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Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer
Biodiversitet kommer højere op på landbrugets dagsorden
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”Insekt-apokalypse”? Nej, men vi skal alligevel passe 
på insekterne

• Insekter bidrager til en rig, 
spændende og levende natur

• Tiltag, der hjælper insekterne, 
gavner også mange andre dyr 
og planter

• Nogle insekter forbedrer 
udbytte og kvalitet i landbrug og 
frugtavl
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3 anbefalinger til den insektvenlige landmand

1. Bevar eksisterende naturarealer

2. Pas på småbiotoperne

3. Overvej at udtage urentable arealer fra drift 

Foto: Anne Eskildsen



1. Bevar eksisterende naturarealer

• Tommelfingerregel: Jo længere tid 

et areal har være udenfor 

dyrkning, jo bedre for insekterne

• Gammel natur = ”all-inclusive

spa-ophold på ***** hotel”

• Ny/midlertidig natur = ”hurtigt 

stop ved tankstationen”

Insekter har brug for:
• Mad (ofte blomster)

• Uforstyrrede levesteder, hvor de 

kan yngle og overvintre (fx i 

jorden, i gamle træer, hule 

plantestængler mv)
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Hvad kan du gøre?

• Brug app’en ‘Beskyttet natur’ til 

at få overblik over din 

værdifulde natur

• Brug natur-indikatorer til at ‘tage 

temperaturen’ på dine 

naturarealer

• Gode virkemidler er fx: 

ekstensiv græsning, naturlig 

hydrologi, gamle/døde træer

• Brug din kommunale 

naturmedarbejder til sparring
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2. Pas på småbiotoperne – hvad kan du gøre?

• Placér en udyrket buffer mellem 

småbiotopen og marken, så den 

beskyttes mod gødning og 

pesticider

• Rod er naturens orden!

• Bevar blomstrende buske og 

gamle/døde træer

• Undgå at slå vegetationen i maj-

august, hvor blomstringen er på sit 

højeste
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Invitér de vilde blomster indenfor
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3. Overvej at tage urentable arealer ud af drift

”Afgrøderne står nu mere ensartet, og nu slipper vi for at tage 

hensyn når vi skal udbringe gødning eller gylle. Maskinføreren 

kunne ikke få armene ned, da han hørte, at der ikke skulle 

køres i de besværlige dele af marken mere”

Morten Rasmussen, Driftsleder

Eksempel: Nedadskrånende og vådt hjørne 

”Førhen gav vi første gødningstildeling med 

handelsgødning, da gylleudbringning i det tidlige forår 

ikke var muligt på marken pga. det udtagne areals 

beskaffenhed. Det voldte også problemer ved 

nedfældning, sprøjtning og høst, hvor det udtagne areal 

var ineffektivt og umuligt at dyrke ordentligt”

Morten Rasmussen, Driftsleder

Ligger klods op ad et beskyttet overdrev



3. Overvej at tage urentable arealer ud af drift

Arealer med lav dyrkningsværdi har størst naturpotentiale

Når de rigtige jorde udtages, kan der ofte opnås synergier mellem økonomi og natur. 

Prioritér at udtage jordstykker der:

• Giver lavt udbytte (brug dit udbyttekort)

• Ligger i kant af marken 

• Ligger op ad eksisterende natur, fx levende hegn, søer eller gravhøje 

• Reducerer kiler og overlap på det dyrkede areal



Hvad skal du være opmærksom på, ved udtagning af 
jord til naturformål 

• Søg permanent genopdyrkningsret, hvis du ikke ønsker, at arealet udvikler sig til 

§3

• Husk at holde arealer lysåbne, hvis du vil fastholde støtte. Hvis du vil tillade 

etablering af skov, skal dette anmeldes (herunder også selvsåning). 

• Skemaer til begge anmeldelser kan findes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside. 



Hvad med blomsterstriber, blomsterbrak etc?

Blomsterbrak, MFO-brak og blomsterstriber 
er ikke gode levesteder, og har derfor alle 
meget begrænset værdi for insekterne. 

Du kan dog optimere deres virkning ved:

1. At sikre så lang en kontinuitet som muligt. 
Slåningsbrak > 1-årig blomsterbrak. 
Omlæg i en rotationsordning, så en del af 
brakken altid går fri for pløjning.

2. At placere insektvenlige tiltag som en 
buffer omkring permanente levesteder
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Få lavet et Naturtjek på din bedrift

• En skræddersyet Naturtjek-plan med 
oversigtskort, billeder og beskrivelser af 
naturværdierne hos landmanden, samt idéer til 
hvordan naturen på ejendommen kan 
forbedres.

• Udføres af særligt uddannede naurtjek-
rådgivere fra de lokale landbrugscentre

NB! 
Som noget nyt kan du i forbindelse med 

udarbejdelse af en ESG-rapport for din 

bedrift bruge dit Naturtjek som et tiltag for 

bæredygtig udvikling.

Læs mere om Naturtjek på https://www.seges.dk/natur

https://www.seges.dk/natur


Se mere på seges.tv (søg fx på ‘biodiversitet’)



Ny lærebog sætter fokus på landmanden 
som naturforvalter
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Tid til spørgsmål
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Besøg seges.dk/natur for mere 

viden om natur og biodiversitet


