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12. januar 2023  

 

 

Vedr. 2 høringer over Vejledning om konditionalitet - dyreområdet; Vejledning om konditionalitet 

- miljøområdet, j.nr. nr. 22-2915-000013.  

 

Landbrugsstyrelsen har den 23. december 2022 udsendt ovenstående udkast til vejledninger i 

høring, og i denne forbindelse ønsker Danmarks Jægerforbund, Dansk Ornitologisk 

Forening/BirdLife Danmark og Danmarks Biavlerforening (i det følgende ’foreningerne’) at afgive 

følgende bemærkninger: 

 

Indledningsvist skal foreningerne dog grundet det meget store antal høringer hen over juleferien og 

den meget komplekse struktur, hvor de forskellige høringer griber ind over hinanden, forbeholde 

sig at fremkomme med supplerende bidrag i det videre arbejde med udvikling af ordningerne under 

den nye CAP-plan. 

 

Samtidig skal foreningerne opfordre til, at Landbrugsstyrelsen tager initiativ til en mere koordineret 

beskrivelse af de mange nye og videreførte ordninger, eksempelvis ved at medtage dem alle i 

’Vejledning om grundbetaling og tilskudsberettigede arealer’, så det bliver tydeligt for ikke mindst 

landbrugere og deres konsulenter hvilke ordninger, der kan benyttes hvor og hvordan – gerne også 

med referencer til ’Vejledning om konditionalitet’ 

 

Til vejledning om konditionalitet afsnit GLM 8.1.2 omhandlende småbiotoper: 

 

Af vejledningen fremgår det, at man ikke må jordbehandle og udføre slåning på de omhandlede 

småbiotoper. Dermed har Landbrugsstyrelsen de facto forbudt de to mest værdifulde vildt- og 

bivenlige tiltag i agerlandsarternes yngletid. Netop barjordstriben og de kortklippede græsstriber 

sikrer vildtet og dets yngel soleksponerede levesteder i småbiotopernes og brakmarkernes høje 

vegetation i sommerhalvåret.  

 

Soleksponerede arealer er afgørende for ynglens overlevelse efter regnperioder. Vi ønsker at 

påpege, disse tiltag ikke bør tolkes som produktion og beder Landbrugsstyrelsen revurdere dette.  

 

På Landbrugsstyrelsens hjemmeside fremgår desuden følgende ”Vær opmærksom på at 

’barjordsstriber’ og ’harestriber’ (kortholdte græsstriber), som tidligere var en del af begrebet ’vildt- og 

bivenlige tiltag’, fremover ikke kan betragtes som en hel småbiotop, hvis småbiotopen indgår i 

opfyldelsen af GLM 8-kravet”. Skal dette forstås således, at barjordsstriber og harestriber alligevel 

kan indgå som en del af en småbiotop, men ikke alene udgøre en småbiotop?  
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Vi foreslår, at man på arealer, som ligger brak, eller er indtegnet som småbiotoper, uanset ordning, 

giver mulighed for 20 pct. fleksibilitet med vildt- og bivenlige tiltag uden særskilt indtegning, da de 

vildt- og bivenlige tiltag kun øger biodiversiteten på arealerne, hvilket jo er formålet med GLM 8-

kravet, og på ingen måde har karakter af produktion. 

 

Allerhelst så foreningerne, at der slet ikke var krav om plantedække på brakarealer, hverken under 

GLM8 eller i f.t. konditionalitet i f.m grundbetaling. Brak, der vokser fra barjord, vil have langt større 

biodiversitetsmæssig effekt. 

 

I vejledningen nævnes det, at vildt- og bivenlige tiltag (lærkepletter, urtestriber og urørte 

vildtstriber) også kan anmeldes som småbiotop. I den forbindelse bedes Landbrugsstyrelsen 

uddybe, hvad begrebet urtestriber dækker over? Er det svarende til ”vildtstriber”, som nævnes på 

Landbrugsstyrelsens hjemmeside? Og skal det i den forbindelse forstås således, at det er tilladt at 

så vildtstriber i småbiotoper til GLM 8?  

 

Vi undrer os, hvis det ikke er tilladt at så vildt- og bivenlige blandinger på arealer anmeldt som 

småbiotoper, da dette ikke kan udgøre en landbrugsaktivitet med karakter af produktion. Vi finder 

det unødvendigt kompliceret, hvis man er nødsaget til at skifte mellem blomsterbrak og 

småbiotoper, hvis man ønsker at forbedre biodiversitet ved udsåning af fx flerårige vildt- og 

bivenlige blomsterblandinger. 

 

Med hensyn til lærkepletter, som er et veldokumenteret virkemiddel, der øger lærkens ynglesucces, 

finder vi det problematisk, at lærkepletter skal være mindst 100 m2 for, at de kan anmeldes som 

småbiotop. I praksis er lærkepletter normalt langt mindre måske 20-40 m2. 

 

Vi ønsker desuden at påpege, at det bør være et krav, at der anvendes hjemmehørende samt 

egnskarakteristiske arter ved tilplantning af småbiotoper med vedplanter for at sikre højest mulig 

effekt på biodiversiteten. Ydermere anbefaler vi, at der ved tilplantning fortrinsvist anvendes buske 

og halvbuske fremfor træer. 

 

Landbrugsstyrelsen opfordres til at lave en samlet overskuelig vejledning for begrebet 

småbiotoper, uanset hvilken ordning, så det sikres, at flest muligt tør udnytte mulighederne for at 

udlægge småbiotoper. Foreningerne skal i øvrigt opfordre til, at der ved administration af 

konditionalitetskravene gives plads til indtegningsfejl, så længe landbrugeren opfylder de 4 pct. 

samlet set. Det vil efter foreningernes opfattelse give landbrugerne en større tryghed til at indtegne 

småbiotoper og andre elementer, som ikke udgør hele marker – netop tiltag der vil gavne 

biodiversiteten i agerlandet. 

 

 

Der henvises herudover til vores fælles høringssvar til ”Høring over udkast til bekendtgørelse om 

konditionalitet samt bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse fra 1. februar 2023, j.nr. nr. 22-

187-000010.” 

 

 

Spørgsmål vedrørende høringssvaret eller ved behov for uddybende kommentarer, bedes rettet til 

Danmarks Jægerforbunds Chefkonsulent Jakob Bergmann Nielsen, Afdelingen for Rådgivning og 
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Uddannelse, telefon: 88 88 75 51/81 88 24 46, mail: jbn@jaegerne.dk, idet denne varetager 

foreningernes inddragelse i eventuelle supplerende besvarelser.    
 

 

 

Med venlig hilsen  

                                                                     

 Egon Østergaard                             Arne T. Henriksen                               Claus Lind Christensen        

Dansk Ornitologisk Forening/      Danmarks Biavlerforening                  Danmarks Jægerforbund 

Birdlife-Danmark 
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