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Vedr.: Høring om Vejledning om Enkeltbetaling - februar 2009. 

 

I forbindelse med at Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har udsendt 

ovennævnte udkast til vejledning i høring, ønsker Danmarks Jægerforbund at indgive 

følgende kommentarer: 

 

Danmarks Jægerforbund kan med meget stor tilfredshed konstatere, at reglerne for GLM, 

for så vidt angår slåning af udyrkede landbrugsarealer hvert andet år, er lempet, i de 

tilfælde hvor plantedækket er omlagt med flerårige vildt- og bivenlige arter. (afsnit C4, 

side 53). At slåningen nu først skal foretages år tre efter en nyetablering af plantedækket, 

er af essentiel betydning for de natur- og vildtplejetiltag, som driften af de udyrkede 

landbrugsarealer i forvejen giver mulighed for. Stor anerkendelse herfra for, at I har lyttet 

til vore argumenter herom. 

 

Det foreslås i høringsmaterialet, at definitionen af lavskov strammes op, så arealer med 

lavskov etableret med det formål at skabe læhegn og vildtremiser ikke længere er 

støtteberettigede (afsnit A3 – side 42). Danmarks Jægerforbund anerkender, at 

muligheden for at udnytte de hidtidige regler til natur- og vildtpleje ikke er forenelig med 

essensen i enkeltbetalingsordningen. En lang række fristeder for den trængte 

agerlandsnatur har dog set dagens lys på grund af denne mulighed, og da de er anlagt 

efter gældende reglement, bør eksisterende lavskov - uanset at de nye krav ikke opfyldes 

- være støtteberettigede indtil niende år efter etablering. Det skal herefter ikke være 

muligt at forny støtterettigheden via den forudsatte rodsætning. 

 

Det er en kendsgerning, at agerlandsnaturen er under et stort pres, og fra såvel 

myndigheder, organisationer og private interessenter lægges der op til, at der skal 

udarbejdes en større nationalt koordineret indsats på området. I den daglige kontakt med 

jægere, hundefolk og lodsejere, der allerede nu på eget initiativ udfører et stort 

forvaltningsarbejde for markvildtet, afsløres igen og igen én stor og væsentlig 

begrænsning for, at plejen af agerlandsnaturen ikke allerede har en større udbredelse end 

tilfældet er p.t.:  

 

Udtagning af agerjord til vildt- og naturvenlige formål bremses af de medfølgende 

nødvendige administrative ændringer i forhold til enkeltbetaling og 
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gødningsregnskab, samt ikke mindst risikoen for sanktioner, hvis disse tiltag 

medfører overtrædelse af krydsoverensstemmelserne. 

 

En ekstensivering af et meget stort landbrugsareal vil således givetvis kunne opnås alene 

ved at tillade, at de 2-meters striber med insektvolde, barjord eller anden afgrøde, der 

beskrives i afsnit C1- side 52, 2. afsnit, kan udvides til at omfatte en større bredde (eks. 

tilsammen 12 m.). Herved undgås, at sådanne tiltag skal indmeldes under et nyt 

marknummer, hvor den samlede areal af tiltaget i øvrigt sjældent vil kunne nå op på de 

0,3 ha., der i afsnit A2 – side 41 angives som minimumsareal for en støtteberettiget mark. 

Hvor stor en andel af den samlede mark, der kan omfattes af denne ordning, må fastsættes 

ud fra konsekvensberegninger i. f. t. risiko for udvaskning af næringsstof. 

Resultatet af ovennævnte ændring vil være, at marken alene indmeldes med 

hovedafgrøden, men det bliver muligt uden yderligere administration, at implementere de 

generelle forvaltningstiltag, der anbefales for pleje af agerlandsnaturen – herunder de 

tiltag, der opereres med i forhold til biotopplanordningen (870 af 04/07 2007. Kapitel 6, § 

12 i Bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber) samt i diverse 

forslag til fremtidige støtteordninger under landdistriktsprogrammet. 

 

 

Venlig hilsen 

 
Ole Roed Jakobsen 
Formand 


