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Vedr.: Høring over udkast til Bekendtgørelse om kystvandråd 
 
Miljøstyrelsen har den 22. august d.å. udsendt udkast til nærværende 
bekendtgørelse i offentlig høring, og i denne forbindelse ønsker Danmarks 
Jægerforbund at give følgende bemærkninger: 
 
 
Generelle kommentarer 
 
Danmarks Jægerforbund hilser tiltaget om oprettelse af kystvandråd, velkomment. 
Vi mener at oprettelsen af kystvandråd er et nødvendigt civilsamfundsmiddel, for 
at kunne komme i nærheden af Vandrammedirektivets krav om ”god økologisk 
tilstand” i 2027. Det er et vigtigt tiltag, der kan sikre lokal opbakning og 
engagement i arbejdet med at forbedre kystmiljøet. Derfor vil Danmarks 
Jægerforbund med glæde bidrage til en sådan proces.  
 
Mængden af kystvandråd 
 
Der er lang vej endnu, før vi er i mål med EU’s vandrammedirektiv. I denne proces 
mener vi ikke at det lokale bidrag skal nedprioriteres, men tværtimod bør det stå 
stærkere i alle kystnære kommuner, hvor det skal bidrage til en målrettet, og 
nytænkende planlægning.  
 
Derfor stiller vi os undrende overfor udsigten til at kystvandrådene kun skal 
oprettes i få udvalgte kommuner. Som vi anskuer situationen for de danske kyster, 
vil oprettelsen af kystvandråd være relevant i stort set alle kystnære områder, og 
derfor mener vi, at hvis der bliver ansøgt om oprettelse, fordi en oprettelse af 
kystvandråd er relevant, bør denne også blive godkendt.  
 
Hensigten bag kystvandråd 
 
Vi er undrende i forhold til hensigten bag at oprette kystvandråd. Oprettelsen af 
rådene har baggrund i ”Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug”, der i oktober 
2021 blev sat i værk. I aftalen er en evaluering af det faglige grundlag indskrevet – 
det såkaldte ”second opinion” – hvor det er beskrevet at kystvandrådene skal 
bidrage til at finde andre og nye veje til målopfyldelse. Vi ser her en risiko for, at 
rådene bliver brugt som værktøj af et presset erhverv til at så tvivl om forskernes 
data, hvor vi i stedet mener, der bør være fokus på det pressede kystnære 
havmiljø. 
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Opretholde kystvandrådets virke 

Vi mener ikke, man bør nedlægge en lokal ekspertgruppe, efter at have investeret 

tid og kræfter på at oprette den. Problemerne med miljøet i Danmarks kystnære 

områder stopper ikke efter 1. august 2023, men vil kontinuerligt have brug for 

genbesøg og handling fra myndigheder og lokale. Derfor mener vi, at en lokal 

ekspertgruppe vil være til gavn som en blivende følgegruppe, hvor vidensbanken og 

relationer medlemmerne imellem bliver vedligeholdt, og interessen lokalt også 

bliver fastholdt. 

DJ foreslår, at fokus i oprettelse af kystvandråd flyttes til de pressede 

økosystemer i de kystnære farvande, og at kystvandrådene kommer til at 

dække samtlige udfordrede farvande med en funktionsperiode, der som 

minimum varer frem til 2027. 

 
Spørgsmål vedrørende høringssvaret eller ved behov for uddybende kommentarer, 
bedes rettet til Naturkonsulent Mikala Vildgaard, Afdelingen for Rådgivning og 
Uddannelse. Telefon: 52 19 67 10. E-mailadresse: mvi@jaegerne.dk  
 
Venlig hilsen 
Danmarks Jægerforbund 
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