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Vedr.: Høring over udpegningsgrundlag for de danske habitat- og 
fuglebeskyttelsesområder 
 

Danmarks Jægerforbund har modtaget ovennævnte forslag i høring, og vi skal i 
den forbindelse bemærke:  
 
Overordnet er det en stor udfordring at skabe overblik over materialet. Særligt når 
der, som i dette tilfælde, er behov for at se på materialet fra sidste periode. 
Danmarks Jægerforbund vil derfor opfordre styrelsen til at samle al materiale - 
også historisk - på et sted. Yderligere, hvor det er muligt, vil det være meget 
gavnligt at arbejde med de funktioner teknologien tilbyder, så det er muligt at se 
hvad, der er ændret i forhold til tidligere. Da vil tiden blive brugt mere 
konstruktivt på indhold og ikke på at opsøge materiale.  

Faglige kriterier for habitatarter 

Med baggrund i de store udfordringer, der har været med at registrere flagermus, 
senest eksemplificeret ved fejlregistreringerne i Nordjylland, bør det overvejes om 
flagermus bør tilføjes til listen over de særligt vanskeligt registrerbare arter.  
 
Faglige kriterier for habitatnaturtyper 

Rigtig mange naturtyper fjernes med baggrunden: ”Aldrig kortlagt. Naturtyper er 
ikke kortlagt i NOVANA (2004-nu).” Med H126 Saltholm som eksempel, hvor Bugter 
og vige fjernes fra udpegningsgrundlaget og, hvor der efter kortmaterialet at 
dømme ikke er udpeget mange laguner og strandsøer må Danmarks Jægerforbund 
betvivle postulatet om, at MST nu har tilstrækkelig dokumentation for, at 
naturtypen ikke forekommer i området.  

Med baggrund i Kriterier for marine naturtyper:  

• Forekomster registreret siden 1995, som er bestemt som habitatnatur jf. 
den danske habitatbeskrivelse med tilhørende bestemmelsesnøgle. 

• Forekomster med areal over 10.000 m2 (1 ha).  

• For to naturtyper gælder et mindre minimumsareal. 1180 Boblerev har 
ikke et mindste areal og 1170 biogene rev har et minimumsareal for 
hestemuslinger over 100 m2 og for blåmuslinger over 2500 m2.  

• Forekomster med kortlagte arealer mellem 2.500-10.000 m2, som ligger 
under 200 m fra anden kortlagt marin habitatnatur.  
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Danmarks Jægerforbund læser, at rev under 10.000 m2 generelt ikke er 
beskyttede. Kun 1180 boblerev og to typer af 1170 biogene rev - hestemuslinger 
over 100 m2 og blåmuslinger over 2500m2 er beskyttede. Med udgangspunkt i 
havbundens generelle tilstand, er dette dybt bekymrende. Danmarks Jægerforbund 
mener, at alle rev, uanset størrelse, skal være beskyttede. Rev danner grundlag for 
liv for en lang række arter.  
 
3140 Kransnålalgesøer tilføjes til udpegningsgrundlaget for 20 habitatområder. 
Danmarks Jægerforbund ser positivt på udpegningen. Særligt da kransnålalger 
udgør et vigtigt fødeemne for især taffelanden.  

Ang. Kriterier for at tilføje eller fjerne fuglearter på udpegningsgrundlaget 

Antallet af kriterier er reduceret fra syv til fire, hvilket generelt forekommer 
hensigtsmæssigt. De nye kriterier opfylder dog kun i begrænset omfang ønsket om 
at gøre kriterierne mere stringente, databaserede og transparente. Bortset fra de 
angivne årstal/tidsintervaller er det ligeledes uklart, hvordan de nye kriterier skal 
medvirke til at eliminere brug af vurderinger ved fremtidige ændringer af 
udpegningsgrundlagene for de danske fuglebeskyttelsesområder. 

Under kriterium F1 savnes en definition af, hvad en væsentlig yngleforekomst er. I 
de tidligere kriterier (Signaturforklaring til Fuglebeskyttelsesområdernes 
udpegningsgrundlag) var det angivet, at en væsentlig yngleforekomst svarede til 1 
% af den nationale bestand. Fjernelsen af denne beskrivelse bidrager ikke til denne 
øvelses formål om at eliminere brug af vurderinger ved at gøre kriterierne mere 
stringente og databaserede. 

En præcisering af begreberne ”konkret vurdering” og ”årrække” savnes i 
forklaringen til F2b (rovfugle og ugler) og F4b+c (fældning og isvintre). 

I forklaringen til kriterium F2c er det uklart, hvordan ”den nationale bestand” af 
trækfugle opgøres, og hvad der menes med ”regelmæssigt forekommende 
koncentrationer”. Det er afgørende for en transparent udpegningsproces at 
præcisere dette, idet antallet skal overstige 5% af den nationale bestand for at 
udgøre en væsentlig forekomst. Samme problematik gælder i forklaringen til F3b.  

I DCE-rapporten ”Trækfuglebestande i de danske fuglebeskyttelsesområder, 2004 
til 2017”, som iflg. høringsmaterialet ligger til grund for opdateringen af 
fuglebeskyttelsesområdernes udpegningsgrundlag, angives det, at ” [antal angivet 
for] vadefugle (udenfor Vadehavet og Tipperne samt for fuglebeskyttelsesområder, 
som er udpeget og overvåget for arter som fx lille kobbersneppe og almindelig ryle) 
samt for rovfugle og mosehornugle (i hele landet) er præget af tilfældige 
optællinger af disse arter. De vil være indsamlet i forbindelse med overvågning af 
andre arter, og derfor ikke nødvendigvis ved brug af rette metoder, på optimale 
årstider eller på ideelle tidspunkter af døgnet. […] Derfor er tal for disse arter i 
rapporten ikke nødvendigvis maksimumsantal.” Vi undrer os derfor over, at ikke-
overvågede arter (f.eks. pomeransfugl, hvidbrystet præstekrave, tinksmed) flere 
steder fjernes fra udpegningsgrundlaget. Det giver ligeledes anledning til 
bekymring, at kriterierne for rovfugle og ugler er meget fokuserede på 
minimumsantal på en given lokalitet, og at arterne mange steder foreslås fjernet 
fra udpegningsgrundlaget på denne baggrund. Effekten af disse ændrede krav 
afspejles konkret i, at vandrefalk fjernes fra 2/3 af de lokaliteter, hvor den hidtil 
har været på udpegningsgrundlaget som trækgæst, og at fiskeørn helt udgår som 
udpegningsart uden for yngletiden.  
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Det forekommer i øvrigt som et meget strengt krav, at der for spredt 
forekommende arter skal være mindst fem voksne fugle på en lokalitet i flere 
måneder, før den pågældende art kan optages på udpegningsgrundlaget. Man 
kunne i stedet vælge f.eks. at stille krav om mindst fem individer rastende (under 
træk eller overvintrende) på lokaliteten samtidig, registreret minimum to gange 
årligt i løbet af den seneste overvågningsperiode.  
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