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Vedr.: Høring om udkast til ny bekendtgørelse om direkte støtte til 
landbrugere efter grundbetalingsordningen mv. J.nr. 17-1221-000002 
 
Landbrugsstyrelsen har den 16. november 2017 udsendt udkast til nærværende 
bekendtgørelse i offentlig høring, og i denne forbindelse ønsker Danmarks 
Jægerforbund at give følgende bemærkninger: 
 
Danmarks Jægerforbund ser positivt på, at aktivitetskravet for braklagte arealer 

gøres mere fleksibelt, ved at der indføres mulighed for at vælge forårsslåning. 

Danmarks Jægerforbund foreslår dog, at der ligeledes indføres mulighed for at 

holde arealer støtteberettiget via et tilstandskrav, hvor landmanden sørger for, at 

der på arealet maksimalt må være op til 100 træer og buske på over 1 meter i 

højden per hektar. Nøjagtigt som det i dag gælder på omdriftsarealer. Dog bør der 

fortsat være forbud mod afpudsning af arealer uden produktion i perioden 1.maj til 

31. juli af hensyn til vildtets yngel. Denne regelforenkling vil være en fordel for 

vildtet og biodiversiteten, samtidigt med at landbrugets CO2 udledning ikke bliver 

belastet af unødvendige årlige fladeafpudsninger.  

 
Det findes positivt, at der indføres et nyt og mere smidigt MFO virkemiddel, i form 

af MFO markbræmmer. Ligeledes er det positivt, at disse kan placeres frit på 

omdriftsarealer, således de kan bidrage til at beskytte, udvide og skabe 

sammenhæng mellem eksisterende småbiotoper.  

Danmarks Jægerforbund vil dog påpege, at vi finder det ærgerligt, at der tages 

forholdsvis store hensyn til at minimere de driftsmæssige gener i landbruget med 

opfyldelse af MFO forpligtigelsen gennem markbræmmer. Hvorimod hensynet og 

formålet med MFO, som var biodiversitet, syntes at glide noget i baggrunden. 

 

Det er meget vanskeligt at se hvorledes en markbræmme, der har samme drift, 

plantedække og struktur som det omdriftsareal det ligger i eller op mod, kan højne 

biodiversiteten. For eksempel kan en markbræmme placeres på et areal, der 

afgræsses eller foretages en slåning på. Det vil altså sige den eneste forskel der er 

på marken og markbræmmen, er at markbræmmen på op til 20 meter i bredden 

ikke gødes og sprøjtes. Udover den gødning græssende dyr eventuelt afsætter. 

Markbræmmerne kan endvidere placeres i forbindelse arealer, med for eksempel 

slåningsbrak. Hvilket jo i praksis betyder, at forskellen eller diversiteten mellem 

markbræmmer og mark er lig nul. 

 

Danmarks Jægerforbund forslår, at der stilles krav om, at MFO markbræmmer skal 

byde på en reel gevinst for biodiversiteten i landbrugslandet. Det vil sige, at der 

bør være en forskel på drift, plantedække og struktur mellem omdriftsareal og 

markbræmme. For eksempel vil en urørt markbræmme, i forbindelse med en mark 

der afgræsses hårdt skabe en væsentlig udvidelse af det økologiske rum og højne 
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biodiversiteten. Et nøgleord for markbræmmer bør være variation i 

landbrugslandet. 

 

Endnu en gang vil Danmarks Jægerforbund gøre opmærksom på, at vi gerne ser 

listen af mulige MFO virkemidler for danske landmænd, udvidet så den svarer til de 

virkemidler, der findes på bilag X under CAP. 

 

Det bekymrer fortsat Danmarks Jægerforbund, at både ordningen med målrettede 

efterafgrøder samt ordningerne med MFO og pligtige efterafgrøder, giver 

landmænd ret til at destruere og nedpløje efterafgrøderne den 20. oktober. Til 

trods for, at der på dette tidspunkt 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. 
 
 
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 
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