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Vedr.:  
Høring af udkast til forslag om ny husdyrregulering. J.nr. MST- 1249-00119 
 
Miljøstyrelsen har den 26. september 2016 sendt udkast til forslag til ændring af 
lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesloven), lov om 
miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven) og lov om jordbrugets anvendelse af 
gødning og om plantedække (gødskningsloven) i offentlig høring, og i denne 
forbindelse ønsker Danmarks Jægerforbund at give følgende bemærkninger: 
 

 Af de almindelige bemærkninger til lovforslaget, fremgår det i afsnit 
5.2.5.3 på side 65, at ”I forhold til erosion af jord foreslås der som ny § 5 c 
fastsat en bemyndigelse til ministeren til at fastsætte regler om, at 
driftsherren skal iværksætte nærmere angivne forebyggende 
foranstaltninger for at sikre, at jord, hvor der udbringes organisk gødning, 
og som derfor potentielt har et højt indhold af fosfor, ikke eroderer til 
vandløb, søer over 100 m² og kystvande. Ved jord, hvor der udbringes 
organisk gødning, forstås arealer, der indgår i bedriftens harmoniarealer. ” 
 

 ” De foranstaltninger, der i husdyrgødningsbekendtgørelsen vil blive stillet 
krav om iværksættes i fornødent omfang, vil omfatte følgende:  
1. I en zone langs med vandløbets eller søens kant må der ikke foretages 
jordbearbejdning i efteråret. Der kan således ikke være vintersæd.  
2. I en zone langs med vandløbets eller søens kant skal der etableres 
overvintrende efterafgrøder.  
3. I en zone langs vandløbet eller søen skal der etableres permanent 
græsdække, som kan tilbageholde eroderet dyrkningsjord. ” 
 

Danmarks Jægerforbund finder det positivt at der iværksættes foranstaltninger til 
forebyggelse af erosion. Danmarks Jægerforbund ønsker, at sådanne virkemidler 
gøres multifunktionelle.  
 
Danmarks Jægerforbund foreslår at der gives mulighed for at etablere vildt- og 
bivenlige tiltag på disse ”zoner” til bevarelse af biodiversitet og vildtets 
levesteder. Danmarks Jægerforbund deltager gerne i dialog, om hvorledes flest 
mulige hensyn kan opfyldes via multifunktionelle virkemidler. 
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