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Vedr.: Høring over udkast til bekendtgørelse om konditionalitet samt bekendtgørelse om 

krydsoverensstemmelse fra 1. februar 2023, j.nr. nr. 22-187-000010.  

 

 

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

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

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

at fremkomme med supplerende bidrag i det videre arbejde medudvikling af ordningerne under den 

nye CAP-plan. 

 

Vedrørende GLM krav 6: 

Foreningerne anbefaler, at §8 ændres således at der forud for forårssåede afgrøder skal være 

jorddække frem til 1. februar uanset jordtype. Urørte stubmarker og efterafgrøder tilbyder et godt 

levested til åbenlandsarterne i landbrugslandet hen over vinteren. Her er tale om et meget simpelt 

virkemiddel, med stor effekt som f.eks. bruges i Interreg projektet ” North Sea Region PARTRIDGE” 

 

Vedrørende GLM krav 7: 

Foreningerne mener at § 10 stk. 5 er en direkte omgåelse af intentionerne bag kravet om 

afgrøderotation. Det er efterhånden ved at være normal praksis, at der udsås græs som 

efterafgrøder i majs bla. som følge af ”kvægundtagelsen” eller efterafgrødekrav. Udlæg af græs 

som efterafgrøde sikrer ikke variation i sædskiftet, når der igen dyrkes majs året efter. Dermed 

løser denne undtagelse ikke problemstillinger ved et presset sædskifte som fx opformering af 

problemukrudt og svampesygdomme, der kræver en øget pesticidanvendelse. 

Ligeledes giver undtagelsen fortsat mulighed for, at markarealerne i de kvægtætte områder 

næsten udelukkende dyrkes med majs på det høje jord og græs på den lavere jord uden nogen 

form for rotation af afgrøder og variation i landskabet. 
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Vedrørende GLM krav 8: 

Foreningerne anbefaler at § 13 stk. 3 i bekendtgørelse om konditionalitet, ændres således, at det er 

muligt at udlægge 100 pct. af små landbrugsarealer optil 1 ha. til småbiotoper uden 

landbrugsaktivitet. Dermed kan små og urentable marker indgå til opfyldelse af GLM 8 uden at 

skulle underlægges brakarealers krav om landbrugsaktivitet, hvilket giver mulighed for flere 

småbiotoper der udvikler sig ved naturlig succession. 

 

Spørgsmål vedrørende høringssvaret eller ønsker om uddybende kommentarer bedes rettet til 

Danmarks Jægerforbunds Chefkonsulent Jakob Bergmann Nielsen, Afdelingen for Rådgivning og 

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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