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Vedr.: Høring over bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede
tiltag – j. nr. 15-4112-000004..
NaturErhvervstyrelsen har den 27/4 2015 udsendt udkast til ”Bekendtgørelse om
plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag” i offentlig høring, og i denne
forbindelse ønsker Danmarks Jægerforbund at give følgende bemærkninger:
Braklagte arealer angives i § 7, 1) at skulle være etableret med græs for at kunne
opfylde kravet som alternative efterafgrøder. Dette er en meget stor konflikt med brak,
der udlægges for at opfylde MFO-krav om biodiversitet. Her arbejdes der fra
interesseorganisationernes side på, at det tillades at udføre vildt- og bivenlige tiltag
(barjordsstriber, insektvolde og blomsterstriber) ud over det, der normalt er tilladt
ifølge grundbetalingsreglerne.
Det må formodes, at landmændene udlægger deres brak, så de opfylder så mange
forpligtelser som muligt samtidig, hvorfor nærværende bestemmelse om græsdække i
praksis vil fjerne motivationen for at optimere MFO-brakken for øget biodiversitet.
Derfor beder Danmarks Jægerforbund om, at det genovervejes, om græs er et
nødvendigt plantedække for, at brak kan gælde som efterafgrøde. Det bør gælde, at
reglerne for plantedække på MFO-brak også altid opfylder kravet som efterafgrøde.
Danmarks Jægerforbund bifalder i øvrigt, at der sker en pasende regulering af
landbrugsdriften af hensyn til natur, miljø og klima, men påpeger vigtigheden af, at de
anvendte metoder er enslydende mellem de respektive bekendtgørelser, så deres
anvendelse bliver praktisk mulige. Dette understøttes i høj grad via det udsendte
høringsudkast, hvorved driftstiltag ensrettes mod at kunne opfylde flere forskellige
forpligtelser samtidig.
Muligheden for at udså honningurt og cikorie som efterafgrøde er en naturmæssig
fordel, selv om muligheden for ompløjning af efterafgrøden om efteråret modvirker
den fulde natureffekt af disse arter.
Det er en stor praktisk forbedring, at arealer langs vandløb og søer kan braklægges ud
til 20 m. Det betyder, at den tvungne randzone kan udvides og rettes ud til en lige

Danmarks Jægerforbund
Højnæsvej 56
Dk-2610 Rødovre

linje, der arronderes den tilstødende mark, samtidig med en yderligere beskyttelse af
vandmiljøet.
Ved spørgsmål vedrørende høringssvaret eller ved behov for uddybende kommentarer,
bedes henvendelse rettet til jagtkonsulent Bent Rasmussen, Afd. For Rådgivning og
Uddannelse. Telefon: 8888 7502 eller 2780 2858. Mail: bor@jaegerne.dk
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