Miljøstyrelsen
Tolderlundsvej 5
5000 Odense C
vandmiljoefriluftsliv@mst.dk
att. VANDMILJØ OG FRILUFTSLIV

Danmarks Jægerforbund
Molsvej 34
8410 Rønde
Tlf. + 45 88 88 75 00
post@jaegerne.dk
CRV-nr. 15 79 61 46

Vedr.: Væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver 2021-2027
Danmarks Jægerforbund har modtaget høringsmaterialet om væsentlige
vandforvaltningsmæssige opgaver 2021-2027 og har følgende bemærkninger:

Den 18. juni 20202

Ved gennemsyn bemærkes, at de væsentligste parametre er medtaget i
opgavelisten, og vi kan grundlæggende bakke op om listens indhold. Det bemærkes
yderligere, at nye opgaver omkring vandindvinding og vandløbsvedligeholdelse er
medtaget, hvilket jægerforbundet er positiv overfor.
Vandløbene
Når der fremadrettet arbejdes med klimatilpasning omkring vandløbene og de våde
enge, opfordrer Jægerforbundet til at trækvildtarternes krav til levesteder tænkes
med ind i løsningerne. Dette kan eventuelt ske med input fra Collective Impact.
Søerne
Vedr. udsætning og fodring har Jægerforbundet følgende bemærkninger:
Nuværende lovgivning tillader, at der udsættes og fodres ænder, hvis det har
været praksis før Naturbeskyttelseslovens ikrafttræden. Al anden fodring og
udsætning i søer og vandhuller kræver dispensation. Ved udsætningsforliget i 2007
blev der indført et arealkrav på 150 m2 åbent vandspejl pr. udsat ælling og 300 m2
pr. udsat voksen and. Disse arealkrav fastholdtes ved det seneste udsætningsforlig
i 2017. Jægerforbundet forventer, at der omkring vandkvalitet, fodring og
udsætning sker en opgaveløsning, der tager udgangspunkt i den allerede gældende
lovgivning på området.
Kysten
Jægerforbundet arbejder generelt for et forbud mod bundskrabende
fangstmetoder. Jægerforbundet er også imod havdambrug, som bør flyttes på land
i lukkede systemer om muligt, således, at der ikke tilføres unødvendige mængder
af affaldsstoffer og næring til havmiljøet. Jægerforbundet bemærker og er glade
for, at de to opgaver er listet i materialet.
Spørgsmål vedrørende høringssvaret eller ved behov for uddybende kommentarer,
bedes rettet til Biolog Sabina Rohde, Afd. for Rådgivning og Uddannelse. Telefon:
27 80 28 54. Mail: sro@jaegerne.dk
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