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Vedr.: Høring: Supplerende miljørapport over justeret forslag til den danske 
CAP-plan 2023-27 
 
Landbrugsstyrelsen har den 11. november d.å. udsendt ovennævnte supplerende 
miljørapport og justeret forslag til strategisk CAP- plan  i offentlig høring, og i den 
forbindelse ønsker Danmarks Jægerforbund at give følgende bemærkninger: 
 
Danmarks Jægerforbund fastholder sit høringssvar fra første høringsrunde. Første 
høringssvar medsendes som bilag. Danmarks Jægerforbund ønsker at supplere dette 
med nedenstående bemærkninger til denne supplerende høring, samt 
Landbrugsstyrelsens bemærkninger, i ”Notat om høringssvar fra offentlig høring af 
miljøvurdering over forslag til den danske CAP-plan 2023-27” vedr. dele af Danmarks 
Jægerforbunds høringssvar i første høringsrunde. 
 
GLM krav 8  
 
Danmarks Jægerforbund opfordrer fortsat til, at der sikres den størst mulige effekt 
på biodiversiteten i landbrugslandet af GLM 8 kravet, og at fremtidige aktivitetskrav, 
slåningsfrister, krav til plantedække mv. tilpasses formålet om at forbedre 
biodiversitet i landbrugslandet.  
 
Danmarks Jægerforbund bemærker, at landbrugsstyrelsens besvarelse i høringsnotat 
til første høring må bero på en misforståelse. Landbrugsstyrelsen svarer ” at det ikke 
er muligt i henhold til EU rammerne at tilpasse aktivitetskrav med henblik på at 
forbedre biodiversiteten i landbrugslandet, da det skal sikres, at landbrugs-
arealerne anvendes landbrugsmæssigt med udførelse af landbrugsaktiviteter eller 
opretholdes i landbrugsmæssig stand”. Danmarks Jægerforbund anfægter dette 
svar, fordi ikke produktive elementer under GLM 8 kravet, ikke må anvendes 
landbrugsmæssigt, og har til formål at  forbedre biodiversiteten i landbrugslandet. 
GLM 8 kravet kan bla. opfyldes via brak, hvorfor det er afgørende at aktivitetskrav 
med videre, netop understøtter formålet med GLM 8 kravet    
 

Eco-scheme ekstensivering med slæt: 

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, hvilket den 
ekstensiverede drift af arealerne ligeledes bidrager positivt til. Derfor må der 
forventes en højere tæthed af vildt i de pågældende områder sammenlignet med 
intensiv drevne landbrugsarealer. Når Landbrugsstyrelsen med et økonomisk 
attraktivt eco-scheme, skaber en positiv forbedring af de pågældende arealers værdi 
som levested for landbrugslandets vildt, hvilket Danmarks Jægerforbund hilser 
velkomment, bør Landbrugsstyrelsen også være klar til at påtage sige den etiske og 
moralske forpligtigelse, at sikre rammerne for driften af arealerne ikke resulterer i 
øget risiko for at skade det vildt, der naturligt tiltrækkes og bruger ekstensive 

arealer som ynglebiotop. 
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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. 

Danmarks Jægerforbund gør opmærksom på at 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.  

 

Eco-scheme biodiversitet og bæredygtighed: 

Landbrugsstyrelsen skriver i høringsnotat til første høring som svar til Danmarks 
Jægerforbund at: ”Formålet med eco-scheme for biodiversitet og bæredygtighed er 
at forbedre levesteder generelt for en lang række dyr og insekter, hvorfor det ikke 
vil være hensigtsmæssigt kun at målrette de rødlistede arter”. 

Danmarks Jægerforbund mener fortsat, at dette eco-scheme bør målrettes specifikt 
mod rødlistede fugle i landbrugslandet, fordi netop disse arter er presset som følge 
af den landbrugspolitik, der har været ført gennem tiden. Ligeledes er det 
almindeligt kendt at f.eks. den rødlistede agerhøne regnes som indikatorart for 
biodiversitet i landbrugslandet. En målrettet indsats for de rødlistede arter i 
landbrugslandet vil således sikre, at eco-scheme for biodiversitet og bæredygtighed 
lever op til sit formål og forbedrer levesteder generelt for en lang række dyr og 

insekter, der netop indgår i landbrugslandets fødekæde. 
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Danmarks Jægerforbund fastholder desuden, at der bør stilles særlige betingelser 
ved udlægning af slåningsbrak, under dette eco-scheme, da betalingen for at gå 
videre end GLM 8 kravet ikke blot bør være kvantitativt, men også have kvalitativt 

mål. Danmarks Jægerforbund henviser i øvrigt til første høringssvar. 

Bruttoarealmodellen 

Den nye bruttoarealmodel giver en ny mulighed i værktøjskassen, og det er særdeles 
positivt, at der gives mulighed for 20 pct. af den enkelte mark uden 
landbrugsaktivitet. Danmarks Jægerforbund så gerne, som anført i første 
høringssvar, at denne andel var langt højere. Danmarks Jægerforbund er fortsat 
bekymrede over, om bruttoarealmodellen bliver en administrativ meget tung ordning 
i forhold til f.eks. krav til indtegning, kontrol mv. Hvilket den nye, og unødvendige, 
øvre grænse på 0.5 ha. for småbiotoper under bruttoarealmodellen underbygger. 

 
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  
 
 
Venlig hilsen 
Danmarks Jægerforbund 
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