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Høring over udkast til afgrænsningsrapport til miljøvurdering af Danmarks første 

havplan  

 
Søfartsstyrelsen har den 3. april 2020 udsendt et udkast til afgrænsningsrapport til 
brug for den kommende miljøvurdering af Danmarks første havplan med henblik på 
eventuelle kommentarer. Danmarks Jægerforbund har i den forbindelse følgende 
bemærkninger. 
 
Vi bifalder, at afgrænsningsrapporten har fokus på væsentligheden af at kortlægge 
såvel databehov som datatilgængelighed. Samtidig ønsker vi allerede på dette stadie 
at henlede opmærksomheden på, at tilgængelige data ofte vil være mangelfulde, og 
at der således ofte vil være et relativt stort behov for indsamling af nye data. I 
forlængelse heraf ser vi frem til en beskrivelse af, hvordan referencescenariet 
forventes beskrevet, og ser som nævnt positivt på det øgede fokus på 
dataindsamling, som er nødvendig for at beskrive den aktuelle miljøtilstand. 
 
Derimod mener vi ikke, at det er hensigtsmæssigt at udelade kollisionsrisiko og 
mulige adfærdsændringer hos fugle i miljøvurderingen. Ang. kollisionsrisikoen 
angives det, at risikoen er lav, hvilket næppe gælder for alle fuglearter, på alle 
lokaliteter og i alle situationer. Det bør derfor som minimum vurderes, om det er 
rimeligt at antage, at kollisionsrisikoen er ens (og lav) for samtlige elementer i 
havplanen. Ang. adfærdsændringer, så udelades disse angiveligt, fordi der ikke 
findes tilstrækkelig viden om dette til at vurdere deres betydning. Vi finder ikke, at 
denne begrundelse er overensstemmende med ønsket om større fokus på 
kortlægning af databehov. 

Danmarks Jægerforbund ser positivt på, at materielle goder (Jf. tabel 3-2) omfatter 
rekreativ udnyttelse (herunder jagt) som en del af miljøvurderingen, da udlægning 
af zoner i havplanen potentielt vil kunne medføre konflikter mellem forskellige 
interessenter.  

Helt generelt ønsker Jægerforbundet at arbejde for sunde havmiljøer med høj 
biodiversitet og variation. Det mener vi ikke stemmer overens med potentiel tilførsel 
af invasive arter i vores havmiljøer, uanset om det er via ballastvand eller havbrug. 
Det ønsker vi at påpege, uagtet at en potentiel tilførsel ikke reguleres via 
havplanen.  

Sidst, men ikke mindst, er det et generelt ønske fra Jægerforbundet, at jægerne, 
når de færdes på havet, kan færdes trygt og sikkert, og at der derfor i planen er 
fokus på sikkerhed omkring faste anlæg og andre elementer, der etableres i de 
udpegede zoner.  
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