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Erhvervs- og vækstministeriet har udsendt høring om forslag til lov om ændring af
lov om planlægning og i den forbindelse ønsker Danmarks Jægerforbund at give
følgende korte bemærkninger til den del, der omhandler kystnærhedszonen.
Jægerforbundet har i sit natursyn fokus på kyst og strand, idet vi går ind for, at de
danske kystområder skal beskyttes og bevares. Den danske kyststrækning er unik et
geografisk særkende, som vi skal værne om. Derfor er det glædeligt at
kystnærhedszonen er bevaret i lovforslaget.
Lovforslagets bestemmelser om udviklingsområder og udlægning af nye
sommerhusområder vil kunne betyde en øget bebyggelse i kystnærhedszonen og i
visse tilfælde også inden for naturbeskyttelsesområder langs kysten.
Det er uklart, hvilken type projekter der vil kunne blive godkendt. I teksten til
lovforslaget (s. 115) fremgår at ”Lovforslaget skal muliggøre, at de udvalgte og
tilladte projekter kan udføres og etableres på arealer, der er omfattet af
naturbeskyttelseslovens § 8 om klitfredning og § 15 om strandbeskyttelseslinjen.”
mens det andre steder fremgår at udviklingsområderne skal ligge udenfor områder
med særlige landskabs-, natur- eller miljøinteresser.
Det fremgår endvidere af teksten at ”En igangsættelse af nye forsøgsprojekter kan
få landskabelige konsekvenser og medføre øget belastning af sårbare og værdifulde
landskaber i form af byggeri og slid fra turistaktiviteter på kystnære arealer
herunder på arealer, der er omfattet af § 15 om strandbeskyttelseslinjen og § 8 om
klitfredede arealer.”
Det er Jægerforbundets holdning, at kystområder skal friholdes for yderligere
bebyggelse og at offentlighedens adgang til kysterne ikke må forringes.
Jægerforbundet er derfor betænkelige ved, at der reelt indføres en lempelse af
reglerne i kystnærhedszonen. En øget bebyggelse indenfor kystnærhedszonen og
især strandbeskyttelseslinjen vil potentielt kunne medføre en forringelse af
levesteder for en række arter, herunder fouragerings- og rasteområder for
trækfugle samt en øget forstyrrelse i bl.a. kystfuglenes ynglesæson.
Jægerforbundet mener derfor at det er vigtigt, at der ikke åbnes op for
udviklingsprojekter og udlægning af sommerhusområder inden for naturbeskyttede
arealer, uanset arealets hidtidige anvendelse.
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Det er positivt at der lægges op til en forstærket indsats for større og bedre
sammenhængende naturområder baseret på Grønt Danmarkskort.
Danmarks Jægerforbund finder det betænkeligt at lovforslaget lægger op til, at
ministerens tilladelser til udviklingsområder ikke kan påklages. Ligeledes er det
problematisk at klageperioderne forkortes. Jægerforbundet mener at dette er en
unødvendig indskrænkelse offentlighedens ret til at blive hørt og gøre indsigelser i
beslutningsprocessen.
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