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Vedr.: 2. faglig høring af virkemidler til brug for nyt fosforvirkemiddelkatalog  
- økonomi og indledende afsnit. J.nr.2019-6624 
 
Miljøstyrelsen har den 30. januar 2020 udsendt nærværende fosforvirkemiddel i 
høring, og i denne forbindelse ønsker Danmarks Jægerforbund at give følgende 
bemærkninger: 
 
Vedrørende virkemidlet forbud mod andefodring; 
Det anføres, at et sådant forbud ikke vil koste noget at indføre, og at der ikke 
findes beregninger over tab af rekreative værdier, hvis fodring af ænder ikke 
tillades. 
 
Danmarks Jægerforbund påpeger, at et forbud mod fodring vil få store økonomiske 
konsekvenser for mange jordbesiddere i Danmark. På en del større ejendomme 
med store vandflader er andejagten et stort aktiv med udsætning og udlejning af 
dagjagter. Et forbud mod fodring vil umuliggøre denne lovlige aktivitet og 
indtægtskilde. 
  
Ligeledes vil rigtig mange ejendomme, hvor jagten lejes ud få et mærkbart dyk i 
jagtlejeindtægten. De steder hvor andejagten er et aktiv vurderes det, at 
jagtlejen vil falde med 1/4 - 1/3. Da jagtlejeniveauet svinger meget fra landsdel 
til landsdel er det svært at opgøre et nøjagtigt tab. I nogle egne er en ha. pris på 
800 kr. ikke unormalt, så et fald på 300 kr. pr ha. er ikke urealistisk. 
 
Danmarks Jægerforbund finder det groft uansvarligt, hvis et forbud mod 
andefodring indføres, uden der laves en økonomisk konsekvensberegning. Et forbud 
vil ligeledes være et stærkt indgreb i den private ejendomsret på de ejendomme, 
der udsætter ænder efter gældende lovgivning.  
 
Spørgsmål vedrørende høringssvaret eller ved behov for uddybende kommentarer, 
bedes rettet til Vildt- og naturkonsulent Jakob Bergmann Nielsen, Afd. for 
Rådgivning og Uddannelse. Telefon: 81 88 24 46. Mail: jbn@jaegerne.dk 
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