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Vedr.: Høring af udkast til Vejledning om gødsknings- og harmoniregler for 
planperioden 1. august 2017 til 31. juli 2018 j.nr 17-1361-000001. 
 
 
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har den 20. juni 2017 udsendt udkast til 
nærværende vejledning i offentlig høring, og i denne forbindelse ønsker Danmarks 
Jægerforbund at give følgende bemærkninger: 
 
På trods af, at to forhenværende miljøministre, Dan Jørgensen og Eva Kjer Hansen, 
har lovet at indføre en bagatelgrænse for vildt- og bivenlige tiltag på 3%, samt 
gentagne henvendelser fra Danmarks Jægerforbund, kan det konstateres, at der 
stadig ikke er sket noget. Vildt- og bivenlige tiltag kan jf. reglerne i 
Grundbetalingsordingen etableres uden, at de skal indtegnes på markkortet, så 
længe de ikke udgør mere end 10% af markens areal. Alligevel skal landbrugere 
besværes med at foretage en N-korrektion i deres gødningsregnskab.  
 
Jævnfør Note 14 til Tabel 1 i Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af 
gødning i planperioden 2017/2018 fremgår det at: ”Arealer til rekreative formål 
herunder til vildtpleje og jagt kan gødskes uden at regne kvælstoffet med i 
gødningsregnskabet, hvis der er betalt afgift af gødningen, jf. lovens § 14, stk. 2”, 
derfor kan det konstateres, at der ikke findes noget forbud mod at gøde, blot der 
betales afgift af gødningen.  
 
Vildt- og bivenlige tiltag placeres ofte således de udgør en buffer mod mere 
sårbare biotoper, og deres etablering er langt mere ekstensiv end en dyrket 
afgrøde. Derfor kan det undre, at der ikke tages yderligere initiativ til at forenkle 
reglerne for at tilgodese den trængte landbrugsnatur. 
 

o Danmarks Jægerforbund foreslår, at der indføres en bagatelgrænse for 
vildt- og bivenlige tiltag, så de kan indgå som en del af markens N-norm 
uden, at de skal fratrækkes ved beregning af arealets kvælstofkvote eller 
bedriftens harmoniareal. Bagatelgrænsen vil være en væsentlig 
regelforenkling, der bidrager positivt til at forbedre og udbygge det 
økologiske rum i landbrugslandet. 
 

o Danmarks Jægerforbund foreslår, at bagatelgrænsen tager udgangspunkt i 
Grundbetalingsordningens regler for vildt- og bivenlige tiltag, hvor 
tilskudsberettigede tiltag sidestilles med markens hovedafgrøde.  
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Af afsnit 4.5 fremgår det at husdyrgødning afsat af græssende dyr skal medtages i 
gødningsregnskabet som udbragt, og at udnyttelsen heraf fastsættes ud fra hvilket 
staldsystem dyrene går i om vinteren. Dette betyder, at kvægbrugere der har deres 
dyr på græs i realiteten stilles dårligere, end den der ikke har sine dyr på græs, da 
det ikke er muligt at udnytte husdyrgødning fra græssende dyr på samme niveau 
som husdyrgødning opsamlet på stald. 

 
o Da der findes flere åbenlyse fordele for natur og biodiversitet samt 

dyrevelfærd ved at have kreaturer på græs, foreslår Danmarks 
Jægerforbund, at der indføres en ordning med mere lempelige krav til 
udnyttelse af husdyrgødning fra dyr på græs. Således der opstår incitament 
for at have sine dyr på græs. 

 
Afsnit 7.6.3 og 7.6.4 beskriver hvorledes braklagte arealer kan anvendes som 
alternativ til pligtige-og husdyrefterafgrøder, hvilket Danmarks Jægerforbund ser 
som et godt værktøj til at sikre en mere robust landbrugsproduktion. Danmarks 
Jægerforbund er dog uforstående overfor, at barjordsstriber ikke opfylder kravene 
i denne vejledning, da barjordstriber er tilladt efter reglerne for etablering af 
vildt- og bivenlige tiltag under Grundbetalingsordningen, også på braklagte arealer. 
Danmarks Jægerforbund er ligeledes uforstående overfor, at det ikke er tilladt at 
benytte blomsterbrak som alternativ til ovennævnte efterafgrøder. 
 

o Danmarks Jægerforbund foreslår, at reglerne forenkles, således de følger 
Grundbetalingsordningens regler for braklagte arealer samt vildt-og 
bivenlige tiltag. 

 
Afsnit 8.2 omhandler forbud mod jordbearbejdning forud for vårsåede afgrøder, 
hvor der alt efter jordtype findes forskellige datoer, man skal overholde. Danmarks 
Jægerforbund finder denne forældede praksis uhensigtsmæssig, da flere 
undersøgelser som f.eks. ”Ecological Focus Area choices and their potential 
impacts on biodiversity” fra IEEP1 viser, at stubmarker foretrækkes af agerlandets 
fugle fremfor eksempelvis efterafgrøder. Derfor er det ærgerligt, at dansk 
lovgivning er med til at fastholde danske landmænd i forældede dyrkningsmetoder, 
hvor man stadig må vinterpløje sine arealer. Lovgivningen burde derimod tilskynde 
danske landmænd til at omlægge driften til moderne dyrkningsprincipper, som 
Conservation Agriculture (CA), der bla. anbefales af FN`s fødevareorganisation 
FAO.  
Ligeledes fremgår det af afsnit 8.2.1, at ukrudt og spildfrø må nedvisnes, fra 1. 
oktober på arealer med forbud mod jordbehandling. Danmarks Jægerforbund 
frygter, at mange stubmarker nedvisnes rent rutinemæssigt uden fagligt grundlag. 
 

o Danmarks Jægerforbund anbefaler der indføres generelt forbud mod 
jordbehandling frem til 1. marts forud for vårafgrøder, og at arealer med 
alle typer efterafgrøder ikke længere fritages fra reglerne om forbud mod 
jordbehandling. Desuden bør der udarbejdes en handlingsplan for at 
indføre CA i dansk landbrug for at mindske landbrugets klimabelastning, 
samt øge biodiversiteten i landbrugslandet. 
 

o Danmarks Jægerforbund anbefaler, at der tages skridt til at sikre, 
stubmarker ikke nedvisnes uden fagligt grundlag før 1. marts. F.eks. ved 
konsulenterklæring. 

                                                 

1 Institute for European Environmental Policy 



  Danmarks Jægerforbund      3 

 

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

Venlig hilsen 
Danmarks Jægerforbund 
 

 
Claus Lind Christensen 
Formand 
 
Direkte tlf. + 45 27 80 28 55 
E-mail clc@jaegerne.dk 
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