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Miljø- og fødevareministeriet 

Miljøstyrelsen 

Naturforvaltning 

mst@mst.dk 

Att: Mette Hemmingsen 

Høring af udkast til ændring af bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og 

jagtredskaber 

 

Landbrug & Fødevarer har modtaget ovenstående bekendtgørelse i høring med frist den 10. 

november og har følgende bemærkninger: 

 

Generelle bemærkninger: 

Landbrug & Fødevarer finder det meget positivt, at bekendtgørelsen gennemfører det forlig vedr. 

udsætning af fasaner, agerhøns og gråænder, som Vildtforvaltningsrådet tidligere på året 

indstillede til Miljø- og fødevareministeren. Organisationen bakker således fuldt op om de ændrede 

retningslinjer for udarbejdelse af biotopplaner.  

 

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser: 

 

§ 13: 

Som skrevet i Landbrug & Fødevarers høringssvar til forslag til ændring af Lov om jagt og 

vildtforvaltning af 29. september 2017, finder organisationen, at detailregulering af fodertyper m.v. 

vil være både vidtgående og i visse tilfælde svært at håndhæve. Med den foreslåede formulering i 

bekendtgørelsen om forbud om fodring med foder med ”høj næringsværdi” og ”højt proteinindhold” 

vil der let kunne opstå gråzone-tilfælde, hvor det ikke er tydeligt, hvad der er omfattet af forbuddet.  

 

Landbrug & Fødevarer skal derfor opfodre til, at bekendtgørelsens formulering justeres således, at 

det fremgår tydeligt at forbuddet kun omfatter egentlig kraftfoder. 

 

Vedr. afstandskrav til naboejendomme er det afgørende for Landbrug & Fødevarer, at der sker en 

håndhævelse af reglerne i lov om jagt og vildtforvaltning om, at vildt ikke må beskydes i umiddelbar 

nærhed af foderplads. Opretholdes dette forbud har det mindre betydning, hvor selve fodringen 

finder sted.  

 

Bilag 2: Retningslinjer for biotopplaner ved udsætning af fasaner og agerhøns 

Udsætning af 8-12 fugle 

Med de nye retningslinjer gives der mulighed for at udsætte 8-12 fugle mod, at der udover 

minimumskravet om hhv. 85 point (3 årig biotopplan) eller 100 point (1 årig biotopplan), opnås 

yderligere point ved gennemførelse af vedvarende tiltag. 

 

Bilaget beskriver pointfordelingen fra 110 – 150 point og det tilhørende antal fugle, men det fremgår 

ikke hvordan, der skal beregnes fugle og point, hvis det er en 3 årig biotopplan, der ligger til grund 

for udsætningen af de 8-12 fugle. 
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Når der tages udgangspunkt i en et årig biotopplan med 100 point ”koster” hver ekstra fugl 10 point 

jf. tabellen i bilag 2, side 1, nederst. Det samme bør være tilfældet, når der ligger en 3 årig 

biotopplan til grund for de ekstra fugle.  

 

Skemaet bør derfor ændres til: 

+ 10 point giver mulighed for at udsætte op til 8 fugle 

+ 20 point giver mulighed for at udsætte op til 9 fugle 

+ 30 point giver mulighed for at udsætte op til 10 fugle 

+ 40 point giver mulighed for at udsætte op til 11 fugle 

+ 50 point giver mulighed for at udsætte op til 12 fugle 

 

Hvis man har en 3 årig biotopplan som udgangspunkt for den ekstra udsætning skal der således 

ikke etableres fx 150 point for at opnå ret til udsætning af 12 fugle men i stedet 135 point.  

 

Der bør ske en konsekvens tilpasning af dette i bilaget – både i afsnittet ”Betingelser for udsætning” 

og i afsnittet ”Overordnede kommentarer til pointsystem”.  

 

Skema for pointtildeling af biotopplantiltag: 

Landbrug & Fødevarer foreslår, at der sker en reduktion af de point, der gives for vegetationsstriber 

i midtmark (tiltag 1), da det kan diskuteres, om effekten af striber i midtmarken er så stor, at dette 

tiltag skal vægtes så meget højere end vegetationsstriber i øvrigt. 

 

Ved fx. at give tiltaget 3 point i stedet for 5, anerkendes det, at tiltaget er mere byrdefuldt at 

etablere, men det tildeles ikke markant mere værdi end en vegetationsstribe, der lægges langs et 

landskabselement, og som på den måde er med til at fremme allerede eksisterende naturværdier.  

 

Tilsvarende foreslås pointtildelingen for tiltag 8 (kombination hvor midtmarksstriber indgår) nedsat.  

 

Pointskemaet fastlægger det maksimale antal point, som et tiltag kan opnå i biotopplanen. For de 

fleste tiltag er dette sat til 25 point. Det bør overvejes, om det maksimale antal point skal hæves til 

fx 35 for de tiltag, som kan eller skal indgå i kombination med andre tiltag. Fx er der med de nye 

retningslinjer fastsat krav om, at levende hegn og linjeformede markopdelinger skal kombineres 

med to af tiltagene 2-7 for at udløse point. Da det har en god naturmæssig effekt at kombinere 

tiltag, bør det sikres, at det maksimale antal point ikke bliver begrænsende for muligheden for at 

kombinere tiltag.  

 

Afsnit: Overordnende kommentarer til pointsystem 

I afsnittet ”Overordnende kommentarer til pointsystem” på bilagets side 4 bør sætningen ”De tiltag 

som i skemaet er markeret under "5-årige tiltag" kan alene benyttes for den pointsum, som ligger udover 

kravet om minimum 100- eller 85 point” omformuleres, da den kan misforstås og læses som om, at 

de tiltag der er markeret som 5 årige (dvs. langt størstedelen) kun må bruges til at opfylde de ekstra 

point fra +10 - +50 og ikke til at opnå de første 85 / 100 point.  

 

En ny formulering kunne være: 

Til at opnå de point, der ligger ud over kravet om minimum 100 eller 85 point, kan kun anvendes de 

tiltag, som i skemaet er markeret under ”5 årige tiltag”.  
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Ad tiltag 16 og 17:  

Det bør præciseres, hvad der forstås ved ”urørt” og ”naturlig”.  Da der i tiltag 17 er krav om, at 

bevoksningen skal opnå en given tilstand efter 10 år fx gennem pleje, kan beplantningen vel ikke 

fremstå som ”urørt”. Mht. til ”naturlig” bevoksning bør det præciseres, at plantede hegn m.v. også 

hører under denne betegnelse.  

 

Ad tiltag 23: 

Det fremgår af beskrivelsen af tiltaget, at en stenbunke skal være minimum 10 m2 i grundareal. 

Dette er efter Landbrug & Fødevares opfattelse uforholdsmæssigt stort, og der foreligger så vidt vi 

er orienteret ikke nogen faglig evidens for denne størrelsesangivelse. Det skal derfor foreslås, at 

minimumsgrænsen sættes til 2,5 m2 i grundareal.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 
Karen Post 

Chefkonsulent 

 

Vand og Natur 

 

D +45 33 39 46 52 

M + 45 22 99 84 83 

E kpo@lf.dk 


