Miljø- og Fødevareministeriet
Departementet
Koncern jura
Att.: clavi@mfvm.dk

Danmarks Jægerforbund
Molsvej 34
8410 Rønde
Tlf. + 45 88 88 75 00
post@jaegerne.dk
CRV-nr. 15 79 61 46
5. april
xx
dato2018
2016

Vedr. høring over udkast til lov om projektering og anlæg af et vildsvinehegn
langs den dansk-tyske landegrænse og udkast til ændring af lov om hold af dyr,
lov om fødevarer og lov om foderstoffer sagsnummer 20182437
Danmarks Jægerforbund har den 22. marts 2018 modtaget jeres notat vedr. høring
over udkast til lov om projektering og anlæg af et vildsvinehegn langs den dansktyske grænse med høringsfrist i dag den 5. april 2018.
Fra Jægerforbundets side vil vi indledningsvist gøre opmærksom på, at vi anser det
for yderst uheldigt, at et så grundlæggende indgreb i den danske natur med så stor
betydning for vildtets frie bevægelighed og dermed for jagten i området sket med
så kort tidsfrist. Vi forbeholder os derfor ret til efterfølgende at komme med
bemærkninger.
Fra Jægerforbundets side ønsker vi generelt en vild bestand af vildsvin i den
danske natur. Jægerforbundets Natursyn fastslår, at naturligt hjemmehørende
arter, som har været udryddet, og som selv finder tilbage, skal have lov til at være
her – det gælder også for vildsvinet. Vi er helt ekstraordinært gået på kompromis
med dette natursyn, under hensyn til de mange arbejdspladser og de
eksportindtægter, som er på spil for det danske samfund. Vi har derfor taget
udmeldingen om hegnet til efterretning og vil fortsat bistå med reduktionen af
vildsvin, som tidligere udmeldt.
Vi ser dog en lang række problematikker forbundet med at rejse og vedligeholde et
hegn, og med vores kendskab til vildsvin, vil effekten forventeligt være begrænset.
Men vi har ikke - med den tid, der har været til rådighed - haft mulighed for at
uddybe dette yderligere.
Vi betragter – som ministeren også udtrykte - hegnet som værende en midlertidig
løsning. Der ud over kan vi konstatere, at den endelige projektering af hegnet ikke
er tilendebragt, og i den kommende proces ser vi det som en selvfølge, at vi
endeligt involveres i den endelige placering og udformning af hegnet.
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