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Høring over udkast til ny bekendtgørelse om Voerså-Stensnæs Vildtreservat

Dansk Land og Strandjagt takker for det tilsendte høringsbrev, som vi har gennemgået.

Ifølge oplysninger i “VURDERING AF FORSTYRRELSESTRUSLER I NATURA 2000-OMRÅDERNE” er
havternens bevaringsstatus “Gunstig” (side 19). 
Der bliver foreslået skiltning i yngletiden, noget som reservatsektionen lovede brugergruppen i 
1996, men som de aldrig har holdt.

I et arbejdsnotat fra 2. møde i brugergruppen (SN 1996-353-0027) 5. december 1996, Punkt 2 er der
drøftet færdselsforbud på den nordlige sandbanke 1. april til 15. juli, der bliver ingen forbud i 
reservatbekendtgørelsen, men håndhæves gennem oplysning og henstilling kampagne, Nordjyllands
amt og DOF har gode erfaringer med sådan en model ved Jerup strand.

I alle de år der er gået siden reservat oprettelsen har Nordjyllands statsskovdistrikt/NST Nordjylland
INTET gjort for at lave oplysning som aftalt.

Reservat området omfatte langt større arealer, end DMU anbefalede ved reservat oprettelsen i 2000,
DMU anbefalede og undersøgte en 400 meter zone langs strandkanten, hvilket betyder at dette 
reservat ikke er biologisk begrundet, men en aftalt handel, uden om brugergruppen, i mellem 
Præstbro jagtforening, DN,s lokalkomite for Sæby kommune, og DOF Nordjylland, på et møde 
mellem de tre foreningers repræsentanter, inden brugergruppemødet.

I punkt 3 i samme notat står anført: Brugergruppen vil fremover blive indbudt til årlige møder med 
Nordjyllands statsskovdistrikt og reservatsektionen. Et løfte som Nordjyllands statsskovdistrikt og 
reservatsektionen aldrig har holdt. Reservatet må derfor have meget lav prioritet for NST.

Finn Madsen, Dansk Land og Strandjagt
Vestergade 44, Tlf : 61609292
9900 Frederikshavn Internet: www.dls-jagt.dk
Skype: finn.madsen6  / Mobil 40593883 E-mail:  formand@dls-jagt.dk

http://www.dls-jagt.dk/


               
              Dansk Land- og Strandjagt

10-04-15

På grund af ovenstående skal Dansk Land og Strandjagt opfordre NST til at ophæve 
reservatbekendtgørelsen helt.

Med venlig hilsen.

Finn Madsen
Landsformand
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