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Landbrugsstyrelsen har udsendt udkast til bekendtgørelse om tilskud til privat
skovrejsning. I denne forbindelse ønsker Danmarks Jægerforbund at give følgende
bemærkninger:

Kravet om anlæg og pleje uden anvendelse af pesticider synes fornuftigt, men
vanskeliggøre dog på mange lokaliteter etableringen og den efterfølgende pleje af
kulturen. Danmarks Jægerforbund mener, at der bør tilstræbes en klimavenlig
kulturetablering med et forbrug af pesticider og brændstof, som er mindst muligt.
Det anbefales at der defineres klart og tydeligt i vejledningen, hvornår det er
muligt at opnå en dispensation til at benytte pesticider.
Mht. prioriteringen af projekterne anbefales det ligeledes, at der i vejledningen
gives klare anvisninger til, hvilke områder, der vil blive prioriteret. Koordinaterne i
bilag 1 bør i den forbindelse kombineres med henvisning til kortlag, som med
fordel kunne navngives ”tilskud til privat skovrejsning” el.lign.

Ad. Bilag 2. Krav til projekter med tilskud til privat skovrejsning.
I afsnittet ”Ydre løvskovbryn” henvises der til buske, som skulle optræde på
bekendtgørelsens bilag 3. Provenienser, hvor der i stedet burde henvises til bilag 4.
Liste med træ- og buskarter til skovbryn.
For at fremme biodiversiteten bør bredden på skovbrynene absolut mindst være 20
meter – uanset hvilke verdenshjørner skovbrynene er orienteret mod. Specielt i
forbindelse med etablering af større skovarealer bør skovbrynene være minimum
30-40 meter i bredden. Af samme årsag bør kravene om mindst 20 % af plantetallet
skal være buske og max 40 % af plantetallet kan være buske eller småtræer
ændres, således at mindst 65 % af plantetallet skal være buske og max 75 % af
plantetallet kan være buske eller småtræer.

Ad. Bilag 4. Liste med træ- og buskarter til skovbryn.
Da plantelisten består af hjemmehørende arter, bør arter som: Vedbend (Hedra
helix), Brombær (Rubus plicatus), Hindbær (Rubus idaeus), Vild kaprifolium
(Lonicera periclymenum), Solbær (Ribes nigrum) og Ribs (Ribes rubrum) også
figurerer på listen.
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Det er Jægerforbundets holdning, at vildtet skal sikres den størst mulige frie
bevægelighed. Derfor ønsker Danmarks Jægerforbund så få hegn som muligt. Men i
erkendelse af, at der på mange lokaliteter opleves vildtskader i et uacceptabelt
omfang, kan det her være nødvendigt at etablere kulturhegn omkring
skovrejsningsområdet. For at reducere kulturhegnets effekt, som barriere for
vildtet, bør der tilføjes et krav om at den enkelte hegning maksimalt må have en
længde eller brede på 200 meter.
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