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Som landets største arealforvalter spiller  
landbruget en stor rolle for Danmarks biodiversitet.  
Hovedparten af Danmarks små og store værdifulde natur- 
arealer befinder sig på private hænder, hvoraf hovedparten 
er ejet af landmænd. Flere landmænd har desuden en vigtig 
rolle som forvaltere og dyreholdere på de offentlige natur- 
arealer.

Mange landmænd oplever dog en mur af barrierer, der står 
i vejen for at finde de bedste løsninger for biodiversiteten. 
Det drejer sig bl.a. om en lang række af de regler og tilskuds-
ordninger, som faktisk skulle gavne biodiversiteten, men 
som ofte ikke virker efter hensigten. 

BEHOV FOR EN SAMLET PLAN
Overordnet set er der behov for langt større prioritering af 
området, så de nødvendige ændringer i uhensigtsmæssige 
regler og tilskudsordninger kan ske, og der bliver skabt et 
langt større grundlag for at sikre gode incitamenter til at 
lodsejere kan og vil øge deres indsats til gavn for biodiver-
siteten. 

F.eks. er de tilskudsordninger, der skal gavne biodiversi-
teten bundet op på et stort administrativt apparat med 
formålsstridige krav. Ofte er det krav, som burde kunne 
ændres inden for de eksisterende rammer. Som det er nu, 
er resultatet, at både landmænd og landbrugsrådgivere ofte 
løber panden mod en mur, og mange opgiver helt indsatsen 
på halvvejen. 

Der mangler en samlet plan for disponering og beskyttelse 
af den mest værdifulde danske natur. En plan, som giver 
naturen førsteprioritet, og som sikrer landmændene incita-
menter til at fremme biodiversiteten.

SEGES præsenterer her fem konkrete eksempler 
på, hvor lovgivning, tilskudsordninger og mangel 
på viden spænder ben for landmændene og deres 
indsatser for at forbedre biodiversiteten. Forslagene 
er suppleret med konkrete løsningsforslag. 

Der er brug for nye politiske initiativer for at ændre 
ved de grundlæggende rammer og fremme biodiver-
siteten. 
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Bedre muligheder for at få tilskud til eks-
tensiv helårsgræsning er afgørende for at 
holde økonomi i landmandens indsats for 
at bevare og fremme biodiversiteten.

BARRIERE 1 
Uhensigtsmæssige regler og tilskud

De tilskud, der kan søges til forvaltning af selv de allermest 
værdifulde naturarealer i Danmark, stemmer ikke overens 
med den indsats, der er nødvendig for at sikre levesteder til 
de sjældne og truede arter. I flere tilfælde skader ordninger-
ne mere, end de gavner. Det frustrerer både fagfolk og for-
valtere. Samtidig er lovgivningen kompleks og indeholder 
mange faldgruber, der kan gøre det svært for den enkelte 
landmand at handle. 

De forskellige tilskud udgør den primære indtægt for land-
manden på naturarealerne. Forståeligt nok benytter  
de fleste landmænd de ordninger, der giver flest penge.  
Det kan medføre en uhensigtsmæssig intensiv forvaltning af 
arealet via slåning eller overgræsning. 

EKSEMPEL
Hvis en landmand søger både grundbetaling og 5-årigt tilskud til 
pleje af græs- og naturarealer til et naturareal, er der en årlig ge-
vinst på ca. 1.000 kr./ha. Derfor bliver der søgt grundbetaling på 
hovedparten af de danske naturarealer med græsningstilskud. 

Men grundbetalingen stiller skærpede krav til arealet. Den 15. 
september skal halvdelen af vegetationen være under 40 cm. 
Resultatet er, at landmanden ofte føler sig nødsaget til at slå are-
alerne for at være sikker på, at kontrolbetingelserne er opfyldt. 
Dermed fjernes efterårets blomster og værtsplanter, frøsætnin-
gen hindres, og der opbygges et lag af dødt plantemateriale, 
som hindrer næste års fremspiring. Samtidig fjerner man føde-
grundlaget for de græssende dyr.

LØSNINGSFORSLAG
Hele tilskudssystemet bør ændres, så kontrollen tilpasses ud 
fra, hvad der gavner biodiversiteten mest. Det bør indarbej-
des i den kommende CAP-reform. 

Øvrige akutte behov for ændringer i det 5-årige tilskud til 
pleje af græs- og naturarealer er f.eks.:
• En højere støttesats til mere naturvenlige græsnings- 

former
• En kontrolform, som kan fungere for arealer med  

helårsgræsning
• Højere støttesatser, så der gives det samme tilskud,  

uanset om der søges grundbetaling til arealerne eller ej
• Mulighed for at søge græsningstilskud til arealer, der er 

nyomlagte fra dyrkningsjord til varig natur.
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I Danmark er der tradition for at dele forvaltningen op i 
skov og lysåbne arealer – og tilskud er delt op på samme vis. 
Men et varieret landskab med både skov og lysåben natur 
byder på vigtige levesteder til gavn for biodiversiteten. 

Derfor er der behov for at revidere de nuværende regler og 
tilskudsordninger, så det bliver muligt at etablere store sam-
menhængende indhegninger med både skov og lysåbne 
arealer, hvor dyrene græsser året rundt.

Der er behov for, at lovgivningen gentænkes og opdateres, så der bl.a. bliver gjort op med de tilskudsregler, der hindrer, at der kan søges  
et samlet tilskud til arealer, som indeholder skov og lysåbne arealer.

BARRIERE 2 
Manglende sammenhæng  
mellem skov og lysåben natur

EKSEMPEL
En landmand ønsker græsning på et areal med skov og 
lysåben natur. På den del af arealet, der er skovbevok-
set, kan der ikke søges tilskud via den 5-årige tilskuds- 
ordning til græsning af naturarealer. Her kan ordnin-
gen ”Tilskud til skov med biodiversitetsformål” i stedet 
benyttes. De to arealer skal derfor græsses i to forskel-
lige indhegninger og via to forskellige regelsæt. 

LØSNINGSFORSLAG
Det bør være muligt at søge et samlet tilskud, så der 
er et incitament til at foretage græsning i et forskellig-
artet landskab med både skov og lysåbne arealer. Det 
giver rigtig god mening for biodiversiteten. 

En ændring i både Skovloven, Lov om drift af land-
brugsjorder samt tilskudsordningerne bør derfor 
prioriteres højt. 
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En af de helt store udfordringer for biodiversiteten er man-
gel på plads til natur, hvor naturhensyn er hovedformålet. 
Mange landmænd er positive overfor at udtage deres mest 
uproduktive landbrugsjorder – de såkaldte marginaljorder 
– til natur, hvis der er økonomisk incitament til det. Der 
findes i dag flere tilskudsordninger til at udtage lavbunds- 
arealer, men her er hovedfokus på fjernelse af nærings-
stoffer og klimaeffekt. Der mangler derfor midler og en 
tilskudsordning til udtag at højbundsarealer. 

BARRIERE 3 
Mangelfuldt tilskud til permanent 
udtag af landbrugsjord

EKSEMPEL
Der er en overvældende interesse for 
at søge den nationale ordning ”Til-
skud til sammenhængende arealer 
i og i tilknytning til særlige Natura 
2000-områder”, som har eksisteret 
siden 2018. Men hvert år har der væ-
ret flere ansøgere, end der har været 
midler til i puljen. 

Puljen har fra start været på 10 mio. 
kr. årligt. Fra 2021 er der dog afsat 25 
mio. kr. årligt. Men både potentialet 
og interessen for at skabe værdifuld 
natur er endnu større. Det ser ikke 
ud til, at ordningen udbydes i 2022 til 
trods for den store interesse for ord-
ningen.

LØSNINGSFORSLAG
Ordningen ”Tilskud til sammenhængende arealer i og i til-
knytning til særlige Natura 2000-områder” bør prioriteres 
langt højere. Det skal ske både ved at tilføre flere penge 
til puljen og ved at udvide prioriteringsgrundlaget, så ord-
ningen fremover også kan søges i tilknytning til værdifulde 
naturarealer uden for Natura 2000-områderne. Ordnin-
gen vil dermed være et stærkt værktøj til at sikre værdiful-
de naturarealer og inddrage nye arealer til varig natur.

Særligt de sandende højbundsarealer og 
arealer nær værdifuld natur har et stort 
potentiale for hurtigt at opnå en høj 
biodiversitet. 
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En lang række naturarealer er omfattet af den specifikke 
ammoniakregulering. Reguleringen indebærer, at nærlig-
gende husdyrbrug skal overholde grænser for, hvor meget 
atmosfærisk ammoniakbelastning der må være på natur- 
arealer. Reguleringen er indført for at beskytte naturen 
imod kvælstofbelastning. Landmanden får ikke erstatning 
for reguleringen. 
 
Ammoniakreguleringen har medført en udbredt frygt 
blandt landmænd for at lade arealer udvikle sig til god 
natur. Det skyldes, at der løbende opstår sager, hvor nye 
registreringer eller forbedringer af natur på landmandens 
egne arealer, eller på nærliggende arealer, får store negative 
konsekvenser for landmandens husdyrbrug. Det drejer sig 
om sager rangerende fra vanskeligheder med at få en ny 
tilladelse til at ændre eller øge produktionen, til krav om 
at nedbringe ammoniakudledningen eller over tid helt at 
afvikle husdyrbruget.

BARRIERE 4 
Ammoniakreguleringen hindrer  
udvikling af god natur

LØSNINGSFORSLAG
Reguleringen bør gentænkes – og ikke mindst samtæn-
kes – med de øvrige indsatser for natur og biodiversitet. 
Der bør udvikles en model, hvor man sikrer en beskyt-
telse af særlige naturværdier, samtidig med at landman-
den ikke risikerer at begrænse sin egen eller naboers 
muligheder for at udvide deres husdyrproduktion, når 
der igangsættes naturforbedrende tiltag.

Det kan f.eks. ske gennem en mere præcis priorite-
ring, hvor den effektive beskyttelse målrettes de mest 
værdifulde naturområder. Det vil give mulighed for at 
bevare, forbedre og skabe naturarealer i mere hus-
dyrtætte områder, uden at der sker gennemgribende 
indgreb i produktionen. Her kan indsatser i form af slæt 
eller græsning på mindre og mere isolerede naturarealer 
være både nødvendige og mere gavnlige for natur end 
specifikke krav til ammoniakreduktion. 

Derudover bør udvikling af teknologier, der kan reducere 
ammoniakudledningen, i højere grad støttes med hen-
blik på at nedbringe ammoniakbelastningen yderligere 
omkring de enkelte husdyrbrug og sikre et generelt fald i 
belastningen af naturen nationalt.

Det bør også overvejes, om husdyrbrug, placeret op til 
meget værdifuld natur, kan opkøbes og afvikles.  

EKSEMPEL
En landmand med malkekvæg har en ejendom, der 
ligger delvist inden for et Natura 2000 område i en 
ådal. Til ejendommen hører både landbrugs- og na-
turarealer i Natura 2000-området og en skov, der i 
stort omfang er forstligt drevet. På en lille del af sko-
ven nær bedriften har ejer undladt at genplante efter 
et stormfald i 50’erne. Her er over årene kommet en 
selvsået skov. Denne del af skoven blev i 2006 kortlagt 
som habitattypen Ege-blandskov. 

Ejendommen skal som følge heraf revurderes, og 
landmanden skal reducere ammoniakbelastningen 
fra produktionen, så ammoniakbeskyttelsesniveauet 
for skoven kan overholdes. Der er ingen teknologiske 
løsninger, så produktionen står til afvikling inden for 
staldens restlevetid. Der gives ingen erstatning eller 
kompensation for ejendomsværditabet eller for evt. 
investeringer, der er foretaget, men ikke er omfattet af 
godkendelsespligt. 
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Naturkonsulenterne i SEGES kommer ud til rigtig mange 
landmænd i hele landet. Landmænd, som forvalter nogle 
af landets mest enestående biodiversitets-hotspots, og 
som gerne vil bidrage til indsatsen for naturen på deres 
arealer. Men ofte mangler de helt basal viden om de arter 
og levesteder, som de forvalter. En viden, som mange gange 
efterspørges af landmændene selv. Regler og støtteordnin-
ger bidrager ikke i sig selv til landmændenes viden, da de 
ordninger, der giver den største udbetaling, ikke understøt-
ter en højere biodiversitet. 

. 

 

BARRIERE 5 
Landmanden ved for lidt  
om biodiversitet

EKSEMPEL
I Danmark har vi siden 2010 gennemført monitering af naturarealer og udarbejdet handleplaner for dem. Ikke desto mindre 
møder vi fortsat landmænd og forvaltere, som ikke ved, at de råder over særlige naturtyper og arter, og som ikke kender til de 
mål og planer, der er sat i værk for at bevare truede arter og naturtyper på deres ejendom. Det skyldes, at der simpelthen aldrig 
er nogen, der har taget dem med ud og fortalt dem om deres vigtige natur. Vi hører ofte, at det skyldes mangel på ressourcer 
hos Miljøstyrelsen, der gennemfører moniteringen, og hos kommunerne, der står for den praktiske implementering af handle- 
planer. En række kommuner gør dog en stor indsats for at få sat gang i konkrete initiativer og projekter. Der er tydeligvis stor 
forskel på de ressourcer, der er til rådighed i de enkelte kommuner. 

LØSNINGSFORSLAG
Landmænd og forvaltere er klar til at handle, men efterspør-
ger viden. Mange års erfaring med rådgivning af landmænd 
om natur viser, at nærværende rådgivning er afgørende for, at 
ny viden integreres på bedriften. Mest effektiv er en direkte 
1:1-rådgivning hos landmanden om bedriftens naturværdier 
med forslag til konkrete indsatser. Der bør etableres flere 
faglige  formidlingsaktiviteter, rettet mod landmænd. F.eks. 
økonomisk bistand til at få udarbejdet et Naturtjek.

Skal forvalternes vidensniveau 
forbedres, er det helt afgørende 

at de bliver bedre vejledt om, 
hvordan man bedst fremmer 

biodiversiteten generelt og på 
deres arealer specifikt. 
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