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Den 22. februar 2016  

                                                                                                                
 
Vedr.: Høring over udkast til ændret bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af 
gødning i planperioden 2015/2016. j.nr. 15-4112-000006 
 
NaturErhvervstyrelsen har den 8. februar 2016 sendt ”udkast til ændret 
bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2015/2016” i 
offentlig høring, og i denne forbindelse ønsker Danmarks Jægerforbund at give 
følgende bemærkninger: 
 
 
 

1. Danmarks Jægerforbund blev af tidligere Fødevareminister Dan Jørgensen, i 
marts 2015 lovet, at der fra planperioden 2015/16 skulle være mulighed for, 
at op til 3 % af vildt- og bivenlige tiltag kan indgå som en del af markens N-
norm. En bagatelgrænse på 3 %, hvor jordbrugere kan anlægge vildt- og 
bivenlige tiltag, uden at skulle fratrække tiltagene ved beregning af arealets 
kvælstofkvote, eller bedriftens harmoniareal. Bagatelgrænsen vil være en 
væsentlig regelforenkling, der bidrager positivt til at forbedre og udbygge 
biodiversiteten i agerlandet. Danmarks Jægerforbund er derfor meget 
uforstående overfor, at dette løfte ikke er blevet indfriet i denne 
bekendtgørelse.  

 Danmarks Jægerforbund foreslår, at omtalte bagatelgrænse indføres 
hurtigst muligt.  

 Danmarks Jægerforbund foreslår, at der i udformningen af reglen om 
bagatelgrænsen, tages udgangspunkt i Grundbetalingsordningens 
regler for vildt- og bivenlige tiltag, hvor tilskudsberettigede tiltag 
sidestilles med markens hovedafgrøde. 
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2. I kapitel 6 §15 står der, at ”produktionen af kvælstof i husdyrgødning beregnes 

som antal årsdyr eller antal producerede dyr af de pågældende husdyrarter 
ganget med den i bilag 2, tabel 2, fastsatte norm for indhold af kvælstof i 
husdyrgødning for den pågældende husdyrart og i det pågældende 
staldsystem, uanset om dyrene går ude en del af planperioden. ”  
Dette betyder, at kvælstofindholdet i den husdyrgødning, der afsættes af dyr 
på græs skal indgå med samme norm, som for dyr, der går på stald hele året. 
Med undtagelse af de arealer der nævnes i §16 stk. 5 til 7. Dermed betyder 
kravene om udnyttelse af husdyrgødning beskrevet i §19, at en landmand, der 
sender sine dyr på græs reelt set mister kvælstof, da gødning, der afsættes af 
græssende dyr ikke kan opnå samme udnyttelsesprocent, som den 
husdyrgødning, der opsamles i et staldsystem. Danmarks Jægerforbund 
mener at afgræsning giver et betydeligt løft til biodiversiteten, og udvider det 
økologiske rum i agerlandet. Derfor er det vigtigt, at lovgivningen på alle 
områder tilskynder til at have dyr på græs, og ikke som det er tilfældet her, 
hvor det har den modsatte effekt. 

 Danmarks Jægerforbund foreslår, at reglerne lempes, således der 
skelnes mellem dage på stald, og dage på græs i beregningen af 
produktion af kvælstof i husdyrgødning. 

 
 
 
Ved spørgsmål vedrørende høringssvaret eller ved behov for uddybende 
kommentarer, bedes henvendelse rettet til markvildtrådgiver Jakob Bergmann 
Nielsen, Afd. For Rådgivning og Uddannelse. Telefon: 81 88 24 46. Mail: 
jbn@jaegerne.dk  
 
 
 
 
Venlig hilsen 
 

  
Claus Lind Christensen  
Formand 
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