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Vedr. Danmarks Jægerforbunds bemærkninger til forslag til Nationalpark 
Kongernes Nordsjælland. 
 
Danmarks Jægerforbunds følgegruppe til Nationalpark Kongernes Nordsjælland har 
med stor interesse gennemlæst forslaget til Nationalpark Kongernes Nordsjælland 
og har følgende bemærkninger. 
 
Vi finder det både spændende og relevant, at Danmarks Jægerforbund og dermed 
jægerne kan være med til at løfte kulturinstitutionen Kongernes Nordsjælland, og 
derfor vil vi indledningsvis gerne takke for den foreslåede plads i 
nationalparkbestyrelsen.  

Jægerforbundets nationalparkmålsætninger 
Danmarks Jægerforbund er en aktiv aktør i de eksisterende nationalparker ved 
enten at være repræsenteret i de nedsatte nationalparkråd eller -bestyrelser. På 
den baggrund har vi naturligvis formuleret målsætninger for Jægerforbundets 
nationalparkindsats, som forbundets repræsentanter arbejder målrettet efter: 

• Skabelse af mere sammenhængende og varieret natur og sikring af balance 

mellem benyttelse og beskyttelse af denne. 

• Formidling af jagt og vildtforvaltning som en naturlig aktivitet. 

• Udbredelse af og oplysning om vildtressourcen til lokalbefolkningen.  

• At være en troværdig og naturlig samarbejdspartner i relation til 

organisationer og myndigheder, der er aktive i nationalparkarbejdet. 

Naturforbedringer 
I forslaget til Nationalpark Kongernes Nordsjælland lægges der op til udvikling af 
”… ny natur og dermed muligheden for at øge den biologiske mangfoldighed.” Det 
spiller fint sammen med Jægerforbundets målsætning om at bidrage til skabelse af 
mere sammenhængende og varieret natur. 

I den forbindelse er Danmarks Jægerforbunds landsdækkende og frivillige 
markvildtindsats værd at nævne, da den har fokus på at skabe mere naturindhold i 
det åbne land til glæde for både floraen og faunaen. Det betyder, at jægerne kan 
bidrage med både værdifuld viden og store erfaringer, hvis 
nationalparkbestyrelsen, som det foreslås i forslaget, ønsker at indgå frivillige 
aftaler om f.eks. ekstensiv drift og arbejde for, at der etableres forbindelse i det 
åbne land og derved sikre bedre spredning af områdets plante- og dyrearter 
mellem kerneområderne. 

Intelligent adgang 
I forslaget står der, at ”Med en nationalpark kan de mange eksisterende initiativer 
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og indsatser få en ny dimension, og nationalparken kan understøtte de mange 
lokale aktører i forhold til at sikre, at friluftsliv og naturoplevelser sker på et 
bæredygtigt grundlag og i samarbejde med lokalbefolkningen.”  

I denne sammenhæng vil Danmarks Jægerforbund gerne anbefale, at man læner sig 
op ad Friluftsrådets definition af intelligent adgang, så befolkningen sikres størst 
mulig adgang til naturen, uden at den samtidig lider overlast. Det vil samtidig 
tilfredsstille § 3, stk. 8 i Bilag 1. Udkast til bekendtgørelse om Nationalpark 
Kongernes Nordsjælland, der netop adresserer spørgsmålet om at beskytte sårbar 
natur og arter gennem forskellige tiltag. 

Vildtressourcen 
I forslaget anføres ”Samtidig vurderes det, at en øget opmærksomhed på området 
kan være med til at styrkede mange initiativer vedr. produktion af lokale 
fødevarer. En kommende brandingeffekt som følge af nationalparkens oprettelse 
vil kunne resultere i en styrkelse af det lokale erhvervsliv.” I den forbindelse 
arbejder Jægerforbundets nationalparkrepræsentanter på både at give 
lokalbefolkningen kendskab til vildtressourcen og udbrede den til dem. I 
Nationalpark Kongernes Nordsjælland vil det være oplagt at fokusere på 
hjortevildtet som lokal fødevareattraktion.  

Frivillighed, lokal medindflydelse og samarbejde 
Der er ifølge Danmarks Jægerforbund tre vigtige nøgleord, hvis Nationalpark 
Kongernes Nordsjælland skal udvikle sig og samle de relevante parter: Frivillighed, 
lokal medindflydelse og samarbejde. Dermed er der stærk overensstemmelse 
mellem Jægerforbundets tilgang og følgende citat fra lovforslaget: 

”Bestyrelsen kan ikke gennem sit virke etablere restriktioner på jagt, 
landbrugsdrift, adgangsforhold eller anlæg af stier uden aftale med de berørte 
lodsejere. Bestyrelsen kan derimod indgå frivillige aftaler med lodsejere om 
naturpleje og ændret drift– eller samarbejdsaftaler med foreninger og institutioner 
om f.eks. formidling og markedsføring af nationalparken.”  

Jægerforbundet ser således frem til, at der på sigt blandt lodsejerne kan blive 
skabt en større interesse for NP Kongernes Nordsjælland. Ligeledes bakker 
Jægerforbundet op om frivillige aftaler med lodsejerne og ser gerne, at flere 
lodsejere uden for nationalparkgrænsen kommer med i nationalparken på frivillig 
basis. 

Endelig vil Jægerforbundet gerne understrege jagtens rolle som kulturbærer – også 
i det moderne samfund. Danmarks Jægerforbund ønsker således at være en aktiv 
spiller i Nationalpark Kongernes Nordsjælland bl.a. gennem bred formidling af 
natur, jagt og vildtforvaltning til befolkningen.  
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