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Vedr.: Høring om udkast til ny bekendtgørelse om direkte støtte til 
landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v.  J.nr. 18-1221-000003. 
 
Landbrugsstyrelsen har den 31. oktober 2018 udsendt udkast til nærværende 
bekendtgørelse i offentlig høring, og i denne forbindelse ønsker Danmarks 
Jægerforbund at give følgende bemærkninger: 
 
Danmarks Jægerforbund er positive over der indføres mulighed for at opfylde 
aktivitetskravet på blomster og bestøverbrak hvert andet år. Danmarks 
Jægerforbund vil i den forbindelse opfordre til, at der informeres via vejledningen 
til bekendtgørelsen og faktaark om vigtigheden af, at landmænd ikke laver totale 
omlægninger hvert andet år, men derimod nøjes med at omlægge maksimalt 
halvdelen af blomster eller bestøver brakmarken årligt, således insekter, fugle og 
pattedyr ikke får fjernet hele deres livsgrundlag ved en total omlægning. 
 
Danmarks Jægerforbund undrer sig over, at det jævnfør § 24 stk. 8 kun er tilladt at 
lave barjordstriber i tilknytning til markskel. En barjordstribe giver mulighed for at 
vildtet kan finde varme og tørre sig, hvilket er vanskeligt i store dyrkningsflader 
med tætte afgrøder. Derfor foreslår Danmarks Jægerforbund at der gives mulighed 
for, at barjordstriber også kan etableres som midtmarkstiltag, såfremt de etableres 
i kombination med mindst ét andet vildt- og bivenligt tiltag. 
 
Danmarks Jægerforbund stiller sig stadig uforstående overfor, at det er tilladt at 
destruere MFO efterafgrøder fra den 20. oktober. Formålet med MFO kravet er at 
forbedre biodiversiteten i landbrugslandet, hvilket ikke tilgodeses tilstrækkeligt 
når efterafgrøden destrueres i efteråret. Danmarks Jægerforbund opfordrer til, at 
MFO efterafgrøder tidligst må destrueres til foråret.  
 
Spørgsmål vedrørende høringssvaret eller ved behov for uddybende 
kommentarer, bedes rettet til Vildt- og naturkonsulent Jakob Bergmann 
Nielsen, Afd. For Rådgivning og Uddannelse. Telefon: 81 88 24 46. Mail: 
jbn@jaegerne.dk 
 
 
 
Venlig hilsen 
Danmarks Jægerforbund 
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