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Udtalelse:
Dansk Land- og Strandjagt af 1991 har i forgangne weekend afholdt hovebestyrelsesmøde
i Revhuset ved Korsør.
Et af punkterne var Dansk Land- og Strandjagt,s stillingtagen til adaptiv vildtforvaltning.
Halldor Sørensen fremlagde de ideer og tiltag, der skal ligge til grund for adaptiv
vildtforvaltning.
Efter oplægget blev sagen debatteret og Hovedbestyrelsen valgte gå imod forslaget i den
form, det har i dag.
Når Dansk Land- og Strandjagt er imod en formaliseret indførelse af adaptiv
vildtforvaltning er det meget rigtigt formuleret i Danmark Naturfredningsforenings
”Fremtidens Jagt- og vildtforvaltning” og i Friluftsrådets udtalelse om jagt, hvor det tydeligt
afsløres, at både DN, Friluftsrådet og DJ er dybt inde i planerne om adaptiv
vildtforvaltning,.. ”Friluftsrådet arbejder for, at oplevelsesmulighederne for almindelige
natur- og friluftsbrugere prioriteres højt, når der træffes jagt- og vildtforvaltningsmæssige
beslutninger”.
”Friluftsrådet ønsker, at arbejdet med at forvalte vildtlevende dyr i fremtiden skal være
mere dynamisk og baseret på viden om bestandes tilstand lokalt og regionalt. Med adaptiv
forvaltning er det ambitionen, at en række aktører sammen sætter mål for forskellige arter,
og der laves planer om forskellige måder at forvalte den enkle art på. Dernæst skal arterne
overvåges på lokalt niveau, hvilket kan resultere i forskellige tiltag eksempelvis mere jagt
eller tiltag for den pågædende arts levesteder. Alt efter hvordan bestanden udvikler sig”.
I Dansk Land- og Strandjagt ser vi ikke noget nyt i adaptiv vildtforvaltning og den
forvaltning jægerne praktiserer i dag, i og med, at jægerne er nogle af de største
naturovervågere. Når vildtet er trængt bliver det hjulpet på vej gennem revirforbedringer
som gavner masser af andet dyreliv, vinterfodring og forskellige aftaler med jordbesiddere
om forskellige vildtfremmende tiltag i markdrift og en nænsom afskydning.
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Der hvor Dansk Land- og Strandjagt er kritisk og særdeles skeptisk er udtalelsen ”en
række aktører sammen sætter mål for forskellige arter”. Man ønsker hele landet opdelt i
jagtlaug med deltagere af jagtfjendtlige organisationer. Heraf mange med et bambificeret
forhold til naturen. Disse aktører skal være lokale interesserede, friluftråds medlemmer,
dyrenes beskyttelse, DN m.fl. Med en uforståelig udnævnelse af Friluftsrådets formand
som ny formand for Vildtforvaltningsrådet og DJ som aktiv medspiller i planen, kan vi kun
være imod tiltaget.
I Danmark er jagt reguleret af Jagtloven i medfør af div. bekendtgørelser og særfredninger,
som netop tilgodeser trængt vildt. Hvis man nu fraviger dette, vil det medføre en
forvaltnings ændring med store konsekvenser for den almindelige jæger. Dette scenarie vil
kun kunne ende et sted, og det er en udbytning af Jagtloven, som, lige som i Holland, vil
blive erstattet af en "Flora- og Faunalov". De eksempler der er nævnt i den forbindelse,
især for et par år siden med gasning og destruering af 30.000 vildgæs, må aldrig blive
virkelighed i Danmark.
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