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Vedr.: Høring af forslag til Nationalpark Skjern Å
I forbindelse med, at Naturstyrelsen har udsendt overnævnte forslag til Nationalpark
Skjern Å i høring, har Danmarks Jægerforbund følgende bemærkninger:
Vedr. jagt i Nationalpark Skjern Å
Det glæder jægerforbundet, at der i nationalparken gælder de samme regler for færdsel i
naturen som andre steder i Danmark, og at det med bekendtgørelsen om Nationalpark
Skjern Å jf. §2, 2) fortsat er muligt at drive og udvikle jagt og fiskeri i området.
I Ringkøbing-Skjern og Herning Kommune er der henholdsvis 32 og 18 lokale
jagtforeninger forankret i Danmarks Jægerforbund med et samlet medlemsantal på 5800
medlemmer. For jægerne omkring Skjern Å er jagtoplevelserne i naturen en fornøjelse
som er knyttet stærkt sammen med en stor interesse for naturen og vildtet.
Vedr. Nationalparkfond Skjern Å og nationalparkbestyrelsen
I Forslag til Nationalpark Skjern Å foreslår miljøministeren, at følgende myndigheder og
organisationer får en plads i bestyrelsen:
Danmarks Naturfredningsforening
Friluftsrådet
Landbruget
Skovbruget
Ringkøbing-Skjern Kommune
Herning Kommune
Naturstyrelsen
1-2 medlemmer valgt af Nationalparkrådet
Det er med stor beklagelse, at vi således erfarer ikke at have fået tildelt en plads i
nationalparkbestyrelsen. Vi vil kraftigt pointere, at vi som organisation arbejder for, at
jagten udøves på et bæredygtigt grundlag, at vi støtter udpegningen af særligt
bevaringsværdige områder, at vi i høj grad støtter naturgenopretning, og at vi ønsker at
medvirke til at fremme biodiversiteten og dermed sikre en varieret og alsidig natur med
en repræsentation af så mange hjemmehørende arter som muligt.
Jægerforbundet er en organisation, der har gavn af det vildtoverskud naturen byder os.
Det er vi meget taknemmelige for, men vi giver samtidigt meget tilbage i form af
naturforbedrende tiltag som oprettelse af vandhuller, søer og vildtremiser. Vi ser os i høj
grad berettiget til en bestyrelsesplads.
Ole Roed Jakobsen
Højnæsvej 56
2610 Rødovre
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Det var og er en stor glæde for Jægerforbundet, at vi fik tildelt en plads i
nationalparkbestyrelsen for Nationalpark Thy og ligeledes i Nationalpark Vadehavet.
Vores engagerede folk melder tilbage om det positive og konstruktive arbejde der foregår
i bestyrelserne, hvor der er en god dialog mellem de forskellige parter. Vi håber derfor
også at få tildelt en plads i bestyrelsen for Nationalpark Skjern Å.
Vi ser ikke, at nogen af de foreslåede bestyrelsesmedlemmer kan bidrage med nogen
dybere indsigt om jagt og vildtforvaltning eller varetage interesserne for de mange jægere
i området. Det skal i den forbindelse blot nævnes, at mange af de lodsejere, som
nationalparkbestyrelsen har et ønske om at indgå frivillige aftaler og partnerskaber med,
også er jægere. Danmarks Jægerforbund er pr. tradition medlem af Friluftsrådet, men det
er desværre et faktum, at FR og DJ ikke deler samme holdning til bl.a. fladefærdsel i det
åbne land samt forvaltningen af vores kronvildt. FR kan derfor ikke generelt varetage
jægernes interesse.
Bestyrelsen vil skulle forholde sig til jægernes interesser i deres arbejde. Vi er
overbeviste om, at processen med etablering og implementering af sådanne; for
parkbestyrelsens helt nødvendige, frivillige aftaler vil ske langt smidigere, hvis lodsejerne
er overbeviste om, at de jagtmæssige interesser er sikret.
Derfor håber Jægerforbundet, at miljøministeren vil tildele Jægerforbundet en af de
resterende pladser.
Vedr. naturen skal styrkes
Jf. Forslag til Nationalpark Skjern Å skal nationalparkbestyrelsen arbejde for at
naturen i nationalparken med dens storslåede delta, ådalen og hederne bevares og
synliggøres. F.eks. ved hindring af tilgroning af åbne arealer. Jægerforbundets
rådgivningsafdeling består af skytter, biologer, forstkandidater og lignende med
naturkyndige kompetencer, - alle med en meget stor viden om korrekt vildt- og
naturpleje. En viden vi gerne stiller til rådighed for nationalparkbestyrelsen.
Vedr. styrket formidling
Jf. Forslag til National Skjern Å skal naturvejledningen og formidlingen styrkes og
udvikles f.eks. ved at koordinere, udbygge og udvikle tilbuddene i samarbejde med
lokale aktører, så der bliver yderligere mulighed for viden og oplevelser på egen hånd
for de besøgende. Dette synes jægerforbundet også er en vigtig opgave, og vi kan
informere om, at jægerforbundet har et netværk af naturformidlere over hele landet.
Vores naturformidlere er engagerede og brænder for formidling af jagt og vildt for
børn og voksne. Danmarks Jægerforbund har således allerede aktive naturformidlere
klar til at kunne udføre formidlingsopgaver i Nationalpark Skjern Å.
Vedr. lokal udvikling
Med status som nationalpark får området omkring Skjern Å bedre muligheder for at
markedsføre og udvikle særlige ”nationalpark-produkter” - f.eks. kød fra
nationalparkkvæg eller lokalt håndværk, som det er anført i Forslag til Nationalpark
Skjern Å. Danmarks Jægerforbund vil påpege, at vildtkød er en sund og smagfuld
spise og opfordrer meget gerne ”ikke-jægere” til at få øjnene op for de rige muligheder
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der ligger i udnyttelsen af dette. Tanken om at være behjælpelig med at skaffe lokalt
nedlagt vildtkød fra f.eks. kron- og rådyr til besøgende af Nationalpark Skjern Å ligger
ikke jægerne fjernt. Danmarks Jægerforbund arbejder via forbundets
Vildtafsætningsudvalg intenst på forbedrede muligheder for afsætning og
forarbejdning af dansk vildtkød via et forenende samarbejde imellem vildtaftagere,
restauranter m.v.
Vedr. nationalparkplan
Hvert 6. år skal nationalparkbestyrelsen udarbejde en redegørelse og en evaluering af
de opnåede resultater i forhold til målsætninger, som opstilles i bekendtgørelsen. Det
er således en vigtig opgave for nationalparkbestyrelsen at følge nationalparkens
udvikling og løbende tage stilling til, om nationalparken opfylder bekendtgørelsens
målsætninger. De lokale jægere omkring Skjern Å har et stort og nyttigt
lokalkendskab. Mange af jægerne har adskillige års jagterfaring og har personligt
oplevet de mange ændringer, der er sket gennem årene i forhold til landskab, flora og
fauna. Vi mener, at denne viden kan komme bestyrelsen i Nationalpark Skjern Å til
gavn.
Afsluttende bemærkninger:
Danmarks Jægerforbund ser frem til oprettelsen af Nationalpark Skjern Å. Vi har store
forventninger til det arbejde der skal udføres i nationalparkregi og har som det fremgår
af dette høringssvar et udpræget ønske om kunne deltage på tætteste hold, via en
bestyrelsesplads i nationalparken.
Jægerforbundet vil, såfremt vi får tilbudt en plads i Nationalparkbestyrelsen, indstille
Tage Bjerg til at repræsentere jægerne. Tage Bjerg er bosiddende i Skjern og har været
medlem af styregruppen for undersøgelsesprojekt Nationalpark Skjern Å. Han har
således fulgt projektet på tætteste hold og haft et godt samarbejde med andre
organisationer og kommunerne. I Danmarks Jægerforbund har Tage Bjerg beklædt
forskellige tillidsposter som f.eks. kreds- og regionsbestyrelsesmedlem, kredsnæstformand og er på nuværende tidspunkt næstformand i Hanning-FinderupSæddinge Jagtforening. Tage Bjerg har gået på jagt i Skjern Å-dalen i mange år og
kender alle forholdene omkring området.
Som Danmarks næststørste grønne organisation med ca. 95.000 medlemmer bør vi
være repræsenteret i nationalparkbestyrelsen og aktivt bidrage til udviklingen af
nationalparken, så både benyttelsen og beskyttelsen kan foregå i et bæredygtigt
samspil.
Med venlig hilsen
Danmarks Jægerforbund

Ole Roed Jakobsen
Formand
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