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Fire forslag der kan styrke naturen i 

det åbne land.                                        
Indspil til en kommende naturpakke  

Som det har fremgået af dagspressen, har 

Miljøministeren indkaldt folketingets partier en til 

forhandling om tiltag på naturområdet, der blandt 

andet skal udmønte finanslovsforslagets 4 x 50 

mio. kr. i perioden 2021-2024. Natur og 

biodiversitet er højt på den politiske dagsorden, 

og der er mange ønsker til, hvor og hvordan der 

skal sættes ind for at sikre, at udviklingen for natur 

og biodiversitet vendes i en positiv retning.  

Landbrug & Fødevarer bakker op om, at der skal 

ske en indsats for natur og biodiversitet og er med 

afsæt i ”brandmandens lov” om at tage 

udgangspunkt i de eksisterende naturværdier, 

meget positive over for, at en kommende indsats i 

høj grad fokuseres på urørt skov og større 

sammenhængende naturarealer i store statsejede 

naturnationalparker.  

Landbrug & Fødevarer ser dog også landmanden 

som en helt central medspiller på 

naturdagsordenen. Det er vigtigt, at der ses på, 

hvordan man kan forbedre naturen og 

biodiversiteten i det åbne land – både på de 

egentlige naturområder og i landbrugslandets 

småbiotoper m.v. 

Landbrug & Fødevarer har sammen med en 

række organisationer – herunder Danmarks 

Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk 

Forening og Friluftsrådet – udarbejdet et fælles 

udspil vedr. natur og biodiversitet i det åbne land, 

hvor der blandt andet peges på en række 

principper, som bør ligge til grund for den 

kommende dansk naturindsats. 

Hele udspillet kan læses på https://lf.dk/viden-

om/miljoe-og-klima/natur-og-biodiversitet/faelles-

udspil 

I forlængelse af dette vil Landbrug & Fødevarer 

foreslå 4 indsatser, som alle kan være med til 

både at sikre eksisterende naturværdier og give 

naturen mere plads og dermed gøre en reel 

forskel for naturen i det åbne land: 
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1. Nationale midler kan sikre naturpleje i 

særligt værdifulde områder samt § 3 arealer  

Mange af vores naturarealer har behov for en 

plejeindsats for at sikre, at de kan opretholdes 

som levesteder for både almindelige og sjældne 

arter. Aarhus Universitet DCE har tidligere 

estimeret, at der er ca. 350.000 ha plejekrævende 

natur i Danmark. P.t. plejes ca. 100.000 under de 

eksisterende tilskudsordninger, og der gives 

tilsagn for ca. 200 mio. kr. årligt.  

 

Naturen i det åbne land vil kunne få det bedre ved 

at afsætte flere nationale midler til naturpleje både 

for at sikre a) en pleje af særligt værdifulde 

naturtyper, som ikke kan plejes under EU’s 

landdistriktsprogram og b) at de arealer, som 

bliver omfattet af et forbud mod gødskning og 

sprøjtning af arealer beskyttet efter 

Naturbeskyttelseslovens § 3, ikke gror til i høje 

urter og vedplanter.  

 

a) National ordning til pleje af særligt værdifuld 

natur:  

Der bør afsættes midler til at etablere en 

national ordning til pleje af særlig værdifuld 

natur, med behov for specielle hensyn i 

plejeindsatsen. Pleje af sådanne arealer kan i 

flere tilfælde være vanskelig at gennemføre 

optimalt under den eksisterende plejeordning 

(Pleje af græs og naturarealer), under EU’s 

landdistriktsprogram.  
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Dette skyldes, at en sådan pleje skal leve op 

til de kontrolkrav, der stilles fra EU, hvilket kan 

begrænse mulighederne for at tilpasse plejen 

til den konkrete naturtype eller de arter, man 

gerne vil fremme og beskytte. Det kan f.eks. 

være ønske om særlige hensyn til ynglende 

fugle, sjældne orkidéer eller andre beskyttede 

arter, der kræver, at plejen tilrettelægges 

anderledes og fx tilpasses mere løbende 

afhængig af naturens dynamik – herunder fx 

mulighed for at sikre samgræsning mellem 

lysåben natur og skov. 

 

b) § 3-arealer skal holdes lysåbne gennem en 

målrettet plejeindsats: 

Der vil kunne opnås en positiv effekt for natur 

og biodiversitet i det åbne land, hvis det 

sikres, at arealer som omfattes af det 

vedtagne forbud mod gødskning, sprøjtning 

og omlægning af § 3 arealer, holdes lysåbne 

gennem en målrettet plejeindsats.  

 

Det må forventes at forbuddet vil betyde, at 

der især vil være en række enge og 

strandenge, som fremadrettet ikke vil blive 

pleje med afgræsning eller høslæt, da det på 

grund af gødskningsforbuddet ikke længere vil 

være driftsøkonomisk rentabelt at have 

græssende dyr på arealerne eller tage 

høslæt.  

 

Der ligger i det vedtagne forbud ikke nogen 

opfølgende indsats med det formål at forbedre 

naturværdierne på arealerne og sikre, at de 

holdes lysåbne til gavn for blandt andet 

engfugle og andre arter tilknyttet lysåbne 

arealer. 

 

Der bør derfor afsættes yderligere midler til 

naturpleje, så det sikres, at disse arealer kan 

blive omfattet af en indsats, der sikrer en reel 

forøgelse af deres naturværdi.  
 

Ved at afsætte 50 mio. kr. årligt til en ekstra 

naturplejeindsats vil naturplejeindsatsen kunne 

øges med ca. 25 pct. i forhold i dag. 
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2. Viden og rådgivning om naturværdier til 

lodsejere 

En forudsætning for indsatsen for natur og 

biodiversitet er at have kendskab til, hvor 

naturværdierne findes, og hvad der skal til for at 

sikre en hensigtsmæssig forvaltning. Desværre 

ved mange landmænd og lodsejere ikke, hvilke 

værdier de forvalter, og der vil derfor være en 

risiko for, at de rigtige indsatser ikke bliver 

prioriteret, og i værste fald at den nuværende 

indsats kan skade biodiversiteten.   

 

Et vigtigt indsatspunkt vil derfor være at styrke 

lodsejeres kendskab til naturen på deres 

ejendomme – ikke mindst på arealer som er 

udpeget eller kortlagt som særligt værdifulde fx i 

Natura 2000-områder. Ved at sikre at der er 

ressourcer fx hos kommunerne til en målrettet 

dialog med lodsejerne om, hvordan sådanne 

naturværdier bedst forvaltes, kan naturtilstanden 

på disse arealer få et tiltrængt løft. Det foreslås 

derfor, at der etableres en pulje, hvor 

kommunerne kan søge tilskud til at lave en 

målrettet informations- og rådgivningsindsats 

rettet mod private lodsejere, der forvalter Natura 

2000-arealer.  

 

Samtidig er det vigtigt at sikre en mere generel 

formidling af viden til lodsejere – både om 

naturværdier på deres ejendomme og mere 

overordnet om, hvordan man kan gøre en indsats 

for biodiversiteten i landbrugslandet. Dette kan 

blandt andet ske gennem en tilskudsordning til 

delvis (50 pct.) finansiering af ”Naturtjek” på 

landbrugsejendomme. Naturtjek er et 

kortlægnings- og rådgivningsværktøj udviklet af 

SEGES, der kortlægger de vigtigste naturværdier 

på ejendommen og anviser den mest 
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hensigtsmæssige forvaltning. Et ”Naturtjek” koster 

i dag ca. 15.000 kr.  

 

Der foreslås, at der afsættes en pulje på 10 mio. 

kr. til øget lodsejerdialog og rådgivning i 

kommunalt regi samt 10 mio. kr. til en naturtjek 

tilskudsordning.  
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3. Flere småbiotoper i landbrugslandet – 

midler til læplantning m.v. 

Det danske kulturlandskab er kendetegnet af en 

mosaik af dyrkede marker, naturarealer og 

småbiotoper i form af læhegn og 

småbeplantninger. Disse småbiotoper fungerer 

både som levesteder, fødesøgningsarealer og 

forbindelseslinjer for arterne i det åbne land. En 

stor del af de danske læhegn er blevet rejst med 

tilskud fra læplantningsordningen, der traditionelt 

har haft en meget stor søgning fra lodsejere.  

 

Siden 2019 har der ikke være tilskud til plantning 

af læhegn og småbiotoper, som ellers har været 

en flittigt brugt mulighed blandt landmænd og 

andre lodsejere. Ved at afsætte en pulje til at 

genåbne tilskudsordning til plantning af læhegn og 

andre småbeplantninger, kan der sikres en positiv 

udvikling af naturen i kulturlandskabet. 

 

Med en årlig pulje på 10 mio. kr. vil 

tilskudsordningen til læplantning og 

biotopforbedrende beplantninger kunne 

genoptages på samme niveau som tidligere.   

 

 

4. Mere natur – udtagning og sammenbinding 

af naturarealer  

Sammenbinding eller udvidelse af mindre 

naturarealer gennem permanent udtagning af 

landbrugsarealer, kan være med til at give 

naturtyper og arter mere plads og gøre dem mere 

modstandsdygtige. Erfaringer fra den 

eksisterende tilskudsordning til sammenbinding af 

naturarealer i Natura 2000-områder viser, at der 

er langt større interesse for dette blandt lodsejere, 

end der er afsat midler til. Ud af 112 ansøgninger 

blev der således kun givet tilskud til 14 projekter i 

2019. Der har været afsat 10 mio. kr. årligt i 2018-

2020. Ordningen er i dag målrettet 5 naturtyper, 

men vil med fordel kunne udvides til at omfatte 

alle naturtyper ud fra en prioritering af 

naturværdier. 

Den eksisterende ordning forventes at fortsætte i 

2021, men den store interesse viser, at der er 

behov for, at der afsættes flere midler til udtagning 

af arealer til natur i de kommende år  

Den eksisterende ordning bør videreføres med 

minimum en fordobling af den hidtidige pulje 

svarende til ca. 20 mio. kr. årligt.  
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