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Vedr.: Høring af forslag til Nationalpark Park Mols Bjerge 

 

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

Nationalpark Mols Bjerge i høring, har Danmarks Jægerforbund følgende bemærkninger: 

 

Vedr. jagt og adgang: 

Det glæder jægerforbundet, at der i Nationalparken gælder de samme regler for færdsel i 

naturen som andre steder i Danmark, og at det med bekendtgørelsen om Nationalpark 

Mols Bjerge fortsat er muligt at gå på jagt og fiske i området.  

 

I Syddjurs Kommune er der 12 lokale jagtforeninger forankret i Danmarks Jægerforbund 

med et samlet medlemsantal på 1150 medlemmer. Herudover er der i 

nationalparkområdet tre skydebaneanlæg som bliver flittigt benyttet. For jægerne på 

Syddjurs er jagtoplevelserne i naturen, såvel landjagt som strand- og havjagt forbundet 

med stor fornøjelse. En fornøjelse som er knyttet stærkt sammen med en stor interesse for 

naturen og vildtet.  

 

Vedr. sammensætningen af nationalparkbestyrelsen for Nationalpark Mols Bjerge: 

I Forslag til Nationalpark Mols Bjerge foreslår miljøministeren, at følgende myndigheder 

og organisationer får en plads i bestyrelsen: 
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Det er med stor beklagelse, at Jægerforbundet således erfarer ikke at have fået tildelt en 

plads i nationalparkbestyrelsen. Atter må vi dermed pointere, at Jægerne som organisa-

tion arbejder for, at jagten udøves på et bæredygtigt grundlag, at vi støtter udpegningen af 

særligt bevaringsværdige områder, at vi i høj grad støtter naturgenopretning, og at vi 

ønsker at medvirke til at fremme en varieret og alsidig natur med en repræsentation af så 
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mange hjemmehørende arter som muligt, og vi dermed ser os værdige til en bestyrel-

sesplads. Danmarks Jægerforbund er nok en organisation, der har gavn af det overskud af 

vildt naturen byder os, men vi giver samtidigt meget tilbage til naturen i form af naturfor-

bedrende tiltag som oprettelse af vandhuller, søer og vildtremiser.  

 

Det var og er en stor glæde for Jægerforbundet, at vi fik tildelt en plads i 

nationalparkbestyrelsen for Nationalpark Thy. Vores engagerede mand i bestyrelsen 

deroppe melder tilbage om det positive og konstruktive arbejde der foregår i bestyrelsen, 

hvor der er en god dialog mellem de forskellige parter. Vi håber derfor også at få tildelt 

en plads i bestyrelsen for Nationalpark Mols Bjerge. 

 

I forhold til sammensætningen af nationalparkbestyrelsen i Forslag til Nationalpark Mols 

Bjerge synes de kommunale kræfter at være overrepræsenteret, idet det må formodes, at 

både museets, sommerhusejernes og erhvervsrådets særskilte interesser alle varetages i 

forvejen af Syddjurs Kommune.  

 

Trods jægerforbundets medlemskab af Friluftsrådet spiller naturforvaltning og jagt en 

meget lille rolle for en paraplyorganisation som Friluftsrådet, der skal rumme alle slags 

fritidsinteresser.  

 

Vi ser således ikke, at nogen af de foreslåede bestyrelsesmedlemmer varetager 

interesserne for de mange jægere der findes på Syddjurs. 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 dermed 

forvente at skulle forholde sig til jægernes interesser i dette arbejde. Det må formodes, at 

processen med gennemførsel af sådanne frivillige aftaler ville være langt smidigere, hvis 

lodsejerne følte sig overbeviste om, at de jagtmæssige interesser, gennem et 

bestyrelsesmedlem i nationalparkbestyrelsen, var sikret.  

 

Vedr. naturformidling: 

Jf. Forslag til Nationalpark Mols Bjerge skal formidling og naturvejledning styrkes i 

Nationalparken. Dette har Jægerforbundet store interesse og vi har deltaget i 

styregruppen for Formidlingspartnerskab Mols Bjerge siden dets dannelse. Et 

velfungerende samarbejde mellem Syddjurs Kommune, Destination Djursland, SNS 

Kronjylland, DGI Karpenhøj, Molslaboratoriet, Friluftsrådet og Danmarks 

Jægerforbund. Det er der kommet; og kommer til stadighed, mange spændende 

formidlingstiltag ud af, tillige med etableringen af spændende alliancer de forskellige 

parter imellem.  

 

Vi har mange års erfaring med naturvejledning og har igennem vores organisation et 

netværk af naturvejledere over hele landet. Vores naturformidlere er engagerede og 

brænder for formidling af jagt og vildt for børn og voksne. Arrangementerne er 

velbesøgte og giver deltagerne mulighed for at føle, høre, se, smage og lugte, hvad jagt 

handler om. Danmarks Jægerforbund har aktive naturformidlere, der på nuværende 

tidspunkt udfører formidlingsopgaver på de naturområder, som vil indgå i 

Nationalpark Mols Bjerge. Naturområder som Jægerforbundet har et indgående 

kendskab til, i kraft af Jægerforbundets vildtforvaltningsafdeling der har sæde på Kalø. 
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Vedr. invasive arter: 

Jf. Forslag til Nationalpark Mols Bjerge er en af målsætningerne for Nationalparken at 

bevare og synliggøre de landskabsmæssige værdier i Nationalparken, f.eks. ved at 

bekæmpe invasive arter. Jægerforbundet har mange års erfaring i regulering af 

amerikansk mink og ønsker selvfølgelig fortsat at deltage i det konkrete arbejde med 

at indfange og jage invasive arter. På det seneste er også mårhund set på Djursland og 

Jægerforbundet opfordrer til at en koordineret indsats mod denne art. En indsats som 

Jægerforbundet selvsagt gerne vil medvirke i. Jægerforbundet har et godt og 

veludviklet samarbejde med de øvrige jagtorganisationer i Europa via 

sammenslutningen FACE, CIC og Nordisk JægerSamvirke (NJS), og har dermed 

adgang til viden om forebyggelse og bekæmpelse af invasive arter på et meget konkret 

niveau.  

 

Vedr. kystkulturen: 

Jf. Forslag til Nationalpark Mols Bjerge har kystkulturen – menneskets tilknytning og 

udnyttelse af havet – frem til i dag haft en ganske særlig betydning i området. I 

Forslag til Nationalpark Mols Bjerge står der endvidere, at kulturhistorien i 

Nationalpark Mols Bjerge skal være synlig, idet kulturmiljøer og kulturhistoriske 

helheder fortæller om egnens udvikling og befolkningens brug af landskab, natur og 

kyst. Formålet med oprettelsen af Nationalpark Mols Bjerge er således bl.a. at bevare 

og synliggøre kulturlandskabet. Jægerne på Syddjurs har en årelang tradition for at 

benytte kysterne til strand- og især havjagt. Specielt havjagt dyrkes i et relativt stort 

omfang og foregår typisk med motordrevet fartøj, der under jagtudøvelsen fremføres 

med en hastighed på maks. 5 km/t. Der drives typisk jagt på ederfugl, fløjlsand og 

sortand. Langs kysterne sættes bådene i vandet ved slæbesteder f.eks. i Ebeltoft Havn 

og fra offentlige strandarealer. Denne strand- og havjagt er således en del af 

kystkulturen rundt om Syddjurs. Som med fiskeriet langs kysterne, har også det 

tilgængelige dyreliv været, og er i høj grad endnu, en fast bestanddel af de lokales 

fødesupplering.      

 

Vedr. markedsføring og udvikling af særlige ”nationalpark-produkter”: 

I Forslag til Nationalpark Mols Bjerge vil området omkring Mols Bjerge med 

oprettelsen af nationalparken give bedre muligheder for at markedsføre og udvikle 

særlige ”nationalpark-produkter” - f.eks. fødevarer og lokalt håndværk. 

Jægerforbundet vil påpege, at vildtkød er en sund og smagfuldt spise og opfordrer 

meget gerne ”ikke-jægere” til at få øjnene op for de rige muligheder der ligger i 

udnyttelsen af dette. Tanken om at være behjælpelig med at skaffe lokalt nedlagt 

vildtkød fra f.eks. rådyr, fasan og ænder til besøgende af Nationalpark Mols Bjerge 

ligger ikke jægerne fjernt.  

 

Vedr. lokal forankring: 

Jægerforbundet bifalder, at det ifølge Forslag til Nationalpark Mols Bjerge er en vigtig 

opgave for nationalparkbestyrelsen at følge nationalparkens udvikling og tage stilling 

til, om de ønskede resultater nås. De lokale jægere på Syddjurs har et stort og nyttigt 

lokalkendskab. Mange af jægerne har flere års jagterfaring og har personligt oplevet 

de ændringer, der gennem årene er sket i forhold til landskab, flora og fauna. Vi 

mener, at denne viden kan komme bestyrelsen i Nationalpark Mols Bjerge til gavn.  
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Danmarks Jægerforbund ser frem til oprettelsen af Nationalpark Mols Bjerge. 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 har allerede fundet den rigtige mand til at besidde posten i den 

kommende nationalparkbestyrelse: Erik Lykke Sørensen. Erik har været aktivt 

involveret i Jægerforbundet i mange år, dels som bestyrelsesmedlem i div. lokale 

jagtforeninger, dels som regionsformand og nu som kredsformand for den østlige del 

af Midtjylland. Erik er født og opvokset på Mols, nærmere i Dejret. Han er 46 år og 

samboende med Hanne, med hvem han har 3 børn. Erik driver slægtsgårdene i Dejret 

og Tved med planteavl og kender personligt mange af de lodsejere, der er involveret i 

den kommende Nationalpark. Erik var suppleant for gruppeformanden i 

Arbejdsgruppen for fritidsaktiviteter under pilotprojektets styregruppe og har således 

fulgt projektet fra starten. Erik kan forene interesserne mellem landbruget og de øvrige 

grønne organisationer, idet han udover sit engagement i Jægerforbundet også har en 

stor interesse for distanceridning. En interesse som har medført, at Erik har været 

stifter af og formand for Syddjurs Sportsrideklub. Det er Jægerforbundets 

overbevisning, at Erik grundet sin mangesidige interesser evner at se en sag fra flere 

sider, og dermed vil medvirke til gode dialoger og samarbejde med flere forskellige 

organisationer.  

 

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

være repræsenteret i nationalparkbestyrelsen og dermed få mulighed for aktivt at være 

med til udviklingen af disse så både benyttelsen og beskyttelsen af en nationalpark kan 

foregå i et samspil. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Danmarks Jægerforbund 

 
Ole Roed Jakobsen 

Formand 
 

 
 

 
 

 
 

 


