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Vedr. høring af udkast til overvågningsprogram for Danmarks Havstrategi 

J.nr. NST-423-00001 

 

Naturstyrelsen har sendt udkast til overvågningsprogram for Danmarks Havstrategi i 

høring d.13. maj 2014. Danmarks Jægerforbund glæder sig over, at der nu 

gennemføres en samlet indsats i forhold til den naturovervågning, der retter sig mod 

det marine område. Det er Danmarks Jægerforbunds klare holdning, at forvaltningen 

af vores naturressourcer skal bygge på det bedst mulige vidensgrundlag. I forlængelse 

heraf mener Danmarks Jægerforbund godt, at ambitionsniveauet i nogle 

sammenhænge kunne være højere, men vi anerkender også, at der er afsat en 

begrænset mængde af ressourcer til at gennemføre overvågningsindsatsen. 

 

Danmarks Jægerforbund har følgende konkrete bemærkninger til høringsmaterialets to 

delprogrammer Biodiversitet – Havfugle og Biodiversitet – Marine pattedyr. 

 

Ad. Biodiversitet - Havfugle. 

Bemærkninger til s. 10. ”Miljømål” og ”Indikator”: 

 

Danmarks Jægerforbund antager, der menes rødstrubet lom, når der i materialet alene 

skrives lom. For både lom, sortand og edderfugl samt for havlit opstilles miljømål 

gående på, at vinterbestandene af de nævnte arter skal afspejle den tilgængelige 

føderessource. Vi mener, det er problematisk at formulere mål for bestandsstørrelserne 

på denne måde. Målet giver ikke megen mening, hvis bestandenes størrelser er 

begrænset af andre faktorer end lige netop fødemængden. Vi kan konstatere, at en 

række havfuglebestande går tilbage, men vi kender ikke årsagen til denne udvikling. 

Og så længe vi ikke ved, om knaphed på føderessourcer er forklaringen, og så længe 

vi som nævnt ikke ved, om de nuværende, reducerede bestande er begrænset af 

fødemangel, så mener vi ikke, at det opstillede mål er relevant. 

 

For havlit er endvidere formuleret et miljømål, der går på ”…og hovedparten af dens 

fourageringsområder er relativt uforstyrrede i perioden 1. november til medio april”. 

Danmarks Jægerforbund finder, at det er et meget løst formuleret mål, som giver 

mulighed for uønsket mange fortolkninger. Vi ser en risiko for, at der på baggrund af 

så løst formuleret et miljømål senere kan indføres udokumenterede og unødvendige 

begrænsninger i de rekreative aktiviteter, der gennemføres i de pågældende områder. 

 

Danmarks Jægerforbund vil gerne benytte lejligheden til at nævne, at danske jægere 

kan bidrage aktivt til at levere data til overvågningsprogrammet, hvis det har interesse. 

Da jægerne nedlægger nogle af de nedlagte arter i de pågældende områder, vil jægerne 

eksempelvis kunne levere vægtdata for nedlagte fugle. På den måde kan der skaffes 
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mere konkrete data, der bedre udtrykker sundhedstilstanden end de tidligere nævnte 

lidt mere løse indikatorer.  

 

Ad. Biodiversitet - Marine pattedyr. 

Bemærkninger til s. 13 og 14 ”Miljømål” og ”Indikator”: 

 

Under ”Resumé” s. 13, ”supplerende overvågning vil omfatte”, første bullet:  

Da det er muligt, at der hvert år skydes et antal sæler i forbindelse med regulering, bør 

der tilføjes regulerede sæler sammen med ”strandende/bifangede/indfangede marsvin 

og sæler”. 

 

I forhold til sælerne undrer det os, at der alene er fokus på spættet sæl, da gråsælen jo 

er under indvandring, og nu også giver så mange problemer for fiskeriet, at der er 

åbnet mulighed for regulering. 

 

For spættet sæl er der formuleret et miljømål, der lyder: ”Bestanden af spættet sæl er 

stigende, indtil bevaringsstatus vurderes som gunstig og derefter stabil eller 

stigende”. Denne målsætning er allerede opfyldt, idet bevaringsstatus for spættet sæl 

jo er gunstig på nuværende tidspunkt.  Det vil eventuelle cykliske svingninger i 

bestandsstørrelsen fremkaldt af sælpest heller ikke ændre på. 

 

Under såvel ”Miljømål” som ”Indikatorer” nævnes ”kuldstørrelsen hos spættet sæl” 

som henholdsvis et mål og en indikator. Vi går ud fra, at der er tale om en fejl, da 

spættet sæl jo ikke sætter egentlige kuld, men kun føder én unge. Vi foreslår, at man i 

stedet anvender begrebet fødselsvægt som et bedre alternativ for både mål og 

indikator. 

 

Med venlig hilsen 

 

Danmarks Jægerforbund 

 
Claus Lind Christensen 

Formand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


