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Der foreligger andre regler og retningslinjer for 

vildtpleje på økologiske arealer, end på arealer dre-

vet konventionelt.   

Fodring af vildt på arealer med økologi-
tilsagn 

Landejendomme med økologitilsagn skal 
overholde en række generelle regler, 
som er beskrevet i NaturErhvervstyrel-
sens ”Vejledning om økologisk jord-

brugsproduktion”. Når ejendomme er 
økologiske, skal økologireglerne også 
overholdes i de levende hegn og vildtre-
miserne. Derfor skal fodring af vildt ske 
efter økologireglerne, selvom der ikke 
fodres direkte på markerne.  

 

Fodertønde til fuglevildt. Det er en god idé at sikre, 
at hjortevildtet ikke kan komme til tønden. På dette 
billede er der brugt armeringsnet. Foto: Thomas Iver-
sen  

Frøblandinger til vildt- og bivenlige til-
tag på arealer med økologitilsagn 

Vildt- og bivenlige tiltag er underlagt be-
stemmelserne i grundbetalingsordningen. 
Og skal derfor overholde disse for at 
være støtteberettigede på lige fod med 
konventionelle bedrifter. Hvis der mod-
tages økologitilsagn på arealerne, skal 
man der ud over overholde de generelle 
økologiregler, som er beskrevet i Natu-
rErhvervstyrelsens ”Vejledning om økolo-

gisk jordbrugsproduktion”. I forhold til 
frøblandinger gælder det, at der som ud-
gangspunkt skal anvendes frø fra økologi-
ske kilder. Der kan gives dispensation fra 
denne regel, hvis der ikke findes økologi-
ske alternativer. Hvis en ansøger har 
økologitilsagn, skal vedkommende der ud 
over rette sig efter de tilsagnsbetingel-
ser, som gælder i det enkelte tilsagn. 
Der henvises til den økologiske frødata-
base, hvor det fremgår hvilke frø der fin-
des på markedet. Her findes desuden an-
søgningsskema til dispensation, til at an-
vende ikke-økologiske frø. 

 

FAKTA ARK – Vildtpleje 

på arealer med økologitilsagn 
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Beplantning på arealer med økologitil-
sagn 

Selvom de generelle regler tilsiger, at 
der skal anvendes økologiske frø, stilles 
der ikke krav om, at der skal anvendes 
økologiske vedplanter til vildtremiser, 
hegn og skov. Hvis der skal etableres et-
årige planter i skov, hegn og vildtremi-
ser, skal du bruge økologiske frø eller 
vegetativt formeringsmateriale. Der fin-
des dog mulighed for dispensation fra 
denne regel. 

 

 

 

 

 

Spørg lodsejeren inden du går i gang 
med at lave natur og vildtpleje 

Sørg for at lave klare og gerne skriftlige 
aftaler med lodsejeren, inden du går i 
gang. Ejeren af ejendommen kan have 
særlige ønsker der går udover lovens 
krav. Hvis jordens drift er bortforpagtet 
bør i også inddrage forpagteren og den-
nes planteavlskonsulent, da der i forbin-
delse med forskellige støttetilsagn, kan 
være særlige betingelser tilknyttet, som 
også natur- og vildtplejeren skal over-
holde, da det ellers kan resultere i krav 
om tilbagebetaling af landbrugsstøtte, 
og bøder mod landbrugeren. 

  

En insektvold tilsået med tuedannende græsser tilgodeser ikke kun de jordrugende fugle, men også rovinsekter som 
er nyttedyr i marken. Foto: Thomas Iversen 
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