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Vedr.: Høring af forslag til Nationalpark Thy

I forbindelse med, at Skov- og Naturstyrelsen har udsendt overnævnte forslag til
Nationalpark Thy i høring, har Danmarks Jægerforbund følgende bemærkninger:
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
Thy fortsat er muligt at gå på jagt og fiske i området.
Som nævnt i Forslag til Nationalpark Thy er der en tradition for thyboernes brug af havet
og klithederne som jagtområde. Alene i Thisted Kommune er 13 lokale jagtforeninger og
1 flugtskydningsbane forankret i Danmarks Jægerforbund med et samlet medlemsantal på
1050 medlemmer. For jægerne i Thy er jagtoplevelserne i naturen forbundet med stor fornøjelse, ligesom den omsiggribende interesse for naturen og vildtet.
I Forslag til Nationalpark Thy foreslår miljøministeren, at følgende myndigheder og
organisationer får en plads i bestyrelsen:
Danmarks naturfredningsforening
Friluftsrådet
VisitDanmark
Landbruget
Thisted Kommune
Skov- og Naturstyrelsen i Thy
Museet for Thy og Vester Hanherred
Thy Erhvervsråd
Netværk af aktive kystbyer samt
Et medlem valgt af nationalparkrådet
Det er med stor beklagelse, at Jægerforbundet således erfarer ikke at have fået tildelt en
plads i nationalparkbestyrelsen. Atter må vi dermed pointere, at Jægerne 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 en varieret og alsidig natur med en repræsentation af så
mange hjemmehørende arter som muligt, og vi dermed ser os værdige til en bestyrelsesplads.
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Danmarks Jægerforbund er nok en organisation, der har gavn af det overskud af vildt
naturen byder os, men vi giver samtidigt meget tilbage til naturen i form af naturforbedrende tiltag som oprettelse af vandhuller, søer og vildtremiser.
I forhold til sammensætningen af nationalparkbestyrelsen i Forslag til Nationalpark Thy
synes de kommunale kræfter at være overrepræsenteret, idet det må formodes, at både
museet, kystbyerne og erhvervsrådets særskilte interesser alle varetages i forvejen af
Thisted Kommune.
Trods jægerforbundets medlemskab af Friluftsrådet spiller naturforvaltning og jagt en
meget lille rolle for en paraplyorganisation som Friluftsrådet, der skal rumme alle slags
fritidsinteresser. Som bestyrelsessammensætningen i Friluftsrådet også afspejler vægtes
fritidsaktiviteter som spejdere, vandrelav, gymnastikforeninger og cyklisterne højt.
Vi ser således ikke, at nogen af foreslåede bestyrelsesmedlemmer varetager interesserne
for de mange jægere der findes i Thy. Det skal i den forbindelse blot nævnes, at mange af
de lodsejere, som nationalparkbestyrelsen har et ønske om at indgå forskellige frivillige
aftaler og partnerskaber med, også er jægere. Bestyrelsen må dermed forvente at skulle
forholde sig til jægernes interesser i dette arbejde. Det må formodes, at processen med
gennemførsel af sådanne frivillige aftaler ville være langt smidigere, hvis lodsejerne følte
sig overbeviste om, at de jagtmæssige interesser, gennem et bestyrelsesmedlem i
nationalparkbestyrelsen, var sikret.
Jf. Forslag til Nationalpark Thy skal formidling og naturvejledning styrkes i nationalparken. Dette kan jægerforbundet kun tilslutte sig, 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 udføre formidlingsopgaver i Nationalpark Thy.
Jægerforbundet bifalder, at det ifølge Forslag til Nationalpark Thy er en vigtig opgave
for nationalparkbestyrelsen at følge nationalparkens udvikling og tage stilling til, om
de ønskede resultater nås. De lokale jægere i Thy har et stort og nyttigt lokalkendskab.
Mange af jægerne har flere års jagterfaring og har personligt oplevet de ændringer, der
gennem årene er sket i forhold til landskab, flora og fauna. Vi mener, at denne viden
kan komme bestyrelsen i Nationalpark Thy til gavn.
Danmarks Jægerforbund ser frem til oprettelsen af Nationalpark Thy. 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 indstille Tage Espersen, der er tidligere jagtforeningsformand for
Thisted Jagtforening, regionsformand samt hovedbestyrelsesmedlem indtil ny struktur
trådte i kraft den 1. april 2008. Tage er utrolig vellidt og respekteret og har rigtig
mange gode relationer til landmændene i området, idet han er tidligere landmand og
han har på forskellig vis formået at skabe også gode samarbejdsrelationer til de øvrige
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grønne organisationer. Med en aktiv jæger og tidligere landmand i bestyrelsen vil
denne blive langt stærkere i forhold til at få afklaret og fjernet den usikkerhed som eks.
landmændene i området har overfor nationalparken. Med Danmarks Jægerforbund
som bindeleddet imellem disse interesser vil nationalpark Thy få langt større sikkerhed
for at komme godt fra start.

Som Danmarks næststørste grønne organisation med ca. 90.000 medlemmer bør vi
være repræsenteret i nationalparkbestyrelsen og dermed få mulighed for aktivt at være
med til udviklingen af disse så både benyttelsen og beskyttelsen af en nationalpark kan
foregå i et samspil.

Med venlig hilsen

Danmarks Jægerforbund

Ole Roed Jakobsen
Formand
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