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Vedr.: Høring over udkast til forslag til lov om jordbrugets anvendelse af 
gødning og om næringsstofreducerende tiltag (gødskningsloven).  J.nr. 18-
0162-000023 
 
Landbrugsstyrelsen har den 14. november 2018 udsendt udkast til nærværende 
lovforslag i offentlig høring, og i denne forbindelse ønsker Danmarks Jægerforbund 
at give følgende bemærkninger: 
 
Danmarks Jægerforbund møder jævnligt bla. gennem markvildtindsatsen 
landmænd, der udtaler, at kravet om at fradrage arealer med vildt- og bivenlige 
tiltag når markens gødningskvote skal beregnes er en fordyrende barriere for, at de 
udlægger arealer med vildt- og bivenlige tiltag. Danmarks Jægerforbund har mange 
gange tidligere fremsat forslag om en bagatelgrænse for dette krav, hvilket ikke er 
blevet imødekommet, til trods for flere tidligere Fødevareministres løfte om en 
bagatelgrænse.  
 
For at lette landbrugets administrative byrde i forbindelse med etablering af vildt- 
og bivenlige tiltag, foreslår Danmarks Jægerforbund som et midlertidigt alternativ 
til en bagatelgrænse, at landmænd ved opgørelse af bedriftens samlede 
gødningskvote, blot skal indtaste det samlede areal med vildt- og bivenlige tiltag, 
hvorefter bedriftens gødningskvote reduceres forholdsmæssigt efter hvor mange 
procent de vildt- og bivenlige tiltag udgør af bedriftens areal med gødningskvote. 
 
Som nævnt i tidligere høringssvar bekymrer det fortsat Danmarks Jægerforbund, 
at, efterafgrøder må destrueres og nedpløjes fra den 20. oktober. Til trods for, at 
der på dette tidspunkt stadig kan være vækst i efterafgrøderne.  
Når der indføres virkemidler som efterafgrøder, bør det sikres at sådanne 
virkemidler leverer den størst mulige multifunktionelle effekt for samfundet. 
Derfor kan det undre, at lovgivningen ikke tager højde for, at efterafgrøder også 
skal have maksimal effekt på biodiversitet og vildtets fødegrundlag. 
 
Danmarks Jægerforbund foreslår, at efterafgrøder tidligst må destrueres efter 1. 
februar, da de henover vinteren kan give både dækning og føde til vildtet. 
Danmarks Jægerforbund mener desuden, at gældende frist for destruktion af 
efterafgrøder i majs bør fastholdes. 
 
Danmarks Jægerforbund er generelt 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. 
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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.  
 
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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