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Aktuel dagsorden



Landbruget er en del af løsningen



• Flere og større naturarealer i 
samspil med andre interesser

• Bedre naturoplevelser for 
befolkningen

• Konkrete, forpligtende og 
tidsfastsatte målsætninger

• Sammenhæng mellem mål og 
midler  - flere midler til 
naturforvaltningen

• Staten skal gå forrest 

• Det må ikke være en ”straf” at 
gøre en indsats for naturen

• Mere viden om effekt af og 
behov for forvaltning

• Indsatsen skal være frivillig og 
inddragende

• Positive incitamenter til lodsejere

• Fokus på værdien af 
økosystemtjenester

Fælles udspil ” Natur- og biodiversitet i det åbne land” ––
10 centrale principper

https://lf.dk/viden-om/miljoe-og-klima/natur-og-biodiversitet/faelles-udspil



Landmændene vil gerne være med -
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- men…..



Barrierer for at fremme biodiversitet 
”Wordcloud” lavet på workshop om biodiversitet med del tagelse af produktionslandmænd 

Kilde: SEGES



Hvad skal der til for at få skabt mere plads og biodiversitet i 
landbrugslandet? 

• Mere viden og direkte rådgivning til landmænd

• Enkle regler og positive incitamenter



Viden og rådgivning til lodsejere

• Indsatsen for natur- og biodiversitet skal hvile på klare 
forudsætninger om faglighed og inddragelse af lodsejere

• Mange lodsejere mangler viden om naturværdierne på deres 
ejendomme – og om hvordan man bedst gør en indsats

• SEGES arbejder med flere forskellige tiltag – fx Naturtjek (for hele 
ejendommen) og  Fokusplaner (for særligt værdifulde områder) 

• 1:1 rådgivning på bedriften
• Synliggøre hvor bedriftens vigtigste natur er
• Beskriver hvor og hvordan man passe bedst på den natur der er, og 

hvordan naturen kan udvikle sig
• Naturscorekort – der giver en prioritering af indsatsen



Bedriftsoversigt
og fokuspunkter

1. Markkant og allé med 
blomster

2. Nye og gamle 
læhegn 

3. Eng med artsrig 
vegetation og 
ekstensiv 
sommergræsning

4. Blotlagt sandet jord 
med naturlig 
indvandring af 
planter

5. Søer i tidligere 
råstofgrave
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Hvad betyder naturtjekket for mig?

• Viden

• Interesse

• Stolthed

• Ændret handlemåde

• Jeg kan gøre en indsats



SEGES har uddannet 
18 Naturtjekrådgivere i:

Agri Nord
Agrovi
Bornholms Landbrug
KHL
Landbo Limfjord
LandboNord
LandboSyd
LHN
Patriotisk Selskab
Sønderjysk 
Landboforening
Velas
Vestjysk
- SEGES laver 
NaturTjek, hvor der ikke 
er lokale rådgivere



Natur og Landbrug – landmandens incitamenter

De negative

• Restriktioner

• Risiko for sanktioner

• ”snigende” konsekvenser

• Usikkerhed

• Økonomi

• Administrativt bøvl

De positiv e

Interesse for naturen

Ejerglæde / herlighedsværdier

Jagtinteressser

Naturen som driftsgren

De positive

• Interesse for naturen

• Ejerglæde / herlighedsværdier

• Jagtinteressser

• Naturen som driftsgren

• Samfundsansvar

• Betaling for indsatser



Enkle regler

Naturen må ikke være en 
straf– ikke ”fanges” af § 3 
eller artsbeskyttelse

Tilskudsordninger med 
fokus på naturen og 
landmandens virkelighed 
– ikke kontrol for 
kontrollens skyld 

Større incitament  - det skal give 
menig for både landmanden og 
naturen – CAP 2020 
”Bruttoarealmodellen”

Mindre bureaukrati  -
afskaf fx detaljerede 
regler for etablering af 
vildt- og bivenlige tiltag i 
marken 

Størst mulig 
fleksibilitet / råderum til 
landmanden



Hvilken indsats og hvor?

• Ikke ”one size fits all” – kommer an på den enkelte bedrift og den enkelte landmand

• I og udenfor dyrkningsfladen

• Midlertidige og permanente

• Størst mulig fleksibilitet til landmanden

• Skal ses i forhold til de krav, der fx stilles i forbindelse med ny landbrugspolitik





Tak for 
opmærksomheden


