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Vedr.: Høring over udkast til bekendtgørelse om krav om etablering af 
målrettede efterafgrøder i planperioden 2021/2022  J.nr. 21-1260-000001. 
 
Landbrugsstyrelsen har den 28. juni 2021 udsendt udkast til ovenstående 
bekendtgørelse i offentlig høring, og i denne forbindelse ønsker Danmarks 
Jægerforbund at give følgende bemærkninger: 
 
Danmarks Jægerforbund er positiv overfor en målrettet regulering af landbruget. 
Men det ærgrer Danmarks Jægerforbund, at Landbrugsstyrelsen generelt set ikke 
forsøger samtidigt at udnytte potentialet for den største mulige effekt for den 
terrestriske biodiversitet, når Landbrugsstyrelsen implementerer krav om 
udlægning af efterafgrøder samt alternativer hertil.  
 
Danmarks Jægerforbund ønsker endnu en gang at påpege, vi finder det meget 
beklageligt, at nuværende lovgivning giver mulighed for at nedvisne eller mekanisk 
destruere efterafgrøder allerede fra 20. oktober, uanset om jordtypen på dette 
tidspunkt er omfattet af et generelt forbud mod jordbehandling. Danmarks 
Jægerforbund foreslår, at kemisk nedvisning og jordbehandling forbydes frem til 1. 
marts på alle arealer forud for vårsåede afgrøder. 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”.   
 
Når der indføres virkemidler som f.eks. målrettede efterafgrøder, bør det sikres, 
at sådanne virkemidler leverer den størst mulige multifunktionelle effekt. Derfor 
kan det undre, at implementeringen ikke tager højde for, at efterafgrøder samt 
alternativer hertil samtidigt skal have maksimal positiv effekt på biodiversitet og 
vildtets levesteder. 
 
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 
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