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Se vedlagt høringsliste 
 

 

 

 

 

 

Høring over udkast til bekendtgørelse om Årø vildtreservat 

 

Miljøstyrelsen sender hermed følgende i høring:  

 Udkast til bekendtgørelsen om Årø vildtreservat 

 

Bemærkninger sendes til cvmik@mst.dk senest 9. juli 2021 med angivelse af 

sagsnr. 2020 - 2130. Spørgsmål kan rettes til Caroline Mikkelsen på e-mail 

cvmik@mst.dk eller tlf. 21 77 40 41.  

 

Høringssvar bliver offentliggjort på www.hoeringsportalen.dk efter høringsfristens 

udløb for så vidt, at disse ikke stammer fra ministerier eller myndigheder 

underministerierne. Ved angivelse af høringssvar samtykkes samtidig til 

offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders adresse og mailadresse1.  

 

Bekendtgørelsen har til formål at sikre Årø Kalv, Bastholm, Linderum og 

Småholmene som yngleområde for vandfugle.  

 

Miljøstyrelsen foreslår følgende ændringer til bekendtgørelsen: 

 

Bekendtgørelsen om Bastholm vildtreservat (BEK nr 14001 af 23/02/1977), 

bekendtgørelsen om Linderum vildtreservat (BEK 14003 af 23/02/1977) og 

bekendtgørelsen om Årø Kalv vildtreservat (BEK nr 14010 af 22/04/1991) slås 

sammen til én bekendtgørelse.  

 

 

 

                                                             
1 Bemærk at der i forbindelse med behandlingen af de modtagne høringssvar kan være 

behov for at videresende disse til anden myndighed. I det omfang, der i høringssvarene 

indgår personoplysninger, vil disse således kunne blive videresendt til anden myndighed 

med henblik på at få denne myndighed til at forholde sig til indholdet. Personoplysninger 

vil også kunne indgå i det høringsnotat, som ministeriet udarbejder på baggrund af 

høringen, og som offentliggøres efter høringen på Høringsportalen. 

 

Behandlingen af høringssvarene forventes afsluttet senest den 1. juli 2020, hvorefter de 

journaliseres og overføres til Statens Arkiver efter 5 år. 

 

Den, der indsender personoplysninger, har ret til at gøre indsigelse, berigtige, slette, få 

indsigt i og begrænse behandlingen og kan trække samtykke til behandling tilbage. I så fald 

er det ikke sikkert, at høringssvaret kan indgå i høringsnotatet. Det er muligt at klage til 

Datatilsynet over Miljøstyrelsens behandling af 

personoplysninger. 
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Bastholm vildtreservat (BEK nr 14001 af 23/02/1977) 

§ 2. Det er forbudt at ødelægge eller indsamle æg, tages ud af bekendtgørelsen, da 

denne er omgivet af anden lovgivning.  

 

Linderum vildtreservat (BEK 14003 af 23/02/1977) 

§ 2. Det er forbudt at ødelægge eller indsamle æg, tages ud af bekendtgørelsen, da 

denne er omgivet af anden lovgivning.  

 

Årø Kalv Vildtreservat (BEK nr 14010 af 22/04/1991) 

§ 2. Linderum, Bastholm og Småholmene er tilføjet. 

 

§ 3. Forbud mod sejlads og windsurfing udtages, da der er et generelt 

færdselsforbud. 

§ 3. Stk. 2. nr. b ordet ’bierhvervsfiskeri’ er udtaget.  

 

§ 4. Det er forbudt at ødelægge eller indsamle æg, tages ud af bekendtgørelsen, da 

denne er omgivet af anden lovgivning. 
 
§ 5. Sætningen ’Uanset bestemmelserne i § 3 kan Søfartsstyrelsen, 
Forsvarsministeriet eller andre (f.eks. havne) udføre i forbindelse med redningsop-
gaver og den for sejladsen nødvendige afmærkning’ er indsat.  
 
§ 6. Paragraffen ’ Naturstyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke 
indbringes for anden administrativ myndighed´ indsættes.  

 

 

Ikrafttrædelsesdato 

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. januar 2022. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Caroline Vestergaard Mikkelsen 

Biolog 

+45 21 77 40 41 

cvmik@mst.dk 

 


