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Vedr. Udkast til implementeringsplan for nationalt vindmølletestcenter i Østerild 

I forbindelse med at Miljøministeriet v/Skov- og Naturstyrelsen har offentliggjort udkast 

til implementeringsplan for nationalt vindmølletestcenter i Østerild og angivet at 

interesserede kan kommentere udkastet har Danmarks Jægerforbund følgende 

bemærkninger: 

 

Vi er meget undrende over, at Skov- og Naturstyrelsen ikke udsender en implemen-

teringsplan for nationalt vindmøllecenter i Østerild, i officiel høring via de officielle 

høringskanaler såsom høringsportalen eller via brev til interessenter mm., men blot som 

et link i en halv-officiel nyhed på By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside med mulighed 

for kommentering. Fristen for indsendelse af kommentarer på kun 10 dage er ikke 

tilfredsstillende og det giver alle en for lille mulighed for at kommentere på planen. 

 

Jægerforbundet finder det MEGET uacceptabelt og dybt bekymrende, at man i en 

implementeringsplan for et vindmølletestcenter planlægger et forstyrrelsesfrit/jagtfrit 

område som en del af områdets kronvildtforvaltning. Formålet er uhyre sparsomt 

beskrevet, ligesom området blot er angivet via en markering på et kortbilag (bilag 5) uden 

tilhørende kommentarer. Uagtet det forstyrrelsesfrie område er beliggende på Statens 

arealer, er det kritisabelt, at der planlægges kronvildtforvaltning i et kerneområde for 

kronvildt uden om det lokale Jægerforum og den lokale Hjortevildtgruppe nedsat under 

Vildtforvaltnings-rådet. Disse fora er jo netop etableret for at interessenterne kan mødes, 

og hvor sådanne tiltag bør afklares/drøftes inden en decideret forvaltningsplan udmøntes.  

 

Jagt er en væsentlig del af dansk vildtforvaltning. I hjortevildtgrupperne vurderer man på 

baggrund af den lokale bestand den nødvendige afskydning, markskadeproblematikker, 

mulighed for at opleve dyrene m.v. Med en korrekt, til den lokale bestand, tilpasset 

afskydning opnås den sundeste hjortevildtbestand. Men det er essentielt, at alle jægere i et 

lokalområde inddrages i denne forvaltning, da kronvildtforvaltning fordrer forvaltning 

over jagtrevir-grænser, med baggrund i kronvildtets store bevægelsesmønster.   

 

Det er angivet på s. 13 i implementeringsplanen at man ”anbefaler helårsgræsninger i 

store indhegninger med lave hegn, som ikke hindrer at krondyr indgår som græsser”. 

Desuden står der, at: ”det er usikkert om krondyrene vil kunne opnå tætheder som 

nærmer sig områdernes biologiske bærekapacitet og dermed få en betydningsfuld 

græsningseffekt. Ved et lavt jagttryk vil krondyrene kunne blive dagaktive med formodet 

positive effekter på græsningstrykket og naturudviklingen i området.” 

 

Jægerforbundet frygter, at et forøget antal dyr vil øge antallet af markskader på de 

nærliggende landbrugsarealer, og det i et område, hvor man i forvejen har store 

problemer med markskader forårsaget af kronvildtet.  Jægerforbundet finder det, også af 
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den grund, ikke hensigtsmæssigt med et jagtfrit område i et kerneområde for kronvildt. 

Der er i Danmark udviklet en god stor bestand af kronvildt, hvorfor det er vigtigt at sikre, 

at kronvildtet betragtes som en vildtmæssig god ressource og ikke som et skadedyr i 

forhold til landbrugsdriften. En velafbalanceret bestandsstørrelse tilpasset de lokale 

forhold er væsentlig i landbrugsområder.   

 

Jægerforbundet anbefaler derfor, at man i stedet for en jagtfrit område laver et 

jagtreduceret område, hvor der stadig kan foregå skånsom jagt med mindst mulig 

forstyrrelse f.eks. ved at begrænse antallet af drivjagter. Derved tilgodeses publikums 

mulighed for at opleve dagaktivt kronvildt bedst muligt samtidigt med en fornuftig 

forvaltning af områdets kronvildt til glæde for landmænd og jægere.  

 

Det er Jægerforbundets holdning, at en implementeringsplan bør nøjes med at indeholde 

processen for de kommercielle interesser: opsætning af møllerne og de tiltag der skal 

udføres i området for at testcenteret kan fungere. En efterbehandlingsplan for natur og 

fauna bør absolut ikke indgå som hastværk i en implementeringsplan, men bør beskrives i 

særskilt plan i samarbejde med brugere og benyttere af området. 

 

I implementeringsplanen på s. 10 nævnes det, at ”det vil blive undersøgt, om der 

eventuelt kan etableres en riffelskydebane lige nord for den eksisterende skydebane. 

Riffelbanen kræver en del anlægsarbejde, bl.a. ret omfattende voldanlæg, for at overholde 

gældende lovgivning. Der vil blive foretaget en vurdering - i dialog med initiativtagerne - 

om der findes en mulig placering. En evt. etablering af en riffelskydebane vil skulle 

foretages udenfor rammerne af anlægsloven” 

 

Jægerforbundet finder det glædeligt, at der i planen er taget hensyn til 

etablering/fastholdelse af riffelskydebanen. Det er absolut hensigtsmæssigt at etablere 

riffelskydebanen i nær tilknytning til testcentret som i forvejen er støjende. 

Jægerforbundet foreslår i den forbindelse, at huse og gårde der i forbindelse med 

testcenterets etablering eksproprieres, kan inddrages som driftsbygninger og klublokaler i 

tilknytning til en riffelskydebane.  Støjvoldene til en ny riffelbane bør forholdvis nemt 

kunne etableres ved brug af terrænjord (lettere nedgravning af banen) og overskydende 

jord fra udgravningerne til møllerne. Dette vil mindske kørsel af jord væk fra området og 

dermed bidrage positivt på miljøsiden. Jægerforbundet skal i den forbindelse ikke 

undlade at gøre opmærksom på, at miljøministeren har ansvaret for at sikre tilstrækkelige 

skydebaner til brug for Danmarks jægere med henblik på opnåelse af skydefærdigheder 

og vedligeholdende skydetræning.  

 

Sammenfattende skal vi anbefale, at implementeringsplanen, for så vidt angår vildt- og 

naturforvaltningen, fastholdes som et udkast for så senere at blive kvalificeret til en 

egentlig forvaltningsplan via høring af Jægerfora, Hjortevildtgruppe m.fl.  

 

Med Venlig hilsen 

Danmarks Jægerforbund 

 
Ole Roed Jakobsen 


