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Rødovre, den 28. september 2012 

 

 

Vedr.: Høring i forbindelse med revision af bekendtgørelse af fredning af 

vandarealerne omkring Saltholm. 

 

Danmarks Jægerforbund har modtaget ovennævnte forslag til høring, og vi skal i den 

forbindelse bemærke: 

 

Vi har med tilfredshed noteret os, at bestemmelserne omkring jagt i området nu er 

bragt i bedre overensstemmelse med de generelle jagtregler, især fordi den gamle 

bekendtgørelses § 6, der først tillod jagt efter den 16. september og desuden forbød 

jagt efter klokken 12.00, nu er bortfaldet. 

 

Desuden kan vi støtte, at den gamle 25 m zone med færdselsforbud hele året omkring 

Saltholm nu erstattes af en 50 m zone med færdselsforbud fra 1. april til 15. juli. Dette 

giver god mening, da formålet først og fremmest er at beskytte fuglene i yngletiden, 

men vi ser ikke, at 50 m zonen, som nævnes i høringsbrevet, er skrevet ind i 

bekendtgørelsen. Det bør fremgå af bekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 2, at 

færdselsforbuddet gælder i en 50 m zone langs kysten og omkring småøerne. 

 

Endvidere har vi bemærket, at den gamle regel om, at forbuddet mod færdsel med 

skydevåben i områder, hvor jagt er forbudt, nu er afløst af en bestemmelse om, at 

forbuddet kun gælder for færdsel med ladt skydevåben. Dette er en harmonisering i 

forhold til andre reservatbekendtgørelser, og det kan vi naturligvis også støtte. 

 

Hvad angår området på fiskeriterritoriet med forbud mod jagt vil Jægerforbundet 

anbefale, at afgrænsningen følger det område, hvor jagt på landarealerne er forbudt 

samt afgrænsningerne af området med færdselsforbud. Det er uhensigtsmæssigt at 

jagtfrede vandarealerne omkring den sydlige del af Saltholm, når der kan drives jagt 

på de tilstødende landarealer. Derfor bør jagt være tilladt på fiskeriterritoriet nord for 

en linje mellem pkt. 10 (på kortbilaget) og Jernbaneklap på Saltholms vestlige side og 

nord for en linje mellem Telegrafstationen og pkt. 8 på øens østlige side.  

 

De øvrige ændringer i bekendtgørelsen, herunder udvidelsen af området med 

færdselsforbud, giver ikke anledning til bemærkninger.  

 
Med venlig hilsen 
Danmarks Jægerforbund 

 
Claus Lind Christensen 

Formand 


