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Vedr.: Høring i EU Miljøspecialudvalget om Kommissionens biodiversitetsstrategi 
og jord-til-bord strategi. 
 
Miljø- og Fødevareministeriet har den 20. maj 2020 udsendt Kommissionens 
biodiversitetsstrategi og jord-til-bord strategi i offentlig høring, og i denne 
forbindelse ønsker Danmarks Jægerforbund at give følgende bemærkninger: 
 
Danmarks Jægerforbund er grundlæggende enige med Kommissionen. Naturen og 
biodiversiteten har også i Danmark behov for øjeblikkelig handling.  
Både sjældne men også mere almindelige arter er under pres i det danske 
landskab. Levesteder forsvinder eller forringes hastigt som følge af blandt andet 
intensiveret landbrugsdrift. 
 
Danmarks Jægerforbund er positive overfor mere fredet og beskyttet natur i 
Danmark, men forudsætter, at udpegning og beskyttelse sker ud fra klare 
definerede mål. Både med udpegningen men også den efterfølgende forvaltning af 
de beskyttede områder. Dette vil for eksempel kræve tilskudsordninger gøres 
effektbaserede ud fra områdets mål, og ikke som det kendes i dag baseres på 
generelle kontrolkrav. Ligeledes er det afgørende for Danmarks Jægerforbund, at 
friluftsliv herunder jagt ikke begrænses af en indsats for natur og biodiversitet. 
 
En stor del af Danmarks natur og biodiversitet er vores ferske og salte vande. Vi 
skal holde vedvarende fokus på at beskytte vores vandmiljø. Danmarks 
Jægerforbund ser gerne, at fiskeri med bundskrabende redskaber begrænses 
væsentligt, disse redskaber er ødelæggende for havbunden og hele det marine 
økosystem. Ligeledes mener Danmarks Jægerforbund, at vi som samfund er 
forpligtet til at begrænse alle kilder til tab af næringsstoffer til vandmiljøet. 
  
Danmarks Jægerforbund mener, at en prioritering af naturnær skovdrift er en god 
vej at gå. Men påpeger samtidigt, at der i skovrejsningsordninger, og skovloven bør 
tillades langt flere lysåbne arealer i skoven, samt mulighed for etablering af skov 
ved naturlig succession. Ligeledes bør der arbejdes for mere naturlig hydrologi i 
skovene. Udover højt indhold af biodiversitet vil naturnær skovdrift også 
understøtte en bæredygtig produktion af tømmer, som kan lagre kulstof i f.eks. 
bygninger og møbler.  
 
Danmarks Jægerforbund er særdeles positive over kommissionens krav om at 
reservere 10 pct. af landbrugsarealet til ikke produktive arealer. Dette vil sikre og 
bevare et minimum af naturindhold i landbrugslandet. Det er dog særdeles vigtigt, 
at det ved udformningen af dette krav sikres et varieret landskab med levende 
hegn, markveje, markbræmmer og småbiotoper, og ikke et opdelt landskab med 
store indholdsløse dyrkningsørkener. Hvor kravet om ikke produktive arealer 
parkeres i et hjørne af bedriften eller placeres i fjernbrak. 
 
Danmarks Jægerforbund mener, at brugen af pesticider skal begrænses til et 
absolut minimum, og at der skal anvendes driftsformer, hvor jordbehandling, 
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afgrødevalg og sædskifter sikrer naturlige forsvarsmekanismer mod skadedyr og 
ukrudt. 
 
Kommissionen lægger op til mere økologi som virkemiddel for en reduktion af 
pesticidbelastningen, hvilket jo er et helt naturligt valg set i relation til 
pesticidbelastning. Økologien har også en række andre åbenlyse fordele, som f.eks.  
krav om, at dyr kommer på græs i sommerhalvåret, hvormed økologer har større 
incitament til at lade ungkreaturer afgræsse bedriftens enge og overdrev. 
Danmarks Jægerforbund er dog bekymret over, at et ukritisk syn på økologi kan 
have en negativ effekt på markvildtet. Langt den største del af det økologiske 
areal i Danmark drives som et intensivt produktionslandbrug, hvor intens 
jordbehandling, ukrudtsstrigling og ukrudtsbrænding i vildtets yngletid skal sikre 
optimal vækst for afgrøderne. Danmarks Jægerforbund har flere intensive 
økologiske bedrifter, som deltagere i Markvildtindsatsen. Der kan ikke konstateres 
højere forekomst af harer og agerhøne på de økologiske arealer fremfor på de 
konventionelle arealer. 
 
Derimod viser undersøgelser at Conservation Agriculture (CA) udover et reduceret 
klima aftryk og har en generelt positiv effekt på markvildtet. Dette er bla. 
undersøgt i projektet ”Grønne Marker og Stærke Rødder” Se artikel i Momentum 
2019/4 
  
Danmarks Jægerforbund ønsker et landbrug med driftsformer, hvor 
dyrkningspraksis, plantedække og sædskifte sikrer minimal klima- og 
miljøbelastning samt et højt indhold af kulstof og mikroorganismer i jorden. Et 
landbrugsland med komplette fødekæder og levesteder, der sikrer levedygtige 
bestande. 
 
 
Spørgsmål vedrørende høringssvaret eller ved behov for uddybende kommentarer, 
bedes rettet til Vildt- og naturkonsulent Jakob Bergmann Nielsen, Afdelingen for 
Rådgivning og Uddannelse. Telefon: 81 88 24 46. Mail: jbn@jaegerne.dk 
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