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Vedr.: Høring af forslag til ny forbudsperiode mod slåning på braklagte arealer 
(og markbræmmer) fra år 2023 (CAP2020) 
 
Landbrugsstyrelsen har den 25. maj d.å. udsendt en række forslag til en ny 
forbudsperiode, der skal gælde under den kommende landbrugsreform, og i denne 
forbindelse ønsker Danmarks Jægerforbund at give følgende bemærkninger: 
 
Danmarks Jægerforbund bakker til fulde op om anbefalingerne om implementering 
af slåningsbak som biodiversitetsvirkemiddel i boks 2 på side 37 i rapport om 
’Biodiversitetsvirkemidler på danske landbrugs- og skovrejsningsarealer’ fra Aarhus 
Universitet, og dermed også en forbudsperiode fra  1. april – 1. oktober. Danmarks 
Jægerforbund mener Landbrugsstyrelsen ,som Aarhus Universitet angiver, bør 
overveje slåning i februar- marts måned, da denne periode er optimal i forhold 
både vildt og generel biodiversitet på arealerne. Danmarks Jægerforbund er 
uforstående overfor Landbrugsstyrelsens  argument, om at perioden ikke bør ligge 
tidligere end 1.april, pga. hensyn til kontrol og sagsbehandling. 
 
Danmarks Jægerforbund er enige med Landbrugsstyrelsen i, at der med en 
forlængelse af slåningsforbuddet skal laves en undtagelse, for arealer hvor der 
etableres en blomsterblanding. 
 
Som Aarhus Universitet anfører, kan slåningsbrak med fordel kombineres med de 
virkemidler, vi kender som vildt- og bivenlige tiltag, som bidrager til højere 
biodiversitet i brakmarkerne. En udfasning af de vildt- og bivenlige tiltag i 
forbindelse med implementering af CAP reformen 2020+ vil i særdeleshed forringe 
brakmarkernes kvalitet som levested. Fordi det netop er på brakmarkerne, at 
jægere og landmænd, under de nuværende regler, har de bedste og mest u-
bureaukratiske muligheder for anlægge vildt- og bivenlige tiltag. Uden at skulle 
tænke på at fradrage tiltaget i gødningskvoten eller indtegne arealer uden 
landbrugsaktivitet, som Landbrugsstyrelsen forventer under den kommende 
arealmodel. 
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Spørgsmål vedrørende høringssvaret eller ved behov for uddybende kommentarer, 
bedes rettet til Chefkonsulent Jakob Bergmann Nielsen, Natur- og vildtpleje samt 
landbrug, Telefon: 88 88 75 51; mobil: 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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