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Vedr.: Høring om ny bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter 

enkeltbetalingsordningen. 

 

 

NaturErhvervstyrelsen har den 8/12 2011 udsendt udkast til ny bekendtgørelse om 

direkte støtte til landbrugere efter enkeltbetalingsordningen i høring, og i denne 

forbindelse ønsker Danmarks Jægerforbund at give følgende bemærkninger: 

 

Udkastet skal først og fremmest roses for en klar forbedring i sin strukturelle opbygning, 

hvilket gør rækkefølgen og inddelingen af kapitler logisk og læsevenlig. 

 

Danmarks Jægerforbund finder det desuden meget positivt, at der er udvist lydhørhed 

overfor ændring af reglen for placering af barjordsstriben.  At barjordsstriben nu kan 

placeres som adskillelse mellem de øvrige faunaforbedrende tiltag og selve markafgrøden 

er en lille administrativ lempelse, der vil give en betydende effekt for praktisk 

forvaltningsarbejde.  

 

Der er til stadighed en stigende bekymring for agerlandsnaturens tilstand – fra regerings- 

til lodsejerniveau – og en national forvaltningsindsats, der opererer med faunaforbed-

rende tiltag i dyrkningsfladen som sit hovedelement, er p.t. under udarbejdelse af 

Naturstyrelsen. 

 

Som forslag til yderligere understøttelse af muligheder og motivation for at implementere 

faunaforbedrende tiltag i omdriftsmarkerne ønsker vi i denne forbindelse at påpege, at 

reglen om, at gødningskvoten for arealer med faunaforbedrende tiltag skal fratrækkes 

markens samlede gødningskvote, klart bør lempes! Det vil være et væsentligt incitament 

for landmanden, at gødningskvoten kan anvendes på det øvrige produktionsareal. 
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Efterfølgende skal det herfra endnu en gang anbefales, at det forbedrede reglement for 

barjordsstriberne udvides til også at omfatte adskillelse af markafgrøden og faunaforbedrende 

tiltag, når disse er placeret centralt på markfladen (midtmarksstriber).  

 

 

Vi skal også endnu en gang gentage forslaget om, at § 8 Stk. 4. Foranstaltninger omfattet af 

stk. 1 og 2 må højst udgøre 10 pct. af markens samlede areal. Hvis flere foranstaltninger 

omfattet af stk. 1 eller 2 placeres side om side må den samlede bredde ikke overstige 10 m, 
ændres, ved at den sidste sætning slettes så ordlyden bliver: § 8 Stk. 4. Foranstaltninger 

omfattet af stk. 1 og 2 må højst udgøre 10 pct. af markens samlede areal 
 

 

Der er åbenlyse argumenter for, at der er såvel naturmæssige som driftsmæssige fordele 

ved at de op til 10 % af marken, der udtages til faunaforbedrende formål, kan 

placeres på markens ukurante dele (kiler, bugtede markskel, brandpletter eller fugtige 

lavninger), i stedet for at placeringen skal ske i striber af maksimalt 10 m. bredde. 

 

 

Praktiske erfaringer viser, at arealet af markflade udtaget til faunaforbedrende formål 

reelt sjældent overstiger 1-2 % af en mark. Derfor bør eventuelle formodede negative 

miljømæssige konsekvenser af sådanne forvaltningstiltag til enhver tid kunne henregnes 

under en bagatelgrænse. 

 

Forbedring af agerlandets biodiversitet skabes især ved at gøre mulighederne så klare og 

enkle for landmanden som muligt. Vi ved, at flere landmænd gerne vil gøre mere, men at 

de er tilbageholdende på grund af frygt for manglende opfyldelse af bekendtgørelserne og 

deraf træk i hektarstøtten. Jægerforbundet har derfor uddannet 17 landsdækkende 

vildtplejerådgivere, som gratis yder rådgivning til landmænd og jægere, som ønsker at 

skabe naturforbedringer. Det er derfor i alles interesse at sikre så enkle regler som muligt 

til gavn for naturen i Danmark. 

 

 

Danmarks Jægerforbund har gennem årene udført adskillige vildtplejeforsøg og vi står 

derfor gerne til rådighed for uddybninger af de fremførte forslag til forbedringer. 

 

 

Venlig hilsen 

  
Ole Roed Jakobsen 
Formand 


