
 

 
 

 

Natur og naturpleje 

Baggrund 

Danmark er et landbrugsland. Landbruget har præget det danske landskab gennem flere hundrede 

år og mange af de naturområder, vi i dag beskytter, er skabt af tidligere tiders landbrugsdrift.   

 

Danske landmænd ejer og forvalter stadig en stor del af Danmarks areal – herunder også mange af 

vores naturarealer. Derfor er landmanden en helt central aktør at inddrage, når der skal gøres en 

indsats for naturen. Mange landmænd laver i dag værdifuld naturpleje, som er afgørende for at 

opretholde den ønskede naturtilstand og er med til at etablere nye naturområder og levesteder for 

dyr og planter.  

 
Landbrug & Fødevarers politik 

Landbrug & Fødevarer arbejder for, at der skal findes en balance mellem naturbeskyttelse og 

landbrug. Det skal være muligt for danske landmænd fortsat at have og skabe natur, samtidig med 

at de kan drive og udvikle et konkurrencedygtigt landbrug i verdensklasse. Det skal være attraktivt at 

eje og forvalte naturen. 

 

Landbrug & Fødevarer arbejder for at regler – både nationalt og med udgangspunkt i EU’s 

landbrugspolitik – udformes, så de giver mest muligt plads til at skabe natur på 

landbrugsejendommene.  Der skal findes løsninger og skabes incitamenter, så naturtiltag i langt 

større grad kan blive en del af landbrugsdriften. Det vil skabe værdi for både naturen og for 

landbrugserhvervet.  

 

Landbrug & Fødevarers overordnede holdninger:  

 Naturindsatsen skal målrettes – fokus på det mest værdifulde 

 Det skal være attraktivt at have og etablere natur – bedre incitamenter 

 Naturpleje skal være en driftsgren 

 Der skal være klarhed over udpegninger og registreringer 

 Offentlig adgang tilgodeses bedst gennem frivillige aftaler 

 
Familielandbruget vil arbejde for  

 Mere urørt skov, hvor døde træer får lov at ligge i skovbunden til gavn for dyrelivet. Staten har på 

dette område en væsentlig opgave, da en meget stor del af skovene og naturområderne er 

statsejede. 

 Enklere regler vedrørende etablering af natur på landbrugsarealer, herunder enkeltbetaling og 

kontrol helt ned på 100m2 niveau. Familielandbruget mener, at der bør være en bagatelgrænse 

på 500m2. Mange landmænd vil gerne etablere natur men reglerne er i vejen. 

 At betingelserne for allerede indgåede aftaler ikke må ændres, da dette er en bombe under 

lysten til at indgå i frivillige aftaler om tiltag på naturområdet. 

 Større kontinuitet i naturindsatsen på halvkultur-arealerne, herunder afgræsning og pleje. Det vil 

give de ønskede varige ændringer. Familielandbruget arbejder for de nødvendige økonomiske 

incitamenter og engangskompensation.  

 At etablerede landmænd og eleverne på landbrugsskolerne får større viden om natur og 

naturpleje. Familielandbruget vil arbejde for, at den eksisterende viden bliver bedre tilgængelig 

via undervisning og kurser.  

 


