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Naturstyrelsen har udsendt udkast til ændring af bekendtgørelse om tilskud
til privat skovrejsning. I denne forbindelse ønsker Danmarks Jægerforbund
at give følgende bemærkninger:
Det er positivt, at der er foretaget ændringer i bekendtgørelsen med
henblik på, at gøre tilskudsordningen mere simpel og lettere at
administrere. Tilsvarende er ændringen af mindstekravet, fra tidligere 5 ha
til 2 ha, positiv og vil forhåbentligt være medvirkende til at flere vil ønske
at gøre brug af ordningen.
Danmarks Jægerforbund finder det beklageligt, at den tidligere mulighed
for tilskud til kompensation for tabt indkomst, som følge af skovrejsning, er
fjernet fra bekendtgørelsen. Muligheden for at søge og modtage
grundbetaling på arealet vil dog i mange tilfælde opveje dette.
Det nye krav i § 4 stk. 2 om ingen anvendelse af pesticider på arealet forud
for anlæg, harmonerer godt med ordningens nye formål. Det giver dog ikke
megen mening set i det perspektiv, at skovrejsningsområderne oftest
tidligere har været anvendt til produktion af konventionelt dyrkede
landbrugsafgrøder, hvor der benyttes pesticider. Hermed besværliggøres
overgangen fra konventionelt landbrugsdrift til skovrejsning unødigt.
Betingelserne i § 10 stk. 2 er positive, da de generelt giver mulighed for at
skabe lysninger og en skovstruktur, der sikrer gode fødemuligheder for
vildtet. Kravet om mindst 4.000 levende planter pr. ha for
løvtræsbevoksninger og løvskovsbryn syntes dog højt, set i forhold til 2.800
levende planter pr. ha for nåletræsbevoksninger, eller 2.000 planter
etableret ved såning.
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Det er Jægerforbundets holdning, at vildtet skal sikres den størst mulige
frie bevægelighed. Derfor ønsker Danmarks Jægerforbund så få hegn som
muligt. Men i erkendelse af at der på mange lokaliteter opleves vildtskader
i et uacceptabelt omfang, kan det her være nødvendigt at etablere
kulturhegn omkring skovrejsningsområdet. For at reducere kulturhegnets
effekt, som barriere for vildtet, bør der tilføjes et krav om at den enkelte
hegningen maksimalt må have en længde eller brede på 200 meter.
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