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Vedr.: Høring af udkast til Vejledning om tilsagn til Pleje af græs- og 
naturarealer 2019.  J.nr. 18-23261-000021. 
 
Landbrugsstyrelsen har den 13. november 2018 udsendt udkast til nærværende 
vejledning i offentlig høring, og i denne forbindelse ønsker Danmarks Jægerforbund 
at give følgende bemærkninger: 
 
Danmarks Jægerforbund er positive overfor, at der indføres fleksibilitet i 
ordningen, som sikrer at naturligt forekommende arealer på under 500 m2, som 
samlet udgør under 10 % af tilsagnsmarken, og ikke bliver eller kan plejes, kan 
indgå i det støtteberettigede areal. Disse mindre arealer med tæt buskads, våde 
områder eller arealer som ikke afgræsses tilstrækkeligt i forhold til tilsagnet. Er 
med til at sikre bedre variation og flere muligheder for dækning og fødesøgning for 
vildtet på græsningsarealer, der ellers ofte fremstår overgræssede og uden 
variation for at imødekomme støttebetingelserne. Danmarks Jægerforbund vil dog 
gerne have præciseret, om det er tilladt at frahegne disse arealer. Så de kan 
fungere som uforstyrrede lommer, hvor vildtet kan være i fred for husdyr, særligt i 
yngletiden. 

 
Formålet med nærværende ordning er, at ”beskytte og forbedre biotopforholdene 
og biodiversiteten”. Derfor ærgrer det Danmarks Jægerforbund, at denne ordning i 
uhørt grad skærer alle arealer over en kam, uden der tages hensyn til hvilken 
biotop eller biodiversitet, man ønsker at beskytte eller forbedre. 
 
Danmarks Jægerforbund vil derfor igen påpege, at det vil være langt bedre i 
overensstemmelse med formålet for tilskudsordningen, såfremt tilsagnsarealer 
bliver plejet med udgangspunkt i, -og under hensyntagen til den flora og fauna det 
ønskes, at beskytte og forbedre forholdende for.  
 
Danmarks Jægerforbund foreslår derfor igen, at der på tilsagnsarealer udarbejdes 
plejeplaner, der tager hensyn til de specifikke arter, der findes i området, således 
der sikres den størst mulige bevarelse og udvidelse af biodiversiteten på arealerne 
via en målrettet plejeindsats.   
 
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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