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Vedr.: Høring over udkast til bekendtgørelse om plantedække og om 
dyrkningsrelaterede tiltag J.nr. 17-18282-000008 
 
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har den 20. november 2017 udsendt udkast til 
nærværende bekendtgørelse i offentlig høring, og i denne forbindelse ønsker 
Danmarks Jægerforbund at give følgende bemærkninger: 
 

Det bekymrer Danmarks Jægerforbund, at både ordningen med målrettede 

efterafgrøder samt ordningerne med MFO, husdyr og pligtige efterafgrøder, giver 
landmænd ret til at destruere og nedpløje efterafgrøderne henholdsvis den 20. og 
27 oktober. Og desuden med senere etablering, samt mulighed for nedvisning til 
den 30. oktober, for de efterafgrøder der nævnes i nærværende bekendtgørelse §3 
Stk.3. Til trods for, at der på disse tidspunkter stadig kan være vækst i 

efterafgrøderne. Det bør sikres, at sådanne virkemidler leverer den størst mulige 

multifunktionelle effekt for samfundet. Derfor kan det undre, at lovgivningen ikke 
tager højde for, at efterafgrøder også skal have maksimal effekt på biodiversitet, 
og vildtets fødegrundlag. 
 
Danmarks Jægerforbund foreslår, at efterafgrøder tidligst må destrueres efter 1. 
februar, da de henover vinteren kan give både dækning og føde til vildtet. 
Danmarks Jægerforbund mener desuden, at gældende frist for destruktion af 
efterafgrøder i majs bør fastholdes. 
 
I forbindelse med ”Pilotprojektordning om præcisionslandbrug” konstaterer 
Danmarks Jægerforbund, at det er glædeligt at der sættes fokus på at udnytte 
velkendt teknologi til optimering af udbringningen af handelsgødning. Således 
gødningen tildeles efter afgrødens behov og udbyttepotentiale på markniveau. En 
praksis der til enhver tid burde være den største selvfølge, og et udtryk for godt 
landmandskab i et af verdens mest udviklede landbrugslande. 
Dog ærgrer det Danmarks Jægerforbund, at dette pilotprojekt ikke er langt mere 
ambitiøst, således der udover præcisionslandbrugets kvælstofeffekt, også blev 
undersøgt hvorledes en implementering af principperne i begrebet ”conservation 
agriculture”, kan bidrage til en forbedring af jordens dyrkningsegenskaber. Samt 
opfyldelse af biodiversitets og klimamål. Men ikke mindst hvorledes conservation 
agriculture kan bidrage til en sundere økonomi i landbruget. 
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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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