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Vedr.: Høring om udkast til vejledninger om direkte arealstøtte, journalnr. 20-

1321-000001  

Landbrugsstyrelsen har den 24. november d.å. udsendt udkast til fire vejledninger 
om direkte arealstøtte i høring: 

• Vejledning om grundbetaling  

• Vejledning om grøn støtte 

• Vejledning om støtte til unge nyetablerede landbrugere 

• Vejledning om betalingsrettigheder og national reserve. 
 
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. 20-1220-000002. den 26. nov. 2020 ønsker Danmarks Jægerforbund 
ligeledes at gentage sine bemærkninger vedrørende klynger af træer og buske i 
forbindelse med dette høringssvar 
 
Af afsnit 3.1  fremgår det ”En klynge er en gruppe af mindst to træer eller buske 
på over én meter i højden, hvor trækronerne sammen når op på et areal over 100 
m2.” Danmarks Jægerforbund tolker således, at klynger af træer og buske under 
100 m2 er tilladte og støtteberettiget, da små klynger under 100 m2 i afsnit 3.1 
ikke vurderes som værende klynger. Danmarks Jægerforbund ser gerne at teksten 
præciseres i både bekendtgørelse og vejledning, således der ikke kan være tvivl 
om, hvorvidt klynger under 100 m2 er støtteberettiget. Samtidigt bør det 
præciseres hvor mange klynger under 100 m2 der er tilladte pr. ha.  
 
Små krat i landbrugslandet udgør vigtige levesteder for insekter, sangfugle og 
markvildt. Danmarks Jægerforbund foreslår derfor, at små krat tillades i samme 
udstrækning som vildt-og bivenlige tiltag. 
 
Det undrer ligeledes Danmarks Jægerforbund at der i afsnit 3.4.1 støttebetingelser 
for slåningsbrak står; ”Du skal slå plantedækket mindst én gang i perioden 1. april 
til og med 30. april, så fremspiring af vedplanter forhindres”, og ”Du skal slå 
plantedækket mindst én gang i perioden 1. august til og med 25. oktober, og 
generelt forhindre fremspiring af vedplanter” Når de generelle støttebetingelser 
på omdriftsarealer afsnit 3.1 siger; ” På omdriftsarealer må der være op til 100 
enkeltstående træer eller buske på over én meter i højden pr. ha”. Da et 
brakareal er et omdriftsareal, er der altså mulighed for, at lade 100 enkeltstående 
træer og buske blive stående når man slår sine brakarealer, hvilket ikke kan 
udledes af de ovenstående støttebetingelser for slåningsbrak, hvor fremspiring af 
vedplanter skal forhindres. Teksten bør ændres så flere landmænd tør udnytte 
muligheden. 
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Af denne vejledning fremgår det som tidligere, at vildt-og bivenlige tiltag skal 
holdes fri for tilgroning med vedplanter. 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 omdriftsarealer. 
 
Danmarks Jægerforbund ønsker at gentage sidste års høringssvar vedrørende 
perioden, hvor sommerslåningen af brakarealer må foregå. Danmarks 
Jægerforbund mener at perioden bør afkortes, 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. 
 
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. Derfor har Danmarks Jægerforbund set frem til 
en ny landbrugsreform (CAP 2020), som skal levere på biodiversiteten i 
landbrugslandet. Danmarks Jægerforbund finder det derfor stærkt 
utilfredsstillende, at reformen udskydes endnu engang frem til 2023.  
 
 
 
 
 
Spørgsmål vedrørende høringssvaret eller ved behov for uddybende kommentarer, 
bedes rettet til Chefkonsulent, Natur-og vildtpleje samt Landbrug Jakob Bergmann 
Nielsen, Afdelingen for Rådgivning og Uddannelse. Telefon: 88 88 75 51. Mail: 
jbn@jaegerne.dk  
 
 
 
 
Venlig hilsen 
Danmarks Jægerforbund 
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