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Til Energistyrelsen. 

Att.: Stig Kjeldsen og Carsten Poulsen 

 

Vedr. specialudvalgshøring af rammenotat vedr. komitesag: definition af græsarealer med 

høj biodiversitet i RED og FQD 

 

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at kommentere på fremsendte komitesag vedr. 

definition af græsarealer med høj biodiversitet i RED og FQD. Udnyttelse af biomasse til 

biobrændsel og biobrændstoffer er en sag af stor interesse for vores medlemmer. I forhold til 

fremsendte komitesag er vi særligt opmærksomme på følgende: 

 

I forbindelse med definitionen af græsarealer med høj biodiversitet er det afgørende at regelsættet 

implementeres i dansk lovgivning således, at det stemmer overens med danske forhold. 

 

På en lang række arealer, der er beskyttet efter dansk lovgivning, er slåning og fraførsel af 

biomasse en afgørende parameter for opretholdelsen af den ønskede naturtilstand på arealet. 

Muligheden for at høste biomasse på arealerne til videre salg eller anvendelse er i mange tilfælde 

en forudsætning for, at det er økonomisk muligt at opretholde en pleje af arealet, og det er således 

afgørende at disse muligheder fortsat opretholdes med de nye definitioner. Landbrug & Fødevarer 

forudsætter, at alle typer af halvkulturarealer, der er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3 

eller som er omfattet af et Natura 2000 område (ferske enge, strandenge, overdrev, heder m.v.), 

fortsat vil kunne anvendes til at høste biomasse på, da slåning og fjernelse af plantematerialet er 

afgørende for at opretholde naturtypen. 

 

Det er vigtigt at de nye regler ikke medfører, øget administration for lodsejere der ønsker at høste 

biomasse på deres arealer, da dette også vil kunne være en barriere blandt andet i forbindelse med 

naturplejeindsatsen. 

 

Det er også helt centralt, at der bliver taget højde for, at der i de danske Natura 2000-områder er 

medtaget betydelige arealer af landbrugsjord i omdrift. Det skal sikres, at de nye bestemmelser ikke 

pålægger disse arealer nogen former for restriktioner, blot fordi de er beliggende i Natura 2000. 

Som udgangspunkt bør det slås fast, at det fortsat skal være muligt at høste og anvende biomasse 

fra alle typer af arealer, hvis blot de nationale beskyttelsesbestemmelser overholdes. 

 

Med venlig hilsen, 

 

Mads H. D. Christiansen                              
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