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Biodiversitet
og natur
Noget for noget

Når jeg drøfter biodiversitet og
natur i forskellige sammenhænge,
synes jeg generelt, at jeg har et godt
udgangspunkt. For i Sektionen for
Større Jordbrug har vi en meget
konstruktiv tilgang til, hvorledes vi
sikrer naturhensyn og den biologiske
mangfoldighed. Vi gør det ud fra princippet om ”noget for noget”, og det
vækker sympati hos de fleste.

Et andet tiltag, som medlemmer af
Større Jordbrug har taget til sig, er
etablering af bi-venlige blomsterstriber med det formål at skabe synlighed og lokal forankring. ”Noget for
noget” kommer her til udtryk ved, at
vi viser vores omverden, at vi gerne
vil naturhensynet som en del af vores
øvrige aktiviteter. Nogle kalder også
dette for ”license to operate”.

Et meget konkret eksempel er det
helt nye udsætningsforlig, hvor
”noget for noget” princippet knæsættes gennem biotopplankonceptet.
Vi opnår mulighed for udsætning af
fugle til jagt ved etablering af biotopplaner, som du kan læse mere om på
side 3.

Vi benytter også ”noget for noget”
princippet, når vi drøfter behovet
for at sikre naturhensyn og den
biologiske mangfoldighed med myndighederne. Her skal ikke herske tvivl
om, at vi går positivt ind i drøftelser,
men samtidig forlanger, at der er

faglighed i statens målsætninger for,
hvad vi skal nå, og at der skal være
rimelighed med ordningerne.
Frederik Lüttichau
Formand for Sektionen for Større Jordbrug

Ejendomsret
Gæsteprincippet må ikke fraviges
Ejendomsretten er ukrænkelig. Det
står vi vagt om i Sektionen for Større
Jordbrug, og vi var derfor også de
første, der insisterede på, at sagen om
Kriegers Flak skulle føres som principsag fra Landbrug & Fødevarer.
Sagen handler om, hvorvidt ledningsejer
(i den konkrete sag Energinet) kan fravige
det såkaldte gæsteprincip. Fraviger man
gæsteprincippet, hænger regningen på
lodsejeren, hvis kablet en dag skal flyttes.
Det er selvfølgelig en helt urimelig risiko at
bebyrde en lodsejer med, og det kan blive
meget dyrt.
I den konkrete sag ved Kriegers Flak er
ledningen gravet ned, men erstatningens
størrelse er endnu ikke fastsat ved taksationskomiteen.

Principsag, der ikke må tabes
I Sektionen for Større Jordbrug mener vi,
at denne sag er af så principiel karakter, at
der ikke er tvivl om, at den skal føres som
principsag ved Landbrug & Fødevarer.
For at sikre, at sagen føres, indgik vi som
de første en aftale med primærbestyrelsen i Landbrug & Fødevarer om, at
Sektionen for Større Jordbrug bidrager til
sagens omkostninger med op til 200.000 kr.

Derfor medfinansierer Større Jordbrug
Vi har i Udvalget besluttet, at sagen om
Kriegers Flak er helt afgørende at føre,
så vi en gang for alle får slået fast, at man
ikke kan underminere ejendomsretten på
nogen måder, og det er derfor vi medfnansierer sagens omkostninger.

Hjerteblod for Større Jordbrug
I Landbrug & Fødevarer har vi ikke altid
samme prioriteter, og det er fair nok.
Men her har vi en sag, som er hjerteblod
for Større Jordbrug. Det er fundamentalt
for os, at ejendomsretten ikke krænkes på
nogen måder.
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Fuglevildt
Nyt udsætningsforlig på plads
Vildtforvaltningsrådet indstiller nu nye regler for udsætning af fasaner og agerhøns
til miljø- og fødevareministeren. I Større
Jordbrug er vi meget tilfredse med det
nye forlig, der i store træk viderefører de
hidtidige regler, men giver mulighed for
udsætning af op til 12 fugle pr. ha, hvis
der gøres en ekstra indsats for naturen.
En succesfuld genforhandling af biotopplanforliget har været en mærkesag for
Sektionen for Større Jordbrug, og der er
i en årrække arbejdet målrettet på det
– blandt andet gennem kommunikationsindsatsen ”Bæredygtig Jagt”. Efter 2017
vil der således også være mulighed for
udsætning af fasaner og agerhøns til jagt.
Jagt og udsætning af fugle til jagt er et helt
centralt element på mange af de større
godser og gårde. Det repræsenterer en
vigtig indtjeningskilde med udlejning af
jagt, samtidig med at det for mange er
en helt central del af ejerglæden og herlighedsværdien på ejendommen. Uden

udsætningen ville der ikke være mange
jagtvæsener tilbage, og det ville være et
tab for mange af vores medlemmer.
Noget for noget
Det nye udsætningsforlig rummer en
mulighed som Større Jordbrug længe har
ønsket – nemlig muligheden for at gøre
en ekstra indsats og så få lov til at udsætte
flere fugle end de hidtidige 7 fugle pr. ha.
I den forbindelse er der stor ros til Landbrug & Fødevarers repræsentant Lars
Hvidtfeldt i Vildtforvaltningsrådets udsætningsgruppe. Det lå ikke lige i kortene, at
der ville være enighed om mulighed for
at udsætte flere fugle end 7 pr. ha, men
resultatet med, at man ved at gøre en
ekstra indsats for naturen ved at etablere
mere varige tiltag, kan få mulighed for at
udsætte op til 12 fugle pr. ha, giver nogle
vigtige muligheder for at udvikle jagten
på de ejendomme, der i forvejen har en
biotopplan.

Nyt i forliget
Det nye udsætningsforlig forventes at
træde i kraft i foråret 2018 og indeholder
desuden målretning af biotopplanerne og
angivelse af, hvilke arter der ønskes fremmet på den enkelte ejendom.
• Udarbejdelse af ”best-practice”
dyrkningsvej- ledning med viden om
optimal etablering af biotopplantiltag.
• Større fokus på brugen af varige tiltag i
biotopplanerne.
• Krav om, at alle skal indberette udsætning.
• Fokus på naturnære opdræts- og
udsætningsmetoder ved udsætning af
agerhøns - mulighed for udsætning af
4 agerhøns pr. ha.
• Iværksættelse af forskningsprojekt vedr.
udsætning af gråænder, som skal danne
grundlag for evaluering af andeudsætningen.
Hvis miljø- og fødevareministeren
vælger at følge rådets indstilling, skal der
nedsættes en faglig arbejdsgruppe til at
udmønte forligets indhold og udarbejde
en ny bekendtgørelse m.v. Mulighederne
for udsætning vil efter det nye forlig være:

Biotopplan

Ha

Antal fugle

Point

Nej

Under 100

100 i alt

0

Nej

Over 100

1 pr. ha

0

Ja

Over eller under 100

7 pr. ha

100

Ja

Over eller under 100

8-12 pr. ha

100-150•

• Pointskalaen gøres skalerbar, hvor de sidste 50 point skal være fra varige tiltag.
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Herregårdsudvalget
Medlemsmøde med
Esben Lunde Larsen

Den kommende naturpakke

Regeringen forventes inden for de næste par måneder at
fremlægge et udspil til den naturpakke, der blandt andet
indgår som en del af regeringsgrundlaget fra sommeren 2015.

Herregårdsudvalget er et underudvalg til Sektionen for Større
Jordbrug, hvor der arbejdes
med at sikre de bedste vilkår
gang for kvælstof og plantebeskyttelsesSektionen for Større Jordbrug har taget
Af regeringsgrundlaget fremgår det, at der skal
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På baggrund
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bygrens tanker og politiske visioner til regulemøde
inviteret
miljøog
fødevareminister
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Fra Større Jordbrug understreger vi, at vi gerne vil naturen. Vores
medlemmer ejer noget af Danmarks fineste natur – og det er
ikke blevet skabt på baggrund af krænkelse af ejendomsretten.
Det er skabt på baggrund af ejerglæde og et ønske om at bevare
det unikke til de kommende generationer. Den fremtidige naturindsats i Danmark skal derfor ikke bygge på usaglige overgreb
på ejendomsretten, men på en målrettet indsats, der hviler på
faglighed, dialog og incitamenter.

Kontrol med fjervildt til udsætning

Fødevarestyrelsen vil i sommeren 2016 gennemføre en
række målrettede kontroller hos importører og modtagere
af fjervildt, der indfører fasaner, agerhøns eller gråænder fra
f.eks. Polen, Sverige og Frankrig.

Dialogmøder rundt
i landet 2017
Syd- og Østjylland - 7. marts, Møllerup Gods, Rønde
Midt- og Vestjylland - 31. maj, Ausumgaard, Hjerm
Fyn – 28. august, Billeskov, Årup
Nordjylland - 2. oktober, Vrejlev Kloster, Vrå

Formålet med kontrolkampagnen er at informere og vejlede
om reglerne for indførsel af fjervildt samt sikre, at det fjervildt, der indføres til opdræt og udsætning i Danmark, kan
spores i tilfælde af udbrud af smitsomme sygdomme.
I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at
man også som modtager af fjervildt til udsætning bla. skal
kunne dokumentere, hvor vildtet er udsat.
Jægerforbundet har samlet en oversigt over de gældende

Formålet med dialogmøderne er at få en drøftelse af Sektionen for Større Jordbrugs
regler på deres hjemmeside under ”Udsætning”
erhvervspolitiske arbejde. Vi vil gerne have en dialog om, hvordan vi bedst fremmer de
større jordbrugs dagsorden, og det er vigtigt at høre, hvad du mener, vi skal sætte fokus
på i den kommende tid.
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