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Vedr.: Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til særlige levesteder for 

bilag IV-arter - j. nr. 15-8161-000001.  

 

 

NaturErhvervstyrelsen har den 11/9 2015 udsendt udkast til ”Vejledning om tilskud til 

særlige levesteder for bilag IV-arter” i offentlig høring, og i denne forbindelse ønsker 

Danmarks Jægerforbund at give følgende bemærkninger: 

 

1. Danmarks Jægerforbund har ved gentagne lejligheder påpeget behovet for 

tilskudsordninger, der understøtter biodiversiteten i det opdyrkede danske 

agerland. Stort set alle tilskudsordninger er traditionelt målrettet Natura 2000-

områder og andre arealer med høj HNV-score. Disse områder skal selvfølgelig 

have første prioritet, men det bør ikke overskygge behovet for fokus på den 

natur, der lever på dyrkningsfladen, som udgør 2/3 af Danmarks areal. 

Med nærværende udkast til bekendtgørelse tegnes grundlaget for en 

tilskudsordning, der er yderst relevant, og hvor de administrative krav virker 

rimelige i forhold til projekternes begrænsede størrelse. 

 

2. Tilsagn om tilskud gives ud fra udbredelseskort for de relevante bilag IV-arter. 

Set i forhold til den begrænsede bevillingsmæssige ramme er dette forståeligt, 

men kortet er ikke nødvendigvis retvisende, og udelukker derfor potentielle 

ansøgere. Der bør angives en procedure for, hvordan lokaliteter, hvor arterne 

beviseligt findes – men ikke omfattes af udbredelseskortet – kvalificerer sig til 

at indgå i ansøgningsrunden, samt fører til en efterfølgende ændring af 

udbredelseskortene til den korrekte situation. 

 

3. Det er glædeligt, at listen af tilskudsberettigede landskabselementer er udvidet 

i forhold til den tidligere bekendtgørelse. Der mangler dog stadig et meget 

oplagt tilskudsberettiget tiltag: ”Genetablering af rørlagte og stærkt 

modificerede småvandløb og grøfter”. 

Ved at tilbageføre disse små vandførende landskabselementer til et mere 

naturligt forløb, opnås en meget omkostningseffektiv natureffekt på tværs af 

flere af de relevante bilag IV-arter. Ligesom sten- og jorddigerne fungerer som 

spredningskorridorer over de tørre arealer, vil retablerede småvandløb fungere 

som spredningskorridorer for den ”våde” biodiversitet.  
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4. Med relation til indsatsområdet ”etablering af søer” bør det bemærkes, at der i 

regi af Naturstyrelsen allerede findes en tilskudsordning til småsøer og 

vandhuller. http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/jagt/mulighed-for-

tilskud/vaadomraader-og-vandhuller-jagttegnsmid/ 

Denne ordning er velfungerende og resulterer årligt i ca. 125 nye 

småvandhuller på min. 600 m2. Her er tilskuddet pr. sø maksimalt 15.000 kr. I 

forhold til dette synes de vejledende støttesatser angivet i bekendtgørelsens 

bilag1 at være høje. Det bør derfor overvejes, at der også for søerne prioriteres 

efter omkostningseffektivitet – på samme vis som for de øvrige 

tilskudsberettigede landskabselementer.  

 

5. Med relation til indsatsområderne ”etablering af jorddiger” og ”reetablering af 

stendiger” anbefales, at disse også kan ansøges i udbredelsesområder for 

paddearterne, da disse arter i høj grad også anvender jord- og stendigerne i 

deres livscyklus. Arternes bevaringsstatus sikrer fortsat prioriteringen. 

Derudover kan det problematiseres, at de med tilskud etablerede jorddiger, 

stendiger og stendynger ikke automatisk bliver omfattes af beskyttelsesregler, 

ligesom vandhullerne gør. Det betyder, at disse landskabselementer 

umiddelbart kan bortryddes igen. Der bør således i bekendtgørelsen findes et 

krav for tilskud, der sikrer fremtiden for de etablerede landskabselementer. 

For at hjælpe ansøgerne, anbefales det desuden, at der – ligesom for etablering 

af vandhuller – angives en vejledende maksimumspris for tilskud til de 

respektive tiltag.  

 

 

 

Venlig hilsen 

 

 
  

Claus Lind Christensen 
Formand 
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