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Landbrugsstyrelsen har den 16. november 2018 udsendt udkast til nærværende 
vejledning i offentlig høring, og i den forbindelse ønsker Danmarks Jægerforbund 
at give følgende bemærkninger: 
 
Danmarks Jægerforbund er positive overfor implementering af målrettet regulering 
for at sikre miljøtilstanden i kyst- og grundvand. Det er grundlæggende fornuftigt, 
at regulere målrettet, hvor der er behov for en kvælstofreducerende indsats. 
Fremfor at lave generel regulering af landbrugserhvervet, til trods for at nogle 
landbrug kommer til at levere en større indsats end andre. 
 
I nogle egne af landet vil der blive et meget stort samlet krav om efterafgrøder, 
med både målrettede, pligtige, husdyr og MFO efterafgrøder. Hvilket betyder, at 
flere landbrug formentligt kommer til at benytte sig mere af alternativerne til 
efterafgrøderne for at få markplan og sædskifte til at gå op. Her kan f.eks. 
braklægning og markbræmmer være et godt alternativ, der også kan være med til 
at skabe flere levesteder i landbrugslandet. 
 
Landbrugsstyrelsen og Danmarks Jægerforbund har i de senere år arbejdet 
målrettet på at skabe gode alternativer til MFO efterafgrøderne, så som MFO 
markbræmmer samt blomster og bestøverbrak. Det bekymrer dog Danmarks 
Jægerforbund, at der ikke er de samme gode muligheder for alternativer til 
målrettede, pligtige og husdyrefterafgrøder. Danmarks Jægerforbund frygter, at 
landmænd, der rammes meget hårdt af kravet om flere efterafgrøder, ikke 
længere har plads til at opfylde sin MFO med vildt- og bivenlige alternativer til 
efterafgrøder. Dermed skabes en situation, hvor slåningsbrak bliver den eneste 
reelle brakmulighed, som alternativ til efterafgrøder for landbruget. Og 
landbrugets muligheder for at skabe flere vildt- og bivenlige levesteder i 
landbrugslandet vil i praksis blive forringet. 
 
Danmarks Jægerforbund undrer sig over, at tiltag som f.eks. bestøverbrak der 
etableres i april måned, og har plantedække frem til næste forår, ikke tæller med 
som et alternativ til alle typer efterafgrøder.  
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Danmarks Jægerforbund foreslår derfor at blomsterbrak, bestøverbrak og 
markbræmmer også kan bruges som alternativer til målrettede, pligtige og 
husdyrefterafgrøder på linje med slåningsbrak. Således at Landbrugstyrelsen også 
efter fuld implementering af den målrettede regulering sikrer landbruget et reelt 
udbud af varierede virkemidler, som udover at reducere kvælstofudledning også 
kommer insekter, fugle og pattedyr til gode.  
 
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 
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