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Vedr.: Høring over udkast til ændret husdyrgødningsbekendtgørelse (justering 
af vilkår for kvægundtagelsesbrug) J.nr. 2018-10391. 
 
Miljø- og Fødevareministerie har den 31. oktober 2018 udsendt udkast til 
nærværende bekendtgørelse i offentlig høring, og i denne forbindelse ønsker 
Danmarks Jægerforbund at give følgende bemærkninger: 
 
I landbrugsstyrelsens faktaark om miljøfokusområder 2018 står der følgende: 
”Formålet med etablering af miljøfokusområder (MFO) er at beskytte og forbedre 
biodiversiteten på landbrugsarealerne.” 
 
Danmarks Jægerforbund er fortsat forundrede over, hvordan husdyrefterafgrøder 
udlagt med det formål at opsamle overskydende kvælstof fra arealer der tilføres 
en vis mængde husdyrgødning, også kan bidrage til opfyldelse af formålet med 
miljøfokusområderne. Når efterafgrøder udlægges med det formål at opsamle 
næringsstoffer, kan der ikke fremkomme nogen nævneværdig mereffekt for 
biodiversiteten på landbrugsarealer af samme efterafgrøde, blot den overholder 
begge typer efterafgrøders krav til artssammensætning. Denne praksis er 
medvirkende til at udvande effekten af de grønne krav i grundbetalingsordningen. 
Fordi der ikke udlægges et reelt areal med fokus på biodiversiteten men også fordi 
MFO efterafgrøderne må destrueres fra den 20. oktober hvert år, og dermed ikke 
kan udgøre et levested for insekter, fugle og pattedyr henover vinteren. Derimod 
tillades det, at arealer med efterafgrøder nedpløjes uanset hvilke frister der i 
øvrigt gælder for jordbehandling på arealet ifølge anden lovgivning. 
 
Danmarks Jægerforbund foreslår at undtagelsen i § 37 stk. 7 fjernes af 
husdyrgødningsbekendtgørelsen, således man ikke udvander effekten af de grønne 
krav. Ved at lade husdyrefterafgrøder opfylde MFO kravet også.  
 
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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