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Vedr. Danmarks Jægerforbunds indspil til
regeringens biodiversitetspakke
En mangfoldig natur betinges af mere plads og
langsigtede løsninger
Naturens tilstand i Danmark er på stort set alle områder i så elendig en forfatning,
at kun et bredt samarbejde over midten i dansk politik kan løse denne opgave af
historiske dimensioner.
Danmarks Jægerforbund vil derfor opfordre statsminister Mette Frederiksen og
miljøminister Lea Wermelin til at invitere alle Folketingets partier til en bred
politisk drøftelse af, hvordan man kan vedtage en plan for den danske natur, der
rækker 20, 30, 40 år ud i tiden, og som giver den fornødne plads til naturen og
øger biodiversiteten i hele landet.
Jægerforbundet foreslår desuden, at der årligt sættes en halv milliard kroner af på
finansloven til genrejsning af den danske natur. Pengene skal sættes af hvert år, og
det skal være nye penge.
National plan for en mangfoldig natur
Natur og biodiversitet kræver plads og kontinuitet. Derfor er det afgørende, at der
opstilles klare mål i overensstemmelse med Aichi-målene under FN’s
biodiversitetskonvention, når vi skal planlægge indsatsen. Klare målsætninger
sikrer en langsigtet planlægning for natur, økonomi, klima, miljø, fritid og
udvikling samt en bedre udnyttelse af vores jordareal, via en multifunktionel
tilgang.
Danmarks Jægerforbunds ønsker for landbrugslandet:
•
•

En revideret CAP 2020-reform, som sikrer en positiv incitamentstruktur,
der skaber levesteder og underbygger komplette fødekæder i
landbrugslandet.
Et landdistriktsprogram, der understøtter og udbygger mulighederne for at
pleje græs og naturarealer med afgræsning, hvor biodiversiteten er
formålet med plejen.
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•
•
•

En regulering af landbruget, der understøtter landbrugsjordens værdi som
levested gennem vinterhalvåret. F.eks. ved forbud mod nedvisning og
jordbehandling forud for vårsåede afgrøder.
Et landbrug med driftsformer hvor dyrkningspraksis, plantedække og
sædskifte sikrer minimal klima- og miljøbelastning samt et højt indhold af
kulstof og mikroorganismer i jorden.
Rådgivning i at integrere klima- og biodiversitetshensyn på bedriftsniveau.

Mere fredet og beskyttet natur i Danmark
Hvis de lysåbne naturtyper skal bevares og sikres i fremtiden, skal de plejes og
beskyttes. Pleje kan være mange ting, men en stor mangelvare i forbindelse med
de lysåbne naturarealer er forekomsten af store græssende dyr.
Dertil kommer, at vi ikke må glemme den natur og biodiversitet, der er tilknyttet
vores ferske og salte vande. Vi skal fortsat have fokus på at beskytte vores
vandmiljø og standse overudnyttelse af havets og fjordenes ressourcer.
Danmarks Jægerforbund ønsker:
•
•
•
•
•
•

At der arbejdes yderligere med at sikre incitamenter for lodsejere med
henblik på pleje af naturarealer.
At græsning i højere grad anvendes som naturpleje.
At krat i højere grad tolereres på arealer, der afgræsses, og accepteres
som en naturligt element på arealerne.
At der sikres bedre kortlægning af livet i havet og på havbunden af hensyn
til havets fugleliv.
At fiskeri med bundslæbende redskaber standses/minimeres til fordel for
fiskeri med mere bæredygtige redskaber.
At naturtypen stenrev søges genoprettet, efter at denne naturtype næsten
vurderes som forsvundet i forbindelse med råstofudvindingen, der var
mulig frem til 2010.

Mere sammenhængende og vild natur
Mere sammenhængende natur er helt centralt for at skabe bedre levevilkår for dyr
og planter og hermed fremme biodiversiteten. Sammenhængende natur gør
naturområderne mere robuste og er en af de mest effektive måder til at sikre, at
dyr og planter kan flytte sig under et ændret klima. Store sammenhængende
naturområder forbygger isolation af bestande af dyr og planter og øger
sandsynligheden for deres overlevelse.
For at skabe mere sammenhængende og vild natur er det vigtigt at prioritere, at
både små og store naturplejeprojekter på alle naturtyper har deres berettigelse.
Det er specielt vigtigt og helt afgørende for projekternes effekt, bæredygtighed og
succes, at der samarbejdes på tværs af myndigheder, ejerforhold og interesser,
samt at projekterne forankres i lokalområdet.
Danmarks Jægerforbund ønsker:
•
•
•
•
•
•

Fokus på alle naturtyper.
Fokus på pleje og beskyttelse af levende hegn, der fungerer som
forbindelseslinjer og spredningskorridorer mellem naturområder.
En bæredygtig skovdrift i alle landets skove, som i endnu højere grad end
nu bevarer og forøger biologisk mangfoldighed.
Øget hydrologi i skovene (pt. problematisk pga. Vandløbsloven).
At flere skove etableres eller udvides ved naturlig fremspiring frem for
plantning.
At der etableres flere lysåbne områder i skovene.
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•
•

At der sker samtænkning af naturpleje i fredskov og lysåben natur,
herunder mulighed for at kombinere allerede eksisterende
tilskudsordninger.
At der ved hegningsprojekter tages hensyn til vildtets frie bevægelighed.

Et eftersyn af den lovgivning, der skal bevare og udvikle dansk natur
Danmarks Jægerforbund ønsker:
•
•
•
•
•

At §3 i naturbeskyttelsesloven moderniseres, så den rummer mulighed for
en vildere natur. Hydrologi skal tænkes ind som værktøj (klima, kultur,
natur).
Nationalparker, der arbejder ambitiøst med mere og vildere natur i et
bæredygtigt samspil med friluftsliv.
Mere formidling til lodsejere, der ejer beskyttet natur.
At der sammen med kommunerne fokuseres på den lille natur på privat
hånd, som har en værdi og får endnu større værdi, hvis den plejes og får
mulighed for at udvikle sig.
At multifunktionel jordfordeling sættes yderligere i spil som værktøj, der
tager hensyn til miljø, klima, natur, friluftsliv, økonomi og udvikling.

En ”udfordring” til nøgleinteressenter på naturområdet
Viden, dialog og inddragelse af interessenter er forudsætninger for, at der kan
defineres klare ambitiøse målsætninger for natur og biodiversitet.
Danmarks Jægerforbund ønsker:
•
•

En stærk og faglig dialog om naturen og vildtet, der kan føre til klare
målsætninger inden for området. Vildtforvaltningsrådet er i den
sammenhæng den afgørende aktør.
Et forum, hvor nyeste forskning inden for området kan sættes i spil i
forhold til f.eks. interesseorganisationerne, og hvor andre aktørers
indsatser og projekter kan sættes i relation til den nyeste viden.

En bedre udnyttelse af vores jordareal
Over 60 % af vores landareal anvendes til landbrug. Derfor mener jægerforbundet,
at der bør arbejdes med at sikre komplette levesteder i det åbne land, hvor der
ellers er en ”ørken” af marker. De urentable arealer skal omlægges til natur, og
vildttiltag i det åbne land kan placeres, så de medvirker til at beskytte kvaliteten
af de eksisterende natur- og landskabselementer. Herved sikres komplette
levesteder for både jagtbare og ikke jagtbare arter, der har tilknytning til det åbne
land.
Danmarks Jægerforbund ønsker:
•
•

At det skal være muligt at udtage jord til naturformål, hvorved
landbrugspligten kan bortfalde.
At multifunktionel planlægning og forvaltning i det åbne land bør være et
centralt redskab, der kan gøre op med silotænkning og leverer på flersidige
formål i tråd med Collective Impact’s anbefalinger.

Økonomi:
•

Beskatning af naturarealer: Naturbeskyttede arealer bør ikke beskattes
(fritages for jordskatter). Ordningen er velkendt, da vi på samme måde kan
fritage fredede bygninger for grundskyld. Med et sådant initiativ vil der
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•
•

kunne skabes incitament for at tage arealer ud til natur. Forslaget er
tidligere rejst af Teknologirådet i rapporten ”Prioritering af Danmarks
Areal i Fremtiden”.
At flere tilskudsordninger gøres kollektive.
Øget fleksibilitet i tilskudsordningerne.

Vi ser meget frem til det kommende samarbejde om biodiversitetspakken, og vi
stiller os naturligvis til rådighed for en uddybning af synspunkterne.

Venlig hilsen
Danmarks Jægerforbund

Claus Lind Christensen
Formand, Danmarks Jægerforbund
Direkte tlf. + 45 27 80 28 55
E-mail clc@jaegerne.dk
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