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Vedr.: Høring om ændring af bekendtgørelse om udpegning og administration af 
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter 
(Habitatbekendtgørelsen) – j.nr. 2021-1035 
 
 
Miljøministeriet har den 26. marts (opdateret den 29. april) d.å. udsendt udkast til 
ændring af ovennævnte bekendtgørelse i offentlig høring, og i denne forbindelse 
ønsker Danmarks Jægerforbund at give følgende bemærkninger: 
 
Generelt 
Jægerforbundet støtter udpegning af de nye områder, og ser positivt på den 
markante udvidelse af de marine fuglebeskyttelsesområder. Vi finder det 
særdeles vigtigt, at vi lever op til vores internationale forpligtigelser på 
området.   
 
Vi antager, at der ved sammenlægning af områder gælder, at de tidligere 
udpegede arter for hvert af de oprindelige områder fortsat er på 
udpegningsgrundlaget for de nye sammenlagte områder.   
 
Derudover har vi via deltagelse på høringsmøder vedr. de nye 
fuglebeskyttelsesområder fået oplyst, at Danmark alene henholder sig til 
udpegningskriterium F3a for international betydning (tilstedeværelse af 1% af 
flyway bestanden). Vi mener generelt set, at man bør udpege de arter, der kan 
udpeges for et givet område, uagtet hvilket kriterium, der er opfyldt for den 
pågældende art. For eksempel har man undladt at udpege sortand og fløjlsand 
for område 118 Smålandsfarvandet, uagtet at DCE rapport 203/2019 anviser, at 
disse kan udpeges med henvisning til kriterium F4b jf. rapportens side 34 hvor 
det fremgår at: 

”Desuden forekommer både ederfugl, sortand og fløjlsand i området i disses 
fældningsperiode, og kunne derfor udpeges under kriterium F4b (jf. 
Miljøstyrelsen 2019). Beskyttelse af områder med forekomster af fældende 
havdykænder er af særlig betydning for disse arter, idet de er ekstraordinært 
følsomme over for menneskelige forstyrrelser, fordi de er ude af stand til at 
flyve igennem denne periode.” 

Vi undrer os over, at man i Danmark ser bort fra andre udpegningskriterier end 
F3a i forhold til udpegningsgrundlaget.   
 
Metode: 
Det fremgår af DCE rapport nr. 203/2019 at NOVANA programmet ikke er 
tilrettelagt hensigtsmæssigt i forhold til fuglenes opholdstid i området ved 
Flensborg Fjord. Metoden bør tilpasses så lokaliteten overvåges på den tid af 
året, hvor der forekommer det største antal fugle i området.  
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Jagt: 
Generelt i forhold til jagt i Natura 2000-områder ønsker vi at gøre opmærksom 
på, at en udpegning af et fuglebeskyttelsesområde ikke har en generel 
indflydelse på jagten. En eventuel regulering af jagten i et Natura 2000-
områder skal vurderes i det enkelte område, med afsæt i en biologisk vurdering 
af jagtens betydning. Dette understreges i ”Vejledning om jagt i medfør at 
rådets direktiv 79/409/EØF om beskyttelse af vilde fugle”, hvoraf det fremgår 
at jagt er en legitim form for bæredygtig udnyttelse i Natura 2000 områder.  
 
 
 
Spørgsmål vedrørende høringssvaret eller ved behov for uddybende kommentarer, 
bedes rettet til projektleder/biolog Sabina Rohde, Afdelingen for Rådgivning og 
Uddannelse. Telefon: 88 88 75 43 Mail: sro@jaegerne.dk  
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