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SÅDAN HJÆLPER VI NATUREN  

”Jeg har gang i flere tiltag. Bl.a. har jeg flyttet en bunke marksten om 
for enden af et læhegn, hvor den vil være god som insektbolig. Der er 
virkelig en glæde ved at gå og lave de her naturtiltag. Vi kan ganske 
vist ikke redde det hele – men mange bække små… Jeg mener, at det er 
en opgave, vi som landmænd bør påtage os – at vi passer på naturen”. 

Sven-Aage Steenholdt, planteavler, Vamdrup

”Vi er holdt op med at dyrke et besværligt hjørne af marken, der nu 
i stedet er lagt ud til natur, som skaber gode levesteder for dyr og 
planter.”  

Morten Rasmussen, driftsleder, Julianelyst, Østbirk

 ”Vi har et egetræ, som er væltet i stormen. Det har vi besluttet at lade 
ligge, fordi det er levested for en masse insekter, og fordi både fugle og 
andre dyr har glæde af det.”

Flemming Julsgaard, mælkeproducent, Brande 

”Ved at tage nogle landbrugsarealer ud af drift giver vi noget tilbage 
til naturen. Når vi sætter kreaturer på arealet, får vi åbnet det op og 
skabt et mere åbent landskab med et varieret plante- og dyreliv – 
f.eks. orkideer og sommerfugle.”

Henrik Jessen, mælkeproducent, Brørup

LÆS MERE OM HVAD 
LANDMÆND GØR FOR 
AT HJÆLPE BIODIVER-
SITETEN OG SE FLERE 

EKSEMPLER HER: 
WWW.SEGES/NATUR.DK

For mange landmænd har det stor værdi at arbejde og bo tæt på naturen, og de vil passe på den. 

De seneste år har flere og flere af dem valgt at gøre en aktiv indsats for at give plads til den vilde natur ved at lave nye levesteder til 
insekter, svampe, fugle, blomster mv. Mange landmænd har fundet ud af, at de med små tiltag og ændrede vaner kan gøre en stor 
indsats.

Når landmanden skaber flere levesteder for vilde dyr og planter, er han/hun med til at forbedre forholdene for biodiversiteten. 

Læs mere om hvad landmænd gør for at hjælpe biodiversiteten og se flere eksempler her: www.seges/natur.dk 


Bevarer og beskytter naturarealer
Den vigtigste indsats, landmanden kan gøre, er at bevare og beskytte 
de naturarealer, der findes i forvejen. Det er her, de vilde dyr, planter 
og svampe igennem mange år har fundet deres levesteder. Ved at 
lade enge, moser, overdrev, heder og strandenge afgræsse med et 
tilpas antal dyr, sikrer landmanden, at der er blomster og levesteder 
til en lang række af de arter, der ellers har det svært i vores landskab. 
F.eks. er en lang række af svampe, insekter og fugle afhængige af 
dyrenes lort, og af de levesteder, som dyrene skaber med deres bid, 
tråd og færdsel på arealerne. 

Mange landmænd har også skovområder, hvor de kan lade naturen 
råde. Nogle af dem har mulighed for at lade græssende dyr gå ind i 
skoven. Det giver variation og skaber endnu flere levesteder.

Værner om bedriftens småbiotoper 
På alle landbrugsbedrifter er der mange småbiotoper - altså små 
afgrænsede økosystemer. Det kan være vej- og markkanter, levende 
hegn, vandhuller, småbevoksninger osv., som er vigtige levesteder 
for de små og større dyr og planter. Her kan landmandens vigtigste 
indsats faktisk være ikke at gøre for meget. Ved at stoppe med at 
slå vejkanter, bevare døde/gamle træer i læhegnet og beholde små 
fugtige lavninger tilgodeser landmanden rigtig mange arter. Det 
må med andre ord gerne rode lidt, fordi rod, i form af døde træer, 
fugtige lavninger, grenbunker og højt græs med vilde blomster, giver 
levesteder for mange arter. 

Giver plads tilbage til naturen
Naturen har brug for mere plads. Derfor giver det også god mening, 
når mange landmænd i disse år udtager dyrkningsjord som f.eks. 
lavtliggende arealer, ukurante hjørner i marken og andre arealer 
med en lav dyrkningsværdi. Med tiden vil de nye naturområder 
udvikle sig til værdifulde levesteder for vilde dyr og planter. De nye 
naturområder kan også virke som en beskyttende bufferzone mellem 
naturarealer og de dyrkede marker. 

Opsøger mere viden 
Der er rigtig mange landmænd, der gerne vil vide mere om, hvordan 
de bedst kan tilgodese naturen på deres landbrugsbedrift. Derfor er 
der stigende interesse for at få udført et Naturtjek. Ved et Naturtjek 
kommer en naturrådgiver på besøg og gennemgår ejendommen 
sammen med landmanden. De kortlægger bedriftens vigtigste natur-
værdier og finder de vigtigste indsatsområder for biodiversiteten. 

Naturtjek er udviklet af SEGES Natur og udføres af rådgivere fra 
de lokale landbrugsrådgivningscentre, som er særligt uddannet til 
opgaven. 

HER ER NOGLE AF DE 
TILTAG, LANDMÆNDENE
GØR FOR AT HJÆLPE
NATUREN
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