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Vedr.: Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om samordning af 
miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. j. nr. 2020-13327 
 
Miljø- og Fødevareministeriet har den 29. oktober d.å. udsendt udkast til 
nærværende bekendtgørelse i offentlig høring, og i denne forbindelse ønsker 
Danmarks Jægerforbund at give følgende bemærkninger: 
 
 
Vindmøller 
Vedvarende energi fra vindmøller er fremtidens energi. I Danmark er vi 
begunstigede med gode muligheder for at udnytte vindressourcer, hvorfor 
udvidelse af vindmølleparker er nødvendigt for at nedsætte vores klimaaftryk.  
Vindmøller er dog også forbundet med en del negativ opmærksomhed, idet 
opstilling af vindmøller kan have en negativ indflydelse på naturen og landskabet. 
 
For jægerforbundet er det meget vigtigt, at vindmøllerne placeres således, at de 
gør mindst mulig skade på natur og dyreliv, og de bør ikke placeres i områder hvor 
sårbare dyrearter har levested.  
 
Derfor bemærker vi også, at man nu desværre går videre med at lade kommunerne 
varetage opgaven med at planlægge for møller over 150 meter.  
Den ændring er jægerforbundet skeptisk overfor, da vi mener, at der er behov for 
national planlægning på området.  
Allerede som den lokale planlægning har været frem til nu, kender vi processerne 
som turbulente, med et utal af indsigelser, lokalpolitiske forskelligheder og 
klagesager i massevis. Den lokale modvilje mod vindmøller forventes ikke at blive 
mindre i takt med at møllerne bliver større. Vel nærmere tvært imod.  
Behovet for vedvarende energi er stigende, og derfor er det vigtigt, at staten tager 
ansvaret for de potentielle konsekvenser, som vindmøller kan have i landskabet og 
for natur og biodiversiteten. Ved en overordnet planlægning for vindenergi vil der 
samtidig være gode muligheder for tværfaglig perspektivering, som ikke vil være 
til stede i samme omfang når opgaven lægges ud til kommunerne.   
 
Jægerforbundet mener, at planlægningen for vindenergi bør placeres i staten, så 
der i højere grad kan planlægges ud fra en helhedsbetragtning hvor landskabelige 
værdier såvel som natur og dyreliv kan vurderes samlet og på landsplan. I den 
forbindelse vil Jægerforbundet derudover tilføje, at vi ser klima- og 
biodiversitetskrisen som to opgaver, der skal løses. Det er to bundne opgaver, og 
løsningen af den ene opgave må ikke ske på bekostning af den anden.  
 
 
Havbrug 
Det bemærkes, at man med den nye bekendtgørelse ønsker at samle 
myndighedsbetjeningen omkring havbrug hos kystdirektoratet. Overordnet set er 
jægerforbundet positive over, at myndighedsbehandlingen samles hos en central 
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myndighed, da vi mener, at der er brug for at samle ekspertisen, så der i højere 
grad sættes fagligt fokus på miljøforholdene omkring havbrugene. Herved mener 
vi, der er bedre forudsætninger for at sikre forholdene omkring den ramme, der er 
sat for havbrugene via deres miljøgodkendelser. Ved at samle de faglige kræfter på 
et sted, skabes samtidig et godt fundament for en ensartet sagsbehandling.  
 
Jægerforbundet ønsker dog i forbindelse med havbrug, at benytte muligheden for 
at fremføre det synspunkt, at vi ønsker fremtidens havbrug på land, hvor 
affaldsstoffer med videre ikke udledes direkte i havmiljøet.   
 
Spørgsmål vedrørende høringssvaret eller ved behov for uddybende kommentarer, 
bedes rettet til Sabina Rohde, Afdelingen for Rådgivning og Uddannelse. Telefon: 
88 88 75 43, Mail: sro@jaegerne.dk  
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Danmarks Jægerforbund 
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