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Vedr.: Høring om udkast til bekendtgørelse om næringsstofreducerende tiltag 
og dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget for planperioden 2019/2020 
(plantedækkebekendtgørelsen) J.nr. 18-6110000031. 
 
Landbrugsstyrelsen har den 12. april 2019 udsendt udkast til nærværende 
bekendtgørelse i offentlig høring, og i denne forbindelse ønsker Danmarks 
Jægerforbund at give følgende bemærkninger: 
 
Danmarks Jægerforbund ønsker endnu en gang at påpege, at vi finder det 
uhensigtsmæssigt, at arealer udlagt til opfyldelse af efterafgrødekravet samtidigt 
kan opfylde forpligtigelsen til at udlægge miljøfokusområder. Herved udvandes 
effekten af miljøfokusområderne og kravet om greening i grundbetalingsordningen. 
 
Brakarealer udgør et godt alternativ til efterafgrøder, og landmanden kan med 
fordel placere brakken i forbindelse med andre landskabselementer og 
naturarealer. Således er der potentiale for flere levesteder til de trængte arter, 
der knytter sig til det åbne land. Danmarks Jægerforbund ser gerne, at det også er 
muligt at anvende blomster og bestøverbrak som alternativ til pligtige og 
husdyrefterafgrøder, så der gives mulighed for et langt mere varieret udbud af 
braklagte arealer som virkemiddel. 
 
Danmarks Jægerforbund ønsker igen at påpege, vi finder det meget beklageligt, at 
nuværende lovgivning giver mulighed for nedvisning af stub samt destruktion af 
efterafgrøder og jordbehandling på visse jorde i efteråret forud for etablering af 
forårssåede afgrøder. Urørte stubmarker og efterafgrøder tilbyder et godt levested 
til åbenlandsarterne i landbrugslandet hen over vinteren. Her er tale om et meget 
simpelt virkemiddel, med stor effekt som f.eks. bruges i Interreg projektet ” North 
Sea Region PARTRIDGE”.   
 
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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