12. januar 2013
Til DOF Nordsjælland
Vedr. dagsordenens punkt 8 på GF den 5. februar 2013, forslag fra medlemmerne
Forbedret biodiversitet og øgede naturoplevelser for almindelige naturbrugere
Et forslag til implementeringen af DOFs nye strategi 2013-2016 i forbindelse med den kommende
revision af jagttiderne ønskes drøftet på DOF Nordsjællands generalforsamlingen den 5. februar
2013, med henblik på, at bestyrelsen i DOF Nordsjælland og generalforsamlingen bakker op om de
ornitologiske synspunkter i vedlagte forslag ”Biodiversitet og naturoplevelse skal indtænkes i
jagtpolitikken” for at beskytte det danske fugleliv og øge naturoplevelserne.
Undertegnede foreslår derfor, at generalforsamling med nedenstående resolutionsforslag tilkendegiver, at den i dag meget lange liste over jagtbare fuglearter ønskes reduceret til kun 8 jagtbare fuglearter. Ligeledes at vandfuglejagten i EU-fuglebeskyttelsesområderne ophører samt, at skydefuglejagten på fasan, agerhøne og gråand udfases, samt at jagt før solopgang og efter solnedgang skal ophøre.
Resolutionsforslag:
”For at forbedre biodiversitet og dermed mulighederne for naturoplevelser for almindelige naturbrugere i Danmark, foreslår DOF-Nordsjælland, at jagtintensiteten reduceres ved,
1. at der ikke tillades jagt på vandfugle i EU-Fuglebeskyttelsesområderne,
2. at skydefuglejagten udfases,
3. at der ikke er jagt på fugle fra den 1. januar til den 1. september,
4. at jagt før solopgang og efter solnedgang skal ophøre,
5. at det fremover kun er følgende fuglearter, der er jagtbare: Gråand, krikand, grågås, canadagås, agerhøne, fasan, ringdue og skovsneppe.”
6. Stop for fuglejagt på offentligt ejede arealer.
Baggrund
DOFs formand, Egon Østergaard, skriver i forbindelse med fremlæggelsen af DOF's strategi 20132016 blandt andet:
….I DOF’s omverden er natur og biodiversitet desværre gledet langt ned ad den politiske rangstige. Konsekvensen er,
at den biologiske mangfoldighed bliver ringere og ringere, fordi naturen kommer til sidst, når samfundet investerer.
DOF står derfor over for en svær opgave, nemlig at overbevise om, at natur og biodiversitet har værdi. Ikke bare i
Danmark, men også internationalt.
DOF kan selvfølgelig ikke redde biodiversiteten alene. Vi har brug for et fortsat tæt samarbejde med de andre grønne
organisationer i Danmark. Og internationalt vil DOF fortsat være en del af BirdLife International, der i disse år udvikler sig til at blive verdens stærkeste NGO, når det gælder bevarelse af klodens fugle og biodiversitet.....
….Politisk vil DOF i de kommende år styrke sin profil som fortaler for Danmarks biodiversitet. Det skal være vores
særkende i det politiske arbejde. Vi vil også arbejde mere målrettet på at se fuglene som vigtige markører for en større
mangfoldighed, der i princippet omfatter alle levende organismer. Og vi vil derfor søge tættere dialog med de andre
grønne organisationer i Danmark, der har en videnskabelig tilgang til naturen og dens mangfoldighed af arter...

Det er ideer og tanker jeg bakker helt op om, hvorfor det foreslås, at de allerede søges gennemført i
praksis nu via den revison af jagttiderne, der er iværksat i december måned 2012 i Vildtforvaltningsrådet. Rådets revisionsgruppe skal se på de jagttider, der skal træde i kraft fra 2014.
Revision af jagttider
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I forbindelse med den sidste revision foreslog Danmarks Jægerforbund, at antallet af jagtbare arter
skulle udvides med 33 arter. En af de foreslåede jagtbare arter, enkelt bekkasin, vejer under 70
gram. Forslaget om de mange nye jagtbare arter blev afvist af Vildtforvaltningsrådet. Rådet havde
så travlt med at komme op med et forslag til nye jagttider, at rådet undlod at afvente den endelige
publikation "Vildtbestande og jagttider i Danmark" fra oktober 2009, i hvilket det biologiske grundlag for fastlæggelsen af de nye jagttider blev fremlagt fra Danmarks Miljøundersøgelser. Derfor
blev Vildtforvaltningsrådets indstilling om nye jagttider underkendt af miljøministeren. Miljøundersøgelserne gjorde nemlig opmærksom på, at haren i dele af Jylland nu er så truet, at den er kommet
på rødlisten. At haren er blevet så sjælden, det er en kendsgerning, som ministerens rådgivende
udvalg om jagtspørgsmål ikke var bekendt med! At det samme råd heller ikke havde fremsat et ønske om at få oplyst, om agerhønen også burde rødlistes, viser desværre lidt om, at biodiversitet ikke
er rådets største force.
25 jagtbare fugle foreslås fredet
For at historien fra den sidste jagttidsrevision ikke skal gentage sig, har vi, Arne Hastrup og undertegnede, udarbejdet vedlagte forslag til en ny jagtpolitik i håbet om, at de grønne organisationer vil
stå sammen for at fremme biodiversiteten og naturoplevelserne. Vi foreslår, at ikke mindre end 25
arter af fugle skal fredes i forbindelse med den kommende jagttidsrevision. Begrundelsen for forslaget er, at et stigende antal jægere ønsker at gå på jagt på et areal, hvor dyrkningsintensiteten stiger samtidigt med, at arealet ubønhørligt bliver mindre. Den kendsgerning betyder, at almindelige
menneskers muligheder for naturoplevelser forringes, samtidigt med at biodiversiteten alment reduceres, selvom enkelte arter har evnet at opnå betydelige bestandsfremgange på grund af ændringer i
landbrugets dyrkningsformer.
DOFs skal undsige sin støtte til skydefugleforliget
Jeg håber at disse tanker kan få støtte her fra generalforsamlingen. DOF bør mere aktivt slå et slag
for et stop for udsætninger af skydefugle, når forliget om skydefugle udløber den 1. april 2017. Et
stop for udsætninger er allerede en del af DOF's jagtpolitik, da udsætningerne bl.a. medfører betydelige skader på naturen gennem forgiftninger af rovfugle.
At der skal være en jagtlig fuglefred på de offentlige ejede arealer, vil være med til at øge både ornitologer og andres naturoplevelser.
Alt i alt håber jeg, at vort formandskab her i Nordsjælland på DOF's repræsentantskabsmøder kan
frembære resolutionsforslaget om et ønske om yderligere beskyttelse af fuglene og, at bestyrelsen
vil engagere sig i implementeringen af jagtpolitikken. Jagtpolitikken skal ikke klappes af i en lille
lukket kreds, men bør bredt op i DOFs medlemskreds, hvilket også vil være i fuld
overensstemmelse med de tanker, som formanden har fremlagt.
Hillerød den 12.01.2013
med venlig hilsen
Søren Wium-Andersen
Ådalen 15, Hillerød
wa23@hotmail.dk
Bilag:
Biodiversitet og naturoplevelse skal indtænkes i jagtpolitikken af Søren Wium-Andersen og
Arne Hastrup, 2012.
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