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Vedr.: Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til læhegn og
småbeplantninger. J.nr. SVANA-309-00038

Miljøstyrelsen har udsendt udkast til bekendtgørelse om tilskud til læhegn og
småbeplantninger. I denne forbindelse ønsker Danmarks Jægerforbund at
give følgende bemærkninger:
Det er positivt, at der ved denne bekendtgørelse lægges op til en målrettet
og omkostningseffektiv tilskudsordning med et minimum af administration
for henholdsvis erhverv og myndighed.
Forpligtigelser i § 6 om minimum 75 procent buske, yderste planterække skal
bestå af buske, minimum 25 procent planter som er gavnlige for vilde
bestøvende insektarter og forbud mod anvendelse af pesticider harmonerer i
meget højere grad, end tidligere bekendtgørelse om tilskud til
læbeplantning, med ordningens formål: ” At bidrage til bevarelse og fremme
af den biologiske mangfoldighed ved at skabe gode levesteder og etablere
forbindelseslinjer mellem levesteder for vilde dyr og planter”.
Danmarks Jægerforbund finder det dog beklageligt, at projektarealet
maksimalt måles op til 1 meter fra de yderste planters stammer.
Talrige læhegn, der tidligere er blevet etableret med tilskud, lider i dag
voldsomt under hårde beskæringer, fordi den enkelte jordejer ikke vil
risikere at arealet under udhængende grene tegnes fra i markblokken. Alt for
mange beplantninger, som ligger op til markblokke, der er tilmeldt
Grundbetalingsordningen, har pga. disse voldsomme beskæringer en alt for
åben struktur. Planterne er ofte svækkede og er mere modtagelige for
sygdomme og svampeangreb, der som følge heraf resulterer i en ringere
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læeffekt og dækning i bunden, hvilket betyder at disse læhegn ikke er
egnede som levesteder for mange vilde dyr og planter.
Danmarks Jægerforbund vil på baggrund heraf gerne opfordre til, at
Miljøstyrelsen i stedet fremlægger et krav om et projektareal på minimum 2
meter fra yderste planters stamme, for at læhegnet kan udvikle sig naturligt
og behovet for voldsomme og skadelige beskæringer minimeres. Udover at
en forøgelse af arealet mellem dyrkningsfladen og beplantningen delvist
løser problemet med de voldsomme beskæringer, vil det også bidrage til at
forbedre levevilkår for flere vilde dyr og planter.
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 læhegn og småbeplantninger. For at reducere kulturhegnets effekt,
som barriere for vildtet, bør der tilføjes et krav om, at den enkelte hegning
maksimalt må have en længde eller brede på 200 meter.
Ad. Planteliste, Bilag1:
Da plantelisten består af hjemmehørende arter og bl.a. solbær også fremgår
på denne er det uforståeligt, at brombær og hindbær ikke kan findes på
plantelisten. Tilsvarende kan det undre, at pil ikke figurerer i sidste kolonne planter med fordel for bier m.m., da pil mange steder er den vigtigste
biplante i forårsmånederne.
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