
Kvægbrugere: en 
nøglespiller i løsning af 
biodiversitetskrisen

Anne Erland Eskildsen (PhD)

Specialkonsulent i SEGES Natur



2...

Guldblomme

Brushane

Humlerovbille 

Natur er et begreb uden præcis definition

Biodiversitet er mangfoldigheden af levende 

organismer

Når fagpersoner snakker om biodiversitet, 

fokuseres der som oftest på det truede og sjældne

Isblåfugl

KrondyrTrane

Flagermus Guldblomme Grøn sandspringer

Svampe

Trane

Laver og svampedyr 

HVAD ER BIODIVERSITET?

Foto: Anne Eskildsen



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer
Vi er midt i en biodiversitetskrise

Kilder: Bevaringsstatus for naturtyper og arter, Oversigt over Danmarks Artikel 17-

rapportering til habitatdirektivet, Notat fra DCE (2019)  

Nye tal: 95 % af vores naturtyper og 57 % af vores arter i ugunstig tilstand



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer
Biodiversitet i EU - Danmark i front?

Kilde: State of nature in the EU - Results from reporting under the nature directives 2007–2012 (2015)



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

Biodiversitetskrise ≠ klimakrise ≠ miljøkrise

Foto: Anne Eskildsen, Colourbox



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

Det forventes, at landbruget leverer løsninger på både klima-, miljø og 
biodiversitetskrisen

Kvægsektoren har en enestående mulighed for at 
profilere sig som en nøglespiller ifht at løse 

biodiversitetskrisen 

Foto: Anne Eskildsen



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

Kvægbrugerne spiller en vigtig rolle ifht. opnåelse af 
biodiversitetsmål, fordi de kan tilføre en afgørende proces: 

GRÆSNING

Illustration: Frits Ahlefelt



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

Græsning er et af de vigtigste virkemidler til at sikre en rigere natur

Foto: Anne Eskildsen, Michael Strarup Nielsen



Græsning øger mangfoldigheden af planter 
– og dermed biodiversiteten

Foto: Anne Eskildsen. Kilde: R. Buttenschøn 2007
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…men hvad er ‘god græsning’, og hvordan kan man se, at det 

virker?

Foto: Anne Eskildsen



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

Foto: Anne Eskildsen

Græsning skaber grundlag for liv igennem flere blomster



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

Foto: Andrea Oddershede, Anne Eskildsen

OBS: Nedbidning om sommeren er katastrofalt for insekterne!

Foto: Andrea Oddershede, Anne Eskildsen

Er du i tvivl, om du har et passende græsningstryk, så tjek:

1. Er der blomstrende blomster på arealet gennem hele vækstsæsonen?

2. Er der flere blomster udenfor end indenfor hegnet?



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

Foto: Anne Eskildsen

Helårsgræsning uden tilskudsfodring er den bedste forvaltnings-
form ifht. biodiversitet



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

Græsning øger 
biodiversiteten igennem 
forstyrrelser

Foto: Anne Eskildsen, Andrea Oddershede, Colourbox



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

Græsning værner om strukturer

Foto: Michael Straarup Nielsen, google maps



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

Foto: Camilla Fløjgaard og Naturhistorisk Museum Aarhus 

…vigtigt med kontinuert tilførsel af lort til 
arealet (helårsgræsning)

De græssende dyrs gødning skaber 
grundlag for masser af liv



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer Kvæg og heste er 

mere 

hensigtsmæssige i 

naturplejen end får

Foto: Anne Eskildsen, Colourbox



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

Det forventes, at landbruget leverer løsninger på både klima-, miljø- og 
biodiversitetskrisen

Kvægsektoren har en enestående mulighed for at 
profilere sig som en nøglespiller ifht. at løse 

biodiversitetskrisen 

Foto: Anne Eskildsen



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer Spørgsmål?

Foto: Anne Eskildsen

Besøg www.seges.dk/natur


