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Torsdag den 8. december 2011

Vedr.:
Høring om ny bekendtgørelse om god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM).
FødevareErhverv har udsendt udkast til ny bekendtgørelse om god landbrugs- og
miljømæssig stand (GLM) i høring, og i denne forbindelse ønsker Danmarks
Jægerforbund at give følgende bemærkninger:
Udkastet skal først og fremmest roses for en klar forbedring i sin strukturelle opbygning,
hvilket gør rækkefølgen og inddelingen af kapitler logisk og læsevenlig.
Danmarks Jægerforbund finder det desuden meget positivt, at der tydeligvis forsøges at
forberede en tilpasning af enkeltbetalingslovgivningen med de kommende støtteordninger
til implementering af Vand og Naturindsatsen. Denne proces ser vi frem til med store
forventninger.
Følgende forslag til rettelser og tilføjelser til udkastet skal dog nævnes:
I den gældende § 3 Stk. 2. står at: Etableret plantedække kan retableres i perioden fra den
15. april til den 31. maj under forudsætning af, at reglerne om slåning i § 4, stk. 2, er
overholdt.
Denne bestemmelse er fjernet i det nærværende udkast. Dette er meget uheldigt, da netop
denne mulighed udnyttes i markvildtforvaltningen, som en vigtig mulighed for at skabe
forbedrede forhold for agerlandsfaunaen. Formuleringen bør derfor også indgå i den
kommende bekendtgørelse, da den ikke umiddelbart dækkes af § 3 Stk. 2, 3), der
indeholder muligheden for at udføre de samme faunaforbedrende tiltag, som tillades i de
dyrkede marker.
Vi har tidligere anført ønsket om, at det tidligste tidspunkt for slåning af udyrkede marker
og græsarealer bør udsættes til 1. august af hensyn til vildtets yngel og opretholdelse af
den blomstrende flora for bier og insekter.
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Argumenterne for, at dette ikke i alle tilfælde er muligt for landbruget at overholde,
anerkendes, men det opfordres til, at det anføres i bekendtgørelsen, at slåningstidspunktet
om muligt bør udskydes til sent i perioden af nævnte årsager.
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