Til Orentering
Efter aftale med Jørgen Falk
From: Lars Erlandsen Brun
Sent: Friday, December 22, 2017 10:10 AM
To: jørgen falk jørgensen
Cc: kajskovlund@gmail.com ; msjagt@gmail.com ; Georg Guldberg Jensen ;
bryggergaarden@post.tele.dk ; piwx@hotmail.com ; jaeger.thomsen@aarslevnet.dk ;
Peter Storm ; Kristian Spodsberg ; asbjoernhj@gmail.com ; toje2014@gmail.com ; ope@live.dk ; Jonny Sander ; Henrik Juhl ; Jakob Harrekilde Jensen ; Anni Borup
Subject: SV: Jagttegnsmidler, aftale om naturforvaltningmidler, finanslov, NST-262900005
Kære Jørgen
Du spørger til evaluering og revision af aftalen om naturforvaltning og jagttegnsmidler.
Vi har fået følgende melding fra centralt hold.
Der er en proces i gang i forhold til at genforhandle kriteriepapiret fra 2005, som
beskriver hvordan jagttegnsmidlerne skal anvendes i naturforvaltningen. Miljøstyrelsen
har ansvaret for processen for evalueringen.
I 2018 forventer NST at gennemføre en evaluering af de 10 igangsatte jagttegnsprojekter.
Der vil også blive lavet en evaluering af ordningen om tilskud til mindre vådområder. Vi
forventer at få mere information om evalueringen i starten af 2018.
God jul og godt nytår.
Med venlig hilsen Lars Erlandsen Brun Vildtkonsulent Dir tlf.: (+45) 72 54 35 39.
leb@nst.dk
Fra: jÃ¸rgen falk jÃ¸rgensen [mailto:jfalkj@mail.dk]
Sendt: 9. december 2017 23:48
Til: Lars Erlandsen Brun
Cc: kajskovlund@gmail.com; msjagt@gmail.com; Georg Guldberg Jensen;
bryggergaarden@post.tele.dk; piwx@hotmail.com; jaeger.thomsen@aarslevnet.dk; Peter
Storm; Kristian Spodsberg; asbjoernhj@gmail.com; toje2014@gmail.com; o-pe@live.dk;
Jonny Sander; Henrik Juhl; Jakob Harrekilde Jensen; Anni Borup
Emne: Re: Jagttegnsmidler, aftale om naturforvaltningmidler, finanslov, NST-262900005
Hej Lars

Det bilag c jeg henviser til findes i Vejledning om prioritering og behandling af
naturforvaltningsprojekter 2005 Kriteriepapiret side 46+47 og er vedhæftet her
I aftalen mellem Jægerforbundet og naturstyrelsen gives der via ordlyden; bynær
rekreation + benyttelse af skov og natur carte blanc til at bruge jagttegnsmidlerne til alt
hvad der gavner offentlighedens adgang , sport , friluftsaktiviteter og velvære .
Derfor har distriktet intet forkert gjort i brugen af de 32,5 mio kr i Elmelund . Det er ikke
muligt , da alt kan henføres til disse formål .
Om aftalen så er lovlig og i tråd med folketingets intentioner er det store spørgsmål , men
den bør evalueres og forhåbentlig revideres .
med venlig hilsen jørgen Falk Jørgensen v
From: Lars Erlandsen Brun
Sent: Friday, December 08, 2017 7:59 AM
To: jørgen falk jørgensen
Cc: kajskovlund@gmail.com ; msjagt@gmail.com ; Georg Guldberg Jensen ;
bryggergaarden@post.tele.dk ; piwx@hotmail.com ; jaeger.thomsen@aarslevnet.dk ;
Peter Storm ; Kristian Spodsberg ; asbjoernhj@gmail.com ; toje2014@gmail.com ; ope@live.dk ; Jonny Sander ; Henrik Juhl ; Jakob Harrekilde Jensen ; Anni Borup
Subject: SV: Jagttegnsmidler, aftale om naturforvaltningmidler, finanslov, NST-262900005
Hej Jørgen
Kriteriepapiret fra 2002 om anvendelsen af jagttegnsmidler til naturforvaltning er stadig
gældende – og ligger bag teksten i finansloven og Miljøstyrelsens og Naturstyrelsens
administration af midlerne.
Jeg er uklar på, hvad du referer til som bilag C (kriteriepapiret?). Det er os
magtpåliggende at svare rigtigt på dit spørgsmål. Hvis vi skal kunne give et korrekt svar
på det spørgsmål, så må du lige præcisere for os, hvad du mener med bilag C. Om muligt
eventuelt sende os bilag C.
Med venlig hilsen
Lars Erlandsen Brun
Vildtkonsulent
Dir tlf.: (+45) 72 54 35 39. leb@nst.dk
Fra: jørgen falk jørgensen [mailto:jfalkj@mail.dk]

Sendt: 1. december 2017 13:06
Til: Lars Erlandsen Brun
Cc: kajskovlund@gmail.com; msjagt@gmail.com; Georg Guldberg Jensen;
bryggergaarden@post.tele.dk; piwx@hotmail.com; jaeger.thomsen@aarslevnet.dk; Peter
Storm; Kristian Spodsberg; asbjoernhj@gmail.com; toje2014@gmail.com; o-pe@live.dk;
Jonny Sander; Henrik Juhl; Jakob Harrekilde Jensen; Anni Borup
Emne: Re: Jagttegnsmidler, aftale om naturforvaltningmidler, finanslov, NST-262900005
Kære Lars
Tak for din Mail
Må jeg forstå det således, at det tilsendte er hvad der er tilbage af aftalen mellem NST. og
DJ . og alt andet i den er slettet ? Eller ekssisterer bilag C stadig , og administrerer
distrikterne stadig i henhold til bilag C , som aftalen benævnes .
Med venlig hilsen Jørgen Falk
From: Lars Erlandsen Brun
Sent: Wednesday, November 29, 2017 8:29 AM
To: jørgen falk jørgensen
Cc: kajskovlund@gmail.com ; msjagt@gmail.com ; Georg Guldberg Jensen ;
bryggergaarden@post.tele.dk ; piwx@hotmail.com ; jaeger.thomsen@aarslevnet.dk ;
Peter Storm ; Kristian Spodsberg ; asbjoernhj@gmail.com ; toje2014@gmail.com ; ope@live.dk ; Jonny Sander ; Henrik Juhl ; Jakob Harrekilde Jensen ; Anni Borup
Subject: Jagttegnsmidler, aftale om naturforvaltningmidler, finanslov, NST-2629-00005
Kære Jørgen Falk
Du stillede på sidste møde i Jægerforum spørgsmål ved om aftalen fra 2001 mellem
Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund om anvendelse af jagttegnsmidler i
naturforvaltningen var formuleret korrekt.
Den tekst som du henviser til er fra Finansloven for 2017. Det er korrekt, at teksten er
generel og ikke nævner, at der er fastlagt kriterier for de særlige jagttegnsprojekter (6,5
mio. kr.) og tilskud til vådområder (2,0 mio. kr.). Men det ændrer selvfølgelig ikke ved, at
aftalen stadigvæk er gældende, og at det er den vi forvalter efter.
Vi kan dog oplyse, at på forslag til finanslov 2018 – som blev offentliggjort i august 2017
– er beskrivelsen blevet uddybet og har nu følgende ordlyd:
Der overføres ved intern statslig overførsel årligt 100 kr. pr. indløst jagttegn fra §
24.54.06. Jagttegnsafgift til en særlig indsats for jagtvenlige tiltag i
naturforvaltningsprojekter. Der er indgået aftale om, at de tilførte jagttegnsmidler indtil
videre fordeles med 6,5 mio. kr. årligt til 10 udvalgte projekter målrettet jagt og vildt, 2,0

mio. kr. årligt til tilskud til private til etablering af mindre søer, vådområder og
vandhuller, og resterende jagttegnsmidler indgår som en del af den samlede
naturforvaltningsindsats.
Som du kan se, så er teksten blevet udvidet, så der netop ikke er tvivl om, hvordan
jagttegnsmidlerne anvendes og bidrager i naturforvaltningen.
Med venlig hilsen
Lars Erlandsen Brun
Vildtkonsulent
Dir tlf.: (+45) 72 54 35 39. leb@nst.dk
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