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Danmarks Jægerforbund har modtaget ovennævnte forslag i høring, og vi skal i den
forbindelse bemærke:
I sin form bifalder Danmarks Jægerforbund Miljøtilstand.nu, som øger
tilgængeligheden og overskueligheden. Det er modsat bekymrende, at data og
informationer er udeladt og man efterlades med et indtryk af en hullet
rapportering. At øge tilgængeligheden behøver ikke, og skal især ikke i denne
sammenhæng, være lig med faldende kvalitet i indholdet. Danmarks Jægerforbund
mener faktisk lige modsat, at denne webversion øger muligheden for at inddrage
endnu flere data.
Temaet Natur og biodiversitet
Udvikling i bestanden af danske ynglefugle
Fugle er gode indikatorer for naturtilstand og deres økologiske nicher gør, at de
kan vise noget om alle naturtyper. Derfor mener Danmarks Jægerforbund, at
fuglene med fordel kunne inddrages langt mere end tilfældet er for nuværende.
Skov- og landbrugslandets fugle er indikatorer for deres respektive naturtyper. Og
de valgte arter er naturligvis et udpluk, som kan bruges til at vise en udvikling.
Men med denne nye platform mener Danmarks Jægerforbund, at man bør stile
højere så alle arter kan fremgå og ”klikkes” til og fra på grafen. Yderligere savnes
andre fuglegrupper herunder vandfuglene, hvor data må kunne hentes direkte fra
NOVANA-overvågningen.
Beskyttelse af naturtyper som heder, moser, overdrev, søer og vandløb
Oversigten her siger desværre meget lidt om naturens tilstand. Der skal naturligvis
være et overblik over udviklingen i arealet af naturtyper. Langt mere interessant
ville det imidlertid være, hvis der kunne skabes et overblik over arealer, som
vokser ud af beskyttelse/hvor beskyttelsen ophæves og hvilke nye, der kommer til.
Således dannes et overblik over graden af kontinuitet, som kan fortælle lidt om
mere om naturens tilstand.
Bevaringsstatus for heder, moser og andre lysåbne natur
Her bør alle naturtyper kunne ”klikkes” til således det er muligt at danne et
overblik. Derudover mener Danmarks Jægerforbund, at der skal laves en oversigt
på kommuneniveau. Således kan kommunerne let danne sig et overblik over
naturens tilstand og derigennem målrette indsatsen i de kommunale handleplaner
langt bedre. Det vil derudover skabe langt mere opmærksomhed blandt borgerne
omkring naturindholdet og naturens tilstand i de enkelte kommuner. Rent teknisk
bør der også være et link til kortgrundlaget. På kortet skal det være muligt at
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fremsøge naturtyper og sortere/vise efter tilstand. Spørgsmålet ”hvor ligger de
strandenge i bedst tilstand” besvares derved let og det kan derigennem blive
meget lettere at erfaringsudveksle ift. pleje på tværs af kommunerne.
Det ville desuden være gavnligt med en faktaboks, som beskriver niveauerne for
bevaringsstatus (e.g. hvad betyder hhv, ugunstig og gunstig mv.)
Antallet af plantearter i forskellige naturtyper
En rigtig fin oversigt, men som igen mangler indhold. Der bør indgå data for alle
naturtyper. Derudover skal det være muligt at se artslisten for de enkelte områder
så det er muligt at få et overblik over hvilke arter, der går tilbage (som minimum
de følsomme og meget følsomme arter). Således skabes igen et værktøj, som kan
hjælpe myndigheder og lodsejere til at danne sig et overblik over naturens tilstand
og derigennem målrette plejeindsatsen.
Temaet vandmiljø
Her er der en række sammenhænge mellem de underliggende temaer. Det vil være
gavnligt at kunne sammenholde eksempelvis ålegræs med transport af kvælstof og
fosfor i vandløb og tilførsel af kvælstof og fosfor til havet fra danske landområder.
Teknik
På temaniveau (Arealanvendelse, Luftforurening i Danmark, Vandforsyning,
Vandmiljø, Klimaforandringer, Natur og biodiversitet, Naturressourcer, Miljø og
sundhed, Produktion, forbrug og affald) skal undersiderne åbnes i ny fane, da man
ellers mister overblikket.
Gennemgående bør man synliggøre bagvedliggende data og rapporter mere. Det
kan bl.a. gøres ved at indsætte links. Nedenstående viser både et eksempel hvor
dette er udført(grøn) og hvor det burde have været udført(rød).
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