
 

Dansk Land- og Strandjagt 1991 

Støtter 

Foreningen Fri Natur. 

 
Dansk Land- og Strandjagt (DLS) har valgt at støtte den nye forening Fri Natur i 

bestræbelserne på at få underkendt oprettelsen af de 15 Naturnationalparker (NNP). 

 

DLS vil gerne være med til at sende NNP til hjørne -sætte dem på pause. Så alle 

interessenter omkring så store naturprojekter kan blive inddraget - ikke mindst Dansk 

Land- og Strandjagt. 

 

Dorte Buchardt, can. jur. har i et åbent brev skrevet til Miljøministeriet, at de 15 NNP 

går ud på at konstruere en ny natur i forhold til den eksisterende natur. En natur, der i 

forvejen har god biodiversitet og indeholder truede Bilag IV arter (EU's Habitats 

direktiv). De kommende NNPer kan være i strid med EU-retten de steder, hvor den 

natur man vil ændre, ligger i Natura 2000 områder. 

 

Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992, artikel 6, stk. 3 binder myndighederne til 

en konsekvensvurdering af de 15 områder man vil omdanne til NNP. Det skal påvises 

videnskabeligt, at den nuværende natur, der er på lokaliteterne ikke skades. 

Miljøministeriet kan ikke bare henvise til, at de beskyttede arter, det vil gå ud over, 

får det bedre et andet sted. 

 

Foreningen Fri Natur vil i første omgang prøve om den nuværende regering sammen 

med støttepartierne Radikale Venstre, Enhedslisten og SF er lydhøre over for at NNP 

kan være i strid med EU-retten. Bliver der ikke handlet fra myndighedernes side er 

Fri Natur parat til at gå til ombudsmanden i EU samt forfølge sagen retsligt. 

 

Naturstyrelsens arealer er vor alle samens ejendom, alle har en mening om NNP og 

det har DLS også en holdning til. 

 

• Den vilde natur skal være uden hegn i NNP - vildtet skal have frit adgang. 

• Indhegnede parker med stude kan være farligt for friluftslivets adgang til 

naturen. 

• Helårsgræsning uden tilskudsfodring af de indhegnede dyr vil på et eller andet 

tidspunkt sommer eller vinter gå ud over dyrevelfærden. Lov nr. L229 er en ren 

tilståelsessag. 



• NNP er lavet på et tvivlsomt grundlag af en håndfuld biologer - og uden at 

inddrage lokalbefolkningen hverken før eller efter. En ren ideologi! 

 

DLS opfordrer alle jægere, der har lyst til at støtte Fri Naur, med målsætning om 

natur uden hegn, ens dyrevelfærd for alle, tilgængelig natur og lokalforankring. 
 

Vil man have forandring med hensyn til NNP, så kræver det handling. 

 

Medlemskab af Fri Natur koster 100,- https://frinaturdanmark.dk/ 

Facebookgruppe: https://www.fb.com/groups/frinaturdk 
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Knud Marrebæk 
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