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Høring af afrapportering til biodiversitetskonventionen af 6. landerapport (Journalnummer
2018-13387)
Landbrug & Fødevarer har modtaget ovenstående i høring med frist den 2. december og har
følgende bemærkninger:
Som det fremgår af udkastet til 6. landerapport, er indsatsen for at stoppe tilbagegangen i
biodiversiteten meget bred og består af en lang række af tiltag, der tilsammen udgør Danmarks
indsats på området.
For at sikre den bedste og mest ressourceeffektive indsats skal Landbrug & Fødevarer opfordre til,
at der generelt sker en målretning af de indsatser, der igangsættes for at styrke natur og
biodiversitet således, at der tages udgangspunkt i de eksisterende natur- og biodiversitetsværdier
og gennem en målrettet tilgang søges at opretholde og forbedre disse. På den måde sikres mest
natur og biodiversitet for de ressourcer, der anvendes.
Konkrete bemærkninger til rapporten:
Side 2 – sidste dot:
Der er i Danmark også i vid udstrækning adgang til privatejede naturområder gennem reglerne om
offentlighedens afgang i Naturbeskyttelsesloven. Men adgang til veje og stier både i skovene og i
det åbne land samt adgang til udyrkede arealer giver adgangen til private arealer også gode
muligheder for naturoplevelser.
Dette bør fremgå af teksten, der i sin nuværende udformning giver indtryk af, at det hovedsagelig er
på offentlige arealer, at der er adgang til naturen.

Side 5, delmål 2, 2. dot:
Der mangler en omtale af den efteruddannelsesindsats, som SEGES siden 2015 har gennemført i
samarbejde med Landbrugsstyrelsen i regi af ”Indsats for efteruddannelse af landmænd og
konsulenter om tilskud til naturpleje under landdistriktsprogrammet”.
Til arrangementerne er deltagerne blevet gjort bekendt med reglerne for tilskud til pleje af græs- og
naturarealer, samt hvordan mål og indsatser for naturen kan fremmes. Årligt er der gennemført 10
arrangementer hhv. temadage for landmænd, rådgivere og informationsmøder for begge grupper
inkl. øvrigt interesserede. Samlet over de 4 år har der deltaget godt 1.600 personer.
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Side 5, delmål 2, 3. dot:
Revision af Natura 2000 områdernes grænser er i høj grad også med til at styrke lodsejernes
forståelse for Natura 2000 beskyttelsen. Når der tidligere har været arealer uden naturværdier med
i områderne, har det været vanskeligt for lodsejere at forstå baggrunden for beskyttelsen. Med den
gennemførte målretning af udpegningerne til i højere grad at omfatte naturarealer eller områder
med betydning for beskyttede arter, vil forståelsen og accepten hos lodsejere og den øvrige
befolkning kunne øges.

Side 7, delmål 3, sidste dot:
Udover klima, miljø og bæredygtighedsmålsætninger bør natur og biodiversitet også nævnes som
vigtige elementer i den nye landbrugsreform.

Side 12, delmål 11:
Det kan undre at skovene slet ikke nævnes i dette afsnit, idet de i høj grad også medvirker til sikre
den biologiske mangfoldighed.
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