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Vedr.: Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter 
om rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning. J.nr. 18-23326-
000020 
 
Landbrugsstyrelsen har udsendt udkast til Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-
projekter om rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning samt 
vejledning hertil. I denne forbindelse ønsker Danmarks Jægerforbund at give følgende 
bemærkninger:  
 
Danmarks Jægerforbund bifalder tilskudsordningens overordnede anvendelse, om at 
bidrage til projekter og aktiviteter, der sikrer eller forbedrer bevaringsstatus for 
naturtyper og arter på de særlige udpegede arealer inden for Natura 2000-områderne.  
 
3.1 Krav til projekter 
Der henvises på side 12 til bilag 1, hvor det fremgår, at der tillades arealer som ikke 
skal ryddes. Her mener Danmarks Jægerforbund, at det i mange henseender vil være 
nyttigt ift. naturindhold og biodiversitet, at grupper af buske og evt. enkelte træer 
efterlades for at skabe variation i landskabet. Derfor bør det tilføjes, at man ud fra et 
naturforvaltnings perspektiv bør sikre krat inde i hegningerne ved netop at hegne 
nogle af disse fra. Ligeledes kan det være hensigtsmæssigt at sikre arealer med 
rørskov i en større indhegning. For nogle Natura 2000 områder vil dette være direkte 
formålstjenligt for arter på udpegningsgrundlaget. Eksempelvis arter som Rødrygget 
Tornskade(krat med torne samt træer til udkigspost) og Rørdrum(rørskov). Disse 
arealer vil desuden være afgørende for nogle af de jagtbare arter.  
For at ansøger skal få øjnene op for denne mulighed vil Danmarks Jægerforbund 
anbefale, at der indtegnes et eksempel til inspiration i lighed med eksemplet på side 
13. 
 
3.2 Fjernelse af materiale  
Danmarks Jægerforbund mener ikke, at det i alle henseender er hensigtsmæssigt at 
fjerne materiale fra rydningerne. Det bør eksempelvis være muligt, at efterlade især 
større træer til henfald. Der vil naturligvis være en næringsstoftilførsel – men 
gevinsterne vil overskygge denne negative påvirkning. 
 
Punkt 3.5 
Det er ikke klart om et areal kan modtage tilskud til pleje af græs- og naturarealer og 
der sidenhen kan søges tilskud efter ordningen ”Natura 2000-projekter om rydning af 
tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning.” 
Hvis det er muligt – hvad Danmarks Jægerforbund mener det bør være – skal dette 
fremgå klart. 
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Punkt 4.2 Prioritering 
Pointsystemet giver det indtryk, at rydning vægtes højere end afgræsning. Ud fra et 
naturplejehensyn bør afgræsning vægtes højest i prioriteringen. Uden at kende 
baggrunden for pointtildelingen kunne et oplæg være at tildele 25 point til projekter, 
der kun indeholder rydning af tilgroede arealer. Således vægtes rydning og græsning 
lige og i samspil højest.  
 
Tilskud til rydning skal give plads til den lysåbne natur i Natura 2000-områderne. Der 
er imidlertid ikke direkte anbefalinger om, hvordan rydningen opretholdes og 
vedligeholdes. Her kunne man med fordel henvise til plejegræs ordningen for at 
fastholde og videreføre tilstanden.  På side 15 beskrives det kort men upræcist, at 
tilskud til pleje af græs- og naturarealer kan opnås.  
Der er som med mange andre ordninger om tilskud det generelle problem, at 
ordningen er kompleks og uoverskuelig. Derfor er der desværre en stor risiko for, at 
mange jordejere ikke kan overskue en sådan ordning. Danmarks Jægerforbund vil 
derfor opfordre til, at ordningen forsimples og gøres mere overskuelig.  
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