
 

 

1 

 

Danmarks Jægerforbund 
Molsvej 34 
8410 Rønde 
 
Tlf. + 45 88 88 75 00 
 
post@jaegerne.dk 
 
CRV-nr. 15 79 61 46 
 

 
xx dato 2016 
 

 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 
Landbrugsstyrelsen 
Landbrugsstøtte & Geodata 
Landbrugsstotte-geodata@llbst.dk  

 
 

 
 
 
 
 
 
Vedr.: Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til ekstensivering med 
slæt j. nr. 21-12232-000003 
 
Landbrugsstyrelsen v/Landbrugsstøtte & Geodata har den 8. oktober d.å. udsendt 
udkast til nærværende bekendtgørelse i offentlig høring, og i denne forbindelse 
ønsker Danmarks Jægerforbund at give følgende bemærkninger: 
 
Danmarks Jægerforbund opfordrer på det kraftigste, til at justere perioden hvor i 
landbrugeren forpligtes til at tage slæt. Slæt i juni måned kolliderer med 
højdepunktet for fødsel af rålam i begyndelsen af juni måned. Samt det faktum at 
rådyret har en ynglestrategi, hvor lammene gemmes (”hider-strategi”) de første to 
uger efter fødslen, og derfor bliver liggende skjult i marken, uanset hvilke farer 
der nærmer sig.  
 
Danmarks Jægerforbund henviser til nedenstående link for en mere detaljeret 
gennemgang af resultaterne fra det gennemførte ”projekt høstdrab af rådyr”. 
 
https://udgivelser.jaegerforbundet.dk/2017/foldere-og-tryksager/hoestdrab-af-
raadyr-analyse-af-hoestdrabsproblemets-omfang-i-danmark-samt-test-af-
dronebaaret-losurin-som-afvaergemiddel/?page=1  
 
 
Som det fremgår af nedenstående graf fra projektet, har en stor andel af rålam 
en betydelig risiko for at blive dræbt eller lemlæstet i forbindelse med slæt i 
juni måned.  
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Da denne ordning kan søges på kulstofrige jorde samt randarealer i ådale, er 
både rålam og småvildt ekstremt udsatte. Fordi arealerne oftest sammen med 
omgivende arealer vil udgøre en foretrukken biotop for vildtet i 
landbrugslandet. Derfor må der forventes en højere tæthed af vildt i de 
pågældende områder sammenlignet med intensiv drevne landbrugsarealer. 
  
Udover rålam vil agerhøns i særdeleshed også være udsat, når der tages slæt i 
perioden, hvor agerhønen ligger på rede og de første uger efter klækning, 
hvilket strækker sig frem til midten af juli. 
 
Danmarks Jægerforbund anbefaler derfor, at der tidligst må tages slæt under 
denne  ordning efter 15. juli for at beskytte vildtets yngel. 
 
 
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 
51/81 88 24 46. Mail: jbn@jaegerne.dk  
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