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Vedr.: Høring af udkast til Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2016 
j.nr 15-810-000026 
 
 
NaturErhvervstyrelsen har den 30/11 2015 udsendt udkast til ” Vejledning til Pleje af 
græs- og naturarealer 2016” i offentlig høring, og i denne forbindelse ønsker Danmarks 
Jægerforbund at give følgende bemærkninger: 
 
 
 

- Danmarks Jægerforbund ser gerne, at vejledninger om støtteordninger generelt 
set gøres enkle, og skrives i et let forståeligt sprog. Hvilket er med til at sikre, at 
lodsejere i størst muligt omfang er villige til at gøre brug af mulighederne til 
gavn for biodiversiteten og agerlandets vildt.   
 

- Danmarks Jægerforbund ser pleje af natur og græsarealer, som et vigtigt 
redskab til at bevare en lang række arters levesteder. Danmarks Jægerforbund 
ønsker derfor, at denne vigtige tilskudsordning i højest muligt omfang tager 
hensyn til vildtets livbetingelser. Hvilket giver anledning til de følgende 
kommentarer. 

 
o Side 6, afs. 1.2.3- ”fast græsningstryk i hele perioden fra 1. juni til 31. 

august”: Danmarks Jægerforbund foreslår, at man ved afgræsning af 
våde enge og strandenge af hensyn til ynglende engfugle, venter til 
den 10. juni med udbinding af kreaturer. Hvilket bakkes op af 
anbefalingerne i Handlingsplan for truede engfugle -Naturstyrelsen 
20051 

 

                                                 
1 http://naturstyrelsen.dk/media/nst/attachments/76641/533635.pdf 
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o Side 6, afs. 1.2.3- slæt ” Der skal hvert år i perioden den 21. juni til 
den 15. september tages mindst ét slæt på arealerne”. Danmarks 
Jægerforbund foreslår, at man også her følger anbefalingerne i 
Handlingsplan for truede engfugle- Naturstyrelsen 2005 og rykker 
tidspunkt for tidligste første slæt til den 15. juli. Dette gøres 
gældende på alle typer af græs- og naturarealer under denne 
ordning, af hensyn til både ynglende engfugle og andre jordrugende 
fugle, som for eksempel agerhøns, der tidligst klækker omkring 
Sankt Hans. 

 
o Side 16, afs. 4.1- krav til plantedække. Både under forpligtigelse til 

afgræsning og slæt står der følgende ” Der må gerne være buske og 
træer på arealet, så længe der ikke er tale om skov (se afsnit 5.3). 
Der skal blot være plantedække under, og dyrene skal kunne 
afgræsse imellem træerne og buskene” og ”Der skal kunne tages 
slæt under og imellem træer og buske.” Danmarks Jægerforbund 
mener, at det bør være tilladt at lade mindre områder med lavt krat 
stå uden afgræsning og slæt. Herved sikres det, at der på arealet 
findes mindre krat, der i kombination med en fodpose yder vildtet 
god dækning og sikrer en større diversitet. Disse krat kan holdes 
under grænsen på 100 m2 og bør dermed ikke fraregnes i arealets 
størrelse. 

 
 
Ved spørgsmål vedrørende høringssvaret eller ved behov for uddybende 
kommentarer, bedes henvendelse rettet til markvildtrådgiver Jakob Bergmann Nielsen, 
Afd. For Rådgivning og Uddannelse. Telefon: 81 88 24 46. Mail: jbn@jaegerne.dk  
 
 
Venlig hilsen 
 
 
 

 
  
Claus Lind Christensen 
Formand 
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