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                                                                                                                   23. januar 2012 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri  

NaturErhvervstyrelsen  

Pionér Allé 9  

6270 Tønder  

 

 

 

Vedr. Høring af vejledning om tilsagn til de 5-årige miljø- og økologiordninger 

 

NaturErhvervstyrelsen har udsendt udkast til Vejledning om tilsagn til de 5-årige 

miljø- og økologiordninger, og i denne forbindelse ønsker Danmarks Jægerforbund, at 

give følgende generelle kommentarer:  

 

Jægerforbundet er ikke tilfreds med, at der med udsendelsen af denne høring ikke 

fulgte et høringsbrev med en introduktion til høringsmaterialet. Således fremgik 

adressaten ikke med andet end den angivne e-mail-adresse i den udsendte mail. 

Dernæst finder Jægerforbundet, at det er dårlig praksis af NaturErhvervstyrelsen ikke 

at opslå høringer af vejledninger på den offentlige høringsportal: Borger.dk. Flere af 

de andre ministerielle myndigheder opslår også vejledningen i høring her.   

 

Danmarks Jægerforbund støtter overordnet set tiltag, der har til formål at forbedre 

naturen og miljøet, og finder det positivt med tilskudsordninger for miljø- og økologi. 

I det følgende ønsker Jægerforbundets atter at fremhæve vores holdninger samt forslag 

til ændringer der ikke er medtaget i de nuværende ordninger, men som ville være til 

stor gavn for miljøet og naturen. 

 

Jægerforbundet mener, at det er vigtigt, at randzonerne ikke giver landmændene mere 

bøvl end randzonernes blotte tilstedeværelse afstedkommer. Det skal således være 

enkelt og praktisk muligt både at holde og kontrollere randzonerne for landmanden. 

Ergo, er det et succeskriterie for det naturforbedrende formål med randzonerne, at det 

er administrativt nemt for landmanden. 

 

Der er et meget stort potentiale for bedre natur via randzonerne, hvis tiltaget bliver 

administreret og forvaltet rigtigt. Randzoner kan for alvor medvirke til øget terrestrisk 

biodiversitet. 

 

Danmarks Jægerforbund vil som tidligere nævnt gerne have åbnet mulighed for, at 

man kan omlægge dele af eller hele randzonen, og iså bi- og vildtvenlige plantearter. 

Hvis der er risiko for eksempelvis erosion ned i vandløbene og i nogen grad 

næringsstoftab er det være en mulighed at etablere bi- og vildtvenlige tiltag i den 

halvdel af randzonen, der ligger væk fra vandløbet.  

 

Der bør også gives mulighed for, at hvis nogle landmænd har et ønske om at gøre 

mere end blot at slå en gang årligt, så kan der vælges mellem en række initiativer der 

gavner flora og fauna, - dette, naturligvis, under hensyntagen til landskabet og lokale 

forhold. Der vil i realiteten blive tale om vidt forskellige arealer, som skal udlægges 

med randzoner, og derfor bør der også være forskellige muligheder.  
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Af valgmuligheder med udgangspunkt i lokale forhold kan f.eks. nævnes:  

i) slåning at halvdelen af arealet hvert 2. år frem for årligt 

ii) hensigtsmæssig beplantning, herunder etablering af natur- og vildttiltag på 

arealer uden hældning i de inderste meter mod marken.  

iii) særlige tiltag der gavner bilag IV arter (det er oplagt at etablere særlige forhold 

rundt om søer med bilag IV padder)  

iv) omlægning af randzoner med bi- og vildtvenlige plantearter.  

 

Danmarks Jægerforbund konstaterer med tilfredshed, at betingelserne for at opnå 

støtte udvides til andre arealer end særligt udvalgte Natura2000 arealer, således at der 

opnås forbedringer for naturen på flest mulige arealer.  

 

Evalueringer af tidligere støtteordninger for landbruget har vist, at komplicerede og 

bureaukratiske regler for miljøstøtteordninger ofte medfører en begrænset interesse for 

støtteordningerne. Jægerforbundet har gentagne gange opfordret til, at der ved 

implementering af reglerne lægges vægt på gennemsigtighed, og klarhed omkring 

tolkningerne, således, at der i landbruget skabes interesse og opbakning til 

støtteordningerne.  

 

Afslutningsvis vil Danmarks Jægerforbund endnu engang opfordre til, at der ved 

slåning af græs- og naturarealer tages hensyn til vildtet, og at slåning derfor lægges så 

sent som muligt af hensyn til markvildtet og dets yngel, herunder de ynglende 

jordrugende fugle primo august.  

 

Danmarks Jægerforbund er aktør og samarbejdspartner i forskellige fora, der alle har til 

formål at forbedre naturen og biodiversiteten i Danmark. Jægerforbundet stiller som altid 

vores knap 50 kompetente medarbejdere til rådighed og opfordrer NaturErhvervstyrelsen til 

at kontakte os, dersom de skulle stå overfor opgaver eller har spørgsmål i tilknytning til 

natur- og vildtforvaltning. 
 
 

 

Med venlig hilsen 

 

Danmarks Jægerforbund 

 
Ole Roed Jakobsen 

Formand 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


