
S. 1/3 
 

Oversigt debatter Naturmødet 2019 hvor L&F deltager 

 

Torsdag d. 23. maj 

Titel:  Et Landbrug i forandring – mod genskabelse af naturindhold?  

Tidspunkt:  kl. 15:00-15:45 

Scene:  Bibiana (Skib - ny scene) 

Deltagere: Lone Andersen, Per Kølster (fmd ØL), Michael Leth Jess (DN), Jørgen Aagaard Axelsen 

(seniorforsker) 

Indhold: Dansk landbrug er på vej ind i en spændende udvikling med: skovlandbrug, klimalandbrug, 

holistisk afgræsning, sprøjtefri dyrkning, udtagning af jorder, evt. bruttoarealmodel... Danner 

denne udvikling potentialerne til genskabelse af det naturindhold og den mangfoldighed, som 

vi i løbet af det seneste århundrede har mistet? Er vi i virkeligheden i gang med at opfylde 

drømmen om et landbrug, der tager hånd om biodiversitetstabet og får vendt udviklingen?  I 

vekselvirkningen mellem det dyrkede, det kultiverede, i randmiljøet og den ’frie’ natur, er 

måske for alvor er på vej mod et landbrug, som understøtter naturen i og omkring sig. Det er i 

detaljen at vi har løsninger på landbrugets udfordringer, men det er i helheden, at vi på sigt vil 

se resultater for naturen. 

 

 

Titel:  Skolestue - for organisationer og fonde 

Tidspunkt.      Ca. 19 - 20 

Scene:  Learn  

Deltagere: Lone Andersen, øvrige deltagere ikke afklaret, ”Underviser”: Hans Henrik Bruun 

Form: Skolestue-format med ”underviser”. 
Indhold: Emnet og de øvrige deltagere ligger endnu ikke fast. 
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Fredag d. 24. maj 

Titel:  Klimavenlige vådområder 

Tidspunkt:  kl. 10.00-10.45  

Scene:  Thunderdome 

Deltagere: Thor Gunnar Kofoed, Ramus Ejrnæs, Jørgen E Olesen, Maria Reumert Gjerding 

Indhold: Vådområder binder næringsstoffer og klimagasser, men 50% af den danske landbrugsjord er 

drænet og tørlagt gennem de sidste 200 år. Kan vi få en del af disse vådområder tilbage? 

Eller skabe nogle nye? Skal vi have mere areal til natur og mindre til landbrug af hensyn til 

klima og forurening med næringsstoffer? Eller handler det også om at tilpasse landbruget til 

nye produktionsformer? Staten yder tilskud til fx anlæg af minivådområder, med 

ansøgningerne udebliver. Er det for besværligt at søge midlerne, eller er guleroden for lille? 

Vådområder som søer, vandhuller, vandløb, moser og ”sjapvandsområder” er i dag truede 

landskabstype. En anden pointe er derfor, at megen af den flora og fauna, der knytter sig til 

vådområderne, er truet. Kan flere vådområder betyde mere biodiversitet? 

Arrangør:  Jordbrugsakademikerne 

 

 

 

Titel:  Naturindhold i landbrugslandet – hvordan finder vi fælles løsninger 

Tidspunkt:  kl. 12.00-12.45  

Scene:  Jægernes telt (nr. 30) 

Deltagere: Thor Gunnar Kofoed og Claus Lind. Niels Søndergaard er ordstyrer  

indhold: Naturindholdet i landbrugslandet er nedadgående og presset af intensiv dyrkning. 

Beregninger fra Dansk Ornitologisk Forening har opgjort, at Danmark på 40 år har mistet over 

2,9 mio. fugle af de 22 arter, som er særlig knyttet til landbrugslandet. Mulighederne for at 

bevare og skabe ny natur til markens dyreliv har aldrig været bedre, så hvordan finder vi 

fælles løsninger til at komme videre? 

Arrangør:  Danmarks Jægerforbund 

 

 

Titel:  Vandråd og interessentinddragelse 

Tidspunkt:  kl. 13.00-13.45  

Scene:  Thunderdome 

Deltagere: Thor Gunnar Kofoed, Leif Gravesen (LandboThy), Thorkild Kjeldsen (vicepræs DN), Verner W 

Hansen (fmd. Sportsfiskerne), Jens Lauritsen (fmd. limfjordsrådet) 

Indhold: Det handler om vandløb, søer og fjorde – De skal alle som udgangspunkt have god økologisk 

tilstand i 2027. Hør Landbruget, DN, Danmarks Sportsfiskerforbund og Limfjordsrådet 

debattere, om og hvordan vi med lokal inddragelse finder de gode løsninger frem mod 2027. 

1. vandplanperiode var præget af en begrænset inddragelse, klager og retssager. I 2. 

planperiode har der været fokus på inddragelse, herunder lokal inddragelse i specielt to 

vandrådsomgange. I 2014 rådgav vandrådet om gennemførsel af vandløbsindsatser. En klar 

og afgrænset opgave, der blev løst lokalt og af et vandråd med reel mulighed for indflydelse. 

Anden vandrådsperiode omhandlede hvilke vandløb, der skulle med i vandplanerne og 

udpegning som kunstigt eller stærkt modificeret. Udfordringerne her var en del større. 

Arrangør:  Limfjordsrådet 
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Titel:  Hvad har kommunerne fået ud af Danske Naturparker 2025 

Tidspunkt:  kl. 13.00-14.00 

Scene:  Friluftslivets telt (stand 59) 

Deltagere: Lone Andersen, Peder Christian Kirkegaard (borgmester Skive Kommune), Torben Hansen 

(borgmester Randers Kommune), Frans Richard Bach (Nordea-fonden), Jens Hausted (CEO 

Kyst- og Naturturisme) . Ordstyrer: Jan Ejlsted 
Indhold: Der sættes fokus på værdien af Danske Naturparker med afsæt i kommunernes synsvinkel: 

Hvad giver naturparker til samfundet, hvordan bidrager til at lokale og nationale 

samfundsudfordringer? Hvad kan vi bruge naturparkerne til som samfund? 

Den debat vil vi gerne invitere dig til at deltage i ift. potentiale, udfordringer, ønsker osv. fra 

lodsejernes perspektiv.  

Arrangør:  Friluftsrådet  

 

 

Titel:  Debat om vild natur i Nordjylland 

Tidspunkt:  kl. 14.30-15.30 

Scene:  KTC Nordjyllands telt (stand nr 56) 
Deltagere: Lone Andersen, Maria Reumert Gjerding, ca. 10 kommunalpolitikere fra Nordjylland.  

 Moderator: Phillip Hahn - Habitats 

Form: Debat. Med kort indledning fra Maria Gjerding og Lone Andersen 
Indhold: Årets tema er ”Fra ord til handling”, og vi sætter fokus på, hvordan vi fører de gode tanker 

om en større og vildere natur i Nordjylland ud i praksis. For hvor i Danmark er potentialet for 
vild og storladen natur større end her hos os? Og hvad vil det betyde for de lokale borgere, de 
erhvervsdrivende og for turistbranchen, hvis Nordjylland bliver kendt som Danmarks 
vildmark? For at skabe mere plads til den trængte natur har Landbrug og Fødevarer og 
Danmarks Naturfredningsforening lanceret en fælles vision, "Fælles løsninger - for natur og 
landbrug". Den går ud på at tage dårlig landbrugsjord ud af produktion og lade det overgå til 
natur. Hvordan griber vi denne store og spændende opgave an i praksis? Skal vi, som de to 
organisationer foreslår, gennemføre en større jordfordeling, hvor de dårlige jorder tages ud af 
drift og udlægges til natur? Eller skal vi lade stat og kommuner gå forrest og afsætte egne 
arealer til formålet? Og hvordan sikrer vi, at disse arealer også disponeres til natur og 
bidrager til at bremse tabet i biodiversitet? Og hvad vil det betyde for Nordjylland, såfremt vi 
får etableret store, sammenhængende naturområder, hvor naturen er vild og dynamisk?   

Arrangør:  KTC, Nordjylland.  

 

 

Titel:  CAP og biodiversitet 

Tidspunkt:  kl. 15.00-15.45 

Scene:  Jægernes telt (nr. 30) 

Form: Dialog mellem Thor Gunnar Kofoed og Claus Lind med inddragelse af publikum 

Indhold: Skal der en biodiversitetsplan til, hvis bruttoarealmodellen skal lykkes? 

Landbrug & Fødevarer bakker op om bruttoarealmodellen, der kan erstatte den nuværende 

landbrugsstøtteordning, som er en arealstøtteordning på markblokniveau. Med mulig indførsel 

af en bruttoarealmodel, er det landbrugsbedriftens samlede areal af nuværende markblokke, 

der indgår i de støtteberettigede areal også selvom arealet ikke dyrkes eller naturen vokser 

ind i den dyrkede mark.  

Jægerforbundet mener at bruttoarealmodel ikke kan stå alene, men bør udbygges med en 

biodiversitetsplan, der sikrer at eksisterende naturindhold bevares og der sker kvalificeret 

udbygning af naturgrundlaget for en styrkelse af biodiversiteten i landbrugslandet. De 

landbrugsbedrifter der ønsker den højeste landbrugsstøtte, skal have udarbejdet og 

implementeret en biodiversitetsplan. Principperne kunne være dem vi kender fra 
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biotopplanerne, og udvides med en kortlægning af eksisterende natur på den enkelte bedrift. 

Biodiversitetsplanerne skal opfylde nogle kriterier og for sikkerhed for implementering kunne 

den bygge på principper, som vi kender fra egenkontrol i virksomheder.  

Arrangør:  Danmarks Jægerforbund 

 

 

Tidspunkt:  kl. 16.00-16.45 (mødetid 15.45!) 

Scene:  Thunderdome 

Titel:  ”Det nytter når vi bytter” 

Deltagere: Thor Gunnar Kofoed, Maria Reumert Gjerding, Arne Boelt (borgmester Hjørring), Søren 

Møller (fmd Collective Impact), Meiner Nørgaard (Formand for Udvalget for Teknik og Miljø , 

Morsø Kommune) 

Indhold: Landmændene er vilde med det, politikerne jubler, og de grønne organisationer øjner 

muligheden for endelig at få skabt store sammenhængende naturområder i Danmark til gavn 

for biodiversiteten. Multifunktionel jordfordeling virker som en oplagt løsning på at få skabt 

mere plads til naturen, at dæmme op for den værste kvælstofudvaskning til vores fjorde og 

dæmpe klimaforandringerne. Alt sammen på en måde, så det ikke presser 

landbrugserhvervet, men faktisk gavner den enkelte landmand. Men kan parterne nå til 

enighed, når der for alvor skal byttes, og hvornår får den knap 100 år gamle ide sådan rigtig 

luft under vingerne? Vi har inviteret de centrale aktører til debat. 
Arrangør:  DN  

 

 

Titel:  Når vi hegner naturen inde – hegner vi så os selv ude? 

Tidspunkt:  kl. 18.00-18.45  

Scene:  Thunderdome 
Deltagere: Henrik Bertelsen (best. L&F), Rasmus Ejrnæs (seniorforsker AU), Rune Engelbreth Larsen 

(idéhistoriker, medl. DNs best, forfatter), Niels-Christian Levin Hansen (fmd. Friluftsrådet), 

Claus Lind Christensen (fmd Danmarks Jægerforbund), Linda Klindrup (tilgængelig natur fra 

Mols i Udvikling) 

Indhold: Der er øget opmærksomhed på at skabe mere dynamik i naturen ved at have ekstensiv 

græsning med ”vilde” dyr i store hegn. Er der problemer i at hegne naturen ind? Begrænser 

det hvordan vi bruger naturen? Formålet med debatten er at sætte fokus på de fysiske og 

mentale begrænsninger store hegn medfører i forhold til en varieret brug af naturen. Debatten 

ønsker at belyse potentielle konflikter er belyst og finde mulige løsninger. 

Arrangør:  Friluftsrådet 
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Titel:  Er kulturfølgearterne værd at gemme på? 

Tidspunkt:  kl. 19.00-19.45  

Scene:  Thunderdome 
Deltagere: Lone Andersen, Henrik Weidling (næstfmd. DOF), Per Kølster (fmd ØL), LON  

Indhold: Skal vibeskrig fortsat give genlyd? Så må vi gentænke landskabsforvaltningen på 
dyrkningsfladen. Det nytter ikke at pynte på kulisserne, så længe det er scenen, den er gal 
med! I debatten om bevarelse af naturindholdet i landbrugslandskabet overses det ofte, at 
visse fuglearter har tilpasset sig tidligere tiders dyrkningsformer i en sådan grad, at de må 
betegnes kulturfølgearter. Sanglærken, Viben, Bomlærken, Agerhønen, Storken, Kirkeuglen 
og Stæren er eksempler på arter, der ikke ville have nået den udbredelse de havde i fortiden, 
hvis det ikke havde været for den landbrugsmæssige forvaltning af det danske landskab. Skal 
naturindholdet i landbrugslandet bevares og bestandsnedgangene for kulturfølgearterne 
knækkes - og måske ligefrem bringes tilbage mod det niveau, vi kendte for generationer 
tilbage -, hjælper urørt skov, treradede levende hegn og vildtstriber ikke stort. 

Arrangør:  DOF 

 

  



S. 1/3 
 

Lørdag d. 25. maj 

Titel:  Hjælp en vild bi 

Tidspunkt:  kl. 11.00-12.00 

Scene:  Learn 
Deltagere: Lone Andersen (indleder) Andrea Oddershede (SEGES), Lars Brøndum (Naturhistorisk 

museum) 

Indhold: Hør to inspirerende oplæg, der giver dig gode råd og konkrete tips til hvad du kan gøre for at 

få flere vilde bier og biodiversitet i din have eller landbrug. Hvad kan landmanden gøre for at 

hjælpe de vilde bier, hvordan skal indsatsen prioriteres og hvorfor er det vigtigt? Det gør 

Andrea Oddershede os klogere på med udgangspunkt i ti bi-venlige anbefalinger i Landbrug & 

Fødevarers kampagne om at passe godt på bierne. Hvad kan du gøre i din have og de 

grønne arealer i byerne? Og gør det en forskel? Det fortæller Lars Brøndum fra Naturhistorisk 

Museum, Århus mere om i sit oplæg. Lone Andersen indleder 

Arrangør:  L&F  

 

 

Titel:  Er der plads til natur i Danmarks natur? 

Tidspunkt:  kl. 15:00-15:45 

Scene:  Thunderdome 
Deltagere: Lone Andersen, Carsten Rahbek (KU), Signe Nepper Larsen (NST), Søren Møller (CI), Finn 

Arler (AAU). LON  

Indhold: Er multifunktionel arealanvendelse løsningen på pladsmangel? Hvad betyder det for 

biodiversiteten? Kom og hør en debat om multifunktionalitet i arealanvendelsen kontra en 

mere zoneopdelt arealanvendelse. Der er ikke plads nok i Danmark til alt det danskerne 

ønsker. Lægger man alle vedtagne planer, mål og forventninger til anvendelsen af Danmarks 

areal i fremtiden sammen, fylder det 140 % af Danmarks areal. Kan en flersidig anvendelse af 

arealerne være en del af løsningen på det voksende arealbehov? Står vi overfor et 

paradigmeskifte i arealforvaltningen? Kan naturen tilgodeses i den multifunktionelle 

arealanvendelse? 

Arrangør:  Naturstyrelsen 


