Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø.
Rødovre, d. 20. december 2013
Vedr.: Offentlig høring af forslag til de statslige vandplaner (2010-2015) samt tilhørende
miljørapporter.
Ref.: Naturstyrelsens annoncering af høringsforslag til de statslige vandplaner (2010-2015)
samt tilhørende miljørapporter

1. I henhold til ref. afgiver Danmarks Jægerforbund hermed høringssvar.
2. Danmarks Jægerforbund finder grundlæggende, at hele vandplansindsatsen er relevant og
hensigtsmæssigt i forhold til at styrke og sikre vore vandressourcer og de vandtilknyttede
økosystemer. Vi står derfor som udgangspunkt fuldt bag planerne og hele indsatsen. Vi
kunne foretrække en mere gennemsigtig proces, men er klar over, at EU-direktiver påkræver
særlige procedurer, og at der ligeledes er en række udfordringer i at fastlægge
arbejdsfordelingen imellem stat og kommuner.
3. Helt overordnet anbefaler vi, at grundejer- og jagtinteresser bliver involveret i de konkrete
vandprojekter så tidligt som muligt. I langt de fleste tilfælde vil der være god opbakning, da
indsatsen generelt vil styrke natur og vildt og dermed skabe mere varierede jagtmuligheder.
Men det er i denne sammenhæng vigtigt, at grundejere og jægere føler sig inddraget, og der
søges løsninger, der kan forene vand-interesserne med jagt- og vildtinteresserne.
4. Vi konstaterer ved gennemgang af de 23 vandplaner, at der ikke er jagt- og vildtrelaterede
forhold på det meget overordnede niveau, som planerne befinder sig på, der kræver konkret
indsigelse fra vores side.
5. Vi hæfter os dog ved det særlige virkemiddel, der indebærer oversvømmelse af ådale med
henblik på tilbageholdelse af næringsstoffer. Set fra en snæver jagt- og vildtsynsvinkel
rummer dette virkemiddel en række gode muligheder, men vi finder anledning til at påpege,
at ådale mange steder huser meget sårbare plante- og dyresamfund, som er afhængige af
relativt næringsfattige vilkår. Oversvømmelse med næringsrigt vand vil kunne være en trussel
for sådanne økosystemer, og det anbefales, at det som en fast del af planlægningen sikres, at
næringsstofferne begrænses så tæt på kilden som muligt.
Med venlig hilsen
Danmarks Jægerforbund
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