
 

 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 

Landbrugsstyrelsen 

landbrugsstotte-geodata@lbst.dk 

12. januar 2023  

 

Vedr. Høring over udkast til vejledning om tilskud til biodiversitet og bæredygtighed, j.nr. nr. 21-

187-000014.  

 

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’) dels at gentage de 

bemærkninger, vi har fremsat ved de foregående høringer på ordningen ekstensivering med slæt, 

dels at fremføre supplerende 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 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’. 

 

I Bekendtgørelse om tilskud til biodiversitet og bæredygtighed for 2023 fremgår det af § 8 stk. 3 at: 

”Ansøger er forpligtet til at sikre, at der på småbiotopen ikke udføres landbrugsaktiviteter med 

karakter af produktion i 2023, herunder at plantemateriale ikke fjernes fra småbiotopen. Følgende 

aktiviteter er dog tilladte: 

2) Jordbehandling, herunder aktiv tilplantning eller isåning af planter, eller vådlægning af jorden, alt 

med henblik på at etablere småbiotoperne eller forbedre biodiversiteten.” 

 

I nærværende vejledning afsnit 4.5.5 fremgår det omvendt at: ”Plantedækket på en småbiotop kan 

bestå af sidste års stubmark, der er blevet liggende, være en tidligere brugt græsmark eller være 

sidste års blomsterblanding (f.eks. fra en tidligere indberettet blomster- og eller bestøverbrakmark)” 

Vejledningen er således i modstrid med bekendtgørelsen, som tillader jordbehandling og såning. 

Foreningerne undrer sig derfor  over, 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. Foreningerne 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.  

 

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 
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mulig effekt på biodiversitet. Ydermere anbefaler foreningerne, at der ved tilplantning fortrinsvist 

anvendes buske og halvbuske fremfor træer. 

 

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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