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Naturstyrelsen 

Haraldsgade 53                                                                                            2. oktober 2014 
2100 København Ø. 

 

J. nr.: NST-100-00087 

 

 

 

 

Vedr.: forslag til love om ændring af planloven, naturbeskyttelsesloven og byggeloven - 

forsøgsordning for kyst- og naturturisme, ophævelse af muligheden for at planlægge for 

lavenergibebyggelse i lokalplaner og helårsbeboelse i sommerhuse på de små øer mv.  

 

Miljøministeriet har den 5. september 2014 udsendt høring om forslag til lov om ændring af 

planloven, naturbeskyttelsesloven og byggeloven, og i den forbindelse ønsker Danmarks 

Jægerforbund at give følgende korte bemærkninger til den del, der omhandler kyst- og 

naturturisme: 

 

Danmarks Jægerforbund har med interesse læst lovforslaget, der vil betyde, at der op mod ti 

steder i Danmark kan dispenseres til forskellige faciliteter, der har som formål at kunne 

tiltrække kyst- og naturturister. En forudsætning for at lede potentielt flere mennesker til 

kysten kræver i vores øjne, at forholdene og sikkerheden er i orden, og at forstyrrelser fra 

følgeaktiviteter af en øget turisme reguleres, hvis det viser sig nødvendigt.  

 

Forslaget åbner op for muligheder, der de sidste mange år har været ikke eksisterende. Vi 

anerkender, at der findes et behov for at kunne tilbyde turister ved kysterne bedre faciliteter. 

Samtidig er vi positive over at kunne læse, at der i høj grad vægtes en restriktiv og faglig 

vurdering af ansøgningerne, inden der kan meddeles tilladelse til etableringen. Er faciliteterne 

først etableret vil de praktisk talt blive umulige at få fjernet igen, hvorfor Jægerforbundet 

mener, at en forudgående analyse af de enkelte projekter bør ske med mange overvejelser i 

mente. Det er der også lagt op til i lovforslaget.  

 

Jægerforbundet har i sit natursyn fokus på kyst og strand, idet vi går ind for, at de danske 

kystområder skal beskyttes og bevares. Det er en oprindelig naturtype i Danmark, som vi skal 

værne om. Vi ser gerne, at ansøgningerne vurderes ud fra et forsigtighedsprincip, hvor naturen 

kommer i første række. 

 

Danmarks Jægerforbund anbefaler, at følgende tages med i overvejelserne omkring 

baggrunden for vurdering af projekterne: 

 

 Adgang: Projekter må ikke forringe offentlighedens adgang til kyst og hav.   

 

 Forstyrrelser i yngletid: I forhold til de følgeaktiviteter, der sker i forbindelse med 

mere naturturisme, er det vigtigt at have fokus på kystfuglenes yngleperiode. 

Yngleperioden falder sammen med somm og det er væsentligt at tænke det ind i 

projekternes udformning og udbuddet af følgeaktiviteter.  

 

 Landskabet: Når det landskabelige element i ansøgningerne vurderes, mener vi, at 

man også bør vurdere, hvordan projektets elementer opleves fra kystsiden. Ofte ser vi 

på landskabet fra land mod hav, men Jægerforbundet mener også, at det er relevant at 

se bygninger mv. fra kyst mod land, når påvirkningen af landskabet skal vurderes. 
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 Almennyttigt formål: Projekter med almennyttige elementer bør prioriteres højere 

end dem uden. Det er meget væsentligt, at den lokale og den danske befolkning ikke 

oplever, at deres adgang til naturen nedprioriteres ved etableringen af og de 

aktiviteter, der følger med et projekt.  

 

 Lokale interessenter: Når ansøgningerne vurderes, bør en forudgående inddragelse af 

lokale interessenter og aktører vægte højt. Når lokale involveres aktivt i en 

forudgående proces og får mulighed for at komme med input, er det vores 

overbevisning og erfaring, at en evt. gennemførelse af projekterne får en bedre 

modtagelse. De lokales viden om området er desuden nyttig i mange situationer.  

 

 Naturforståelse og læring: For Jægerforbundet er det vigtigt, at de faciliteter, der 

etableres giver mulighed for bedre naturforståelse. Denne naturforståelse skabes 

gennem naturoplevelser, og derfor ser vi gerne, at læring om naturen og landskabet 

tænkt ind i ansøgningsmaterialet fra projekterne.  

 

 Sikkerhed: Det væsentligt, at der også etableres faciliteter, så der er mulighed for at 

komme sikkert ud på vandfladen og dermed opleve landskaber og naturen fra vandet. 

Dertil kommer det, at behovet for øget opmærksomhed på sikkerhed langs strandene 

skal vurderes i takt med det forventede højere besøgsantal. 

 
Med venlig hilsen 

 

Danmarks Jægerforbund 

 
Claus Lind Christensen 
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