
MFVM samler alle indkomne faglige høringsvar og sender til AU til brug for det videre arbejde. 

Nr. Virkemiddel Høringssvar fra [Danmarks Jægerforbund].
Angiv sidetal i kataloget som hver enkelt kommentar vedrører. Sidetal som er påtrykt katalogets sider.

Generelle bemærkninger til udkast 
til kataloget

1

Efterafgrøder
side 1- 23 Danmarks Jægerforbund ønsker igen at påpege, vi finder det meget beklageligt, at nuværende lovgivning giver mulighed for at nedvisne og jordbehandle arealer med efterafgrøder allerede fra 20. oktober, uanset om jordtypen på dette tidspunkt er omfattet af et 
generelt forbud mod jordbehandling. Danmarks Jægerforbund mener, at kemisk nedvisning og jordbehandling bør forbydes frem til 1. marts på alle arealer forud for vårsåede afgrøder, således efterafgrøder kan udgøre et reelt levested i hele vinterhalvåret. 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”.  

2

Efterafgrøder indeholdende 
kvælstoffikserende arter side 24- 34 Danmarks Jægerforbund ønsker igen at påpege, vi finder det meget beklageligt, at nuværende lovgivning giver mulighed for at nedvisne og jordbehandle arealer med efterafgrøder allerede fra 20. oktober, uanset om jordtypen på dette tidspunkt er omfattet af 

et generelt forbud mod jordbehandling. Danmarks Jægerforbund mener, at kemisk nedvisning og jordbehandling bør forbydes frem til 1. marts på alle arealer forud for vårsåede afgrøder, således efterafgrøder kan udgøre et reelt levested i hele vinterhalvåret. 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”.  

3 Brak (permanent udtagning) 
Indgår ikke i høring

4 Brak (ikke permanent) 
Indgår ikke i høring

5 Reduceret gødningsanvendelse

6 Reduceret jordbearbejdning og 
direkte såning

side 46- 53 Danmarks Jægerforbund gør opmærksom på, at undersøgelser viser CA har en positiv effekt på fugle og pattedyr i landbrugslandet. Og henviser til artiklen ”Conservation Agriculture, agerhønsene og de andre fugle” af Jens Ljungmann Pedersen Danmarks 
Jægerforbund & Henrik Wejdling DOF. https://ipaper.ipapercms.dk/fsek/moMentum/2019/m042019/#/ se siderne 16-20

7 Skovrejsning 
Indgår ikke i høring

8
Afgrøder med stort kvælstofoptag 
(fodergræs, roer, frøgræs etc.)

9 Ompløjningstidspunkt for fodergræs 
og efterfølgende afgrødevalg

10

Forbud mod jordbearbejdning i 
visse perioder side 75 -83 Danmarks Jægerforbund ønsker igen at påpege, vi finder det meget beklageligt, at nuværende lovgivning giver mulighed for at nedvisne og jordbehandle arealer med efterafgrøder allerede fra 20. oktober, uanset om jordtypen på dette tidspunkt er omfattet af 

et generelt forbud mod jordbehandling. Danmarks Jægerforbund mener, at kemisk nedvisning og jordbehandling bør forbydes frem til 1. marts på alle arealer forud for vårsåede afgrøder, således efterafgrøder kan udgøre et reelt levested i hele vinterhalvåret. 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”.  

11 Positionsbestemt tilførsel af 
gødning (præcisionsjordbrug)

12 Flerårige energiafgrøder

13

9 måneders opbevaringskapacitet af 
husdyrgødning og ændringer i 
forbud mod udbringning af 
husdyrgødning om efteråret

14 Afbrænding af husdyrgødning

15

Afgasning af husdyrgødning 
kombineret med højere 
udnyttelseskrav for afgasset 
gødning

16
Skærpelse af N-udnyttelseskrav for 
udvalgte typer husdyrgødning

17 Mellemafgrøder

18
Tidlig såning af vintersæd 
(vinterhvede, vinterbyg, vinterrug 
og triticale)

19 Nedmuldning af halm før vintersæd

20
Halm til forgasning med returnering 
af biochar (pyrolyse-produceret kul) 
til jorden

21 Nitrifikationshæmmere i gylle

22 Minivådområder med åben 
vandflade

23 Minivådområder med matrice
24 Okkeranlæg
25 Vådområder

26 Afbrydning af dræn (små 
vådområder)

27 Dobbeltprofiler og miniådale

28 Fjernelse af biomasse i randzoner og 
engarealer

29 Brede randzoner
30 Intelligente bufferzoner (IBZ)
31 Mættet randzone
32 Styret dræning
33 Paludikultur

Bilag
Bilag 1: Beregning af indkomsttab 
ved arealvirkemidler - metodisk 
tilgang, justeringer og 
underliggende antagelser

Bilag 2: Langtidseffekter af 
virkemidler på udvaskning

Høringssvar til udkast til N-virkemiddelkatalog


