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Landbrugsstyrelsen har den 13. november 2017 udsendt udkast til nærværende
vejledning i offentlig høring, og i denne forbindelse ønsker Danmarks Jægerforbund
at give følgende bemærkninger:
Danmarks Jægerforbund undrer sig over, at det fra 2018 ikke længere er muligt, at
få nyt økologi tilsagn på §3 arealer. Dette virker som en unødvendig hindring for at
udvide det økologiske areal i Danmark. Et §3 beskyttet areal har som bekendt intet
forbud mod at anvende sprøjtemidler eller gødning, såfremt det holdes på samme
niveau som den hidtidige drift. Derfor bør det være den historiske drift, der afgør
om et areal er berettiget til økologisk arealtilskud. Fremfor en §3 udpegning, der i
nogle tilfælde er ude af trit med arealets aktuelle tilstand.
Da økologiske landmænd er forpligtiget til at have deres kvæg på græs fra 15. april
til 1. november. Giver netop den økologiske driftsform landmændene incitament
afgræsse permanente græsarealer med deres ungkreaturer. Som ikke stiller samme
høje krav til foderets næringsindhold, som en højt ydende malkeko. Dermed sikres
de permanente græsarealer en pleje, som gør at der potentielt kan udvikles et
langt højere, og mere diverst naturindhold end tilfældet er, hvis der tages slæt og
tilføres gødning på arealet.
Danmarks Jægerforbund frygter at denne unødige forhindring, kan resultere i at
disse lysåbne arealer, ikke har en økonomisk interesse for de økologiske
landmænd. Og dermed ikke bliver afgræsset med tab af en god mulighed for
udvidelse det økologiske rum og øget biodiversitet.
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
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