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NaturErhvervstyrelsen  

Center for Jordbrug, Økologi  

Nyropsgade 30  

1780 København V  

E-mail: okologi@naturerhverv.dk  
 

D. 14.  August 2012  
                                                                                                                

Vedr.: Høring over bekendtgørelse om reglerne i lov om randzoner. 
 
NaturErhvervstyrelsen har den 10. juli 2012 udsendt udkast til bekendtgørelse om 
reglerne i lov om randzoner i høring, og i denne forbindelse har Danmarks Jægerforbund 
følgende bemærkninger.  
 
Jægerforbundet synes, at den overvejende gevinst med bekendtgørelsen om reglerne i 
lov om randzoner er muligheden for etableringen af vildt/biodiversitetsforbedrende 
tiltag i disse zoner. Danmarks Jægerforbund anerkender høringsudkastet og tager til 
efterretning, at det bliver muligt at omlægge vedvarende græs i randzoner hvert 7. år. 
Der synes dog at være et behov for at præcisere etableringen og den fremtidige drift af 
randzonerne yderligere. 
 
På www.naturerhverv.dk findes et fakta-ark, der viser, hvad man må i randzonerne. Her 
angives, at randzonerne skal drives i henhold til GLM for enten udyrkede arealer eller 
vedvarende græsarealer alt efter arealets respektive status.  
 
Jægerforbundet synes det er ærgerligt, at man vælger at benytte en gældende ordning 
(GLM) i definitionen af reglerne for randzonerne. Dette skyldes, at en række GLM regler 
er en hindring for at kunne tilgodese vildtet optimalt, tillige med at reglerne kan virke 
uklare. Udyrkede arealer skal f.eks. omlægges mindst hvert 5. år for at undgå at vokse sig 
ind i status som vedvarende græs jf. GLM. Betyder det så, at en sådan omlægning, når det 
kommer til randzoner er tilladt eller ønskes randzonerne udviklet til vedvarende 
græsarealer? 
 
Jf. reglerne for GLM for udyrkede arealer findes der mulighed for at etablere såkaldte 
insektvolde som faunaforbedrende tiltag. Det bør, som vejledning til lodsejerne, 
præciseres, at dette stadig er et tiltag, der kan etableres under udlægning hhv. 
omlægning af randzonerne, og at dette tiltag stadig undtages fra kravet om årlig slåning 
af plantedækket, så længe opvækst af vedplanter forhindres.  
 
En insektvold i randzonen fungerer som en yderligere beskyttelse at vandmiljøet mod 
afløb/udvaskning fra den tilstødende markdrift. Jægerforbundet vil derfor foreslå, at 
NaturErhverv i tilknytning til bekendtgørelsen om reglerne i lov om randzoner indsætter 
en kort beskrivelse med illustrerende tegning, der fortæller, hvordan randzonerne kan 
bruges som et biodiversitetsforbedrende element.  
 
Jægerforbundet giver herunder et eksempel på, hvordan en skitse af naturvenlig drift af 
randzonerne kan illustrere randzonen som biodiversitetsforbedrende element: 
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Jægerforbundet opfordrer desuden til en generel fravigelse af GLM kravet om slåning af 
randzonernes plantedække, dog med undtagelse af vedplanter, som fortsat bør 
forhindres i opvækst. Dette igen af hensyn til vildtet. Randzonerne sidestilles således 
med bi- og vildtvenlige foranstaltninger, der i GLM netop er undtaget kravet om slåning, 
så længe de fremkommer i striber af maksimalt 10 meter. 
 
Afslutningsvist ønsker Jægerforbundet at påpege, at fakta-arkene samt hjemmesidens 
link til spørgsmål og svar om randzonerne giver en række informationer, som ikke 
fremgår i bekendtgørelsen. Dette gælder bl.a. angivelser af plantedække i randzonen 
samt, at randzonerne skal anmeldes som separate marknumre. Vigtig information som 
kræver en mere officiel udmelding. 
 
Danmarks Jægerforbund håber, at NaturErhvervstyrelsen vil rette henvendelse, såfremt 
de har spørgsmål i relation til vildt og natur. Jægerforbundet har en stor fagstab af 
kompetente folk, der gerne hjælper med kyndig rådgivning. 
 
 
Med venlig hilsen 

 
Claus Lind Christensen 
Formand 
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