
 

 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 
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landbrugsstotte-geodata@lbst.dk  

 

12. januar 2023  

 

Vedr. Høring over udkast til vejledning om grundbetaling og tilskudsberettigede arealer, j.nr. nr. 

21-187-000009.  

 

Landbrugsstyrelsen har den 23. december 2022 udsendt ovenstående udkast til vejledning 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. 

 

 

Hvad den foreliggende vejledning angår ønsker vi indledningsvist  at bemærke, at vi finder det 

uhensigtsmæssigt, at denne vejledning ikke giver det fulde overblik over de samlede betingelser, 

der gælder, når man søger om grundbetaling. De gældende konditionalitetskrav bør for 

overblikkets skyld også være beskrevet i denne vejledning, selv om de har en selvstændig 

bekendtgørelse.  

 

Foreningerne bemærker, at nærværende vejledning bør være mere tydelig omkring, hvad der er 

tilladt på småbiotoper, uanset om det vedrører småbiotoper med grundbetaling, GLM 8 eller 

biodiversitet og bæredygtighed. Vi opfordrer til, at vejledningen giver et samlet overblik over de tre 

ordninger for småbiotoper.  

  

Foreningerne er positive over muligheden for at undlade landbrugsaktivitet på optil 20 pct. af de 

tilskudsberettigede arealer, men finder det uhensigtsmæssigt, at små marker optil 1 ha ikke kan 

indgå som småbiotoper med grundbetaling eller til opfyldelse af GLM 8-kravet, men kun kan indgå 

med optil henholdsvis 20 og 50 pct. af marken. Vi frygter, at dette vil medføre, at små marker i 

stedet udlægges som slåningsbrak til fx opfyldelse af GLM 8-kravet, hvormed man ikke opnår 

samme biodiversitetsmæssige gevinster, som opnås ved småbiotoper. Vi foreslår derfor, at der 

uanset ordning gives mulighed for at udlægge 100 pct. af små landbrugsarealer under 1 ha til 

småbiotoper. 

 

Foreningerne er positive overfor, at breddekravet for vildt- og bivenlige tiltag er ophævet, da smalle 

striber udgør en betydelig større risiko for prædation på markvildtet og jordrugende 

agerlandsfuglearter i yngletiden. Vi ønsker dog at påpege, at det er problematisk med overgangen 

fra de tidligere vildt- og bivenlige tiltag til de forskellige ordninger med småbiotoper, som ikke har 

samme regelsæt for, hvilke vildt- og bivenlige tiltag der kan anvendes som småbiotop.  
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Desuden virker det som et unødvendigt benspænd, at de tiltag, der tidligere var tilladt som vildt- og 

bivenlige tiltag, fx barjordstriber, kortklippede spor, insektvolde og vildtstriber, hvis de placeres i en 

brakmark, skal indtegnes særskilt som småbiotop, uanset om brakmarken eller det vildt- og 

bivenlige tiltag ligger på et areal med ordningen grundbetaling, GLM 8-krav eller biodiversitet og 

bæredygtighed.  

 

Foreningerne 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, og på ingen måde 

har karakter af produktion. 

 

Foreningerne 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. 

 

Vi henviser i øvrigt til vores høringssvar på Høring over udkast til bekendtgørelse om grundbetaling 

m.v. til landbrugere for 2023, j.nr. nr. 22-2911-000001 

 

Spørgsmål vedrørende høringssvaret eller ved behov for 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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