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Vedr.: Høring af arbejdsprogram for vandområdeplanerne 2021-2027 

I forbindelse med at Miljø- of Fødevareministeriet har sendt forslag til 
arbejdsprogrammet for vandområdeplaner for planperioden 2021-2027 i offentlig 
høring, ønsker Danmarks Jægerforbund at kommentere det fremlagte planudkast med 
følgende overordnede bemærkninger:  

1. Danmarks Jægerforbund er fortsat positive for den indsats, der udføres i 
forbindelse med vandområdeplanerne. Ved at opretholde og forbedre rent 
grundvand samt vandløbs, søers og kystvandes naturlige og økologiske 
tilstande sikres grundlaget for mange af være fundamentale økosystemer og 
fødekæder. 
 

2. En af Danmarks Jægerforbunds største interesser i vandområdeplanerne 
knytter sig til kystvandene. Det fortsatte arbejde med bl.a. ålegræssets 
udbredelse som indikator for biologiske tilstandsvurderinger findes positivt. 
Ligeledes bifalder Danmarks Jægerforbund den øgede fokus på andre 
presfaktorer, herunder fiskeri med bundskrabende redskabers, indflydelse på 
kystvandsområdernes miljø. Herved sikres, at arbejdet med biologiske 
tilstandsvurderinger, er baseret på faktorer, der har en grundlæggende 
betydning for fødekæderne i kystvandene.  
 

3. Danmarks Jægerforbund stiller sig positivt overfor den øgede interesse for at 
gennemføre multifunktionel jordfordeling. Ved at sammentænke 
landbrugsproduktionen med biodiversitet og friluftsliv, herunder jagt, samt 
andre formål, vil både natur og borgere kunne inddrages, hvilket kan føre til 
større accept og mere aktive borgere i lokalområderne. 
 

4. Danmarks Jægerforbund finder det ligeledes positivt med de mange 
muligheder for interessent- og borgerinddragelse. Dette er med til at sikre 
den lokale ejerskabsfølelse for de givne naturindsatser. Dog vil det være 
anbefalingsværdigt, hvis kommunerne har mulighed for at sende en 
forespørgsel ud om ønske om bidrag til vandrådene, fremfor at det er 
organisationerne/foreningernes egen opgave alene at henvende sig for at 
deltage. 
 

5. Danmarks Jægerforbund anerkender muligheden for den større tilgang til den 
aktuelle viden/data, der produceres løbende. Dette vil være anvendeligt for 
interesserede parter, der ønsker at inddrage en faglig baggrund i deres 
projekter. 
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6. Afslutningsvis bifalder Danmarks Jægerforbund muligheden for den øgede 
inddragelse af den almene borger i arbejdet med vandområdeplanerne via den 
nye kommunikationsplatform. En bedre og tidlig inddragelse samt oplysning af 
borgeren fører oftere til en større accept og ejerskabsfølelse i 
lokalområderne.  
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