Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø

Rødovre, den 20. juni 2013

Vedr.: Høring af udkast til bekendtgørelse om Gyldensteen Strand Vildtreservat.
Danmarks Jægerforbund har modtaget ovennævnte forslag til høring, og vi skal i den
forbindelse bemærke:
Vi har noteret os, at forslaget alene vedrører arealer, som er ejet af Aage V. Jensen
Fond, og at det berørte område med oprettelsen af reservatet overgår til at blive en del
af søterritoriet; dog således, at de småøer og landarealer, der forbliver indenfor
reservatgrænsen, efter at vandet er lukket ind, stadig ejes af Fonden.
Vi er af den opfattelse, at projektet i sin helhed vil betyde en væsentlig forbedring af
naturindholdet i hele lokalområdet, og vi har forståelse for, at fondens donation af
området til staten (overgangen til søterritoriet) ikke skal medføre, at den sædvanlige
frie jagtret på søterritoriet skal indføres i området.
Vi har samtidig forståelse for, at områdets værdi som yngleområde for fugle må
medføre adgangsbegrænsninger i fuglenes yngletid, men udenfor yngletiden bør
offentligheden efter Jægerforbundets opfattelse have adgang til i et vist omfang at
færdes i området. Vi kan acceptere, at adgangen ikke skal gælde vandfladen i
reservatet, men i lighed med hvad der gælder i en række andre reservater, bør
offentligheden have mulighed for at færdes langs den kystlinje, som opstår efter
projektets gennemførelse. Vi foreslår derfor, at offentligheden får mulighed for at
færdes langs kystlinjen uden for perioden 1. april til 15. juli. Alternativt bør der åbnes
for adgang på nærmere angivne stier, diger m.v.
Vi har desuden forståelse for, at der kan være behov for at begrænse prædatorer som
ræv, mink og andre invasive pattedyr på og fra landarealerne i reservatområdet, og vi
kan støtte, at der kan foretages jagt på disse arter. Derimod kan vi ikke støtte, at der
skal være en generel tilladelse til regulering af de nævnte arter året rundt. Her bør der
stilles krav om forudgående tilladelse fra Naturstyrelsen i lighed med, hvad der er
gældende for andre reservater i Danmark.
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Endelig skal vi nævne vores bekymring for, at reservatoprettelsen - i lighed med, hvad
der for få år siden skete i forbindelse med fredningen af Æbelø (som også blev opkøbt
af Aage V. Jensens Fond) - fremover vil blive brugt som argumentation for at
jagtfrede arealer på fiskeriterritoriet udenfor reservatområdet. Danmarks Jægerforbund
vil af den grund allerede på nuværende tidspunkt tage forbehold for, at
reservatoprettelsen ikke senere skal bruges til at jagtfrede områder udenfor reservatet.
Med disse bemærkninger kan Danmarks Jægerforbund støtte reservatforslaget.

Med venlig hilsen
Danmarks Jægerforbund

Claus Lind Christensen
Formand
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