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Vedr.: Høring af forslag til Fingerplan 2019 

Danmarks Jægerforbund har modtaget ovennævnte forslag i høring, og vi skal i den 
forbindelse bemærke:  
 
Side 4 2. afsnit   
Danmarks Jægerforbund vil i relation til dette understrege vigtigheden af, at 
kommunerne sikrer, at der ligger støjkonsekvenszoner for de støjende aktiviteter og 
at disse altid respekteres ved planlægning af byudvikling, således at konflikter 
mellem de støjende virksomheder og naboer undgås. Byudviklingen omkring 
skydebanerne på Amager er desværre et eksempel på en konflikt med naboer 
angående støj.  
 
 
Side 13 § 19 nr. 5 At støjende friluftsanlæg i videst muligt omfang undgås, men i 
givet fald placeres således, at de ikke påvirker internationale 
naturbeskyttelsesområder og i fornødent omfang støjbeskyttes. 
Danmarks Jægerforbund må påpege, at der er et stort behov for at øge 
skydebanekapaciteten særligt i hovedstadsregionen, hvor der er det højeste antal 
nyjægere og den mindste skydekapacitet nogensinde. Med haglskydeprøvens 
indførelse i 2014 som stiller krav til skydefærdighederne er der et øget behov for 
skydebanekapacitet. Derfor er formuleringen ”støjende friluftsanlæg i videst muligt 
omfang undgås”, ikke acceptabel. Denne sætning bør ændres til: ”støjende 
friluftsanlæg skal anlægges med respekt for omgivelserne og i respekt for behovet 
for disse anlæg, hvor den nødvendige teknologi for støjdæmpning tages i 
anvendelse.” Skydebanekapaciteten er af afgørende betydning for at sikre at danske 
jægere kan træne deres skydefærdigheder.   
 
Side 27 3. afsnit  
Danmarks Jægerforbund kan ikke støtte forslag om at afvikle støjende aktiviteter, 
som ligger inden for beskyttede naturtyper. Naturen har indfundet sig og indordnet 
sig under den støjpåvirkning, der måtte være blevet givet tilladelse til. Danmarks 
Jægerforund mener selvfølgelig, at der bør tages hensyn til naturen, men på et 
fagligt grundlag.  
 
Side 27 4. afsnit 
Danmarks Jægerforbund tilslutter sig ideen om samplacering af støjende aktiviteter 
nær eksempelvis motorvejsnet. Vi mener desuden, at skydebaner er at betragte som 
et mindre anlæg. Formuleringen bør derfor være: ”Enkelte steder i kilerne, fx langs 
motorvejsstrækninger, er der arealer, som i forvejen er støjbelastede, og som ikke 
kan beskyttes ved støjvolde eller på anden måde. På sådanne arealer kan der efter 
nærmere planlægning og vurdering placeres mindre, støjende anlæg, såsom 
skydebaner og lignende”  
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Side 29 afsnit 4”Ad § 19, stk. 1, nr. 5 Bestemmelsen giver mulighed for i ganske 
særlige tilfælde at indpasse støjende friluftsanlæg, såfremt støjbelastningen 
minimeres, fx ved allerede støjbelastede arealer ved motorveje eller i 
færdiggravede grusgravskratere, hvor terrænet har en sådan karakter, at 
omgivelserne ikke støjbelastes yderligere.” 
Danmarks Jægerforbund indgår gerne i dialog om placering af skydebaner i 
eksempelvis færdiggravede grusgravskratere.  

Venlig hilsen 
Danmarks Jægerforbund 
 

 
Claus Lind Christensen 
Formand 
 
Direkte tlf. + 45 27 80 28 55 
E-mail clc@jaegerne.dk 
 

mailto:clc@jaegerne.dk

