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Slotholmsgade 12 

1216 København K 

 

Sendt pr. mail til Louise Juul (loju@mfvm.dk)  og Jacob Korreborg Andersen 
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Skriftlig høring i § 2-udvalget (landbrug) vedr. Kommissionens biodiversitetsstrategi og jord-

til-bord strategi (L14-20) 

 

 

Hermed fremsendes bemærkninger fra Landbrug & Fødevarer i forbindelse med Kommissionens 

biodiversitetsstrategi. 

 

Indledende skal det bemærkes, at kommentarer til de emner, der både fremgår af 

biodiversitetsstrategien og jord-bord-strategien bliver behandlet i Landbrug & Fødevarers 

bemærkninger vedr. jord-til-bord strategien, der fremgår af separat høringssvar. 

 

 

Overordnede bemærkninger: 

 

En styrket indsats for biodiversiteten står højt på den politiske dagsorden både i Europa og i resten 

af verden. På denne baggrund kan Landbrug & Fødevarer tilslutte sig den overordnede målsætning 

i EU’s biodiversitetsstrategi om, at der skal ses på, hvordan vi i fællesskab kan vende udviklingen 

for natur og biodiversitet. 

 

Landbruget spiller i den forbindelse en helt central rolle, da landmændene er centrale forvaltere af 

vores natur. Det er derfor afgørende, at udmøntningen af biodiversitetsstrategien i sammenhæng 

med øvrige tiltag i Jord-til-bord strategien giver mulighed for at opretholde og udvikle et økonomisk 

bæredygtig og konkurrencedygtigt landbrugserhverv i Danmark og resten af Europa, der kan være 

med til at sikre sunde og sporbare fødevarer til hele verden. 

 

På denne baggrund er der flere af de skitserede elementer i biodiversitetsstrategien, der giver 

anledning til alvorlig bekymring, hvis de ikke gennemføres på en måde, der tager hensyn til de 

geografiske og naturgivne forskelle mellem de forskellige lande. Hertil kommer, at det er helt 

afgørende, at der i forbindelse med den kommende implementering af tiltagene i 

biodiversitetsstrategien tilvejebringes de nødvendige værktøjer og ikke mindst sikres en 

tilstrækkelig finansiering med nye midler. 

 

I Danmark er det i vid udstrækning sådan, at en meget stor del af naturforvaltningsindsatsen har 

været gennemført med finansiering fra især EU’s landdistriktsprogram. Dette har en lang række 
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udfordringer både i forhold hvilke tiltag man kan gennemføre, det administrative set up og ikke 

mindst summen af tilgængelige midler. 

 

Hvis der skal gennemføres en markant forøget indsats for biodiversiteten, er det således 

afgørende, at der både findes flere midler og alternative finansieringskilder, der kan sikre at 

indsatserne kan gennemføres med størst mulig effekt samtidig med, at der sikres positive 

incitamenter til de private lodsejere, som vil indgå som centrale medspillere i at realisere de 

vedtagne mål.  

 

Et afgørende første skridt i forhold til at sikre biodiversiteten vil være at fokusere indsatsen på de 

naturarealer, der allerede findes. Det er alment kendt, at en indsats for natur og biodiversitet bør 

tage udgangspunkt i at bevare og styrke allerede eksisterende naturværdier, og der er ingen tvivl 

om, at man vil kunne nå meget langt med en forbedring af biodiversiteten ved at igangsætte og 

intensivere en målrettet forvaltning på de allerede beskyttede arealer. 

 

Landbrug & Fødevarer tilslutter sig behovet for, at der ses på muligheden for udtagning af 

landbrugsjord til andre formål – herunder ikke mindst i samspil med en klimaindsats – men finder 

det helt afgørende, at en sådan indsats kommer til at hvile på centrale principper om inddragelse, 

erstatning, dialog og fleksibilitet i stedet for bindende regulering. 

 

Hvis det skal lykkes at vende udviklingen for biodiversiteten, er det af stor vigtighed, at de 

redskaber, der tages i brug, ikke udelukkende omfatter lovgivning og restriktioner, men i lige så høj 

grad hviler på en fleksibel tilgang, der tager udgangspunkt i brugen af positive incitamenter og 

muligheder samt i en pragmatisk forvaltning af EU's miljødirektiver – også i fremtiden. 

 

 

Specifikke bemærkninger: 

 

• Det beskyttede naturareal i EU skal udvides til 30 pct. både på land og havet.  

 

Det er i den forbindelse centralt, at de 30 pct. opgøres på EU-niveau, som det også fremgår af 

strategien. Der er store forskelle på de geografiske og naturgivne forhold i de forskellige 

medlemslande og derfor også store forskelle på, hvordan arealanvendelsen er og i forlængelse her 

af, hvor omkostningstungt det vil være at udlægge yderligere beskyttede arealer. Med den 

opgørelse i strategien, der viser at der pt. er 26 pct. beskyttet natur på EU-niveau, er der lagt op til 

at se på det samlede naturareal på EU-niveau.  

 

Hvis der evt. lægges op til udpegning af supplerende Natura 2000 områder, som det fremgår af 

strategien, er det afgørende at udpegningen vil følge samme principper som den supplerede 

udpegning i 2018, hvor der blev taget højde for, hvilken betydning udpegningerne ville kunne få for 

eksisterende landbrug (i særdeleshed husdyrproducenter). Det er afgørende at huske, at Natura 

2000 områderne ikke alene afkaster beskyttelse inden for områdeudpegningerne men i høj grad 

også har konsekvenser for aktiviteter uden for områderne.  

 

Der skal således i forbindelse med evt. supplerende udpegninger sættes midler af til at kompensere 

landbrug og andre erhverv, der måtte blive negativt påvirket af en supplerende udpegning. 

 

• Bindende naturgenopretningsmål i 2021 – genopretning af betydelige arealer med 

kulstofholdige økosystemer 

 



Side 3 af 4 

 

  

Landbrug & Fødevarer bakker op om, at der skal udtages og genoprettes kulstofholdige arealer til 

gavn for natur, klima og miljø. Det er dog helt afgørende, at en sådan indsats kommer til at hvile på 

centrale principper om inddragelse, erstatning, dialog og fleksibilitet i stedet for bindende 

regulering, og at der findes nationale midler til at håndtere denne indsats. Samtidig er det 

afgørende at en sådan udtagning og genopretning ser på muligheden for at imødekomme flest 

mulige samfundsinteresser, således at arealerne i videst muligt omfang anvendes multifunktionelt.  

 

Landbrug & Fødevarer er gået foran sammen med Danmarks Naturfredningsforening og har i det 

fælles udspil ”Fælles løsninger for natur og landbrug” i fællesskab sat et ambitiøst mål om 

udtagning og ekstensivering af op mod 100.000 ha landbrugsjord til natur og klima formål. Dette 

fælles udspil har bygget på principper om gensidig dialog og respekt samt inddragelse, erstatning, 

og fleksibilitet. 

 

• Medlemsstaterne skal sikre, at der ikke er nogen beskyttede arter eller naturtyper, der udvikler 

sig i negativ retning. 30 pct. af alle arter og naturtyper med ugunstig bevaringsstatus skal enten 

opnå gunstig bevaringsstatus eller som minimum vise en positiv udviklingstrend 

 

Dette mål forekommer urealistisk ambitiøst i lyset af de seneste opgørelser af bevaringsstatus for 

beskyttede arter og naturtyper. Hvis man skal komme i nærheden af at kunne opnå disse resultater 

kræver det en uhyre målrettet indsats, der underbygges af tilstrækkelige virkemidler - både i form af 

økonomiske ressourcer til naturforvaltningstiltag, diverse tilskudsordninger og en høj grad af 

planlægning og rådgivning. 

 

En undersøgelse udført at SEGES i projektet ”Viden til virkning” viser, at mange lodsejere, som ejer 

og forvalter naturområder også inden for Natura 2000, reelt set ikke er klar over hvilke naturværdier 

de har med at gøre og endnu mindre, hvilken indsats, der skal til for at bevare og fremme de arter 

og naturtyper, som områderne er udpeget for.  

 

Hvis man skal nå i mål med de meget ambitiøse tal for udviklingen i bevaringsstatus, er det helt 

afgørende, at der sættes målrettet ind med en langt højere grad af dialog med ejere og brugere af 

de beskyttede arealer.  

 

• Tilbagegangen i bestøvere skal vendes 

 

Landbrug & Fødevarer bakker op om en indsats for bestøvere, og har sammen med en række 

andre organisationer anbefalet, at der udarbejdes en dansk bestøverstrategi.  

 

• Mindst 10 pct. af landbrugsarealet består af landskabselementer med høj diversitet – fx 

bufferzoner, brak, levende hegn, træer, vandhuller m.v. 

 

Målet om 10 pct. ikke-produktive arealer giver anledning til alvorlig bekymring – da det kan få 

meget store konsekvenser for den samlede landbrugsproduktion, hvis store arealer med 

dyrkningssikker jord vil skulle tages ud af drift.  

 

Det er helt afgørende, at der sikres synergi med de mål der vil blive sat i forbindelse med en 

revision af den fælles landbrugspolitik, herunder også at de nuværende negative incitamenter til at 

udlægge læhegn og småbiotoper fjernes.  Der skal sikres en implementering af dette mål, der ikke 

indfører voldsomme restriktioner eller påfører landbrugserhvervet urimelige byrder. Eftersom der er 

begrænsede midler i EU’s landbrugspolitik, må det forventes, at indfrielsen af et så ambitiøst mål 

ikke alene kan ske igennem EU’s landbrugspolitik. 
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Det er i den forbindelse helt centralt at se på, hvordan der kan opnås en forbedring af allerede 

eksisterende naturelementer og naturarealer frem for at tage nye store arealer ud af drift. Det er i 

den forbindelse helt afgørende, at der løbende tages hensyn til en stabil fødevareforsyning og en 

konkurrencedygtigt landbrugserhverv således som det også fremgår af strategien og at målet om 

nødvendigt justeres i overensstemmelse hermed.  

 

 

 

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 


