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Rødovre, d. 24. maj 2011

Vedr. Høring af udkast til ændring af bekendtgørelse om bygge- og
beskyttelseslinjer – flerårige energiafgrøder
I forbindelse med, at Naturstyrelsen har udsendt udkast til ændring af
bekendtgørelse om bygge- og beskyttelseslinjer i høring, har Danmarks
Jægerforbund følgende bemærkninger:
Jf. bekendtgørelsens §4 er det tidligere forbud mod tilplantning inden for
naturbeskyttelseslovens sø- og åbeskyttelseslinje ikke gældende for flerårige
energiafgrøder, som plantes uden for udpegede internationale
naturbeskyttelsesområder. De tilladte energiafgrøder: pil, poppel, rødel, ask og
hassel må plantes enten i ren eller blandet bestand og høstes hvert femte år.
Danmarks Jægerforbund er stærkt imod denne lempelse af naturbeskyttelseslovens
§ 16, stk. 1. Jægerforbundet finder, at åer og søer er at betragte som naturlige
ledelinjer i det danske landskab. De smukke åbne ådale, vidner om istidernes
påvirkning og er et historisk element i det danske landskab.
Jægerforbundet frygter fremover endeløse tætte rækker af pile- og poppelhegn som
store bræmmer langs ferske vande og i ådale. Levende mure på kryds og tværs
gennem vores land. Både pil og poppel er særdeles hurtigvoksende vedplanter og
kan på gode år vokse et par meter på en vækstsæson. Når krav til høsten kun er
hvert femte år, vil der kunne nå at etableres markante hegnsbælter
Jægerforbundet går ind for etablering af levende hegn, som historisk har haft til
hensigt at skabe læ og øge udbyttet på marker, men oplægget til flerårige afgrøder
indenfor sø- og åbeskyttelseslinjer vil skabe en, efter jægerforbundets holdning,
uønsket ændring af landskabet.
Det er ikke let at forsvare bløde landskabsæstetiske værdier, men Jægerforbundet
ønsker alligevel, med dette høringssvar; at udtrykke; at et landskab uden
muligheden for at kunne skue ud over mark og enge og lade øjet fange et glimt af
vandspejl, er et fattigt landskab. En handling som i fremtiden ikke længere vil være
mulig med søer og åer skjult bag tætte energiafgrøde-bælter.
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