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Vedr.: Høring om udkast til vejledninger om direkte arealstøtte og 
slagtepræmie 2019. J.nr. 18-1321-000003. 
 
Landbrugsstyrelsen har den 19. november 2018 udsendt udkast til nærværende 
vejledninger i offentlig høring, og i denne forbindelse ønsker Danmarks 
Jægerforbund at give følgende bemærkninger: 
 
Med henvisning til Danmarks Jægerforbunds høringssvar til ”Udkast til 
bekendtgørelse om grundbetaling 2019”, skal vi gøre opmærksom på, at der i 
bekendtgørelsens §24 stk. 7. og 8. meget tydeligt beskrives, at barjordsstriber skal 
placeres i tilknytning til markskel.  
 

”Stk. 7. På barjordsstriber, jf. stk. 1, kan plantedækket undlades i en 
bredde på højst 3 meter rundt om hver enkelt mark”  
”Stk. 8. Barjordsstriber kan dog etableres mellem afgrøden og et af de 
øvrige tiltag efter stk. 1, når barjordsstriben er placeret i tilknytning til 
et markskel.” 

 
Hvorimod der i nærværende vejledning afsnit 3.10.2 bruges følgende formulering: 

”Du må etablere striberne med en bredde på op til 3 meter langs 
markkanten eller i sammenhæng med et andet vildt- og bivenligt tiltag.” 

   
Denne formulering er ikke i overensstemmelse med bekendtgørelsens meget 
præcise, men også uhensigtsmæssige formulering. Danmarks Jægerforbund bakker 
op om formuleringen i vejledningen, og at det skal være muligt at etablere 
barjordstriber som midtmarkstiltag i kombination med mindst ét andet vildt- og 
bivenligt tiltag. Vi opfordrer til, at teksten i bekendtgørelsen ændres, så der er 
sammenhæng med vejledningen. 
 
Danmarks Jægerforbund er positive over der indføres mulighed for at opfylde 
aktivitetskravet på blomster og bestøverbrak hvert andet år. Vi vil i den 
forbindelse opfordre til, at der informeres via denne vejledning og kommende 
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. 
 
Vildt- og bivenlige tiltag bør ligesom på landbrugsarealer i omdrift, også kunne 
etableres på arealer med permanent græs og permanente afgrøder. Danmarks 
Jægerforbund finder, at denne sondring mellem omdriftsarealer og f.eks. 
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permanente græsarealer er en unødvendig barriere for, at der skabes et rigere 
naturindhold i landbrugslandet. Ligeledes risikerer landmænd, der har anlagt vildt- 
og bivenlige tiltag, på et areal som på anlæggelsestidspunktet havde status af 
omdrift, at blive underkendt og sanktioneret når arealet automatisk skifter status 
efter 5 år uden omlægning. Medmindre landmanden husker, at fjerne de vildt- og 
bivenlige tiltag som landmanden anlagde med gode hensigter få år tidligere. 
 
Da arealer med permanent græs som udgangspunkt ikke er underlagt et forbud 
mod omlægning, og kan ændre status til omdriftsareal igen, foreslår Danmarks 
Jægerforbund, at reglerne om vildt- og bivenlige tiltag forenkles. Konkret foreslår 
Danmarks Jægerforbund, at det gøres muligt at etablere vildt- og bivenlige tiltag 
på alle arealer, der ikke er omfattet af et forbud mod jordbehandling.  
 
Danmarks Jægerforbund har i gentagne høringssvar kritiseret de grønne krav for at 
have manglende effekt i forhold til formålet med at bevare og udvide 
biodiversiteten i landbrugslandet. Særligt har Danmarks Jægerforbund kritiseret 
kravet om Miljø Fokus Områder (MFO) for at være særdeles virkningsløst. Da 
implementeringen af virkemidlerne giver mulighed for, at efterafgrøder og 
græsudlæg kan overlappe med kravet om husdyr eller pligtige efterafgrøder. Det 
vil altså sige, at landmanden kan vælge at opfylde sit MFO krav ved at lave nogle 
efterafgrøder, han alligevel skulle lave i forbindelse med kvælstofindsatsen.  
 
Det er dog enormt positivt, at Landbrugsstyrelsen velvilligt løbende har medvirket 
til, at forbedre de alternativer landmændene har kunnet vælge til opfyldelse af 
MFO. Derfor ser Danmarks Jægerforbund frem til at samarbejde omkring en reel 
greening, når CAP 2020 og de nationale strategiske CAP planer 
skal implementeres i Danmark. 
 
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 
 

 
Claus Lind Christensen 
Formand 
 
Direkte tlf. + 45 27 80 28 55 
E-mail clc@jaegerne.dk 
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