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Vedr. Indkaldelse af forslag, idéer og synspunkter til placering af 
nationalt testcenter for Vindmøller i Østerild Klitplantage.  
 

Danmarks Jægerforbund er som Danmarks næststørste grønne organisation for 
vedvarende energi og støtter vindenergi som alternativ energiform, idet 
vindenergi er CO2-neutral og dermed så absolut at foretrække i forhold til andre 

stærkt forurenende og ressourceforbrugende energiformer.   
Jægerforbundet har derfor den allerstørste forståelse for, at det kræver opstilling 

af nationale testcentre, for at undersøge og afprøve de mest effektive vindmøller 
og for at fastholde Danmark som førende udi videreudvikling af vindenergi.  
 

Jægerforbundet forbeholder sig dog retten til at kommentere på evt. 
uhensigtsmæssige opsætninger af vindmøller. 

 
Området omkring Østerild og Hjardemål Klitplantager er et af de steder i 
Danmark, hvor kronvildtet har dets kerneområde. Her har vi store og sunde 

bestande af kronvildt, Danmarks største pattedyr. Seneste optælling anslår en 
bestand på ca. 250 stk. kronvildt i Østerild og Hjardemål Klitplantager. Kronvildt 

er pladskrævende, idet det bevæger sig vidt omkring. Det søger dets føde i det 
åbne land og søger skjul og læ fortrinsvis i tætte, mørke nåletræsområder. 

Danmarks Jægerforbund er bekymret for de påtænkte planer om rydning af store 
dele af Østerild og Hjardemål Plantage. En mindre rydning på et par hundrede ha 
vil formentlig ikke på sigt få den store indflydelse på kronvildtets trivsel i 

området, men rydder man i op til tusinder ha vil kronvildtet blive fordrevet og 
spredt, hvilket strider imod ønsket om fortsat udbredelse af kronvildtet i 

Danmark. Jægerforbundet afventer derfor VVM-redegørelsen, samt præcise 
oplysninger om, hvor stort et skovareal der skal ryddes. Det er grundlæggende 
for Jægerforbundet, at skovrejsningen i Danmark fortsættes, hvorfor en større 

reducering af dette i et afgrænset område kraftigt bør overvejes.  
 

Vi stiller os selvfølgelig til rådighed for uddybning og yder gerne faglig bistand via 
nogle af vores 47 ansatte i forhold til spørgsmål angående vildtet og naturen i 
området. Vi forventer, at blive holdt løbende orienteret om testcenteret. 
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