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Vedr.: Høring over udkast til bekendtgørelse om randzoner. 

J. nr. 14-4112-000004 

 

NaturErhvervsstyrelsen har den 20. juni 2014 udsendt udkast til ændring af 

bekendtgørelse om randzoner i høring, og i denne forbindelse ønsker Danmarks 

Jægerforbund at give nedenstående bemærkninger.  

 

Danmarks Jægerforbund arbejder for mere og bedre naturindhold i det åbne 

landbrugsland, og vi har tidligere indsendt høringssvar til randzonebekendtgørelsen, 

hvor vi har anbefalet muligheden for at udnytte randzonerne til vildt- og bivenlige 

plejetiltag. Derfor ser vi med tilfredshed på forslaget om, at de yderste to meter af 

randzonerne kan tilsås årligt med visse blomsterarter af hensyn til bierne og andre 

bestøvende insekter. 

 

Der åbner sig dog tre praktiske overvejelser, som vi finder det passende at 

kommentere 

 

For det første, vil der ofte opstå besværligheder ved at etablere blomsterstriber på 2 

meters bredde, alene af den grund, at det nu til dags kan være svært at finde 

landbrugsmaskiner, der er så små. Selv ældre såmaskiner er tre meter brede, så en 

udvidelse af den mulige blomsterstribe til denne bredde, vil have stor praktisk 

betydning. 

 

For det andet, bør der ofres den fornødne ressource til fra starten at få sammensat 

frøblandinger til randzonerne, som garanterer opfyldelse af tiltagets formål. Der bør i 

samarbejde med relevante interessenter således udvælges nogle standard 

frøblandinger, der giver den ønskede natureffekt, og som samtidig består af 

blomsterarter med sikre og rigelige frøleverancer, så prisen står mål med effekten. 

 

Afslutningsvist, er det vigtigt at gøre opmærksom på det tvivlsspørgsmål, som den 

aktuelt igangværende ændring af landbrugets grundbetaling vil påvirke nærværende 

bekendtgørelse. Det forslag, der er i høring indeholder skærpede krav om slåning for 

at opretholde GLM på græsarealer. Det vil sige årlig slåning i perioden 1. juni - 31. 

august, og i udkastet uden den hidtidige fritagelse for slåningspligt på udlagte vildt- og 

bivenlige foranstaltninger. Det er indlysende, at der skal dispenseres fra dette 

slåningskrav, hvis etableringen af blomsterstriber i randzonerne skal blive relevant.  

 

Danmarks Jægerforbund anbefaler, at slåningskravet fjernes på hele randzonen, 

og i stedet gøres frivillig bortset fra fjernelse af opvækst af vedplanter. På den 
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måde kan randzonerne indgå som emne til opfyldelse af greenings-kravet og bliver 

således reelt et areal, der er udlagt for naturen fremfor til landbrugsdrift, Den vilde 

flora vil, uden slåningskravet, hurtigt etablere sig i randzonerne, og af sig selv skabe et 

naturligt, hjemmehørende og egnstypisk blomsterflor, som et meget betydende 

supplement til de blomsterblandinger, der kan udsås i 2-meter striberne. 

 

                                                                                                              

Med venlig hilsen 

 

Danmarks Jægerforbund 

 
Claus Lind Christensen 

Formand 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


