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Vedr. Høring af synopsis til miljøtilstandsrapporten – Natur og Miljø 2009 

 

I forbindelse med at Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus Universitet den 10. 

september 2008 har udsendt en synopsis med henblik på at få synspunkter på emnevalg, 

som inddrages i Miljøtilstandsrapporten, samt forslag til indhold i de enkelte afsnit på et 

overordnet niveau, har Danmarks Jægerforbund følgende bemærkninger: 

 

Danmarks Jægerforbund bifalder idéen med at opdele Miljøtilstandsrapporten i to 

dele. At forsøge at samle den gængse rapportering med globale udfordringer i form af 

bl.a. de klimaændringer, som Danmark står overfor, ville give en rodet, uoverskuelig 

rapport. Da begge dele er yderst relevante for miljøtilstanden i Danmarks synes det 

således absolut formålstjenligt at tildele hvert tema sin egen enkeltstående rapportdel.  

 

I synopsen for del A: Danmarks Miljø under globale udfordringer, vil Danmarks 

Jægerforbund gerne påpege vigtigheden af også at drøfte effekterne på flora og fauna i 

pkt. 3: Danmarks miljø under klimaforandringer. Den globale opvarmning medfører 

miljømæssige forandringer for vores danske arter af pattedyr og fugle, idet arternes 

fødegrundlag og/eller habitatområder ændres som følge af forhøjede temperaturer. 

Disse forandringer kan have både positive og negative konsekvenser for dyr og fugle. 

Eksempelvis ser det ud til, at den globale opvarmning kan medføre forbedret 

levevilkår for enkelte arter, selvom det givetvis er af kortvarig karakter. Agerhønen 

forventes f.eks. en forbedret vinteroverlevelse, som konsekvens af de forøgede 

vintertemperaturer. Mens andre arter, som f.eks. edderfuglen opnår dårligere 

kondition, som en konsekvens af de forhøjede havtemperaturer der medfører, at dens 

primære fødegrundlag, muslinger, får en dårligere næringsværdi. 

  

I synopsens del A i pkt. 4. Natur og biodiversitet i fokus vedr. invasive arter, vil 

Danmarks Jægerforbund understrege, at vi som jægerforbund ser os selv som vigtige 

medspillere i bekæmpelsen af de invasive arter. På nuværende tidspunkt har de danske 

jægere et udbytte af amerikansk mink på mellem 5000-6000 mink om året, og vi ved, 

hvilken positiv effekt, bekæmpelse af mink har på fugles reproduktionsrate. Samtidig 

ser jægerne med bekymring flere invasive arter optræde oftere og oftere i den danske 

natur, som f.eks. mårhund, vaskebjørn og nilgås. Det kræver en målrettet, grundig og 

landsdækkende indgriben at minimere omfanget af sådanne arters påvirkning af og 

etablering i den danske natur. En indgriben som vil kræve jægernes engagement, 

hvilket Danmarks Jægerforbund er fuldt indforstået med, idet det er en opgave vi 

gerne påtager os. 
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I synopsens del B foreslås ni temaer: Jord, Luft, Vand, Klima og energi, Natur og 

biodiversitet, Naturressourcer, Miljø og sundhed, Forbrug samt Miljøpolitik og 

globalisering. Danmarks Jægerforbund anser de valgte temaer med deres undertemaer 

som fyldestgørende til dækning af naturens og miljøets tilstand. Under afsnittet: Natur 

og biodiversitet, som omhandler status og udvikling for natur og biodiversitet, vil 

Jægerforbundet foreslå, at jægernes indsats som naturforvaltere med etablering af 

vildtremisser, levende hegn m.m. nævnes som eksempelstudie. Netop denne indsats, 

som stort set er egenbetalt af jægerne, har dannet grundlag for bl.a. den stadigt 

voksende bestand af råvildt i Danmark, men også de ca. 700 ikke-jagtbare vildtarter 

har stort gavn af disse naturforbedrende tiltag i det åbne land.  

 

I synopsens del B under afsnittet Naturressourcer, som skal beskrive statur og 

udvikling for de danske naturressourcer, til havs og til lands, nævnes ikke de mange 

tusinde stykker vildt, som nedlægges hver år af de danske jægere. Det danske vildtkød 

er magert og en sund proteinkilde, som tilmed nydes med stort velbehag. Det er 

bestemt en naturressource, som bør nævnes på lige fod med fiskeriet og landbruget. 

Danmarks Jægerforbund håber på at få sat større fokus på de fine fødevarer vores 

natur er i stand til at producere. Dette gøres bl.a. med en målrettet indsats for 

afsætning af dansk vildtkød i de danske supermarkeder, så også ikke-jægere kan få et 

indblik i de gode alternativer, der er til det sædvanlige udvalg af kød.   
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