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Vedr.: Høring af vejledningen om pligtige og husdyrefterafgrøder og 
dyrkningsrelaterede tiltag for planperioden 2022/2023.j.nr. 22-1361-000001 

 
Landbrugsstyrelsen har den 20. januar 2022 udsendt udkast til nærværende 
bekendtgørelse i offentlig høring, og i denne forbindelse ønsker Danmarks 
Jægerforbund at give følgende bemærkninger: 
 
Danmarks Jægerforbund ønsker som i vores høringssvar til Bekendtgørelse om 
næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget for 
planperioden 2022/2023 at påpege, vi finder det meget uheldigt, at nuværende 
lovgivning giver mulighed for at nedvisne, destruere og jordbehandle arealer med 
efterafgrøder allerede fra 20. oktober, uanset om jordtypen på dette tidspunkt er 
omfattet af et generelt forbud mod jordbehandling, og at der på dette tidspunkt 
stadig kan være vækst i efterafgrøderne.  
 
Danmarks Jægerforbund mener, at landbrugsstyrelsen bør forsøge at udnytte 
potentialet for den største mulige effekt for såvel den terrestriske, som den marine 
biodiversitet ved implementering af Bekendtgørelse om næringsstofreducerende 
tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget for planperioden 2022/2023 og 
tilhørende vejledning. 
 
Danmarks jægerforbund foreslår derfor at: 
 

• Kemisk nedvisning og jordbehandling af alle typer efterafgrøder forbydes 
frem til 1. marts  

 

• Bedre vægtning af alternativerne brak langs søer og vandløb, flerårige 
energiafgrøder og braklagte arealer. 

 

• Kemisk nedvisning af ukrudt og spildfrø, og jordbearbejdning forud for 
vårsåede afgrøder forbydes frem til 1. februar. 

 
Danmarks Jægerforbund glæder sig over, at der i vejledning gøres opmærksom på 
at områder udlagt med vildt- og bivenlige tiltag på brakarealer, der ikke opfylder 
kravet til plantedække, ikke kan tælle med som alternativer til efterafgrøder. DJ 
påpeger samtidigt, at vejledningen ligeledes bør forholde sig til arealer med 
efterafgrøder, hvor på der er udlagt vildt- og bivenlige tiltag, da DJ desværre har 
modtaget henvendelser fra frustrerede landmænd, som ved efterafgrødekontrol har 
fået underkendt områder af marken med vildt- og bivenlige tiltag. 
  
Spørgsmål vedrørende høringssvaret eller ved behov for uddybende kommentarer, 
bedes rettet til chefkonsulent, Natur- og vildtpleje samt Landbrug Jakob Bergmann 
Nielsen, Afdelingen for Rådgivning og Uddannelse. Telefon: 88 88 75 51/81 88 24 46. 
Mail: jbn@jaegerne.dk  
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