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Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. S 653 stillet den 5. januar 2021 af Morten Messer-

schmidt (DF). 

Spørgsmål nr. S 653 

”Hvad er ministerens holdning til, at EU-kommissionen lægger op til at forbyde jagt og fiskeri i 

de landarealer, der skal udlægges som strengt beskyttet natur (jf. Natura 2000), og hvad vil mini-

steren gøre for hurtigst muligt at få skrinlagt Kommissionens planer herom?  

(Spm. nr. S 653). 

 

Begrundelse 

Det har vagt bekymring flere steder, at EU-Kommissionen lægger op til at forbyde fiskeri og jagt i 

strengt beskyttede naturområder, jf. EU-Kommissionens ”Draft technical note on criteria and gu-
idance for protected areas designations”. EU-Kommissionen sidestiller bl.a. jagt og fiskeri med 

minedrift, hvilket jo er helt forkert. Spørgeren mener ikke, at jagt er en hindring for at forbedre 

naturen i et beskyttet område, og derfor skal jagt og andre friluftsaktiviteter selvfølgelig være til-

ladte.’’ 
 

Svar 

Vi står midt i en global naturkrise, så vi skal gøre mere for at passe på naturen både i Danmark og 

i Europa. Derfor er jeg glad for, at vi har en EU-Kommission, der generelt har kastet sig ambitiøst 

ind i arbejdet med EU´s Biodiversitetsstrategi , og nu skal jeg i første omgang se grundigt på 

blandt andet det konkrete forslag, der er en del af et større arbejde, som kommer til at foregå i det 

næste års tid. Der er ikke lagt op til, at det særligt er Natura 2000-områderne, der udpeges som 

strengt beskyttede områder. Kommissionen har udarbejdet en biodiversitetsstrategi, der blandt 

andet indeholder en målsætning om, at der i EU skal være 30 pct. beskyttede områder, heraf en 

tredjedel strengt beskyttede. Regeringen har aktivt støttet de fælles mål. 

 

Kommissionens udkast til vejledning om kriterier og vejledning om udpegning af beskyttede om-

råder er en del af implementeringen af EU´s Biodiversitetsstrategi. Kommissionen vil søge at 

opnå fælles forståelse med medlemsstaterne om indholdet heraf i løbet af 2021. Der pågår der-

med en proces i EU med at definere, hvad der skal forstås ved et strengt beskyttet område.  
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