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Hvorfor fokusere på biodiversitet?

Problemet

• 1 million arter risikerer ifølge 

FN at uddø inden for de 

kommende årtier

• 41,6 % af vilde danske arter er i 

fare for at uddø

• 15 % af Danmarks areal er 

dækket af natur

• Blot 0,5 % af Danmarks natur-

areal er beskyttet af lovgivning

Potentialet

• 46 % af forbrugerne 

forbinder bæredygtighed 

med hensyn til natur og 

ressourcer

• 35 % af forbrugerne vil 

betale mere for fødevarer, 

der er produceret med 

hensyn til natur og 

biodiversitet

• 2 % af forbrugerne forbinder 

Danish Crown med hensyn 

til natur og biodiversitet

Politikken

• EU har vedtaget en 

biodiversitetsstrategi, der vil 

have bindende nationale mål, 

som skal sikre mindst 30 % 

beskyttet land i EU

• Den danske biodiversitets-

strategi er vedtaget og 

udmøntes, på baggrund af 

EU’s strategi. CAP 4% arealer

• FN afholdte sin 11. 

biodiversitetskonference i 

oktober 2022, som forventes at 

blive ”biodiversitetens Paris-

aftale”
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Natur og biodiversitet vokser hos forbrugerne 
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38 % af forbrugerne er inden for de seneste 5 år blevet mere bevidste om hensynet til natur og

biodiversitet, når de handler. For 38 % af forbrugerne, er det vigtigt, at fødevareproducenter har fokus på

natur og biodiversitet.
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Sagen er bøf! 

Naturløfter for Friland Naturpleje

Rasmus Ejrnæs, Lars Dalby, Lars Bruun, Skjold Søndergaard, Lasse Dümke, Ditte 

Ejrnæs, Jesper Moeslund, Hans Henrik Bruun

1) Højt ambitionsniveau

Minimumsandel af det samlede areal udlagt til vild natur.

2) Tage ansvar

Beskytte eksisterende værdifuld natur på ejendommen.

3) Lokalisere indsatsen

Dyrene græsser på ejendommens vigtigste naturarealer.

4)Naturlig græsningspraksis

< 400 kg dyr/ha. Lang sæson og ingen fodring.
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En stikprøve på 10 producenter
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Minimumsandel på 10 % natur
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Kommer dyrene ud i naturen?



AARHUS

UNIVERSITET
DCE – NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI

Naturlig græsningspraksis?
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Incitamenter og god naturpleje

1) Incitamenterne peger den forkerte vej

Støttesatser, tilsynskrav og kontrol fremmer sommergræsning

ved alt for højt græsningstryk kombineret med skadelig

maskinslåning.
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Biodiversitet på forskelle niveauer

Generelt – de vi allerede gør

• De fem vigtigste 

biodiversitets initiativer på 

ejendommen – en del af 

klimavejen i 2023

I koncepter – der aktivt 
arbejder med 
biodiversitet

Brands – helheden på 
bedriften

• Sikre at natur og 

biodiversitet er en del af 

helheden

• Friland naturtjek
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Nyt koncept hvor landmændene værner om 
biodiversiteten i den danske natur

Landmanden lader 

græsarealer og 

læhegn vokse vildt*

Kreaturer vedligeholder 

naturen med græsning*

Landmanden 

efterlader arealer 

til blomstring*

Ingen ormemidler 

skaber næring til 

dyr og planter*

* Minimumskrav



Per Lynge Laursen
Arden

Per Lynge Laursen, der er formand for 
raceforeningen Dansk Kødkvæg har tegnet 

kontrakt med Friland Naturpleje. Han er meget 
tilfreds med det koncept, som Danish Crown Beef 

kommer til at lancere 
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” Vi har eftdette inden 

for naturpleje og 

biodiversitet. Vi taler 

om, at der er sjæl i 

kødet, og det vil vi 

gerne have, at de 

• Udfordringen er græsningstryk

− Incitamentet

• Balancen mellem kød og natur

• Nyt mindset – find ugræssede arealer
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