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LANDMANDEN SOM 
NATURFORVALTER

Lokale projekter
Flere lokale naturplejetiltag er kommet i stand via samarbejde 
mellem, lodsejere, kommuner, ministerier og rådgivningsvirk-
somheder. Tiltag spænder fra hjælp til kirkeuglen, engfugle-
pleje, etablering af søer og sikring af vilkår for strandtudser og 
sjældne planter.  Der er også flere eksempler på, at private lods-
ejere har været en del af forskellige tiltag i form af etablering 
af fx stier og bålpladser med støtte fra Miljøministeriets pulje 
afsat til lokale grønne partnerskaber på 30 millioner kroner.  

Spor i Landskabet
På frivillig basis har lodsejere i samarbejde med lokalsamfun-
det etableret trampestier på deres arealer, så offentligheden 
har adgang til en større del af naturen gennem projektet Spor 
i Landskabet. I forbindelse med stierne har jordejerne også 
mulighed for at søge om tilskud til snoning af vandløb, etable-
ring af insektvolde, hegning af afgræsningsarealer, kratrydning, 
etablering af vådområder og søer, plantning af levende hegn 
mv. for at forbedre naturoplevelsen. 
Der er i alt blevet etableret 1.018 km stier rundt om i Danmark, 
og mere end 400 lodsejere er involveret i projektet. 
Læs mere på www.spor.dk

Nationalparker
Etableringen af nationalparker i Danmark bygger på et princip 
om frivillighed og lokal opbakning. Derfor spiller lodsejerne in-
den for nationalparkerne en helt central rolle. I de eksisterende 
nationalparker Thy, Vadehavet, Mols bjerge og Skjoldungernes 
land er 25, 60 og helt op til 80 pct. af landarealet privatejet. 
Nationalparkernes bestyrelser kan indgå frivillige aftaler med 
lodsejerne om fx naturvenlig landbrugsdrift, pleje af naturom-
råder og naturgenopretning eller etablering af stier. Landbru-
get er repræsenteret i bestyrelsen i alle nationalparker. 



Landmanden som naturforvalter
Mange landmænd tager frivilligt initiativ til at forbedre naturens tilstand på 
deres arealer. På langt de fleste landbrugsbedrifter er der gennemført tiltag til 
gavn for enten dyr, planter eller naturtyper. Landmandens motivation for at 
indgå i naturprojekter kan være meget forskellig: Nogle går på jagt, nogle har 
naturpleje som driftsgren, nogle gør det for at få en god dialog med naboer og 
myndigheder, og andre gør det simpelthen, fordi de holder af naturen. 
De mange projekter og tiltag er med til at sikre en rig dansk natur og spiller 
en helt afgørende rolle for udviklingen og bevarelsen af vores mange natur-
værdier. En undersøgelse foretaget af Food Culture viser, at 77 pct. af land-
mændene har valgt deres erhverv, fordi det giver mulighed for et arbejde med 
natur og dyr. 

Biotopplaner 
Ca. 250 ejendomme har udarbejdet biotopplaner, 
der giver ret til udsætning af fasaner og agerhøns 
til jagt. Som følge af biotopplanerne blev der i 
2012 etableret mere end 2.200 km nye naturtiltag 
i landbrugslandet i form af barjordsstriber, insekt-
volde, græsbræmmer mv., svarende til afstanden 
mellem København og Barcelona. 
Der blev også etableret 290 ha med vildt og biven-
lige tiltag. Biotopplanernes naturtiltag gavner ikke 
kun fasaner og agerhøns, men også en lang række 
andre arter.

Markvildtslav
Initiativet forvaltes af Danmarks Jægerforbund og oplever stor efterspørg-
sel fra lodsejere og landmænd. Indsatsten bygger på forvaltningsplanerne 
for hare og agerhøne, som er udgivet af Naturstyrelsen.  Det er frivilligt at 
være med i projektet, der har til formål at forbedre levestederne for vildtet 
i agerlandet. Dette sker bl.a. via etablering af småbiotoper som insektvolde, 
læhegn, stendiger, rydninger mv.  - ofte med udgangspunkt i den eksiste-
rende natur. Rådgivning sker på baggrund af lodsejernes egne ideer, ønsker 
og udpegninger af arealer, med gratis og kompetent vejledning fra en mark-
vildtsrådgiver. Der er på nuværende tidspunkt 51 registrerede lav med ca. 350 
deltagende lodsejere. 
Markvildtslavene omfatter et udpeget areal på 153.000 ha, hvoraf der pt. 
arbejdes aktivt på de 46.700 ha. 
Læs mere på www.markvildt.dk

Etablering af vådområder og vandhuller
Siden 2003 har det være muligt at søge en del af jagttegns-
midlerne til etablering af mindre ferske vådområder.  
I perioden 2003 til 2014 er der etableret 1.819 mindre våd-
områder. Den gennemsnitlige vandflade på vådområderne 
er på ca. 1.000 m2. Alt i alt er det en etablering af ca. 455 ha 
ny natur, som fordeler sig på ca. 182 ha vandflade og 273 
ha bredzone. 

Skovrejsning
I perioden 1998-2012 er der blevet rejst 
1.180 ha privat skov pr. år med tilskud. Yder-
ligere er der blevet rejst 400-600 ha uden 
nogen former for tilskud.

Pleje af græsarealer
Pleje af lysåbne naturarealer er et af landbru-
gets vigtigste bidrag til bevarelse og forbedring 
af den danske natur. Plejen kan bl.a. omfatte 
slæt og afgræsning med kreaturer for at holde 
vegetationen lysåben. 
I 2014 fik ca. 75.000 ha jord tilskud til pleje 
gennem EU’s landdistrisktprogram. Det er 
frivilligt for landmænd at søge tilskud til pleje.

Læplantning
Man kan via NaturErhvervstyrelsen søge tilskud til 
landskabs- og biotopforbedrende beplantninger, 
det vil sige tilskud til etablering af levende hegn og 
småbeplantninger. Der er i 2015 i alt 15,1 mio. kr. 
til rådighed. 
Der blev i 2014 givet tilsagn til etablering af ca. 190 
km levende hegn og 60 ha småbeplantninger rundt 
omkring i Danmark. Størstedelen af alle beplant-
ningerne vil være etableret med tiltag til gavn for 
bierne. Ordningen er derudover til glæde for flora 
og fauna i agerlandet.

Plant for vildtet
Hvert år anvendes en del af jagttegnsmidlerne 
som tilskud til etablering af vildtplantninger. 
Via Naturstyrelsen er det muligt at søge tilskud 
til at plante træer og buske i det åbne land til 
gavn for vildtet. Herudover er der et tilskud til 
at gøre en indsat for særskilte arter som Has-
selmus og Birkemus. 
I 2013 søgte næsten 600 lodsejere tilskud via 
ordningen. 


