i	  høj	  grad	  af	  jordejere	  og	  landbrugere,	  der	  hvert	  år	  
bruger	  tid	  og	  penge	  til	  at	  etablere,	  jordbearbejde,	  tilplante	  og	  beskære	  beplantninger	  til	  gavn	  
for	  vildtet.	  Disse	  småbiotoper	  er	  livsvigtige	  naturpletter	  i	  vores	  kulturlandskab	  med	  funktion	  
af	  grønne	  trædesten	  i	  et	  økologisk	  grønt	  system	  der	  binder	  skove,	  naturbeskyttede	  §3-‐
områder	  og	  Natura2000-‐områder	  sammen,	  og	  således	  bidrager	  Jægerforbundet	  direkte	  til	  at	  
få	  etableret	  den	  ønskede	  grønne	  infrastruktur	  
	  
Jægerforbundet	  har	  sommeren	  2011	  lanceret	  en	  ny	  biodiversitetsplan.	  En	  plan	  der	  beskriver	  
det	  arbejde	  Jægerforbundet	  og	  dets	  medlemmer	  gør,	  og	  har	  planer	  om	  at	  gøre	  i	  nærmeste	  
fremtid,	  for	  at	  beskytte	  og	  fremme	  biodiversiteten	  i	  Danmark.	  Biodiversitetsplanen	  
understøtter	  på	  eksemplarisk	  vis	  Køreplanen	  til	  et	  ressourceeffektivt	  Europ´s	  milepæl	  for	  
Biodiversitet:	  ”I	  2020	  vil	  tabet	  af	  biodiversitet	  i	  EU	  og	  beskadigelsen	  af	  økosystemtjenester	  
være	  stoppet,	  og	  biodiversiteten	  vil	  i	  videst	  mulige	  omfang	  være	  genoprettet”.	  	  
	  
Et	  af	  initiativerne	  i	  Jægerforbundets	  biodiversitetsplan	  er	  bl.a.	  bekæmpelse	  af	  den	  invasive	  
art	  mårhund.	  Projektet,	  som	  allerede	  er	  i	  drift,	  sker	  i	  samarbejde	  med	  Naturstyrelsen,	  og	  
hvor	  et	  af	  Jægerforbundets	  bidrag	  er	  oprettelsen	  af	  et	  reguleringskorps,	  der	  skal	  foretage	  
den	  nødvendige	  bekæmpelse	  på	  lokalt	  niveau.	  Dette	  hold	  af	  reguleringsjægere	  er	  netop	  
uddannet	  fra	  Jægerforbundets	  kursusafdeling	  og	  er	  klar	  til	  en	  effektiv	  indsats	  i	  bekæmpelsen	  
af	  mårhunden.	  	  
	  
Et	  andet	  punkt	  i	  biodiversitetsplanen	  er	  Jægerforbundets	  intensive	  arbejde	  med	  truede	  
markvildts-‐arter	  som	  agerhøne	  og	  hare.	  Jægerforbundet	  udfører	  halvårlige	  tællinger	  samt	  
koordinerer	  og	  iværksætter	  arbejdet	  med	  at	  få	  oprettet	  lokale	  agerhønselaug,	  der	  vha.	  
naturtiltag	  på	  markerne	  i	  landbrugslandet	  får	  skabt	  bedre	  vilkår	  med	  dokumenterbare	  
resultater	  for	  de	  trængte	  arter.	  	  
	  
Jægerforbundet	  glæder	  sig	  til	  at	  følge	  arbejdet	  med	  at	  gøre	  Europa	  mere	  ressourceeffektivt	  
og	  håber,	  at	  denne	  skrivelse	  har	  tydeliggjort,	  hvordan	  vi	  også	  selv	  bidrager	  med	  
kompetencer,	  tid	  og	  penge.	  Jægere	  er	  naturforvaltere,	  hvis	  dybfølte	  ønske	  er,	  at	  naturens	  
ressourcer	  udnyttes	  bæredygtigt,	  og	  som	  i	  taknemmelighed	  over	  at	  kunne	  høste	  af	  naturens	  
overskud,	  yder	  en	  stor	  indsats	  for	  at	  fremme	  og	  pleje	  naturen	  og	  vildtet,	  til	  glæde	  for	  alle.	  
	  
	  
Venlig	  hilsen	  

	   	  
Ole	  Roed	  Jakobsen	  
Formand	  


