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Vedr. offentlig høring over projektbeskrivelse og overordnede retningslinjer for
forvaltning af Naturnationalpark Fussingø
Miljøministeriet har den 28. april d.å. udsendt projektbeskrivelse og overordnede
retningslinjer for forvaltning af Naturnationalpark Fussingø i offentlig høring,
hvilket har givet anledning til følgende bemærkninger fra Danmarks Jægerforbund:
Generelle bemærkninger
Danmarks Jægerforbund støtter etableringen af naturnationalparker af hensyn til
behovet for at styrke naturen og biodiversiteten i Danmark. Foruden større
afgræsningstryk bifalder vi også de foreslåede hydrologiske tiltag, der samlet set
kan få en positiv effekt på arter som f.eks. hare og andefugle på begge sider af
hegnet.
Som repræsentant i arbejdsgruppen for Naturnationalpark Fussingø er det min
oplevelse, at beslutningsprocessen har været stærkt forceret og mest af alt minder
om en skueproces med pligt til at inddrage interessenterne, men hvor konceptet
med en lang række detaljer har været politisk besluttet på forhånd.
Et klart eksempel herpå er, at Naturstyrelsen meget præcist både har meldt ud,
hvordan hegnet skal være, og hvilke dyr der skal udsættes til afgræsning, til trods
for at projektforslaget stadig var/er i høring. Det vidner om, at vi næppe kan
forvente, at der flyttes ret mange kommaer som følge af høringsfasen.
Vi har fra begyndelsen engageret os i processen, men kan desværre konstatere, at
vores synspunkter på intet tidspunkt er blevet taget med i de samlede overvejelser
i relation til den endelige udformning af naturnationalparkerne, herunder hverken i
forhold til udsætning af store græssere eller hegnets beskaffenhed.
Jagt
Specifikt i forhold til jagtlige aktiviteter, er det jægerforbundets holdning, at de
ikke må stride mod naturnationalparkernes biodiversitetsmæssige formål.
Vi er således imod den meget restriktive tilgang til jagt i Naturnationalpark
Fussingø, som fremgår af projektbeskrivelsen, hvor vi mener, at der sagtens kunne
afholdes f.eks. formidlingsjagter for børn og unge, hvor jagten er at betragte som
et redskab i selve formidlingen.
Vi har dog med tilfredshed bemærket, at der i bemærkningerne til loven er
indføjet, at ”den statslige lodsejer (f.eks. Naturstyrelsen) ikke vil være afskåret
fra at indgå konkrete aftaler med jægere om at deltage i udførelsen af jagt og
regulering i naturnationalparkerne, der sker som et led i forvaltningen af
områderne”.
Vi mener, at naturforvaltning bør forankres lokalt og med udgangspunkt i en
bæredygtighed forvaltning – samt med lokale kræfter i centrum. På den baggrund
vil vi opfordre til at lade lokale jagtforeninger i samarbejde med den lokale NSTenhed forestå den nødvendige bestandsregulering af hjortevildt i hegnet.
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På samme måde i forhold til bekæmpelse af invasive arter, opfordrer vi til en
samforvaltning mellem naturnationalparken og de omkringliggende private
ejendomme. Det gør vi, så vi ikke alene kan fastholde, men få intensiveret den
positive udvikling i indsatsen over for især mårhunde i området. Vi ser således frem
til en konstruktiv dialog med den lokale NST-enhed om dette.
Hegn
Vi anerkender, at hegning af naturområder kan være et redskab til at styrke
biodiversiteten gennem afgræsning. Med modsat det planlagte to meter høje hegn,
der kan holde kronvildt inde, havde Danmarks Jægerforbund hellere set et lavt
hegn med glatte tråde, der ikke skader vildtet, og som sikrer vildtets frie
bevægelighed. I den forbindelse har vi således med tilfredshed noteret os, at
”hegnet skal tillade mindre pattedyr så som hare, ræv, grævling og rådyr sikker
passage af hegnet.” I den forbindelse ønsker vi en præcisering af konstruktionen af
disse faunapassager.
Vi er meget imod de høje hegn, der forventes at omkranse Naturnationalpark
Fussingø, og har svært ved at se, hvorfor hegn er en nødvendighed, når man tager
det store hjortevildttryk, der i forvejen er i området, i betragtning. Mange lokale
lodsejere har således store problemer med hjortevildt.
Et lavt hegn med glat tråd havde kunne sikre et positivt samspil med den
omkringliggende natur og dens lodsejere. Taget naturnationalparkens beskedne
areal i betragtning havde vi gerne set afgræsning med stude og heste i parken,
mens hjortevildttrykket kunne sikres ved den naturlige vandring i lokalområdet til
glæde for alle – på begge sider af hegnet.
I forhold til dyrevelfærden hos de græssere, der skal sættes ud, er
jægerforbundets holdning klar: Har man sat dyr bag hegn, har man også påtaget sig
ansvaret for dem i forhold til sygdomme, sult, tørst og andre dyrevelfærdsmæssige
elementer. Det ansvar forventer vi naturligvis, at Naturstyrelsen vil leve op til.
Friluftsliv
Naturnationalparkerne er et nationalt projekt, hvor arealet og midlerne kommer
fra staten og på den måde os alle sammen. Derfor mener Danmarks Jægerforbund
overordnet, at i det omfang det ikke skader naturnationalparkernes formål med at
øge biodiversiteten, så bør der i videst muligt omfang tages hensyn til de
rekreative aktiviteter.
Derfor mener Danmarks Jægerforbund, at jagt skal være en naturlig del af
forvaltningen af vores naturnationalparker på lige fod med fiskeri, svampejagt,
sankning og andre naturoplevelser - hvor der høstes af naturens overskud på et
bæredygtigt grundlag.
Vi har med tilfredshed noteret os, at der afsættes midler til friluftslivet og nye
friluftsfaciliteter i den nye naturnationalpark. Et vigtigt element for friluftslivet er
farbare stier og spor, som naturligvis også skal vedligeholdes.
Der lægges op til, at særligt forstyrrende aktiviteter vil blive flyttet uden for
naturnationalparken med risiko for en stigende naturbelastning her, hvilket giver
os anledning til bekymring på vildtets vegne og mener derfor, at konsekvenserne
heraf bør afdækkes nærmere.
Af hensyn til vildtet i det hegnede område, mener vi, at området udlagt til fri
teltning bør reduceres kraftigt, så vildtet med lethed kan fortrække til et nyt
frirum ved rekreativt brug. Samtidig ser vi gerne, at der berammes en øvre grænse
for antal af brugere i forhold til den frie teltning i indhegningen.
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Inddragelse
Som nævnt under de generelle kommentarer oplever vi fra politisk side en forceret
proces, og vi føler ikke, at vi på nogen måde er blevet lyttet til i vores
kommentarer til projektplanerne. For at et projekt som dette kan opnå lokal
forankring, er det afgørende, at de lokale interessenter får reel indflydelse på
beslutningerne.
Derfor vil jægerforbundet anbefale, at der, som det også fremgår af det vedtagne
forslag om naturnationalparker, udarbejdes en beskrivelse af, hvordan man vil
sikre den lokale inddragelse. En beskrivelse, der også omfatter, hvad et eventuelt
lokalt brugerråd kan og skal, så der sikres en reel indflydelse på
naturnationalparkernes etablering og udvikling, for vi vil meget gerne bidrage i
denne proces.
Giver ovenstående anledning til spørgsmål eller kommentarer, så ring eller skriv
meget gerne til undertegnede.

Venlig hilsen
Danmarks Jægerforbund
Thomas Skifter
Danmarks Jægerforbunds repræsentant i den lokal arbejdsgruppe for
Naturnationalpark Fussingø
Direkte tlf. +45 28 60 93 33
E-mail: formand@kronjyllandsjagtforening.dk
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