NATURSYN
Vi arbejder for RASKnatur
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INDLEDNING
Danmarks Jægerforbund er en interesseorganisation for jægere. Vi arbejder for vores vision MEST MULIG
JAGT OG NATUR, hvor jagten er en del af naturforvaltningen, og naturen er en del af jagten.
Jagt er aktiv naturforvaltning.
En vigtig del af fundamentet for Danmarks Jægerforbunds arbejde er:
 Natursynet RASKnatur
 Jagt- og naturpolitikkerne.
De er begge vedtaget af repræsentantskabet, der er Danmarks Jægerforbunds øverste myndighed.
Natursynet RASKnatur og Jagt- og naturpolitikkerne danner grundlag for, hvordan vi arbejder med at
sikre muligheden for at benytte og beskytte naturen.
Jægerne er aktive benyttere og beskyttere af naturen, og jægerne er en del af den aktive naturforvaltning
- både når det gælder beskyttelse og bevaring af naturen og vildtet, og når det gælder om at høste af
naturens overskud.
Uden natur har vi ingen mulighed for at udøve vores jagtinteresser, og selve jagten er en del af en unik,
bæredygtig naturoplevelse.
Dette betyder, at vi i Danmarks Jægerforbund arbejder for, at lovgivningen om brug af naturen skal
indrettes på en måde, hvor den ikke forhindrer andre i at bruge naturen. Samtidig skal jægerne have
mulighed for at bruge naturen aktivt til jagt.
Ligeledes arbejder vi for, at menneskers aktiviteter ikke må ske på bekostning af naturen eller på en
måde, hvor vores handlinger får negativ betydning for vores efterkommere.
Bæredygtig udvikling
Vi arbejder for, at udvikling skal være bæredygtig. Bæredygtighed handler om at skabe gensidig respekt,
hvor der både er plads til jagten og til, at befolkningen kan opleve naturen. Derfor skal der sikres en
balance mellem de sociale, biologiske og økonomiske aspekter, som ligger til grund for vurdering af
bæredygtigheden.

”En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de
nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers
muligheder for at opfylde deres behov i fare.”
Brundtland-rapporten, 1987
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Naturen i Danmark er som udgangspunkt en ”kulturnatur”, hvor bestemte naturtilstande fastholdes og er
politisk bestemt. Naturen er konstant under påvirkning af menneskers aktiviteter af erhvervsmæssige og
rekreativ karakter. Dette afspejles også i lovgivningen.
Menneskets adfærd og holdninger ændrer sig over tid, ligesom naturen i Danmark og i landene omkring os
gør det. Vi har derfor en dynamisk natur og et behov for en dynamisk tilgang til benyttelse og beskyttelse
af naturen.
RASKnatur
Danmarks Jægerforbunds Natursyn bærer navnet RASKnatur, hvilket betyder:





Rummelig natur
Alsidig natur
Sammenhængende natur
Kulturpræget natur.

Natursynet RASKnatur definerer, hvad Danmarks Jægerforbund står for i relation til den natur, vi udøver
vores interesse i.
Det vil sige, at natursynet dels er en programerklæring i forhold til politikere og andre organisationer, dels
et rammeværktøj til forbundets tillidsfolk, politikere, medlemmer og medarbejdere i, hvad forbundets
strategi på det natur- og jagtpolitiske område er.
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RUMMELIG natur
En rummelig natur byder på masser af naturoplevelser for de brugere, der ønsker at benytte naturen
aktivt igennem jagt, fiskeri, bærplukning, svampejagt, løb, mountainbike, ridning, fuglekiggeri, gåtur,
spejdertur, mv.
Jagt er en rekreativ aktivitet, hvor det nedlagte vildt, så vidt det er muligt, anvendes til føde, som trofæ
eller på anden fornuftig måde.
Naturen giver rum til oplevelser og mulighed for fordybelse.
Oplevelser i naturen skal være tilgængelige for alle, uanset økonomisk formåen eller geografisk placering.
Benyttelse af naturen kræver fokus på beskyttelse af naturen. Benyttelsen skal ske på et bæredygtigt
grundlag, så naturen ikke lider overlast. Der er behov for en intelligent beskyttelse af naturen, herunder
beskyttelse af særligt følsomme områder.
Hvis benyttelse og beskyttelse skal gå hånd i hånd, kræver det en bred forståelse for og viden om naturen
hos hele befolkningen. En sådan forståelse skal skabes gennem uddannelse og information, hvilket skal
være med til at skabe medejerskab for bevaring af og respekt for naturen.
Børn og unge er en særdeles vigtig formidlingsplatform i forhold til at skabe kendskab til, forståelse og
respekt for naturen i fremtiden.

ALSIDIG natur
Danmarks Jægerforbund arbejder for at beskytte den eksisterende natur og de oprindelige danske
naturtyper i videst mulig omfang, så fremtidige generationer også kan få glæde af og opleve en alsidig
natur.
Vi skal sikre sammenhængende levesteder til de hjemmehørende arter, og vi skal skabe grobund for en
mangfoldig natur og biodiversitet. Der skal være plads til naturlig genindvandring af hjemmehørende
arter.
Vi ønsker at sikre, at der er områder, hvor naturen kan få frit spil og alene være påvirket af naturlige
processer.
Hjemmehørende versus invasive arter
Invasive arter er i Biodiversitetskonventionens beslutning VI 23, defineret, som "ikke-hjemmehørende dyr
og planter, der ved menneskets hjælp er spredt til områder, som de ikke selv ville kunne sprede sig til, og
påvirker den naturligt hjemmehørende biodiversitet negativt".
Hjemmehørende arter er derimod arter, der er inden for deres naturlige, geografiske udbredelsesområde.
Når man taler om ”hjemmehørende arter”, taler man normalt om perioden efter den seneste istid.
Natur- og vildtpleje
Vi mener, at natur- og vildtpleje skal ske under hensyntagen til naturen og vildtet, og for at øge
jagtmuligheder, eller som et led i flytning af andre arter, der er hjemmehørende i den danske natur. Det
skal ske bæredygtigt og med henblik på at forbedre biodiversiteten.
Udsættes eller flyttes der arter, skal der fastsættes jagttid på arterne, når bestanden når et niveau, hvor
jagt vil være bæredygtig.
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SAMMENHÆNGENDE natur
Sammenhængende natur er medvirkende til en velfungerende og unik natur med spredningsmuligheder for
flora og fauna. En sammenhængende natur kan skabe storslåede landskaber, der for visse
befolkningsgrupper er en vigtig faktor i opfattelse af, hvad der er ”natur”, og hvad der skal til for at få
gode natur-oplevelser.
Danmarks Jægerforbund mener derfor at udbygning og ikke mindst bevarelsen af vores sammenhængende
natur er vigtig.
Vi ser målrettede virkemidler i at skabe mere og bedre sammenhængende natur ved at sikre netværk af
levende hegn og søer, vildtforvaltningslav hos flere lodsejere og jægere, kollektive naturplaner hos flere
lodsejere, mere langsigtet (20-30 år) naturplanlægning med inddragelse af lodsejere, samt jordfordeling.
Vi mener, både store og små naturprojekter har deres berettigelse.
Vi mener, at mere og en sammenhængende natur i Danmark er vejen frem, hvis vi skal bidrage til EUs mål
om at standse tabet af biodiversitet i 2020.
Der skal være plads til sammenhængende og storslået natur i vores land, og der skal tages hensyn til
denne, når der f.eks. sker udbygning af beboelsesområder og infrastruktur.
Den sammenhængende natur skal kunne bruges og opleves på nært hold, men brugen skal samtidig
afpasses og – om nødvendigt – afgrænses, så naturen ikke slides og skades unødigt. Dette gælder også i
forbindelse med anlæggelse af infrastruktur og udvikling af byerne.
Ikke mindst kysterne og ådalene byder på en unik natur, der dels giver plads til levesteder og dels giver
plads til rekreative muligheder.
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KULTURPRÆGET natur
Den danske natur er stærkt præget af jordbrug og andre kulturmæssige påvirkninger. Naturen har først og
fremmest været benyttet som levegrundlag og senere som rekreativt område. Derfor er naturen kultiveret
og tilpasset de behov, vi som mennesker har haft og fortsat har. I nogle områder er driften af jorden så
intensiv, at arealer er uden fødekæder og dermed uden grundlag for et reelt naturindhold, ligesom det
økologisk rum og grundlag for biodiversitet er fraværende på flere lokaliteter.
Danmarks Jægerforbund mener, at forvaltningen skal være afbalanceret, så der kan skabes et fornuftigt
levegrundlag for land- og skovbruget, uden at det skader de naturlige levesteder for vildtet og dets
fødegrundlag. Det skal ske på en måde, som understøtter et samfundsmæssigt ønske om en sund og
varieret biodiversitet.
Der er behov for at skabe eller sikre mere jagt, samt bevare arter. Naturforvaltningen skal ske på et
dynamisk og tilpasningsdygtigt grundlag.
Jagten er en del af en aktiv naturforvaltning. Jagt skal ske på et bæredygtigt grundlag, så der også er rum
for bæredygtig jagt for fremtidige generationer. Samtidig skal der være plads til andre(s) naturinteresser.
Jagttider skal fastsættes på baggrund af juridiske, biologiske og etiske vurderinger om jagtens
bæredygtighed. Arter, der kan bære en jagttid, skal have en sådan, hvorimod regulering skal ske, hvor der
konkret sker omfattende skade på økosystemer, afgrøder, ejendom, mennesker m.v.
Jagttiderne skal så vidt muligt og hvor det er relevant forankres lokalt og tilpasses lokale forhold.
Natur- og vildtpleje
Vi mener, at natur- og vildtpleje skal ske så det kan integreres i et moderne og effektivt jordbrug. Vi
mener, at den rette natur- og vildtpleje kan være nødvendig for at skabe velfungerende biotoper. Naturog vildtpleje kan skabe et naturligt fødegrundlag og opveje manglende eller utilstrækkelige levesteder.
Natur- og vildtpleje må ikke skabe unaturlige bestande eller være skadelig for vildtet. Det må ikke hindre
andres mulige jagtlige oplevelser.
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Danmarks Jægerforbund
Molsvej 34
8410 Rønde
Tlf. 88 88 75 00
www.jaegerforbundet.dk.

RASKnatur er Danmarks Jægerforbunds natursyn.
Natursynet er vedtaget af Danmarks Jægerforbunds repræsentantskab på repræsentantskabsmødet 30. april 2016
Med 862 lokale jagtforeninger og 92.237 medlemskaber er Danmarks Jægerforbund en af landets store grønne
organisationer. Danmarks Jægerforbund varetager danske jægeres interesse ved at kæmpe for mest muligt jagt og
natur

April 2016. Alle rettigheder forbeholdes.

