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NaturErhvervstyrelsen har den 19. juni 2014 udsendt udkast til ny bekendtgørelse om 

tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger i høring, og i den forbindelse 

ønsker Danmarks Jægerforbund at give følgende bemærkninger: 

 

Tilskudsmuligheden til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger har gennem 

årene været en god og velorganiseret ordning, der har vist sig at fungere i praksis. 

Derfor er Danmarks Jægerforbund glade for, at ordningen fortsætter i den kommende 

landdistriktspakke, og bifalder, at ordningen med udmeldte ændringsforslag får endnu 

mere fokus på den direkte naturforbedrende funktion. 

 

Ad. Beplantninger med supplerende betingelser:  

Det er en kærkommen ændring af bekendtgørelsen, at der fremover kun gives tilskud 

til projekter, der opfylder supplerende betingelser. Tilskudsprocenten er høj (60 %), så 

det anbefales at hæve kravet om supplerende tiltag fra to til tre. Det vil øge 

natureffekten betydeligt, uden at kravet vil være ude af proportion med tilskuddets 

størrelse. 

 

Opdelingen af de supplerende tiltag virker kunstig, og § 12 stk. 2-4 kan med fordel 

slås sammen, dog med specifikke tiltag, der kun kan anvendes i områder, hvor 

hasselmus forekommer 

 

Ad. Kriterierne for tilsagn om tilskud samt prioritering og afgørelse:  
Afsnittet om kriterierne for prioritering af projekterne indeholder bekendtgørelsens 

største kritikpunkt, idet planteantallet anvendes som kvalitetsparameter for 

projekterne. 

 

Planteantallet er meget fordyrende for projektets samlede pris, men er samtidig ikke 

proportional med projektets natureffekt. Målsætningen for ordningen er bl.a. biologisk 

positiv effekt på landskab og biodiversitet samt at etablere forbindelseslinjer jf. §1 stk. 
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3.Derfor må det være arealet af beplantningen, og især det antal løbende meter 

overgangszone mellem beplantning og det dyrkede areal, der anlægges, der bør være 

kvalitetsparameter for prioritering af projekterne ud fra en effektivitetsvurdering. 

Jægerforbundet foreslår derfor § 4 stk. 2, 5) og 6) samt § 5 stk. 4, 2) ændret til 

opgørelse ud fra antal løbende meter overgangszone mellem beplantning og dyrket 

areal.  

 

I den i § 5 stk. 3 anførte prioritering af projekter i hovedgrupper foreslår Danmarks 

Jægerforbund, at det igangværende arbejde med at udmønte den nationale 

forvaltningsplan for agerhøne understøttes i form af en ekstra kategori af projekter. En 

kategori med betingelser for agerhøns og andre marklevende arter. Denne kategori 

skal prioriteres på lige fod med projekter for hasselmus, og projekter for bier og andre 

bestøvende insekter. Disse tre projekttyper bør prioriteres over andre projekter. Da en 

lang række arter benytter projektområderne i etableringsfasen, finder vi det dog stadig 

relevant at bevare 3) projekter uden brug af plantebeskyttelsesmidler, som en 

yderligere prioriteringsparameter på tværs af projekttyperne.  

   
Ad. Forpligtelser for tilsagn om tilskud:  

Set i lyset af tilskuddets størrelse, er kravet om opretholdelse af projektet jf. § 10 4) i 

fem år fra tilsagnsdatoen for lidt. Juridisk stramning af dette krav bør imødegås, ved at 

medtage en frivillig opretholdelse i 10 eller 20 år, som en supplerende 

prioriteringsfaktor. 

 

Derudover bør der fastsættes krav til beplantningens drift, herunder især skånsom 

beskæring i opretholdelsesperioden. 

 

Ad. Planteliste, Bilag 1:  

Det er godt, at plantelisten består af hjemmehørende arter. Det bør dog yderligere 

overvejes, om listen kun skal indeholde de arter, der reelt er landskabskarakteristiske. 

Mange af arterne på listen - f eks. bøg, fjeldribs og dunet gedeblad vil ikke bidrage til 

det landskabsbillede, vi alle forbinder med det danske landbrugsland. 

 

Vi foreslår derfor en meget kortere artsliste bestående af de træer og især buske som 

man naturligt ser i markskel og uopdyrkede skråninger, med gråpil, hvidtjørn, slåen, 

hyld og hunderose som de mest oplagte. 

 

 

Venlig hilsen 

  
Claus Lind Christensen 
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