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Vedr.: Høring af udkast til Vejledning om tilsagn til Pleje af græs- og 
naturarealer 2020.  J.nr. 19-23261-000026. 
 
Landbrugsstyrelsen har den 15. november 2019 udsendt udkast til nærværende 
vejledning i offentlig høring, og i denne forbindelse ønsker Danmarks Jægerforbund 
at give følgende bemærkninger: 

 
Formålet med nærværende ordning er, at ”beskytte og forbedre biotopforholdene 
og biodiversiteten”. Derfor ærgrer det Danmarks Jægerforbund, at denne ordning i 
uhørt grad skærer alle arealer over en kam, uden der tages hensyn til hvilken 
biotop eller biodiversitet, man ønsker at beskytte eller forbedre. Denne ordning 
sikrer i sin nuværende form udelukkende, at arealer bliver afgræsset eller slået, til 
bestemte datoer og til et bestemt niveau, som nemt kan konstateres i en kontrol 
situation. Ordningen er på ingen måde garant for optimal pleje af græs- og 
naturarealer. 
 
Danmarks Jægerforbund vil derfor igen påpege, at det vil være langt bedre i 
overensstemmelse med formålet for tilskudsordningen, såfremt tilsagnsarealer 
bliver plejet med udgangspunkt i og under hensyntagen til den flora og fauna det 
ønskes, at beskytte og forbedre forholdende for.  
 
Danmarks Jægerforbund foreslår derfor igen, at der på tilsagnsarealer udarbejdes 
og gives tilskud til målrettede plejeplaner, der tager hensyn til de specifikke arter, 
der findes i området, således der sikres den størst mulige bevarelse og udvidelse af 
biodiversiteten på arealerne via en målrettet plejeindsats.   
 
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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