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Vedr.: Høring om udkast til vejledninger om direkte arealstøtte og 
slagtepræmie 2020 J.nr. 19-1321-000001. 
 
Landbrugsstyrelsen har den 22. november 2019 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 ny 
bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen 
m.v.  J.nr. 19-1221-000002 den 4. dec. 2019 ønsker Danmarks Jægerforbund 
ligeledes at gentage vore bemærkninger i forbindelse med dette høringssvar. 
 
Danmarks Jægerforbund finder det positivt, at fristen for sommerslåning af 
brakarealer forlænges til den 25. oktober. Danmarks Jægerforbund mener dog, at 
perioden, hvor slåningen må foregå bør afkortes tilsvarende i begyndelsen af 
perioden, således slåning tidligst må påbegyndes den 1. september og gerne 
senere. Begrundelsen for at vente med at påbegynde slåning skal findes i, at 
mange blomster og urter ikke er færdige med sin blomstring allerede den 1. 
august. En slåning tidligt i perioden vil dermed destruere vigtige fødekilder for 
bestøvere. Ligeledes af hensyn til blomstrende planter på brakarealer anbefales 
det, at forårsslåning kan udføres allerede fra den 1. marts. 
 
Af vejledning om grundbetaling 2020 fremgår det som tidligere, at vildt- og 
bivenlige tiltag skal holdes fri for tilgroning med vedplanter. Danmarks 
Jægerforbund er dog bekendt med, at andre lande tolker EU's fælles 
landbrugspolitik mere lempeligt og tillader opvækst af vedplanter på f.eks. 
insektvolde. (Se vedlagte bilag 1) Det hedder sig, at et tiltag skal kunne fjernes, 
således jorden kan indgå i driften igen til enhver tid, hvilket opvækst af krat og 
buske på ingen måde forhindrer. Da vildt- og bivenlige tiltag ikke skal indtegnes 
særskilt på markkort eller har anden afgrødekode foreslås det, at der som 
minimum gælder samme regler for tilgroning med træer og buske, som gælder for 
omdriftsarealerne generelt jævnfør §12 og 13 i bekendtgørelse om direkte støtte 
efter grundbetalingsordningen. 
 
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. 
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. 

Den 2. december 2019 
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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.  
Ligeledes ønsker Danmarks Jægerforbund, igen at påpege, at vi finder det 
særdeles uhensigtsmæssigt, at der gives mulighed for at destruere MFO 
efterafgrøder og dermed den føde og dækning, MFO efterafgrøderne kan udgøre 
for flere arter i det åbne land allerede fra den 20. oktober. 
 
Det er dog positivt, at Landbrugsstyrelsen velvilligt løbende har medvirket til at 
forbedre de alternativer, som 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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