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Vedr.:  Høring af miljørapport over målrettet kvælstofregulering 2021 j. nr. 20-
1824-000021 
 
Miljø- og Fødevareministeriet har den 11. december 2020 udsendt ovenstående 
miljørapport i offentlig høring, og i den forbindelse ønsker Danmarks Jægerforbund 
at give følgende bemærkninger: 
 
Danmarks Jægerforbund er generelt positive overfor en målrettet regulering af 
landbruget. Men det er Danmarks Jægerforbunds opfattelse, at Landbrugsstyrelsen 
når der indføres krav mod et erhverv, bør sikre at kravet udformes således der 
opnås flest mulige samfundsmæssige gevinster ved at indføre kravet. 
 
Nærværende miljørapport konkluderer, at ”Den målrettede kvælstofregulering 
2021 vurderes i overvejende grad at bidrage til natur og biodiversitet i marine 
miljøer men ligeledes at bidrage begrænset men positivt til terrestrisk natur på 
landbrugsjorden og i jordbunden.” Der er således mulighed for at forbedre den 
målrettede kvælstofregulering, så der udover positiv effekt på vandmiljøet  og 
biodiversitet i marine miljøer, også opnås en god effekt på den terrestriske naturs 
biodiversitet. 
 
Miljørapporten konkluderer ligeledes, at ” Braklagte arealer har størst potentiale 
for positiv effekt på natur- og biodiversitet, som konsekvens af de relativt 
uforstyrrede forhold samt indvandring af planter.” I 2020 udgjorde brak langs søer 
og vandløb, flerårige energiafgrøder og braklagte arealer samlet mindre end 1 pct. 
af tilsagnene. Hvorimod efterafgrøder udgjorde 79 pct. af tilsagnene. Da 
efterafgrødernes effekt på terrestrisk biodiversitet er stærkt begrænset, og 
yderligere forringes af muligheden for at destruerer efterafgrøder allerede den 20. 
oktober, foreslår Danmarks Jægerforbund følgende forbedringer af den målrettede 
kvælstofregulering: 
 

• Kemisk nedvisning og jordbehandling af målrettede efterafgrøder forbydes 
frem til 1. marts  

 

• Bedre vægtning af alternativerne brak langs søer og vandløb, flerårige 
energiafgrøder og braklagte arealer. 

 
Spørgsmål vedrørende høringssvaret eller ved behov for uddybende kommentarer, 
bedes rettet til Jakob Bergmann Nielsen, Chefkonsulent, Natur- og vildtpleje samt 
Landbrug, Afdelingen for Rådgivning og Uddannelse. Telefon:88 88 75 51. Mail: 
jbn@jaegerne.dk  
 
 
 
 

6. januar 2021 

mailto:post@jaegerne.dk
mailto:miljobio@lbst.dk
mailto:jbn@jaegerne.dk


  Danmarks Jægerforbund      2 

 

 
 
Venlig hilsen 
Danmarks Jægerforbund 
 

 
Claus Lind Christensen 
Formand 
 
Direkte tlf. + 45 27 80 28 55 
E-mail clc@jaegerne.dk 

mailto:clc@jaegerne.dk

