
 

 

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 
 

 

Landbrugsstyrelsen 
Landbrugsstøtte og Geodata 
Landbrugsstotte-geodata@lbst.dk  

 
 
 
 
 
 
 
 
Vedr.: Høring over udkast til Vejledninger om Grundbetaling og Grøn Støtte 
2022, J.nr. 21-1329-000002 
 
Landbrugsstyrelsen har den 13. januar d.å. udsendt udkast til nærværende udkast 
til vejledning i offentlig høring, og i denne forbindelse ønsker Danmarks 
Jægerforbund at give følgende bemærkninger: 
 
Danmarks Jægerforbund opfordrer til, at det fremgår tydeligt af vejledningen, at 
vildt- og bivenlige tiltag også skal fradrages, når arealer med efterafgrøder 
opgøres, da vi har oplevet stor frustration når vildt- og bivenlige tiltag underkendes 
ved kontrol af efterafgrøder, f.eks. ved overlap mellem pligtige efterafgrøder og 
MFO efterafgrøder. 
 
Danmarks Jægerforbund ser frem mod implementeringen af CAP reformen og den 
danske strategiske CAP-plan i 2023, som byder på nye muligheder for at tilgodese 
biodiversitet i landbrugslandet. Men også en række udfordringer omkring det 
samlede regelsæts kompleksitet for landbrugeren, og manglende målretning mod 
arter som er i tilbagegang i landbrugslandet. Danmarks Jægerforbund ønsker derfor 
i dette høringssvar at fokusere på problemstillinger, der også rækker ind i den 
kommende reformperiode. 
 
Danmarks Jægerforbund ønsker at gentage tidligere høringssvar vedrørende 
perioden, hvor sommerslåningen af brakarealer må foregå. Danmarks 
Jægerforbund mener at perioden bør ændres. I rapport om 
’Biodiversitetsvirkemidler på danske landbrugs- og skovrejsningsarealer’ fra Aarhus 
Universitet, anbefales en forbudsperiode fra 1. april – 1. oktober  Begrundelsen for 
at vente med at påbegynde slåning skal findes i, at mange blomster og urter ikke 
er færdige med sin blomstring allerede den 1. august. En slåning tidligt i perioden 
vil dermed destruere vigtige fødekilder for bestøvere. Ligeledes af hensyn til 
blomstrende planter på brakarealer anbefales det, at forårsslåning kan udføres 
allerede i februar og marts. 
 
Danmarks Jægerforbund ønsker fortsat at påpege, vi finder det meget uheldigt, at 
nuværende lovgivning giver mulighed for at nedvisne, destruerer og jordbehandle 
arealer med efterafgrøder allerede fra 20. oktober. Et tema som også er aktuelt i 
den kommende danske strategiske CAP- plan hvor f.eks. målrettede efterafgrøder 
indgår som eco-scheme. Urørte stubmarker og efterafgrøder tilbyder et godt 
levested til åbenlandsarterne i landbrugslandet hen over vinteren, hvilket kan 
medvirke til opfyldelse af den kommende reforms målsætning om biodiversitet.  
Derfor fastholder Danmarks Jægerforbund at kemisk nedvisning og mekanisk 
destruktion af alle efterafgrøder forbydes frem til 1. marts. 
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Spørgsmål vedrørende høringssvaret eller ved behov for uddybende kommentarer, 
bedes rettet til chefkonsulent, Natur- og vildtpleje samt Landbrug Jacob Bergmann 
Nielsen, Afdelingen for Rådgivning og Uddannelse. Telefon: 88 88 75 51/81 88 24 
46. Mail: jbn@jaegerne.dk  
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