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Vedr.: Høring af forslag til Nationalpark Vadehavet 

 

I forbindelse med, at Skov- og Naturstyrelsen har udsendt overnævnte forslag til Nationalpark 

Vadehavet i høring, har Danmarks Jægerforbund følgende indledende bemærkninger: 

 

Danmarks Jægerforbund finder det kritisabelt, at udkast til bekendtgørelse om Nationalpark Vadehavet 

forefindes i høringsmaterialet i to versioner. Dels som et selvstændigt medfølgende dokument med 

titlen: Udkast at 4. maj 2010 til bekendtgørelse om nationalpark Vadehavet og dels som bilag 1 til 

Forslag til Nationalpark Vadehavet – informations og debathæfte med titlen: Udkast til bekendtgørelse 

om Nationalpark Vadehavet. Denne dokumentforvirring i så vigtigt et dokument i høringsmaterialet 

kan alene betragtes som sjusk, og Danmarks Jægerforbund kan ikke være de eneste, der er i tvivl om, 

hvilken version, der rent faktisk er det dokument, der er i høring.  

 

Vedr. Miljøvurdering - af udkast til bekendtgørelse om Nationalpark Vadehavet: 

Som beskrevet i miljøvurderingen (Miljøvurdering- af udkast til bekendtgørelse om Nationalpark 

vadehavet) indgår jagt som en del af den karakteristiske kulturarv. Det glæder Jægerforbundet, at dette 

er fremhævet, for der er vitterligt en lang tradition for lokalbefolkningens brug af havet og forlandet til 

jagt.  

 

Som nævnt i miljøvurderingen udgør Vadehavet og marsken et af Danmarks mest fuglerige områder, 

hvorfor jagt er en populær, og samtidig er det en dybt oprindelig og kulturelt forankret friluftsaktivitet 

i området. I kommunerne der omkranser Vadehavet: Varde, Esbjerg, Fanø og Tønder Kommune er der 

ikke mindre end 70 lokale jagtforeninger forankret i Danmarks Jægerforbund med et samlet 

medlemsantal på knap 6000 medlemmer. For jægerne i det sydvestjyske er jagtoplevelserne i naturen 

forbundet med stor livsglæde: En glæde som udspringer af en dybtliggende og oprigtig interesse for 

naturen og vildtet, og som måske i højere grad her end andre steder i Danmark skyldes befolkningens 

endog meget tætte tilknytning til naturen, - på godt og ondt.   

 

Vedr. Udkast af 4. maj 2010 til bekendtgørelse om Nationalpark Vadehavet: 

ad. § 2 4) 

For at give de traditionelle fritidsinteresser en større værdi foreslår Jægerforbundet at udvide § 2 stk. 4 

fra: ”at styrke muligheden for særlige naturoplevelser, kulturhistoriske oplevelser og friluftsliv i 

vadehavslandskabet” til ”at styrke muligheden for særlige naturoplevelser, kulturhistoriske oplevelser 

og friluftsliv i vadehavslandskabet samt at bevare og styrke lokalbefolkningens traditionelle 

fritidsinteresser - herunder jagt og fiskeri” 



ad. § 2 7) 

Jægerforbundet er for så vidt enig i ordlyden: ”at bidrage til en koordineret udvikling af det dansk-

tysk-nederlandske vadehavsområde”, men kun under forudsætning af, at der ikke er tale om en indsats, 

som evt. vil medføre forringelse for lokalbefolkningens muligheder for jagt og fiskeri i området.  

 

ad. § 3 10)  

Jægerforbundet ønsker en styrkelse af lokalbefolkningens indflydelse på Nationalpark Vadehavet og 

foreslår følgende ændring af § 3 10), som ændres fra: ”Udviklingen af nationalparken skal ske i 

samspil med omgivelserne” til ”Udviklingen af nationalparken skal ske i samarbejde med 

lokalbefolkningen” 

 

ad. § 6  

Jægerforbundet foreslår at slette en del af § 6 for at kræve, at bestyrelsesmedlemmer skal have lokal 

tilknytning. Ordlyden foreslås ændret fra ”Nationalpark Vadehavet ledes af en bredt sammensat 

bestyrelse, der udpeges af miljøministeren. Medlemmerne skal så vidt muligt have lokal tilknytning.” 

til ”Nationalpark Vadehavet ledes af en bredt sammensat bestyrelse, der udpeges af miljøministeren. 

Medlemmerne skal have lokal tilknytning.” 

 

ad. § 7 stk. 4 

Jægerforbundet ønsker en styrkelse af lokalbefolkningens indflydelse på Nationalpark Vadehavet og 

foreslår følgende ændring af § 7 stk. 4. som ændres fra: ”Fonden skal sikre, at der informeres om 

nationalparken, og at befolkningen inddrages i beslutninger om planlægningen, udviklingen og driften 

af nationalparken” til ”Fonden skal sikre, at der informeres om nationalparken, og at 

lokalbefolkningen inddrages i beslutninger om planlægningen, udviklingen og driften af 

nationalparken”  

 

Det skal understreges at der med udtrykket lokalbefolkningen menes: beboere, lodsejere og 

erhvervsdrivende i de fire vadehavskommuner. 

 

Vedr. Forslag til Nationalpark Vadehavet, informations- og debathæfte: 

Det glæder jægerforbundet, at der med bekendtgørelsen om Nationalpark Vadehavet ikke lægges 

hindringer for forsat jagt og fiskeri, hvor dette er tilladt i forvejen, og det derfor også fremover er 

muligt uindskrænket at gå på jagt og fiske i området. Dette er naturligvis af allerstørste vigtighed for 

store dele af den fastboende lokalbefolkning i vadehavsområdet.  

 

I Forslag til Nationalpark Vadehavet foreslår miljøministeren, at følgende myndigheder og 

organisationer får en plads i bestyrelsen: 

 

Danmarks naturfredningsforening 

Friluftsrådet 

Landbruget/fiskeriet/skovbruget 

Varde Kommune 



Esbjerg Kommune 

Fanø Kommune 

Tønder Kommune 

Skov- og Naturstyrelsen  

To medlemmer valgt af nationalparkrådet 

 

Det er med stor beklagelse, at Jægerforbundet således erfarer ikke at have fået forhåndstildelt en plads 

i nationalparkbestyrelsen. Vi vil pointere, at jægerne som organisation arbejder for, at jagten udøves på 

et bæredygtigt grundlag, at vi støtter udpegningen af særligt bevaringsværdige områder, at vi i høj grad 

støtter naturgenopretning, vi har en stor fokus på invasive arter som f.eks. mårhund, som vi aktivt 

bekæmper, og at vi ønsker at medvirke til at fremme en varieret og alsidig natur med en repræsentation 

af så mange hjemmehørende arter som muligt. Danmarks Jægerforbund er en organisation, der har 

gavn af det overskud af vildt naturen byder os, for det er vi meget taknemmelige, men vi giver 

samtidigt meget tilbage i form af naturforbedrende tiltag som oprettelse af vandhuller, søer og 

vildtremiser. Vi ser os i høj grad berettiget til en bestyrelsesplads. 

 

Trods jægerforbundets medlemskab af Friluftsrådet spiller naturforvaltning og jagt en meget lille rolle 

for en paraplyorganisation som Friluftsrådet, der skal rumme alle slags fritidsinteresser. Det er 

bydende nødvendigt med jagtfaglig indsigt i den kommende bestyrelse for Nationalpark Vadehavet, 

som rummer så væsentlige jagtinteresser. En indsigt ingen af de foreslåede medlemsrepræsentanter 

kan tilføre. Det skal i den forbindelse blot nævnes, at mange af de lodsejere, som 

nationalparkbestyrelsen har et ønske om at indgå forskellige frivillige aftaler og partnerskaber med, 

også er jægere. Bestyrelsen må forvente herigennem at skulle forholde sig til jægernes interesser i dette 

arbejde. Det er Jægerforbundets største overbevisning, at processen med at gennemføre disse frivillige 

aftaler vil foregå langt mere smidigt, hvis forhandlingerne og forslag til tiltag kommer fra en 

bestyrelse, hvor der også er en jæger repræsenteret. Derfor håber Jægerforbundet, at miljøministeren 

vil tildele Jægerforbundet en af de resterende fire mulige pladser.  

 

Danmarks Jægerforbund mener ikke det vil være tilfredsstillende med alene en tildeling af en plads i 

Nationalparkrådet for Nationalpark Vadehavet.    

 

Jf. Forslag til Nationalpark Vadehavet er det en vigtig opgave for nationalparkbestyrelsen at sikre, 

at Vadehavsområdets mange forskellige aktører og lokalbefolkningen samles i en koordineret 

indsats om formidling af natur- og kulturlandskabet.  Dette synes jægerforbundet også er en vigtig 

opgave, og vi kan informere om, at jægerforbundet 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 klar til at udføre 

formidlingsopgaver i Nationalpark Vadehavet. 

 

Jægerforbundet bifalder, at det ifølge Forslag til Nationalpark Vadehavet er en vigtig opgave for 

nationalparkbestyrelsen at følge nationalparkens udvikling og løbende tage stilling til, om 

nationalparken opfylder bekendtgørelsens målsætninger. De lokale jægere i og omkring Vadehavet 



har et stort og nyttigt lokalkendskab. Mange af jægerne har adskillige års jagterfaring og har 

personligt oplevet de mange ændringer, der er sket gennem årene i forhold til landskab, flora og 

fauna. Vi mener, at denne viden kan komme bestyrelsen i Nationalpark Vadehavet til gavn.  

 

Danmarks Jægerforbund ser frem til oprettelsen af Nationalpark Vadehavet. Vi har store 

forventninger til det arbejde der skal udføres i nationalparkregi og har som det fremgår af dette 

høringssvar et udpræget ønske om kunne deltage på tætteste hold, via en bestyrelsesplads i 

nationalparken. 

 

Jægerforbundet vil, såfremt vi får tilbudt en plads i Nationalparkbestyrelsen, indstille Hans 

Christian Fuglsang til at repræsentere jægerne. Hans Christian er opvokset i Ribe, bor nu i 

Bramming sammen med sin kone Doris med hvem han har 2 børn og har et ualmindeligt godt 

kendskab til Vadehavet. I Danmarks Jægerforbund har Hans Christian beklædt forskellige 

tillidsposter - dels som kreds- og regionsbestyrelsesmedlem, dels kreds- og regionsformand og er på 

nuværende tidspunkt medlem af Jægerforbundets hovedbestyrelse. Hans Christian har stærke 

formidlingskompetencer i hans gennem 40-årigt virke som skolelærer. Evner han også har vist som 

underviser i interne kurser i Jægerforbunds-regi. Hans Christians store interesse for naturen 

afspejles også i hans repræsentation i Lauritsenudvalget, der er nedsat til bevarelse af snæbelen i 

Vidåen og Bredåen.  

 

Som Danmarks næststørste grønne organisation med ca. 90.000 medlemmer bør vi være 

repræsenteret i nationalparkbestyrelsen og aktivt bidrage til udviklingen af nationalparken, så både 

benyttelsen og beskyttelsen kan foregå i et bæredygtigt samspil. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Danmarks Jægerforbund 

 
Ole Roed Jakobsen 

Formand 


