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Vedr.: Høring om særlig støtte til landbrugere 

NaturErhvervstyrelsen har den 20. december 2011 udsendt udkast til bekendtgørelser 

om særlig støtte til landbrugere i høring, og i denne forbindelse ønsker Danmarks 

Jægerforbund at give følgende overordnede bemærkninger: 

 

Høringen omfatter i alt seks bekendtgørelser om foranstaltninger, der alle har som delmål 

at skulle bidrage til øget miljøbeskyttelse samt forøgelse af biodiversiteten i det dyrkede 

åbne land. For overskuelighedens skyld har vi valgt kort at kommentere de seks 

bekendtgørelser individuelt: 

 

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til produktion af flerårige 

energiafgrøder: 

I forbindelse med etablering af energiafgrøder, bør det være muligt, at etablere 

biodiversitetsfremmende tiltag i form af bi- og vildtvenlige striber, insektvolde, 

barjordsstriber i max. 10 % uden yderligere registrering. 

 

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige 

energiafgrøder: 

Jægerforbundet har ingen kommentarer. 

 

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til ekstensivt landbrug: 

Støtte til udyrkede arealer vil uden tvivl motivere flere landbrug til mere ekstensiv 

drift, der konkret bidrager til øget biodiversitet. Der bør kunne ydes støtte til 

ekstensive græsarealer i striber på følsomme arealer landbrugsarealer, hvor det 

landbrugsmæssige formål alene er, at stabilisere marken i forhold til at reducere 

næringsstoftab, forbedre vandhusholdning, og i det hele taget skabe et bedre 

vækstklima for planteavl. Det vil samtidig skabe mulighed for øget stribedyrkning, 

hvor det ikke høstes, men alene dyrkes en afgrøde i stribe for at forbedre førnævnte 

forhold i planteavlen. 
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Stribedyrkning eller ”strip cropping” er en dyrkningsmetode der kan anvendes i 

landbruget på arealer med stejle og/eller lange hældninger, eller når dyrkningsmetoden 

eller særlige jordbundsforhold risikerer at forårsage jorderosion. Princippet er, at man 

dyrker afgrøder som græs til slet, hvede eller andre små kornsorter med striber af 

rækkeafgrøder, såsom majs, sojabønner, bomuld, eller sukkerroer.  

 

Stribedyrkning hjælper med at stoppe jorderosion ved at skabe naturlige dæmninger 

for vand, og hjælper til at bevare styrken af jorden - skabe robuste marker. Visse lag af 

planter vil absorbere mineraler og vand fra jorden mere effektivt end andre. Når 

vandet når den svagere jord, der mangler de mineraler som er nødvendige for at gøre 

den stærkere, skyller jorden væk. Når striber af jord er stærke nok til at bremse vandet 

i at bevæge sig igennem dem, kan de svagere jorde ikke vaskes væk som det normalt 

ville.  

 

De svage jorder kan stabiliseres ved at dyrke mere robuste afgrøder i striber, og det er 

her en markvildtstriber er interessant, som stabilisator. På grund af dette, forbliver 

landbrugsjord frugtbar meget længere. 

 

Striber med mere permanente planter, såsom vedplanter vil have samme gavnlige 

effekt. Det kunne være striber med pil eller poppel for produktion af biomasse(flis), 

striber med frugttræer, eller vedplanter der er attraktive for vildtet. 

 

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til pleje af støtteberettigede 

græsarealer under enkeltbetalingsordningen: 

Jægerforbundet støtter generelt tiltag, der har til formål at forbedre naturen, og finder det positivt, 

at der gives mulighed for tilskud til pleje af permanente græsarealer i- og udenfor omdrift, da 

disse arealer ofte er leve- og ynglested for en række af vores truede jordrugende fuglearter.  

 

Permanente græsarealer i- og udenfor omdrift er desuden levested for en lang række andre dyre- 

og plantearter, og med den korrekte pleje er arealerne karakteriseret ved en meget høj 

biodiversitet. 

 

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af økologiske 

frugttræer og buske: 

Frugttræer og buske giver bærføde til vildtet, og økologisk produktion vil give flere 

insekter, hvilket er den vigtigste fodertype for fugleunger. Derfor støtter 

Jægerforbundet at der gives tilskud til etablering af økologiske frugttræer og buske.  
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Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til afgrødeproduktion: 

Vårafgrøder sikrer en større variation i landskabet, og en dermed større biodiversitet. 

Vårafgrøder tilbyder desuden føde til harer i foråret og sommeren, hvilket er en 

mangelvare ifølge flere undersøgelser. Derfor støtter Jægerforbundet, at den nye 

tilskudsordning for at fremme udbredelsen af vårafgrøder. 

 

Generelt: 

Jægerforbundet anerkender, at en implementering af disse støtteordninger via deres grad 

af ekstensivering bidrager til en reduceret miljøpåvirkning samt bedrer livsbetingelserne 

for flora og fauna, - såfremt der sammenlignes med en intensivt dyrket kornafgrøde. 

 

Det aktuelle forslag til EU-Parlamentets forordning om støtte til landdistrikterne fra 

ELFUL 2014-2020 indeholder netop en fokusering på, at de fleste foranstaltninger 

potentielt skal tjene mere end en målsætning eller prioritet. I samme forordning anføres 

vigtigheden af en inddragelse af de forvaltende aktører i udarbejdelsen af de nationale 

programmer for landdistriktsudviklingen. Dette med henblik på en forbedring af 

kvaliteten af programmerne.  

 

Danmarks Jægerforbund ser således frem til at stille sin ekspertise til rådighed under 

udarbejdelse af biodiversitetsfremmende foranstaltninger til det danske 

Landdistriktsprogram 2014-2020. 

 

Venlig hilsen 

 
Ole Roed Jakobsen 

Formand 


