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xx dato 2016

Danmarks Jægerforbund har modtaget ovennævnte forslag til høring, og vi skal i
den forbindelse bemærke:
Vi har noteret os, at forslaget indebærer en genetablering af det nu udløbne
reservat, og at det indholdsmæssigt i store træk svarer til de hidtidige
bestemmelser, selvom bekendtgørelsen sprogligt er ændret lidt.
Således er bestemmelserne omkring jagt uændrede, selvom formuleringerne er
ændrede.
Hvad angår færdselsbestemmelserne, er det præciseret, at windsurfing er
omfattet af sejladsforbuddet, og at motorbådssejlads (med højst 5 knob) kun er
tilladt i forbindelse med erhvervsfiskeri, miljøundersøgelser, naturovervågning og
naturpleje.
For en god ordens skyld skal vi nævne, at ved sammenligning af de to kortbilag fra
henholdsvis den gamle og den nye bekendtgørelse er der et par små forskelle i
afgrænsningen af arealet, som ikke umiddelbart fremgår af tekstbeskrivelsen i
udkastets § 2. Det drejer sig om et ganske lille område i reservatets sydvestlige
hjørne, som ikke var med i det gamle reservat, men som nu er med i det nye
forslag. Tilsvarende er der i reservatets nordvestlige hjørne fjernet et areal, som
tidligere var med i det gamle reservat.
Vi har i øvrigt noteret os, at forslaget indebærer, at det nye reservat – igen – bliver
tidsbegrænset, med et foreslået udløbsdato den 30. juni 2026. For at undgå en
situation som den, vi netop har oplevet her, hvor bekendtgørelsen har været
udløbet i flere år, kunne man overveje at gøre bekendtgørelse tidsubegrænset,
som det har været praksis ved alle de reservater, som er oprettet i de senere år.
Med disse bemærkninger kan Danmarks Jægerforbund støtte reservatforslaget.
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