
 
 

 

Miljø- og fødevareminister              Den 11. april 2016          

Esben Lunde Larsen 

 

Vildt Venlig Høst 
 

Kære Esben Lunde Larsen 

 

Hvert år går mange dyreunger til i forbindelse med særlig forårets grønthøst. Det er i høj grad 

rålam og harekillinger, der kommer til skade eller slås ihjel ved kontakt med  høstmaskinerne.  

 

Ældre undersøgelser af forekomsten af hare i Danmark har afdækket, at omtrent 15 % af årets 

harekillinger går til på denne måde samt, at det i afgrøderne lucerne og græs til foder er helt 

op 45 % af harekillingerne, der går til. Tal for omfanget af rålam er os bekendt ikke tilgænge-

lige, da der ikke er gennemført målrettet optælling eller forskning på dette område. 

 

Vore organisationer er enige om, at der er tale om et meget væsentligt etisk, og for haren og-

så biologisk problem. Vi er også enige om, at landmænd og maskinførere er magtesløse og 

uden skyld i problemet samt, at der er et meget stort behov for at få kortlagt problemets om-

fang og få udviklet og afprøvet løsninger, som "dur ude i virkeligheden".  

 

Igennem en længere årrække har Dyrenes Beskyttelse, Landbrug & Fødevarer og Danmarks 

Naturfredningsforening i fællesskab  under skiftende regeringer søgt at få igangsat et arbejde, 

der i første omgang afdækker og opdaterer problemets omfang og relaterer det til afgrøder. 

 

Desværre er det endnu ikke lykkedes at få sat fokus på området, og vi håber derfor, at du på 

baggrund af denne opfordring vil  foranledige, at der nu iværksættes en afdækning af proble-

mets omfang. Vedlagt denne henvendelse er en  projektskitse udarbejdet af Aarhus Universi-

tet, Institut for Bioscience, som vi har foranlediget udarbejdet i år.  

 

Vores håb er, at der kan findes de midler, der skal til for at igangsætte fase 1 af det skitserede 

projekt og til at nedsætte en følgegruppe for projektet, der kan være med til at sikre fremdrift 

og dialog med de relevante organisationer.  

 

Vi har endvidere anmodet om et Foretræde for Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, som vi 

den 13. april vil forelægge problemet, vores forslag til initiativer samt vor henvendelse til dig. 

Vort ønske er således, at der nu kan samles bred politisk opbakning, så vi kan få gjort noget 

ved problemet. Vi håber foreløbig på dit imødekommende svar. 

 

Med venlige hilsener 
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Viceformand     Direktør    Direktør 
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