
Tak for dit høringssvar. Det har fået løbenummer: 91, samt ændringsforslag nummer: 50129

Kontaktoplysninger

Interessenttype Organisationer, foreninger mv. 

Afsender Danmarks Jægerforbund

Postadresse Molsvej 34, 8410 Rønde

E-mailadresse jpe@jaegerne.dk

Kontaktperson Jens Ljungmann Pedersen

Type Habitatområde 

Naturtyper Enårig vegetation på stenede strandvolde(1210) Fjernes
Arter Bæver (Castor fiber)(1337) Tilføjes

Du har valgt område

Habitat- /
fuglebeskyttelses-
område

H58 Nissum Fjord 

Kommentar

Bæver tilføjes til udpegningsgrundlaget i overensstemmelse med kriterierne for dette. Arten er reintroduceret til landet og i den forbindelse
er det hensigtsmæssigt at vurdere artens positive og negative effekt på naturen. Dette er i overensstemmelse med forvaltningsplanen a
1998: ”Der er en potentiel mulighed for, at floraen kan påvirkes negativt f.eks. ved oversvømmelse af naturarealer med en værdifuld
flora med nationalt eller internationalt truede arter. I sådanne tilfælde må det afvejes, om bæverens påvirkning skal imødegås/ophæves,
eller om påvirkningen anses for generelt så positiv for den øvrige flora og fauna, at påvirkningen ikke skal imødegås. Bæverne kan
desuden forårsage skader på skov- og landbrug ved oversvømmelser, træfældning, fouragering og underminering af bredder. Skovens
dyr og planter vil have gavn af bævernes fældningaktivitet, idet efterladt dødt ved er en vigtig nøglefaktor for den biologiske
mangfoldighed i skovene.”
I samme forvaltningsplan beskrives jagt på bæver: ”I Danmark vil der naturligvis ikke kunne blive tale om at drive jagt på bæverne i
udsætningsperioden og i den fase, hvor bæverbestanden opbygges og konsoliderer sig” 

Danmarks Jægerforbund vil i denne høring minde styrelsen om at når bestanden af bæver har konsolideret sig kan arten gøres jagtbar.
Også i områder hvor arten er på udpegningsgrundlaget. Således som det sker i Estland, Letland, Litauen, Sverige og Finland(bilag V). Eller
som i Polen og Tyskland (bilag IV).  Dette fordrer imidlertid en ny forvaltningsplan.

Søg sted

22-11-2019 14:50



Af korrektur kan bemærkes at arten som andre arter på udpegningsgrundlagene desuden bør beskrives med latinsk navn i parantes. 

Dokumenter / billeder

Ingen vedhæftede dokumenter / billeder

Må dit høringssvar offentliggøres? 

Miljøstyrelsen påtænker at offentliggøre alle høringssvar på Miljøstyrelsens hjemmeside, efter at alle modtagne høringssvar er behandlet. Vi vil
derfor gerne have din tilladelse til, at Miljøstyrelsen må offentliggøre dit høringssvar på Miljøstyrelsens hjemmeside i dets helhed. Du har altid
senere mulighed for at bede Miljøstyrelsen om at fjerne høringssvaret.

Du har også mulighed for at sige nej til, at Miljøstyrelsen offentliggør dit høringssvar. I givet fald vil dit høringssvar ikke blive offentliggjort, men dit
høringssvar vil stadig blive behandlet på samme vis som øvrige modtagne høringssvar. Høringssvaret vil dog efter omstændighederne kunne blive
omfattet af reglerne om ret til aktindsigt.

Må mit høringssvar offentliggøres Ja, mit høringssvar må offentliggøres 

22-11-2019 14:50



Tak for dit høringssvar. Det har fået løbenummer: 91, samt ændringsforslag nummer: 50130

Kontaktoplysninger

Interessenttype Organisationer, foreninger mv. 

Afsender Danmarks Jægerforbund

Postadresse Molsvej 34, 8410 Rønde

E-mailadresse jpe@jaegerne.dk

Kontaktperson Jens Ljungmann Pedersen

Type Habitatområde 

Naturtyper Enårig vegetation på stenede strandvolde(1210) Fjernes
Klinter eller klipper ved kysten(1230) Fjernes
Bøg på mor uden kristtorn(9110) Fjernes

Arter Skæv vindelsnegl (Vertigo angustior)(1014) Tilføjes
Sumpvindelsnegl (Vertigo moulinsiana)(1016) Tilføjes

Du har valgt område

Habitat- /
fuglebeskyttelses-
område

H95 Røjle Klint og Kasmose skov 

Kommentar

Danmarks Jægerforbund har følgende kommentarer til det reviderede udpegningsgrundlag for Røjle Klint. Vi undrer os over at Klinter eller
klipper ved kysten fjernes fra udpegningsgrundlaget. Med navnet for habitatområdet, samt naturtypens karakter in mente er det
overraskende at naturtypen ikke længere skulle findes her. 

Dokumenter / billeder

Ingen vedhæftede dokumenter / billeder

Må dit høringssvar offentliggøres? 

Søg sted

22-11-2019 14:50



Miljøstyrelsen påtænker at offentliggøre alle høringssvar på Miljøstyrelsens hjemmeside, efter at alle modtagne høringssvar er behandlet. Vi vil
derfor gerne have din tilladelse til, at Miljøstyrelsen må offentliggøre dit høringssvar på Miljøstyrelsens hjemmeside i dets helhed. Du har altid
senere mulighed for at bede Miljøstyrelsen om at fjerne høringssvaret.

Du har også mulighed for at sige nej til, at Miljøstyrelsen offentliggør dit høringssvar. I givet fald vil dit høringssvar ikke blive offentliggjort, men dit
høringssvar vil stadig blive behandlet på samme vis som øvrige modtagne høringssvar. Høringssvaret vil dog efter omstændighederne kunne blive
omfattet af reglerne om ret til aktindsigt.

Må mit høringssvar offentliggøres Ja, mit høringssvar må offentliggøres 

22-11-2019 14:50



Tak for dit høringssvar. Det har fået løbenummer: 91, samt ændringsforslag nummer: 50131

Kontaktoplysninger

Interessenttype Organisationer, foreninger mv. 

Afsender Danmarks Jægerforbund

Postadresse Molsvej 34, 8410 Rønde

E-mailadresse jpe@jaegerne.dk

Kontaktperson Jens Ljungmann Pedersen

Type Habitatområde 

Naturtyper Bugter og vige(1160) Fjernes
Kalkoverdrev(6210) Tilføjes

Arter Marsvin (Phocoena phocoena)(1351) Tilføjes

Du har valgt område

Habitat- /
fuglebeskyttelses-
område

H126 Saltholm og omliggende hav 

Kommentar

Danmarks Jægerforbund har følgende kommentarer til det reviderede udpegningsgrundlag for Saltholm og omliggende hav. Bugter og vige fjernes fra
udpegningsgrundlaget. Dette kan være fagligt korrekt, men da undrer det os, at der ikke er udpeget flere arealer som 1150 Kystlaguner og strandsøer på Saltholm som
i så fald må være den naturtype hvis beskrivelse passer på de søer, bugter og vige som udgør store dele af Saltholm og det omliggende hav.

Dokumenter / billeder

Ingen vedhæftede dokumenter / billeder

Må dit høringssvar offentliggøres? 

Miljøstyrelsen påtænker at offentliggøre alle høringssvar på Miljøstyrelsens hjemmeside, efter at alle modtagne høringssvar er behandlet. Vi vil
derfor gerne have din tilladelse til, at Miljøstyrelsen må offentliggøre dit høringssvar på Miljøstyrelsens hjemmeside i dets helhed. Du har altid

Søg sted

22-11-2019 14:50



senere mulighed for at bede Miljøstyrelsen om at fjerne høringssvaret.

Du har også mulighed for at sige nej til, at Miljøstyrelsen offentliggør dit høringssvar. I givet fald vil dit høringssvar ikke blive offentliggjort, men dit
høringssvar vil stadig blive behandlet på samme vis som øvrige modtagne høringssvar. Høringssvaret vil dog efter omstændighederne kunne blive
omfattet af reglerne om ret til aktindsigt.

Må mit høringssvar offentliggøres Ja, mit høringssvar må offentliggøres 

22-11-2019 14:50



Tak for dit høringssvar. Det har fået løbenummer: 92, samt ændringsforslag nummer: 50132

Kontaktoplysninger

Interessenttype Organisationer, foreninger mv. 

Afsender Danmarks Jægerforbund

Postadresse Molsvej 34, 8410 Rønde

E-mailadresse jpe@jaegerne.dk

Kontaktperson Jens Ljungmann Pedersen

Type Fuglebeskyttelsesområde 

Fugle Fiskeørn(A094) Fjernes
Vandrefalk(A103)/trækgæst Fjernes
Sædgås(A701)/trækgæst Fjernes
Pomeransfugl(A727)/trækgæst Fjernes
Bramgås(A045-A)/trækgæst Tilføjes
Stor kobbersneppe(A156)/ynglende Tilføjes
Blåhals(A480)/ynglende Tilføjes
Skeand(A857)/trækgæst Tilføjes
Knarand (A889)/trækgæst Tilføjes

Du har valgt område

Habitat- /
fuglebeskyttelses-
område

F13 Østlige Vejler 

Kommentar

Danmarks Jægerforbund har følgende kommentarer til det reviderede udpegningsgrundlag for Østlige Vejler. Vi undrer os over, at sædgås foreslås fjernet fra
udpegningsgrundlaget. Dette område har flere gange i overvågningsperioden huset et antal fugle fra den vestlige flyway‐bestand af tajgasædgås, som klart overstiger
1%‐bestandskriterierne. Den vestlige bestand af tajgasædgås er så lille, at det eksisterende datagrundlag i høj grad retfærdiggør, at sædgås bør blive på
udpegningsgrundlaget for Østlige Vejler samt SPA 17, 20 & 21 ‐ eller erstattes af tajgasædgås de pågældende steder. Herudover er tajgasædgås i øvrigt omfattet af en
international aftale om forvaltning og beskyttelse (AEWA), og Danmark har tilsluttet sig denne aftale med et mål om en øget bestand af tajgasædgås. Et reduceret
fokus på tajgasædgås i fuglebeskyttelsesområderne vil således ikke være hensigtsmæssigt.

Dokumenter / billeder

Søg sted

25-11-2019 10:20



Ingen vedhæftede dokumenter / billeder

Må dit høringssvar offentliggøres? 

Miljøstyrelsen påtænker at offentliggøre alle høringssvar på Miljøstyrelsens hjemmeside, efter at alle modtagne høringssvar er behandlet. Vi vil
derfor gerne have din tilladelse til, at Miljøstyrelsen må offentliggøre dit høringssvar på Miljøstyrelsens hjemmeside i dets helhed. Du har altid
senere mulighed for at bede Miljøstyrelsen om at fjerne høringssvaret.

Du har også mulighed for at sige nej til, at Miljøstyrelsen offentliggør dit høringssvar. I givet fald vil dit høringssvar ikke blive offentliggjort, men dit
høringssvar vil stadig blive behandlet på samme vis som øvrige modtagne høringssvar. Høringssvaret vil dog efter omstændighederne kunne blive
omfattet af reglerne om ret til aktindsigt.

Må mit høringssvar offentliggøres Ja, mit høringssvar må offentliggøres 

25-11-2019 10:20



Tak for dit høringssvar. Det har fået løbenummer: 92, samt ændringsforslag nummer: 50133

Kontaktoplysninger

Interessenttype Organisationer, foreninger mv. 

Afsender Danmarks Jægerforbund

Postadresse Molsvej 34, 8410 Rønde

E-mailadresse jpe@jaegerne.dk

Kontaktperson Jens Ljungmann Pedersen

Type Fuglebeskyttelsesområde 

Fugle Sædgås(A701) Fjernes
Kortnæbbet gås(A040-A)/trækgæst Tilføjes
Rødrygget tornskade(A338)/ynglende Tilføjes

Du har valgt område

Habitat- /
fuglebeskyttelses-
område

F17 Ålvand Klithede og Førby Sø 

Kommentar

Danmarks Jægerforbund har følgende kommentarer til det reviderede udpegningsgrundlag for Ålvand Klithede og Førby Sø. Vi undrer os
over, at sædgås foreslås fjernet fra udpegningsgrundlaget. Dette område har flere gange i overvågningsperioden huset et antal fugle fra
den vestlige flyway-bestand af tajgasædgås, som klart overstiger 1%-bestandskriterierne. Den vestlige bestand af tajgasædgås er så lille,
at det eksisterende datagrundlag i høj grad retfærdiggør, at sædgås bør blive på udpegningsgrundlaget for Ålvand Klithede og Førby Sø
samt SPA 13, 20 & 21 - eller erstattes af tajgasædgås de pågældende steder. Herudover er tajgasædgås i øvrigt omfattet af en
international aftale om forvaltning og beskyttelse (AEWA), og Danmark har tilsluttet sig denne aftale med et mål om en øget bestand af
tajgasædgås. Et reduceret fokus på tajgasædgås i fuglebeskyttelsesområderne vil således ikke være hensigtsmæssigt.

Dokumenter / billeder

Ingen vedhæftede dokumenter / billeder

Må dit høringssvar offentliggøres? 

Søg sted

25-11-2019 10:20



Miljøstyrelsen påtænker at offentliggøre alle høringssvar på Miljøstyrelsens hjemmeside, efter at alle modtagne høringssvar er behandlet. Vi vil
derfor gerne have din tilladelse til, at Miljøstyrelsen må offentliggøre dit høringssvar på Miljøstyrelsens hjemmeside i dets helhed. Du har altid
senere mulighed for at bede Miljøstyrelsen om at fjerne høringssvaret.

Du har også mulighed for at sige nej til, at Miljøstyrelsen offentliggør dit høringssvar. I givet fald vil dit høringssvar ikke blive offentliggjort, men dit
høringssvar vil stadig blive behandlet på samme vis som øvrige modtagne høringssvar. Høringssvaret vil dog efter omstændighederne kunne blive
omfattet af reglerne om ret til aktindsigt.

Må mit høringssvar offentliggøres Ja, mit høringssvar må offentliggøres 

25-11-2019 10:20



Tak for dit høringssvar. Det har fået løbenummer: 92, samt ændringsforslag nummer: 50134

Kontaktoplysninger

Interessenttype Organisationer, foreninger mv. 

Afsender Danmarks Jægerforbund

Postadresse Molsvej 34, 8410 Rønde

E-mailadresse jpe@jaegerne.dk

Kontaktperson Jens Ljungmann Pedersen

Type Fuglebeskyttelsesområde 

Fugle Hvid Stork(A031-A) Fjernes
Blå kærhøg(A082)/trækgæst Fjernes
Vandrefalk(A103)/trækgæst Fjernes
Sortterne(A197)/ynglende Fjernes
Sædgås(A701)/trækgæst Fjernes
Dværgmåge(A862)/ynglende Fjernes
Krikand(A052)/trækgæst Tilføjes
Klyde(A132)/ynglende Tilføjes
Blåhals(A480)/ynglende Tilføjes
Skeand(A857)/trækgæst Tilføjes

Du har valgt område

Habitat- /
fuglebeskyttelses-
område

F20 Vestlige Vejler, Arup Holm og Hovsør Røn 

Kommentar

Danmarks Jægerforbund har følgende kommentarer til det reviderede udpegningsgrundlag for Vestlige Vejler, Arup Holm og Hovsør Røn. Vi undrer os over, at
sædgås foreslås fjernet fra udpegningsgrundlaget. Dette område har flere gange i overvågningsperioden huset et antal fugle fra den vestlige flyway‐bestand af
tajgasædgås, som klart overstiger 1%‐bestandskriterierne. Den vestlige bestand af tajgasædgås er så lille, at det eksisterende datagrundlag i høj grad retfærdiggør, at
sædgås bør blive på udpegningsgrundlaget for Vestlige Vejler, Arup Holm og Hovsør Røn samt SPA 13, 17 & 21 ‐ eller erstattes af tajgasædgås de pågældende steder.
Herudover er tajgasædgås i øvrigt omfattet af en international aftale om forvaltning og beskyttelse (AEWA), og Danmark har tilsluttet sig denne aftale med et mål om
en øget bestand af tajgasædgås. Et reduceret fokus på tajgasædgås i fuglebeskyttelsesområderne vil således ikke være hensigtsmæssigt.

Søg sted

25-11-2019 10:20



Dokumenter / billeder

Ingen vedhæftede dokumenter / billeder

Må dit høringssvar offentliggøres? 

Miljøstyrelsen påtænker at offentliggøre alle høringssvar på Miljøstyrelsens hjemmeside, efter at alle modtagne høringssvar er behandlet. Vi vil
derfor gerne have din tilladelse til, at Miljøstyrelsen må offentliggøre dit høringssvar på Miljøstyrelsens hjemmeside i dets helhed. Du har altid
senere mulighed for at bede Miljøstyrelsen om at fjerne høringssvaret.

Du har også mulighed for at sige nej til, at Miljøstyrelsen offentliggør dit høringssvar. I givet fald vil dit høringssvar ikke blive offentliggjort, men dit
høringssvar vil stadig blive behandlet på samme vis som øvrige modtagne høringssvar. Høringssvaret vil dog efter omstændighederne kunne blive
omfattet af reglerne om ret til aktindsigt.

Må mit høringssvar offentliggøres Ja, mit høringssvar må offentliggøres 

25-11-2019 10:20



Tak for dit høringssvar. Det har fået løbenummer: 92, samt ændringsforslag nummer: 50135

Kontaktoplysninger

Interessenttype Organisationer, foreninger mv. 

Afsender Danmarks Jægerforbund

Postadresse Molsvej 34, 8410 Rønde

E-mailadresse jpe@jaegerne.dk

Kontaktperson Jens Ljungmann Pedersen

Type Fuglebeskyttelsesområde 

Fugle Sædgås(A701) Fjernes
Rørdrum(A021)/ynglende Tilføjes
Kortnæbbet Gås(A040-A)/trækgæst Tilføjes

Du har valgt område

Habitat- /
fuglebeskyttelses-
område

F21 Ovesø 

Kommentar

 Danmarks Jægerforbund har følgende kommentarer til det reviderede udpegningsgrundlag for Ovesø. Vi undrer os over, at sædgås foreslås fjernet fra
udpegningsgrundlaget. Dette område har flere gange i overvågningsperioden huset et antal fugle fra den vestlige flyway‐bestand af tajgasædgås, som klart overstiger
1%‐bestandskriterierne. Den vestlige bestand af tajgasædgås er så lille, at det eksisterende datagrundlag i høj grad retfærdiggør, at sædgås bør blive på
udpegningsgrundlaget for Ovesø samt SPA 13, 17 & 20 ‐ eller erstattes af tajgasædgås de pågældende steder. Herudover er tajgasædgås i øvrigt omfattet af en
international aftale om forvaltning og beskyttelse (AEWA), og Danmark har tilsluttet sig denne aftale med et mål om en øget bestand af tajgasædgås. Et reduceret
fokus på tajgasædgås i fuglebeskyttelsesområderne vil således ikke være hensigtsmæssigt.

Dokumenter / billeder

Ingen vedhæftede dokumenter / billeder

Må dit høringssvar offentliggøres? 

Søg sted

25-11-2019 10:20



Miljøstyrelsen påtænker at offentliggøre alle høringssvar på Miljøstyrelsens hjemmeside, efter at alle modtagne høringssvar er behandlet. Vi vil
derfor gerne have din tilladelse til, at Miljøstyrelsen må offentliggøre dit høringssvar på Miljøstyrelsens hjemmeside i dets helhed. Du har altid
senere mulighed for at bede Miljøstyrelsen om at fjerne høringssvaret.

Du har også mulighed for at sige nej til, at Miljøstyrelsen offentliggør dit høringssvar. I givet fald vil dit høringssvar ikke blive offentliggjort, men dit
høringssvar vil stadig blive behandlet på samme vis som øvrige modtagne høringssvar. Høringssvaret vil dog efter omstændighederne kunne blive
omfattet af reglerne om ret til aktindsigt.

Må mit høringssvar offentliggøres Ja, mit høringssvar må offentliggøres 

25-11-2019 10:20



Tak for dit høringssvar. Det har fået løbenummer: 92, samt ændringsforslag nummer: 50136

Kontaktoplysninger

Interessenttype Organisationer, foreninger mv. 

Afsender Danmarks Jægerforbund

Postadresse Molsvej 34, 8410 Rønde

E-mailadresse jpe@jaegerne.dk

Kontaktperson Jens Ljungmann Pedersen

Type Fuglebeskyttelsesområde 

Fugle Fløjlsand(A066) Fjernes
Mosehornugle(A222)/trækgæst Fjernes
Mosehornugle(A222)/ynglende Fjernes
Engryle(A466-B)/ynglende Fjernes
Spidsand(A054)/trækgæst Tilføjes
Havørn(A075)/ynglende Tilføjes

Du har valgt område

Habitat- /
fuglebeskyttelses-
område

F96 Farvandet mellem Skælskør Fjord og Glænø 

Kommentar

Danmarks Jægerforbund har følgende kommentarer til det reviderede udpegningsgrundlag for Farvandet mellem Skælskør Fjord og Glænø. I DCE‐rapporten
”Trækfuglebestande i de danske fuglebeskyttelsesområder, 2004 til 2017” angives det, at store forekomster af fløjlsand tidligere er registreret i Farvandet mellem
Skælskør Fjord og Glænø i vintre med udbredt isdække. Danmarks Jægerforbund mener derfor, at fløjlsand bør forblive på udpegningsgrundlaget for Farvandet
mellem Skælskør Fjord og Glænø og ikke fjernes, som det p.t. er foreslået. Dette vil være i overensstemmelse med kriterium F4c. Derudover er store forekomster af
denne og andre arter registreret i tilgrænsende områder, som ligeledes burde udpeges som fuglebeskyttelsesområde.

Dokumenter / billeder

Ingen vedhæftede dokumenter / billeder

Søg sted

25-11-2019 10:20



Må dit høringssvar offentliggøres? 

Miljøstyrelsen påtænker at offentliggøre alle høringssvar på Miljøstyrelsens hjemmeside, efter at alle modtagne høringssvar er behandlet. Vi vil
derfor gerne have din tilladelse til, at Miljøstyrelsen må offentliggøre dit høringssvar på Miljøstyrelsens hjemmeside i dets helhed. Du har altid
senere mulighed for at bede Miljøstyrelsen om at fjerne høringssvaret.

Du har også mulighed for at sige nej til, at Miljøstyrelsen offentliggør dit høringssvar. I givet fald vil dit høringssvar ikke blive offentliggjort, men dit
høringssvar vil stadig blive behandlet på samme vis som øvrige modtagne høringssvar. Høringssvaret vil dog efter omstændighederne kunne blive
omfattet af reglerne om ret til aktindsigt.

Må mit høringssvar offentliggøres Ja, mit høringssvar må offentliggøres 

25-11-2019 10:20
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