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Vedr.: Høring af ny lov om randzoner.
FødevareErhverv har udsendt udkast til ny lov om randzoner i høring, og i den
forbindelse ønsker Danmarks Jægerforbund at give følgende bemærkninger:
Danmarks Jægerforbund anser randzonerne som et meget betydende natur- og
miljøbeskyttende element i det åbne danske landskab og hilser derfor den kommende lov
velkommen. Vi ønsker dog at bidrage med nogle kommentarer, der kan medvirke til at
kvalificere den naturforbedrende effekt randzonerne.
Loven indeholder mulighed for, at randzoner kan anvendes til dyrkning af energiafgrøder.
Da det forudsættes, at tilplantningen af energiafgrøderne er underlagt samme regler som
resten af det dyrkede areal, f. eks. Naturbeskyttelsesloven, ser vi en klar naturforbedrende
effekt af denne mulighed, hvis randzonernes fremtidige drift sammenlignes med en
hidtidig intensivt dyrket kornafgrøde.
De kendte dyrkningserfaringer med energiafgrøder har vist, at et fornuftigt driftsresultat
er betinget af en intensiv dyrkningspraksis. Når der i lov om randzoner, jf. lovens
hovedformål anføres, at energiafgrøder i randzonerne ikke undtages af forbud mod
sprøjtning og gødskning, må det konkluderes, at energiafgrøder ikke vil kunne dyrkes i
randzonerne med en betydende økonomisk gevinst som hovedformål.
Vi anbefaler at valget af tilladte afgrødetyper i randzonerne prioriteres, så det biologiske
og landskabsæstetiske element bevares. Det opnås ved at indskrænke listen over
godkendte energiafgrøder til hjemmehørende arter dvs. kun naturligt hjemmehørende
arter af pil samt eg, ask, hassel og rødel.
Herved opnår man, at randzonerne udvikler sig til en oprindelig dansk naturtype med god
understøttelse af ønsket om biodiversitet. Biomasseproduktionen vil måske være lavere
end ved anvendelse af energipilekloner, popler eller eksotiske græsarter, men der vil
stadig med overvejende sandsynlighed kunne opretholdes en udgiftsneutral drift af
randzonen. Dels vil naturindholdet i randzoner tilplantet med hjemmehørende arter være
højere end ved ikke-hjemmehørende og dels undgår vi risikoen for, at fremtidens
landskab langs vore vandløb domineres af bevoksninger, der ikke er typiske for
Danmark.
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Af lovforslagets bemærkning afsnit 4 fremgår det, at randzonearealerne vil være
underlagt rydningspligt. Jægerforbundet finder det ærgerligt, at der ikke tillades en
blivende vækst af naturligt hjemmehørende energiafgrødearter.
Praktisk er det vanskeligt at skulle beskære afgrøder i disse randzoner, som ofte er
sumpede, med hældning og til tider vand-overdækkede områder. Det vil derfor være
svært at komme til med tungt maskinel. Biologisk er gevinsten ved træernes
skyggegivning af vandet i søer og langs vandløb stor, ligesom effekten af de bevoksede
randzoner som spredningskorridorer for flora og fauna vil være markant.
Danmarks Jægerforbund anbefaler af ovenstående grunde, at kravet om rydningspligt af
randzonerne frafaldes.
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