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Vedr.: Høring om generelle retningslinjer vedr. drift og pleje af
Forsvarsministeriets arealer.
Forsvarsministeriet har via Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udsendt
udkast til generelle retningslinjer vedr. drift og pleje af Forsvarsministeriets arealer i
høring, og i denne forbindelse ønsker Danmarks Jægerforbund at give følgende
bemærkninger:
Danmarks Jægerforbund anser generelt FBE’s drift og pleje af Forsvarsministeriets
arealer som en god garanti for en ansvarlig natur- og vildtforvaltning på de meget store
statsejede øvelsesterræner vi har i Danmark. Med foreliggende høringsudkast finder vi
ikke anledning til at tro, at der ændres på denne hidtidige gode praksis.
Vi ser med tilfredshed, at der fortsat lægges op til en jagtlig udnyttelse af de
naturressourcer som arealerne rummer, og vi håber ikke mindst, at jagtudøvelsen mange
steder stadig vil foregå i en god kontakt mellem den stedlige jagtofficer og de lokale
jægere/jagtforeninger.
Endelig finder vi det meget positivt, at forsvarets arealer, ligesom mange andre offentligt
ejede naturområder, stilles til rådighed for publikums- og nyjægerjagter, i en kontinuerlig
formidling af jagtens sag og håndværk. Danmarks Jægerforbund deltager også i fremtiden
gerne i samarbejder om afviklingen af disse arrangementer.
Vi skal her også påpege nødvendigheden af, at danske jægere/jagtforeninger kan anvende
Forsvarets faciliteter i form af eksempelvis skydebaner til en pris som alene dækker det
ekstraforbrug som udlånet har medført. Vi henviser her til teksten i Forsvarsforliget.
Vi ønsker dog også at bidrage med en enkelt vigtig kommentar, der omhandler
underbilag 5 til Bilag 5: Bestemmelse for vildtpleje, jagt, regulering og fiskeri, hvoraf
følgende fremgår:
”5.2. Vandfugle. Der drives ikke jagt i EF-fuglebeskyttelsesområder på arter, som
områderne er udpeget til at beskytte”.
Dette er tilsyneladende en gammel formulering, som er medtaget fra de drifts- og
plejeplaner, som den daværende Skov- og Naturstyrelsen (nu Naturstyrelsen)
udarbejdede for Forsvaret.
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Formuleringen er således kritikløst adopteret fra tidligere planer, desuagtet at
”Vejledning om jagt i EF-fuglebeskyttelsesområderne”, som Kommissionen udgav i
2004 tydelig præciserer at:
”Man kan udmærket kan drive jagt i fuglebeskyttelsesområderne - og så længe
udpegningsarterne har gunstig bevaringsstatus, er jagt på disse ikke et problem.”
Danmarks Jægerforbund anser det som et problem, at forsvaret sætter et regelsæt op,
som ikke er i overensstemmelse med ovennævnte vejledning. Der er i Danmark meget
store jagtlige interesser forbundet med fortsat at kunne drive bæredygtig jagt på
udpegningsarter i EF-fuglebeskyttelsesområder, specielt på fiskeriterritoriet.
Danmarks Jægerforbund mener således, at det er meget upassende, at en statslig
institution medvirker til at sætte en nugældende legitim forvaltningspraksis under pres,
ved at gå enegang med særregler på dette område.
Det er prisværdigt, og selvfølgelig FBE’s og jagtbestyrerens ret, at der tages specielle
hensyn til visse vildtarter, hvis der findes behov for dette. En sådan reaktion er jo
netop det centrale element i al ansvarlig vildtforvaltning, og denne praksis indgår da
også i de generelle målsætninger i bestemmelsernes afsnit 5.
De jagtbare arter på udpegningsgrundlaget bør lige præcis derfor ikke have særstatus,
men skal på forsvarets arealer behandles nøjagtig efter de samme bæredygtighedsprincipper som jagten på såvel klovbærende vildt og markvildt. På mange andre
offentligt ejede arealer, f.eks. på Nyord og Svanegrundene ved Horsens Fjord, ses ofte
jagtaftaler indgået mellem Naturstyrelsen og lokale jagtforeninger, hvor jagtudøvelse,
også på arter på udpegningsgrundlaget ikke findes at være i strid med
Fuglebeskyttelsesdirektivet.
Danmarks Jægerforbund vil derfor hermed indtrængende anmode Forsvarsministeriet
og FBE om at genoverveje nødvendigheden af at bevare den diskuterede bestemmelse
vedrørende jagt på udpegningsarter i de dele af forsvarets arealer, der er udlagt som
fuglebeskyttelsesområder. Der kendes så vidt vides ingen fortilfælde, hvor
jagtudøvelse på forsvarets arealer har ført til overudnyttelse af en given vildtart. Det er
vel derfor næppe sandsynligt, at dette nu risikeres, blot fordi arten er på
udpegningsgrundlaget.
Venlig hilsen
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