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Vedr. Forslag til nationalparkplan for Nationalpark Mols Bjerge 

 

I forbindelse med, at bestyrelsen, rådet og sekretariatet for Nationalpark Mols Bjerge har 

udsendt forslag til Nationalparkplan 2012 - 2018 i offentlig høring, har Danmarks 

Jægerforbund følgende bemærkninger: 

 

Generelt: 

Jægerforbundet har set frem til nationalparkplanen for Nationalpark Mols Bjerge, og 

glæder sig over, at den nu, efter forsinkelse, foreligger i endelig form. Jægerforbundet 

finder planen er bygget afsnitsmæssig hensigtsmæssig op med: lovmæssige 

forudsætninger, aktuel tilstand, visioner og målsætninger og endelig handleplan. Dette 

giver et godt overblik og vidner om en fornuftig arbejdstilgang. Det er således nemt at 

overskue, hvilke lovkrav der er til nationalparkplanen, og at gennemgangen af den 

aktuelle tilstand danner udgangspunkt for målsætninger og handleplan.  

 

Jægerforbundet anerkender samtlige af bestyrelsens målsætninger for nationalparken. 

Særlig målsætning 2 om: skabelse af større sammenhæng mellem Nationalparkens 

naturområder har Jægerforbundets bevågenhed, ligesom vi naturligvis er glade for 

målsætning 7 om: udvikling af friluftsliv og turisme på et bæredygtigt grundlag. 

Målsætning 12 om: udvikling af Nationalparken skal ske i samspil med omgivelserne og 

lokalbefolkningen er ifølge Jægerforbundet en absolut forudsætning for en succesfuld 

forvaltning af nationalparken.  

 

Jægerforbundet finder det dog meget beklageligt, at handleplanen fylder mindst i den 

samlede nationalparkplan, og at alle konkrete tiltag i handleplanen er placeret i bilag, som 

ikke er udsendt som høringsmateriale, men som alene kan findes på Nationalparkens 

hjemmeside. Hensigtserklæringerne i nationalparkplanen fremstår nemlig isoleret set, 

som ret svage og lidet handlingsorienterede. Som når der i Nationalparkplanen står: 

”Bestyrelsen vil se nærmere på mulighederne for at styrke naturplejen..”, så skal man 

ned i bilag 5 (som ikke er udsendt), for at finde, at der er med det menes, at der ønskes en 

kortlægning af områdets potentiale og der skal igangsættes et eller flere projekter. Det er 

en skam, og det mener Jægerforbundet er uhensigtsmæssigt forvirrende. 
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Vedr. Tilgængelighed i naturen: 

Danmarks Jægerforbund bifalder, at nationalparkplanen sætter fokus på den 

problemstilling, at grænserne mellem private og offentlige arealer ikke er umiddelbart 

synlige i Nationalparken, og der ofte skabes usikkerhed om, hvor publikum lovligt kan 

færdes uden for vej og sti, s. 36. Således anerkender Jægerforbundet Nationalparkplanens 

målsætning 8 om: beskrivelse og håndtering af trafikale forhold, for at sikre øget 

tilgængelighed, når der i det er taget højde for, at planlægning af nye faciliteter skal 

medvirke til at begrænse gener for fastboende, som nævnt på s. 53, ligesom en 

beskrivelse af de lokale forhold bør inkludere evt. problemområder, hvor lodsejere 

oplever, at turister anvender privat agerjord i omdrift eller havearealer som gangsti. 

 

Dette bør nøjes sammenholdes med ønsket om nye stier i nationalparken – en stiplan 

(bilag 18), hvor der alene på baggrund af interessetilkendegivelser fra lodsejere kan 

igangsættes projekter på privat jord. 

 

Vedr. Landbrug  

Jægerforbundet arbejdet for, at mindske bureaukratiet i forhold til tilladelser og 

tilskudsordninger til vildtpleje på landbrugsarealer, og for at land- og skovbruget skal 

belønnes for at tage ekstra hensyn til naturværdierne, herunder at etablere, genoprette 

eller pleje natur. Jægerforbundet finder, at en finansieret systematisk natur- og vildtpleje 

vil resultere i en mere effektiv beskyttelse af naturværdierne.  

 

Danmarks Jægerforbund er således enig i, at når lysåbne naturtyper på landbrugets 

naturarealer plejes, er det at betragte som en driftsgren på lige fod med andre driftsgrene 

inden for landbruget, og ved et fornuftigt økonomisk afkast vil landmanden være aktør i 

pleje af naturarealer, s. 43.  

 

Jægerforbundet opfordrer til, at denne politik om økonomisk afkast til landmanden, når 

han udfører naturpleje finder vej ind i handleplanens bilag 11 omkring vedligeholdelse af 

lysåbne naturtyper, hvor der er planlagt indgåelse af aftaler med lodsejere eller opkøb, 

som gør det muligt at skabe sandmarker og lysåbne naturtyper.  

 

Det glæder Jægerforbundet, at nationalparkplanen har en plan om at udarbejde Natur- og 

kulturplaner for land- og skovbrugsejendomme jf. bilag 9, og at man i den forbindelse 

ønsker at drage nytte af erfaringerne fra Danmarks Jægerforbunds Udviklings- & 

Rådgivningsafdelings (Vildtforvaltningsskolen) projekter for gennem frivillige aftaler at 

øge biodiversiteten i markfladen. Danmarks Jægerforbund deler gerne ud af erfaringer til 

gavn for Nationalparken, ligesom både bestyrelsen, rådet og sekretariatet er mere end 

velkommen for råd og vejledning til spørgsmål omhandlende naturen og vildtet. 
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Vedr. Kortlægning og overvågning af naturtyper og sjældne truede plante- og dyrearter 

Danmarks Jægerforbund bifalder, at det er et ønske at overvåge nationalparkens 

naturtyper samt kortlægge og overvåge sjældne plante- og dyrearter. Som nævnt i bilag 3 

og 4 findes der for nuværende ingen systematiseret overvågning af naturtyperne og ingen 

samlet kortlægning og overvågning af sjældne plante- og dyrearter. Den eneste måde, 

hvorpå man kan følge populationernes tilstand og registrere forbedringer og forringelser 

er gennem et naturovervågningsprogram. Det er særligt uundværligt, når 35 % af 

nationalparken er udpeget som Natura 2000 område, og da en løbende overvågning 

dermed er helt nødvendig, for at kunne vide, hvorvidt arter og naturtyper på 

udpegningsgrundlaget er i den ønskede gunstige naturtilstand.  

 

Vedr. Sammenhæng mellem naturområder  

Nationalparkplanens målsætning 2 om, at der skal være større sammenhæng mellem 

Nationalparkens naturområder er til stor glæde for Jægerforbundet, som bifalder, at 

Bestyrelsen anser sammenhængen mellem naturområder for en særdeles vigtig opgave - 

s. 48. Jægerforbundets medlemmer bruger hvert år meget fritid og mange penge til at 

etablere, jordbearbejde, tilplante og beskære beplantninger til gavn for vildtet. Disse 

småbiotoper er essentielle naturpletter i vores kulturlandskab, og tilsammen udgør de et 

økologisk grønt system der binder skove, § 3-områder og Natura2000-områder sammen.  

Jægerforbundets medlemmer står også bag etableringen af størstedelen af de nyoprettede 

vandhuller (ca. 200 pr. år). Vandhuller der ofte placeres på monokulturelle 

landbrugsarealer og dermed bidrager til at fremme biodiversiteten i et i forvejen fattigt 

miljø. Vandhullet bidrager med liv i form af vandplanter, vanddyr, padder, moseplanter, 

insekter mv. og udgør et opholdssted for mange større dyr som har agerlandet som 

habitatområde.  

 

Sammenlagt udgør de etablerede småbiotoper og vandhuller en sammenhængende 

biologisk korridor mellem større naturområder. Korridorer, der giver mulighed for at 

flora- og fauna spreder sig i et ellers artsfattigt og sprøjtet agerland. Jægerforbundet 

arbejder på at nedbryde evt. mentale barrierer for at gennemføre natur- og vildtpleje på 

bedriftsniveau. Vanetænkning og tradition omkring landbrugsproduktionen overskygger 

rationelle argumenter. Det handler om at bearbejde holdninger, når ønsket er et natur- og 

vildtrigt landbrug parallelt med en effektiv produktion af fødevarer.  

 

Vedr. formidling og naturvejledning 

Som nævnt i nationalparkplanen ligger Vildtforvaltningsskolen (Danmarks 

Jægerforbunds Udviklings- & Rådgivningsafdeling) ved Kalø, hvorfra der bl.a. 

planlægges og styres naturvejledning og offentlige ture, både omkring jagt- og vildtpleje, 

men også bredere emner. Jægerforbundet indgår i Formidlingspartnerskabet Mols Bjerge, 

og ønsker også at være partner i formidlingssammenhænge fremover. Det er nævnt som 

målsætning 10, at formidling og naturvejledning skal styrkes og koordineres i samarbejde 

med lokale aktører gennem aktiviteter, servicefunktioner og faciliteter. Det glæder 

Jægerforbundet, der jo har en mangeårig stor erfaring på området, råder over gode 

faciliteter og som gerne bidrager til en videreudvikling indenfor dette felt. 
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Afsluttende bemærkninger 

Danmarks Jægerforbund bifalder. at bestyrelsen har valgt at sætte det som målsætning, at 

udviklingen af Nationalparken skal ske i samspil med omgivelserne og lokal-

befolkningen. Jægerforbundet er som organisation at finde midt mellem 

beskyttelsesorganisationerne og lodsejer- og landbrugsforeningerne.  

 

Jægerne ønsker at bevare og fremme naturen, samtidigt med at mange af dem også er 

lodsejere og landbrugere, og optræder derfor naturligt som mægler mellem forskellige 

interessehensyn. En udvikling med opbakning sker alene på baggrund af god dialog, som 

Danmarks Jægerforbund gerne bidrager og opfordrer til. 

 

 

Jægerforbundet stiller som altid vores knap 50 kompetente medarbejdere til rådighed og 

håber sekretariatet/bestyrelsen ikke vil tøve med at henvende sig, dersom de skulle stå 

overfor opgaver eller har spørgsmål i tilknytning til natur- og vildtforvaltning.  

 

Danmarks Jægerforbund glæder sig til at følge det videre arbejde med 

nationalparkplanen.   

 

 

Med venlig hilsen 

Danmarks Jægerforbund 

 
Ole Roed Jakobsen 

Formand 


