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Hvordan kan vild natur gavne landbruget?
•
•
•
•
•
•

Store sammenhængende græsningsarealer giver en mere rationel drift
Mere optimalt for de professionelle naturforvaltere
Storry telling ved salg af kød og oplevelser
Licens to produce – landbrugets image
Biodiversitet som en del af den bæredygtige dagsorden
Bedre arrondering, mere rationel drift og accept af intensiv dyrkning på de
gode dyrkingsjorde

Den finansielle sektor i de kommende år
• EU og finansverdenen arbejder på at definere fremtidens krav til klima og biodiversitet
• Øget fokus på at man låner penge ud til noget som er godt for samfundet
• Det ser skidt ud, hvis en bank har finansieret et selskab som forurener, underbetaler eller snyder
i skat

• Adgangen til at låne penge vil afhænge af, at man i fremtiden kan gøre rede for hvad man
producerer og hvordan det påvirker miljø og samfund
• Landmændenes bidrag til biodiversitet forventes at bliver en del af den fremtidige kreditvurdering

EU taxonomi for bæredygtighed
Et samlet system, der gør rede for hvilke økonomiske aktiviteter der kan betegnes som ”grønne”

EU Taksonomi
1. Modvirke klimaændringer
Implementeres i løbet af 2021

2. Tilpasning til klimaændringer

3. Bæredygtig udnyttelse og beskyttelse af vand-og havressourcer
4. Overgang til en cirkulær økonomi
5. Forebyggelse og bekæmpelse af forurening
6. Beskyttelse og genopretning af biodiversitet og økosystemer

Implementeres i løbet af 2022

Biodiversitetsstrategi fra EU – 2030 mål
• 30 pct. af Europas areal - både på land og i havet skal være beskyttet
natur. Heraf skal 10 pct. være omfattet af en strengt beskyttet
• 10 pct. af europæisk landbrugsjord skal afsættes til landskabselementer
med høj diversitet.
• For mindst 30 pct. af de arter, som i dag er i ugunstig bevaringsstatus,
skal udviklingen vendes, så arterne er i positiv fremgang i 2030
• 25 pct. af det europæiske landbrug skal være økologisk
Videre proces:
• Kommissionen vil søge at opnå enighed med medlemsstaterne i løbet af
2021. Udkast til 2 vejledninger

Udkast til vejledning om beskyttede områder
• De naturlige processer skal kunne forløbe uforstyrret
• Først: Sikre udpegning af de områder, der er juridisk pligt til efter
naturdirektiverne (Natura 2000-netværket er ikke komplet)
• Frivilligt at foreslå udpegning af yderligere områder (over de næste
par år), hvor alle medlemsstater skal bidrage.
• Nye nationalt beskyttede områder bør prioriteres, så der bliver skabt
sammenhæng i hhv. Natura 2000-netværket og beskyttede habitater/
arter med særlige behov for beskyttede områder

• Prioritering først og fremmest på EU-niveau.
• Dernæst på regionalt og nationalt niveau.
• Særlig opmærksomhed på at beskytte genoprettet natur samt
sikre synergi med bekæmpelse af klimaforandringer og deraf
afledte effekter.

Udkast til vejledning om naturgenopretning
• Målet bør opfattes som et nationalt mål
• Bør omfatte alle arter og naturtyper under habitat- og
fuglebeskyttelsesdirektiverne.
• Målepunkt (forslag):
•

Vurdering af gunstig bevaringsstatus fra 2019.

•

For fugle BirdLife International’s rødliste for europæiske fugle fra 2015
samt data på EU-niveau fra 2019.

• Kommissionen lægger op til, at indsatsen prioriteres for de
arter og naturtyper:
•

Som er mest truede

•

Hvor der er et nationalt ansvar af fælleskabsbetydning og/eller, hvor
det har en positiv afsmittende effekt på andre arter og/eller
naturtyper.
Foto: Anne Eskildsen

Bruttoarealmodel vers. 2.0 – Biodiversitet og kompleksitet?
Modellen*)
Nøjagtig
indtegning?

• Oprindelige model: biodiversitet OG
forenkling (ingen indtegning)
• Nu: Bureaukrati og stor risiko for
sanktioner
o Krav om indtegning og kontrol
o Samspil med eco schemes og ”ikkeproduktive arealer”

• Risiko: Kompliceret ordning → Ikke øget
biodiversitet
Støtte under et
eco scheme?
*) Jf. Rådets og Parlamentets holdninger
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OBS: Fokus på nye tiltag i LDP!!!
• Der bør være fokus på at få nytænkt Landdistriktsprogrammet, så
programmet kan imødegå de indsatser der tilgodeser
biodiversiteten mest

• F.eks.:
•

Ekstensiv helårsgræsning

•

Samgræsning mellem skov og lysåben natur

•

Integration og hensyn til biodiversitet bør indarbejdes ift. klima og
miljøordninger

•

Ordningerne står ofte i vejen for øvrige hensyn, fordi de er tænkt for
ensidigt.

Landmændenes viden skal styrkes

Med en kombination af bedre incitamenter, mere viden og enklere
regler, så kan vi fremme indsatsen for biodiversiteten!

