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Behov for øget politisk fokus på vildtvenlige høstmetoder 

Hvert år går et større antal dyr til i forbindelse med især forårets grønthøst. Derfor vil 
Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Jægerforbund, Dyrenes Beskyttelse og 
Landbrug & Fødevarer endnu en gang i fællesskab sætte fokus på området og opfordre 
til, at man fra politisk side afsætter de nødvendige ressourcer til at finde holdbare og 
praktisk anvendelige løsninger. 

Problemstillingen er ikke ny, og vi har som organisationer gentagne gange - både hver for 
sig og i fællesskab - peget på behovet for handling, der kan være med til at mindske an-
tallet af påkørsler i forbindelse med høst. Det er ofte harekillinger og rålam, der kommer 
til skade eller omkommer ved kontakt med høstmaskinerne, men problemet berører også 
jordrugende fugle, padder, krybdyr og smågnavere. 

Vores organisationer er enige om, at der er tale om et væsentligt etisk og dyreværns-
mæssigt problem, som formodentlig for nogle arter kan betyde en negativ påvirkning af 
bestandenes størrelse. Vi er også enige om, at det er en fælles opgave at finde løsninger, 
der kan give bedre muligheder for at minimere omfanget af skadede og dræbte dyr.  

Det er i sidste ende landmændene, som driver jorden, der har ansvaret for at udmønte 
løsninger i praksis, og derfor er det vigtigt i samarbejde med landbruget at bygge videre 
på den eksisterende indsats i forhold til at rådgive og vejlede landmænd og maskinførere 
i, hvordan de bedst kan minimere problemet. Udfordringen er dog, at de aktuelt kendte 
foranstaltninger ikke i tilstrækkelig grad er udviklet til praktisk operationel brug, og derfor 
ikke i nødvendigt omfang tages i anvendelse.  

Der er derfor et behov for at igangsætte en konkret afprøvning og videreudvikling af løs-
ningsmuligheder, der er forenelige med moderne landbrugsdrift, og som på realistisk vis 
kan bruges i forbindelse med det konkrete markarbejde. Samtidig vil man med fordel 
kunne inddrage erfaringer fra vores nabolande. 

Der er ikke pt. afsat midler til et sådant arbejde, men det vil være afgørende for den vi-
dere indsats på området, at det igangsættes, og at der sker nærmere undersøgelse af ef-
fekten af forskellige tiltag.  
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Vi skal derfor opfordre til, at Miljø- og Fødevareudvalget i fællesskab vil drøfte problem-
stillingen og være med til at sikre, at der findes de nødvendige ressourcer til at sikre en 
fremtidig indsats for sikre vildtvenlige høstmetoder.  

 

Med venlig hilsen  

 

Danmarks Jægerforbund   Danmarks Naturfredningsforening 
Formand Claus Lind Christensen  Præsident Maria Reumert Gjerding 
 

 

     

Dyrenes Beskyttelse    Landbrug & Fødevarer 
Direktør Britta Riis    Viceformand Thor Gunnar Kofoed  
 
 


