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Høringssvar - Forslag til indsatsprogram i Danmarks Havstrategi  
 
Miljø- og fødevareministeriet har udsendt høring om forslag til indsatsprogram for 
Danmarks Havstrategi og i den forbindelse ønsker Danmarks Jægerforbund at give 
følgende korte bemærkninger vedrørende indsatserne under punkterne 
biodiversitet og havbundens integritet samt eutrofiering.  
 
Deskriptor 1 – Biodiversitet og Deskriptor 6 – Havbundens Integritet 
Det er positivt, at der lægges op til en kortlægningsindsats for naturtyperne på 
havbunden (D1.1 og D1.2) samt beskyttelse af mod fysiske aktiviteter på 
havbunden (D1.3). Dette vil bl.a. medvirke til at forbedre fødegrundlaget for 
havdykænder. Danmarks Jægerforbund er modstandere af fiskeri, der er 
ødelæggende for bundvegetation, herunder ålegræs. 
 
Deskriptor 5 - Eutrofiering 
Danmarks Jægerforbund er betænkelige overfor, at ministeriet ønske at udvide 
fiskeopdrættet til havs. Det er tvivlsomt, hvorvidt det såkaldte miljømæssige 
råderum er tilstede til en øget næringsstof udledning til havmiljøet. Forurening 
med næringsstoffer er hovedårsag til tilbagegangen af ålegræs i de danske 
farvande. En øget udledning af næringsstoffer vil sandsynligvis også medføre en 
forøget risiko for iltsvind. Ålegræsset er en vigtig fødekilde for en række 
planteædende vandfugle som pibeand og knortegås. Danmarks Jægerforbund ser 
gerne, at der ikke gives mulighed for en øget forurening af de indre danske 
farvande. 
 
Udover forurening vil en udvidelse af mulighederne for at etablere havbrug og 
eventuelle kompenserende muslingeopdræt optage store arealer på havet. Det vil 
mindske udfoldelsesmulighederne for rekreative aktiviteter på havet, herunder 
jagt. Det er af stor vigtighed for Danmarks Jægerforbund, at offentlighedens 
adgang og de rekreative muligheder på havet ikke indskrænkes.  
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