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Hermed indgives høringssvar fra Danmarks Jægerforbund, Jægerrådet Ikast-Brande Kommune.
Vi er opmærksomme på, at Harrild Hede, del af Nørlund Plantage er foreslået som mulige
Naturnationalparker.
Vi er enige i, at naturen mangler plads, og at der bør gøres en indsats for at øge biodiversiteten.
Det bekymrer os imidlertid, at den rekreative jagt tilsyneladende ønskes reduceret eller helt afskaffet i
Naturnationalparkerne, da vi lokalt har oplevet, hvordan jagtfrie områder belaster de omkringliggende
landbrugsområder, og som efterfølgende er løst ved, at man har genindført jagt i områderne.
Vi ser ikke øget biodiversitet og jagt som hinandens modsætning.
Jagten i Danmark er i forvejen reguleret i forhold til, hvad de forskellige vildtarter kan bære af jagttryk og
udøves således på en yderst bæredygtig måde.
Denne regulering sker på baggrund af dels den vildtudbyttestatistik, som alle jægere indberetter data til
hvert år, dels af national og international forskning og af nationale og internationale vildttællingsprojekter og
indstilles til Miljøministeren af Vildtforvaltningsrådet, hvor alle grønne organisationer, herunder DN og DOF,
har sæde.
Endvidere er der jagtbegrænsninger i form af jagtfrie zoner ved by- og sommerhus bebyggelser og i et
udbredt net af reservater, ligesom der er begrænsninger i antal jagter og i afskydningen af vildt på de
offentlige arealer, hvor jagten lejes ud.
Vi gør i øvrigt, i al stilfærdighed, opmærksomhed på, at jagten ikke har været skyld i udryddelse af hverken
plante- eller dyrearter gennem de seneste mange årtier. Tværtimod har jagten og jægerne bidraget positivt
til forbedring og bevaring af såvel flora som faunas levesteder.
Således har de danske jægere, med både arbejdskraft og økonomiske midler, i høj grad medvirket til
forbedrede betingelser for både flora og fauna i form af etablering af vådområder, små og store
beplantninger, fauna striber, insektvolde m.m. hvilket har givet levesteder til masser af ikke bare
vildtarterne, men også for div. padder, små og store dyr og fugle samt insekter af enhver art.
Ligeledes yder danske jægere en stor indsats ved bekæmpelse af invasive arter som mink og mårhund og i
forbindelse med regulering af f.eks. kronvildt, når der bliver for mange og gør skade på henholdsvis skove
og markafgrøder.
Endvidere bidrager de danske jægere, gennem jagttegnsafgiften, med ca. 100 mio. (2019) til jagt, vildt og
naturforvaltning, heraf går godt 50 mio. til arts- og naturforvaltning samt forskning, udvikling og rådgivning.
Som troværdige og seriøse aktører i forvaltningen af den danske natur, forventer vi som lokale jægere
sammen med øvrige lokale brugere at blive inddraget i arbejdet med oprettelse og med udarbejdelse af
planer for forvaltning og drift af eventuelle naturnationalparker i vores lokalområde.

Vi mener ikke, at jagt, fiskeri og sankning af svampe og bær er i modstrid med målet for området eller til
skade for biodiversiteten, derimod mener vi, at disse traditionsrige lokale og folkelige aktiviteter er vigtige
for det lokale engagement og accept.
Et af Danmarks Jægerforbunds grundlæggende principper er at sikre vildtets frie bevægelighed. Vi er
derfor modstandere af etablering af hegn.
frie bevægelighed, således at alle vilde dyr frit kan bevæge sig derhen, hvor de finder deres krav til
levested bedst opfyldt.
Hvor det findes nødvendigt at opsætte højt hegn, er jægerrådet af den opfattelse, at der skal være mindst
300 meter fra hegnskanten til naboarealer.
Det er derfor vi menneskers opgave at skabe så gode levesteder, at de ønskede dyr og planter etablerer
sig i området.
Vi håber, vores synspunkter vil indgå i lovgivningsarbejdet, og at vi bliver tænkt ind i en lokal brugergruppe.
På vegne af
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