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Vedr.: Høring om udkast til Vejledning om udarbejdelse af biotopplaner og 

udsætning af fasaner og agerhøns. 

 

I forbindelse med at Skov og Naturstyrelsen har udsendt ovennævnte udkast til 

vejledning i høring, ønsker Danmarks Jægerforbund at indgive følgende kommentarer: 

 

Danmarks Jægerforbund har med stor tilfredshed deltaget i forarbejdet til ordningen om 

biotopplanerne – bl.a. via repræsentation i den nedsatte arbejdsgruppe. Vi anser 

ordningen som meget visionær og som indeholdende et meget stort potentiale for den 

fremtidige danske natur- og vildtforvaltning, og til trods for en meget kompleks 

problemstilling forelå der i oktober 2008 et gennemarbejdet og sammenhængende udkast 

til en brugbar vejledning.  

 

Jægerforbundet synes det virker ulogisk at fastsætte ejendomsstørrelsen for, hvornår der 

kræves biotopplaner ved 22 ha. Således kan en ejendom på under 22 ha reelt udsætte flere 

fugle end en ejendom på mere end 22 ha uden krav om biotopplan.  

 

Justering af biotopplanordningen. 

På trods af åbenbare mangler i tolkning af bekendtgørelsen samt i vejledningens bilag, er 

det Danmarks Jægerforbunds holdning, at vejledningen – og dermed ordningen – hurtigst 

muligt offentliggøres uden yderligere væsentlige ændringer.  

 

Det er dog nødvendigt for biotopplanernes succes, at der hurtigt – gerne efter en kort 

forsøgsperiode – sker en tilpasning til de aktuelle tilstande i landbruget samt mod 

opfyldelse af forligets hovedmålsætning. Det er i denne forbindelse vigtigt at bilagene 

udskilles fra bekendtgørelsen. Herved vil SNS løbende kunne justere pointskemaet (bilag 

2) rent administrativt, dels så bilaget hele tiden er i overensstemmelse med andre regler 

på området, dels så plejetiltagene målrettes i forhold til de behov og natureffekter som 

efterhånden afsløres af DMU’s moniteringsarbejde. 
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Arbejdsgruppens kommende opgaver 

Danmarks Jægerforbund ser således frem til at yde vores bidrag i et genskabt konstruktivt 

samarbejde i arbejdsgruppen, hvor de primære opgaver i 2009 bør være formulering og 

igangsættelse af moniteringsindsatsen, en revurdering af pointsystemet samt en tilretning 

af vejledningen på basis af de erfaringer og definitionsspørgsmål, der uvilkårligt vil tilgå 

os fra vore medlemmer straks efter vejledningens offentliggørelse. 

 

 

 

 

 

Venlig hilsen 

 
Ole Roed Jakobsen 
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