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Vedr.: Høring af udkast til udpegning af beskyttede havstrategiområder i 
Nordsøen og Østersøen omkring Bornholm, j.nr. 2021-5494  
 
Miljøministeriet har den 26. marts d.å. udsendt udkast til nærværende 
bekendtgørelse i offentlig høring, og i denne forbindelse ønsker Danmarks 
Jægerforbund at give følgende bemærkninger: 
 
 
Flere rapporter viser, at den marine biodiversitet har det skidt og tilstanden i 
havet lever fortsat ikke op til definitionen på god økologisk tilstand. Eksperter 
vurderer, at de største negative påvirkninger på den marine biodiversitet 
kommer fra eutrofiering, kommercielt fiskeri, klimaændringer og invasive 
arter. Der er med andre ord behov for handling på det marine område.  
 
Jægerforbundet ser derfor positivt på udlægning af urørt hav, som et af flere 
virkemidler til at opnå den nødvendige beskyttelse af havet. Havbundens 
beskaffenhed er afgørende for det marine system, og vi mener det er absolut 
nødvendigt, at have områder hvor havbunden ikke påvirkes, hvorfor vi bakker 
op om de begrænsninger, der er lagt ned over de udpegede områder.  
Dog undrer det jægerforbundet, at lystfiskeri ikke tillades i områderne, særligt 
idet en oversigt over presfaktorer udarbejdet i ØKOMAR projektet viser at 
rekreativt fiskeri kun bidrager meget lidt i det samlede billede.1 
 
Danmark har tilsluttet sig EU´s biodiversitetsstrategi 2020-2030, og det 
forpligtiger - også for den marine biodiversitet.  
Derfor undrer det Jægerforbundet, at der kun udpeges ca. 4% af det danske 
havareal til streng beskyttelse, når målet vi har tilsluttet os, lyder på 10%. 
Jægerforbundet undrer sig over, at man ikke anvender havplanen til at 
foretage en arealreservation/udviklingszoner for at sikre de resterende arealer. 
Desværre har udmeldingen fra styrelsen under høringsperioden været, at der 
ikke på nuværende tidspunkt er overvejelser om at udpege yderligere 
havstrategiområder. Det til trods for, at vores kollegaer i Danmarks 
Naturfredningsforening sammen med fiskeriforeningen er kommet med 
konkrete forslag til hvor de resterende procent kan findes. Vi undres over den 
danske tilgang til de 10% til havs, særligt taget i betragtning at Danmark råder 
over et stort havareal.  
 
Skulle man ændre mening og stile mod de 10% kunne en mulighed også være at 
udvide de nu udpegede områder og derved sikre deres robusthed mod 
presfaktorerne. For eksempel bemærker vi, at område B, D og K alle er mindre 

 

1 Reference: Korpinen et al. (2021): Combined effects of human pressures on Europe's 
marine ecosystems. AMBIO 
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en 100 km2, som flere omtaler som et minimumsareal for et strengt beskyttet 
område. Som et led i implementeringen af havstrategidirektivet kan man også 
arbejde med repræsentation af flere forskellige typer af bundtyper, der 
omfattes af streng beskyttelse.  
 
Vi ser positivt på, at nogle af områderne er udlagt i N2000 områderne, og håber 
det kan bidrage til positivt i forhold til udpegningsarterne/grundlaget for 
N2000-områderne. Dog ser vi gerne, at områderne udvides i areal, da B, C, D, 
E, F og J er mindre områder.  
 
Overordnet set mener vi desuden, at der er behov for en drøftelse af hvordan 
man forstår og arbejder med begrebet `økosystembasseret` i regi af 
havforvaltningen. Der bør være fokus på sammenhængene mellem 
vandrammedirektivet, havstrategidirektivet og havplanen med det sigte at opnå 
god miljøtilstand i vores marine natur. Der skal efter vores mening være fokus 
på at skabe sammenhænge mellem de forskellige sektorer for at opnå en 
helhedsbetragtning på de kumulative presfaktorer. De forskellige direktiver og 
planer bør være fundamentet for at sikre og fremme havets vigtige 
økosystemtjenester.  
 
Slutteligt bemærker jægerforbundet med tilfredshed, at der med beskyttelsen 
ikke er indført restriktioner i forhold til jagten i havstrategiområderne, ligesom 
vi heller ikke forventer, at der bliver aktuelt i eventuelle fremtidige udpegede 
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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