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Vedr.: Høring om udkast til ny bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere 
efter grundbetalingsordningen m.v. J.nr. 19-1221-000002. 
 
Landbrugsstyrelsen har den 13. november 2019 udsendt udkast til nærværende 
bekendtgørelse i offentlig høring, og i denne forbindelse ønsker Danmarks 
Jægerforbund at give følgende bemærkninger: 
 
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 denne bekendtgørelse 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 eksempelvis insektvolde. (Se vedlagte bilag 1) 
Det hedder sig, at et tiltag skal kunne fjernes således jorden kan indgå i driften 
igen til en hver 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 denne bekendtgørelse.  
 
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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