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Vedr.: Høring over udkast til Bekendtgørelse om tilskud til landskabs- og 
biotopforbedrende beplantninger.  j. nr. 15-8157-000027.  
 
NaturErhvervstyrelsen har den 20/1 2016 udsendt udkast til ”bekendtgørelse om 
tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger” i offentlig høring, og i 
denne forbindelse ønsker Danmarks Jægerforbund at give følgende bemærkninger: 
 
Danmarks Jægerforbund har ved gentagne lejligheder opfordret til, at der integreres et 
højere naturhensyn i bekendtgørelserne. Med dette udkast til Bekendtgørelse om 
tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger, må vi desværre endnu 
engang konstatere, at der ved realisering af nærværende bekendtgørelse, vil ske en 
betydelig forringelse af den naturforbedrende funktion, som ordningen tidligere har 
haft.  
Dette skyldes at de tidligere 60 pct. tilskudsordninger, med krav om supplerende 
betingelser til gavn for det vilde dyre- og planteliv, er fjernet fra bekendtgørelsen. 
Disse krav bidrog alle, i mere eller mindre grad, med en forøgelse af naturværdien i de 
ellers montome og naturfattige beplantninger. 
Det samme gør sig gældende for ændringen af kravet om opretholdelsesperioden af 
projektet fra 5 til 3 år. Potentialet for biodiversitet øges over tid, og det vil derfor være 
hensigtsmæssigt at forøge opretholdelsesperioden. 
 
Ved at afskaffe de tidligere 60 pct. tilskudsordninger, samt ved at lempe kravet om 
opretholdelse af projektet uden at tilføre et tilsvarende alternativer eller krav, fjerner 
tilskudsordningen sig markant fra specielt det første af de tre formål med ordningen 
”at bevare og fremme den biologiske mangfoldighed ved at skabe gode levevilkår for 
dyr og planter” jfr. § 1, kapitel 1. Formålet ”at etablere forbindelseslinjer i landskabet 
og at øge andelen af småbiotoper” er til dels også vanskeligt at tilgodese, da udkastet i 
meget ringe grad begunstiger en forøgelse af andelen af småbiotoper. 
Udkast til bekendtgørelses om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende 
beplantninger bære præg af, at der har været meget fokus på at forenkle ordningen, 
og det i en sådan grad, at udkastet vil have svært ved at opfylde de egentlige formål 
med ordningen.  
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Talrige beplantninger, der er blevet etableret med tilskud fra ordningen, lider i dag 
voldsomt under hårde beskæringer, fordi den enkelte jordejer ikke vil risikere at 
arealet under udhængende grene tegnes fra i markblokken. Alt for mange 
beplantninger som ligger op til markblokke, der er tilmeldt grundbetalingsordningen, 
har pga. disse voldsomme beskæringer en alt for åben struktur. Planterne er ofte 
svækkede og er mere modtagelige for sygdomme og svampeangreb, der som følge 
heraf resulterer i en ringere læeffekt og dækning i bunden.  
Herudover er der en kedelig tendens til at beplantningerne, der er etableret med 
tilskud fra ordningen, ikke bliver plejet som det var tiltænkt ved etableringen. Alt for 
ofte bliver beplantningerne ikke tyndet og ammetræerne ikke fjernet i 
beplantningerne, som medføre en ringe læeffekt, dårlig dækning og leveforhold for dyr 
og insekter. Dårlig struktur i beplantningerne, forringer desuden beplantningens 
levetid.  
 
Med ændringen af Bekendtgørelsen om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende 
beplantninger er her en oplagt mulighed for at løse begge problemstillinger, således at 
beplantningerne i højere grad kan indfri de tre formål med tilskudsordningen og 
samtidig skabe beplantninger af en højere og bedre kvalitet.        

 
Danmarks Jægerforbund vil på baggrund af ovenstående gerne på det kraftigste 
opfordre til, at de relevante afsnit i bekendtgørelsen nytænkes, med henblik på at 
integrere et større naturhensyn og håndtere de nævnte problemstillinger i den 
kommende bekendtgørelser om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende 
beplantninger. 

 
Konkret foreslår Danmarks Jægerforbund, at bekendtgørelsen tilføres flg.: 
 

1) Krav om, at der mellem beplantningen og dyrkningsfladen skal være en 
kantzone på mindst 2 meter i bredden, således at der bliver plads til, at hegnet 
kan udvikle sig naturligt og behovet for de voldsomme og skadelige 
beskæringer fjernes. I kantzonen må der ikke sprøjtes eller gødskes, men gerne 
etableres vildt- og bivenlige tiltag ud fra samme krav som i 
grundbetalingsordningen. Udover at arealet mellem dyrkningsfladen og 
beplantningen løser problemet med de voldsomme beskæringer, vil det også 
biddrage til at forbedre levevilkår for vilde dyr og planter. 
 

2) Tilskud til tynding og pleje af etablerede beplantninger, som tidligere er blevet 
etableret med tilskud fra ordningen. Tyndingen og plejen skal ske med henblik 



 
 
 

 

 

  

 
 

   Danmarks Jægerforbund 
   Molsvej 34 
   8410 Rønde 

 

 

på at eventuelle ammetræer fældes og de resterende træer og buske plejes, 
således at beplantningerne kan forblive tætte i bunden. For at skabe bedre 
levevilkår for vilde dyr og planter bør det desuden være muligt at få tilskud til 
at skabe huller og bryde de lige linjer, der præger beplantningerne i dag. 
Hermed skabes der mere variation i beplantningerne og dermed et større 
økologisk rum.  

 
3) Skærpelse af kravet om opretholdelse af projektet jfr. § 11 7) fra 3 til 5 ½ år. 

Desuden bør dette suppleres med en frivillig opretholdelse i 10 eller 20 år, som 
en supplerende prioriteringsfaktor i § 8.  
  

4) Mulighed for at etablere lave buskhegn bestående af en planterække. Tidligere 
nævnte krav 1), omkring 2 meter kantzone, skal naturligvis også være 
gældende for denne type beplantning.  
 

 
Ad. Planteliste, Bilag1: 
Da plantelisten består af hjemmehørende arter, bør brombær og hindbær tilføjes 
plantelisten. Det bør dog yderligere overvejes, om listen kun skal indeholde de arter, 
der reelt er landskabskarakteristiske. Mange af arterne på listen - f eks. bøg, fjeldribs 
og dunet gedeblad vil ikke bidrage til det landskabsbillede, vi alle forbinder med det 
danske landbrugsland. Vi foreslår derfor en meget kortere artsliste bestående af de 
træer og især buske som man naturligt ser i markskel og uopdyrkede skråninger, med 
f.eks. gråpil, hvidtjørn, slåen, hyld og hunderose som de mest oplagte.         
 
Ved spørgsmål vedrørende høringssvaret eller ved behov for uddybende kommentarer, 
bedes henvendelse rettet til markvildtrådgiver Anders Rishøj Jensen, Afd. For Rådgivning 
og Uddannelse. Telefon: 27 80 28 49. Mail: arj@jaegerne.dk 
 
 
Venlig hilsen 
 

 
  
Claus Lind Christensen 
Formand 

 


