Naturpleje
– en analyse af de udfordringer lodsejere og
dyreholdere oplever

Naturpleje – en analyse af de udfordringer lodsejere og dyreholdere oplever 2

Kolofon

Forord

Naturpleje

Der har længe været opmærksomhed på udfordringerne med at sikre den nødvendige pleje af de
beskyttede lysåbne naturarealer i Danmark. Naturog Landbrugskommissionen har med sine anbefalinger sat yderligere fokus på, at der skabes gode
rammer for naturpleje. Regeringen har en målsætning om at skabe mere og bedre natur. I den forbindelse prioriteres midlerne til naturpleje primært
der, hvor de gør mest gavn i henhold til Danmarks
direktivforpligtigelser. Regeringen arbejder ligeledes
for en hensigtsmæssig sammenhæng mellem den
direkte støtte og landdistriktsprogrammet.

– en analyse af de udfordringer lodsejere og dyreholdere oplever
En analyse af udfordringer med at udføre naturpleje og mulige løsninger udarbejdet af Naturstyrelsen,
SEGES og NaturErhvervstyrelsen under projektet ”Grøn omstilling – Naturpleje som driftsgren”.
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Denne analyse er udarbejdet i et samarbejde mellem Naturstyrelsen, NaturErhvervstyrelsen og
SEGES (tidligere Videncentret for Landbrug) under
projektet Grøn omstilling – Naturpleje som driftsgren1 . Sammen har man søgt at komme hele vejen
rundt om de udfordringer, landmanden støder på i
forsøg på at udføre naturpleje og anviser forslag til
løsninger, hvor det er muligt. Alle involverede parter
arbejder løbende med at forbedre rammerne for de
landmænd, som udfører naturpleje eller ønsker at
komme til det. Fokus har været på de biologisk mest
værdifulde naturarealer inden for Natura 2000-områderne og på de § 3 beskyttede naturarealer med
høj naturværdi uden for Natura 2000-områderne.
Analysen gennemgår 20 fokusområder, der er
identificeret som særlige udfordringer i forbindelse
med at gøre naturpleje attraktivt for landmanden.
For hvert område præsenteres en analyse af udfordringen for landmanden, som ønsker at udføre
naturpleje. Herefter opsummeres status for, hvad de
involverede parter gør og har gjort for at imødekomme denne udfordring. Dette dokument er således et
analysepapir, som danner grundlag for mulige ændringer til fordel for den plejekrævende natur.
Løsninger, som vedrører tilskudsordninger under
landdistriktsprogrammet eller den direkte landbrugsstøtte, har NaturErhvervstyrelsen i hovedsa-

gen gennemført i forbindelse med implementering
af den ny landbrugsreform fra 1. februar 2015. Ansøgningsrunden for arealtilskud til naturpleje slutter
den 21. april, og resultatet vil forhåbentligt vise, at
landmændene tager godt imod de ændringer, der
er gennemført for at gøre naturpleje mere attraktivt
på arealer med høj naturværdi.

Analysen fokuserer på følgende områder:
1.

Støtte til afgræsning af naturarealer. Det kan
være en økonomisk udfordring at udføre ekstensiv pleje af naturarealer. Tilskudssatsen til pleje
med græsning sættes op for arealer, der ikke
kan modtage direkte støtte.

2. Tilskud efter naturværdi – nyt HNV-kort indføres
fra 2015. Det har hidtil været muligt at indgå
aftaler til pleje af græs- og naturarealer på arealer af svingende naturmæssig værdi. HNV
– kortet udpeger områder af høj naturværdi
og anvendes som værktøj til at prioritere og
målrette naturplejetilskud uden for Natura 2000
– områder.
3. Proportionalitet i EU-tilbagebetalingskrav. Risiko
for tilbagebetalingskrav kan afholde landmænd
fra at ville arbejde med dyr til ekstensiv pleje. Et
nyt og mere lempeligt sanktionssystem indføres.
4. Entydige krav til permanente græsarealer. Krav
til plantedække og GLM- slåningskrav har hidtil
kunnet stå i vejen for at opnå støtte via den
direkte støtte. Nu lægges fokus i stedet på landbrugsaktiviteten.
5. Regler og administration. Der er usikkerhed om
regler for tilskud til græsning og slæt, samt kombinationen af forskellige regelsæt, som rammer
samme areal. Der ændres og fjernes betingelser
fra tilskudsordningen og laves bedst mulige
IT understøttelse af den årlige indberetning af
arealer.

1 Projektet sigter på at udvikle naturpleje som ny driftsgren for den enkelte landmand med det formål at sikre den nødvendige
naturpleje i Danmark og gøre den så billig som mulig for samfundet. Projektet er et samarbejde mellem Naturstyrelsen, NaturErhvervstyrelsen, Landbrug & Fødevarer samt Aage V. Jensens Fonde
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6. Oplysning om gældende regler og afledte konsekvenser af naturpleje. Naturpleje kan i visse
tilfælde medføre restriktioner for bedriftens
landbrugsproduktion. Problemets konsekvenser
formidles.
7.

Ekstensiv naturpleje på arealer, der hører under
intensive landbrug. Forhold vedrørende det
ekstensive areal kan påvirke den intensive del af
bedriften negativt. .SEGES tager initiativ til at der
udarbejdes en beskrivelse af mulige løsninger.

8. Afgræsning af små arealer og usammenhængende arealer. Mange naturarealer – såsom
enge og overdrev - er små og usammenhængende, og græsning af arealerne er derfor ofte
behæftet med ringe økonomi. Der arbejdes for
at skabe større sammenhængende græsningsområder, primært i Natura 2000-områder.
9. Mere robust kvæg til afgræsning af naturarealer,
og mere græsning udenfor sæson. Der mangler
egnede dyr til afgræsning af naturarealer. Der
gøres en indsats for at sikre flere dyr til afgræsning.
10. Kvæg og læ. Regler om læskure er en udfordring i forbindelse med helårsgræsning med
robuste kvægracer. Det igangværende arbejde
med de særlige forhold ved græsning med
robuste kvægracer på større naturarealer videreføres, herunder, at man ved kontrol af dyrevelfærd har øget fokus på dyrenes velbefindende
og huld og ikke alene fysiske forhold.
11. Større rummelighed på lavbundsarealer. Stigning
og udsving i vandstanden på lavbundsarealer
kan være problematiske i forhold til at overholde
kravene i en plejegræsaftale. Der gives mest mulig rummelighed i tilskudsordningen og eventuel
overtrædelse sanktioneres proportionelt.
12. Arbejde for at værdifulde arealer kan komme
tilbage i afgræsning, selvom de har været ude i
en årrække. Det kan være vanskeligt at få arealer
tilbage i afgræsning, som har været ude i en
årrække. Regler for naturpleje og lempeligere
regler for direkte støtte fra 2015 kan til en vis
grad rumme ukurante arealer. Potentialet for
anvendelse af biomassen i biogasproduktion
undersøges.
13. Tilskudsfodring i kalveskjul. Der har hidtil ikke
måttet tilskudsfodres på plejegræsordningen,
selvom dette kan medføre lavere tilvækst hos

kalve. Det er vurderingen, at de naturmæssige
konsekvenser ved tilskudsfodring i kalveskjul er
små, og derfor tillades tilskudsfodring fra 2015.
14. Jagtinteresser og græssende dyr. Der er en bekymring hos jægere for, at afgræsning af naturarealer konflikter med jagtinteresser. Der indledes
dialog med Jægerforbundet, så eventuel unødig
bekymring kan fjernes.
15. Afsætning af kød fra dyr på naturarealer. Der
er udfordringer forbundet med at afsætte kød
fra dyr, der udfører naturpleje. I projektet ”Smag
på landskabet” arbejdes med at promovere
naturkød og formidle sammenhængen mellem
naturpleje og naturkød.
16. Landbrugskonsulenter og naturpleje. Nogle
landbrugskonsulenter er forbeholdne over at
anbefale landmænd at indgå plejegræsaftaler.
Målet med denne analyse er netop at fjerne
nogle af de barrierer, der har været i tilskudsordningerne, så konsulenter og landmænd finder
tilskudsordningerne attraktive.
17. Kommunikation om mål og mening med
naturpleje. Intensivering af landbrugsdriften har
medført tab af viden om ekstensive driftsformer.
Der kommunikeres målrettet om naturværdier
og plejebehov og formålet med naturpleje, så
landmanden ved, hvad han skal gøre som naturforvalter.
18. Græsningsentreprenører. Græsningsentreprenører møder en række udfordringer i form
af manglende mulighed for at modtage tilskud
fra landbrugsstøtteordninger, usikkerhed over
rådighed af græsningsarealer og betydelige
omkostninger ved opstaldning i vinterhalvåret.
Der gøres en indsats for at formidle de forhold,
der er afgørende for at tiltrække græsningsentreprenører.
19. Skatte- og momsregler vedrørende naturpleje
og små landbrug. Små landbrug oplever at
moms- og skatteregler er komplekse. Det undersøges om reglerne kan kommunikeres klarere
ud.
20. Undervisning i naturpleje på landbrugsuddannelsen. Der mangler viden om naturpleje hos
mange unge under uddannelse til landmand.
Der indledes en dialog om muligheder for i
højere grad at inddrage naturpleje i landbrugsuddannelsen.
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1. Støtte til afgræsning af
naturarealer
Beskrivelse af udfordring:

afstanden ud til arealet er større, dels fordi det kan

I Danmark er vi meget langt fra tidligere tiders

være svært at finde alle dyrene. Ofte kan arealet

ekstensive landbrugsdrift, som er den optimale

ikke overskues på én gang, dyrene kan være

drift for mange af vores halvkulturarealer, såsom

spredt på arealet, og terrænet kan være kuperet

enge, heder og overdrev. Vi har et højtydende og

med spredte træer og buske, som hindrer udsynet

fuldt mekaniseret landbrug, hvor der er krav om

til dyrene. Vedligehold af hegn på ukurante arealer

høj indtjening. Den moderne landmand vil normalt

er ligeledes tidskrævende. Endeligt er der ikke altid

afholde sig fra at gå ind i en tilskudsordning, hvor

kontinuerlig adgang til vand på arealet, så sikring af

der er negativt dækningsbidrag, dvs. medfører

vand til dyrene kan betyde ekstra tidsforbrug.

underskud, eller hvor indtjeningen er marginal
set i forhold til indsatsen. Der er udkommet flere
rapporter de seneste år, som viser, at der er dårlig

På en væsentlig andel af naturarealerne er land-

økonomi i naturpleje2.

manden begrænset i sit valg af dyr til opgaven,
idet det kun er små robuste racer af kvæg, får eller

Særligt på arealer, hvor det ikke er muligt at

geder, som kan klare sig på arealet, og som kan

modtage EU´s direkte støtte til landbrugere efter

levere en tilstrækkelig pleje.

grundbetalingsordningen, er det svært at få en
acceptabel driftsøkonomi. Sådanne arealer giver

Proces:

udfordringer i forhold til valg af græsningsdyr, lav

For at fremme incitamentet til en ekstensiv pleje af

foderkvalitet og forøget smittetryk fra parasitter

naturarealer, der ikke kan modtage direkte støtte,

på våde arealer. Tilsyn af dyr på naturarealer kan

er tilskudssatsen fra 2015 sat op med 600 kr. pr.

i nogle tilfælde tage betragteligt længere tid end

ha. på støtteordningen Pleje af græs– og natur-

tilsyn af dyr på almindelige græsarealer, dels fordi

arealer.

2 ”Økonomiske analyser af naturplejemetoder i beskyttede områder”, Fødevareøkonomisk institut, rapport nr. 211, København 2012
og ”Rationel naturpleje og drift af beskyttede, græs- og naturarealer i NATURA 2000 områder”, Aarhus Universitet, DJF rapport
markbrug nr. 151, juni 2011.
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2. Tilskud efter naturværdi
nyt HNV-kort indføres fra 2015

Beskrivelse af udfordring:

dette område inkluderes kvalitetssikrede data

Historisk set har mange forskellige slags græs- og

indrapporterede af frivillige. Aarhus Universitet har

naturarealer, både intensive og ekstensive, kunnet

i 2013 foretaget en test af kortet, som viser, at det

få tilskud under EU´s landdistriktsstøtteordning

rammer ret præcist i forhold til arealer med kendt

”Pleje af græs- og naturarealer” (plejegræsordnin-

naturværdi. Med HNV- kortet vil naturværdien

gen), hvis formål er at beskytte og forbedre bio-

afgøre, om et areal kan få støtte eller ej, og, hvor

topforholdene og biodiversiteten. Resultatet har

højt arealet er prioriteret i forbindelse med tildeling

været, at ikke alle arealer i tilsagn har kunnet levere

af støtte. HNV-kortet kan på den måde være med

den tilstrækkelige effekt. På nogle arealer, som

til at forklare, hvilke arealer der prioriteres højest i

har været drevet mere intensivt og været omlagt

forhold til naturværdier. Samtidig kan det give et

eller gødsket for nyligt, kan det tage tid, før positive

incitament til at fastholde eller fremtidssikre tilskud-

effekter af plejegræsordningen på biodiversiteten

det til naturpleje.

bliver tydelig.

Proces:
Aarhus Universitet, DCE har udviklet et GIS kort for

NaturErhvervstyrelsen indfører fra 2015 HNV-

Fødevareministeriet– et såkaldt HNV-kort 3 (High

kortet, som afgør prioriteringen af midler på

Nature Value) - som rangerer arealer i det åbne

landdistriktsstøtteordningen til Pleje af græs- og

land efter naturværdi ved hjælp af alle tilgængelige

naturarealer uden for Natura 2000-områderne.

og anvendelige kvalitetssikrede data. HNV-kortet

HNV- kortet skal bruges som prioriteringsværktøj

skal sikre, at midler på plejegræsordningen anven-

til at fremtidssikre effekten af de offentlige midler,

des målrettet og effektfuldt, også udenfor Natura

som understøtter den løbende drift med afgræs-

20004. Det skal være effektfuldt for biodiversiteten

ning eller slæt. Prioritering foretages efter højeste

og intuitivt let at forstå for brugere og borgere

HNV-score på marken, hvortil der søges. Arealer

generelt.

med en lav HNV-score kan indgå i samme mark,
så længe der tillige er en højere score. For at man

HNV-kortet kombinerer eksisterende viden om

kan søge om tilskud, skal der være en HNV-score

arter, landskaber, levesteder og arealanvendelse

på mindst 5 ud af en maksimal på 13. HNV-kortet

som grundlag for et scoresystem, der giver et

erstatter en række nuværende udpegninger og

udsagn om naturværdien. HNV-kortet inkluderer

prioriteringer, og skal derfor både forenkle reglerne

en stor mængde af data, og for første gang på

samt give en forståelse for prioriteringen af midler.

3 HNV kortet er tilgængeligt på Danmarks Arealinformation. Vælg temaet ”naturdata”, hvor HNV kortet kan slås til. Kortet vil derefter
farvelægges i henhold til HNV scorerne. Ved tryk på info knappen på et konkret areal kan man få oplyst en samlet HNV score for
arealet, og hvilke parametre det enkelte areal scorer på. Læs mere om HNV kortet på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside: http://
naturerhverv.dk/landbrug/natur-og-miljoe/hnv-kortet-high-nature-value/
4 Indenfor Natura 2000 findes en særlig udpegning, som sikrer at de vigtigste arealer kan få tilskud til en ekstensiv drift med græsning eller slæt. Det er habitatnaturen og eventuelt tilstødende arealer.
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3. Proportionalitet i
EU-tilbagebetalingskrav

Beskrivelse af udfordring:

Proces:

Den EU-forordning, som regulerer arealtilskud un-

NaturErhvervstyrelsen har med udgangspunkt i

der landdistriktsprogrammet, kræver tilbagebeta-

nye EU bestemmelser lavet et nyt og mere lempe-

ling af hidtidig modtaget tilskud, hvis tilsagnshaver

ligt sanktionsregime på plejegræsordningen, hvor

har fået tilskud uretmæssigt udbetalt, dvs. i et eller

mindre alvorlige overtrædelser af støttebetingelser,

flere år har forbrudt sig mod en væsentlig betingel-

alene skal koste landmanden en sanktion i årets

se i det normalt 5-årige tilsagn. I den nuværende

udbetaling og ikke et krav om tilbagebetaling af

tilskudsordning til Pleje af græs- og naturarealer

tidligere udbetalt tilskud.

under landdistriktsprogrammet (plejegræsordningen), er der en række betingelser, som kan medfø-

Som eksempel skal overtrædelse af plejekravet

re bortfald af tilsagn med krav om tilbagebetaling

om afgræsning, en betingelse som ligger til grund

af støtte udbetalt i den 5-årige tilsagnsperiode. Den

for udregning af tilskudssatsen, betragtes som en

hyppigste overtrædelse vedrører overholdelse af

”mindre alvorlig overtrædelse” i de tilfælde, hvor

kravet til plejen på det areal, som er i tilsagn.

der tydeligt er forsøgt en pleje med afgræsning,
men denne ikke er vurderet tilstrækkelig på kon-

Ovenstående udgør en væsentlig risiko for land-

troltidspunktet.

manden, da han må formodes at dække løbende
udgifter til naturplejen med det tilskud han mod-

Overtrædelse af støttebetingelser (f.eks. krav til

tager årligt, og derfor ikke kan forventes at være

plejeindsats) skal vurderes ud fra proportionalitets-

økonomisk forberedt på et tilbagebetalingskrav,

kriteriernes alvor, omfang, varighed og gentagelse

som vedrører foregående år. Det kan betyde, at

set i forhold til formålet med tilskudsordningen.

landmanden rammes hårdt økonomisk, og ofte

Nogle overtrædelser vil dog stadigvæk medføre

plejes arealet ikke i de efterfølgende år, da han ikke

fuld tilbagebetaling. Det gælder alvorlige overtræ-

vil påtage sig risikoen for at blive underkendt i en

delser, fx at arealer er gødsket eller sprøjtet.

kontrol. Biodiversiteten i området rammes derfor i
negativ retning, modsat formålet med ordningen.

Ændringen i sanktionspraksis er formidlet ud

Risikoen for underkendelser og tilbagebetalings-

til landmænd og konsulenter i forbindelse med

krav afholder mange landmænd fra at søge tilskud

ansøgningsrunden 2015.

og engagere sig i naturpleje.
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4. Entydige krav til
permanente græsarealer

begrænsende i de tilfælde, hvor dyrene reelt æder
de planter, som er på ovennævnte negativliste.
De botaniske lister har skabt tvivl hos mange
landmænd om, hvor vidt de lever op til kravene, og
mange er uforstående overfor underkendelser af
plantedækket ved kontrolbesøg.
GLM-slåningskrav på permanente græsarealer.
Med indførelse af Enkeltbetalingsordningen blev
den direkte støtte afkoblet produktionen på det
enkelte areal, dvs. at man også kan få direkte støtte
for ikke at dyrke noget. Dog var man fra EU´s side
meget opmærksom på, at støtte kun skal gives
for landbrugsarealer og på arealer, hvor landbrug
er hovedformålet. I samme ombæring indførtes
derfor krav om, at alle landbrugsarealer skal holdes
i en God Landbrugs- og Miljømæssig stand (GLM).
Til og med 2014 findes et GLM-slåningskrav, som
opfylder det minimumskrav, der er til vedligeholdelse af plantedækket på permanente græsarealer. GLM-kravet fører på nogle af de værdifulde
græsningsarealer til underkendelser, som påfører
landmanden økonomiske sanktioner, der rammer
hele den EU-støtte han modtager.

Proces:
Med en ny definition af permanent græs i den ny
forordning6 for direkte støtte gældende fra 2015

Beskrivelse af udfordring:

tidligere EU-definition af permanente græsarealer,

indføres en anden national håndhævelse af de

På mange biologisk værdifulde græsarealer

at hovedparten af plantedækket skal være græs

permanente græsarealer, som ikke tager udgangs-

afhænger økonomien i driften af, at der udover

eller andet grøntfoder. Det er udmøntet i nationale

punkt i en botanisk negativliste. Fokus vil være på,

tilskud til Pleje af græs- og naturarealer (plejegræs-

bestemmelser i den bekendtgørelse, som regulerer

at arealet er velplejet, og ikke på plantesammen-

ordningen) via landdistriktsprogrammet tillige

den tidligere Enkeltbetalingsordning5. Den er blevet

sætningen af græsser og urter på marken.

kan opnås tilskud til permanente græsarealer

kontrolleret i den tidligere reformperiode efter fast-

via den direkte landbrugsstøtte (Grundbetalings-

satte bestemmelser om hvilke plantearter, der er

På arealer med direkte støtte (Grundbetaling) find-

ordningen). De tidligere krav til plantedække på

kvalificerede til at indgå i de 50 % græs og andet

es et årligt aktivitetskrav, som ligner det tidligere

permanente græsarealer har kunnet stå i vejen for

grøntfoder, der kræves på alle dele af marken. Det

GLM-slåningskrav. Minimumsaktiviteten er en årlig

at opnå direkte landbrugsstøtte. GLM-slåningskrav

er sket med baggrund i en negativliste af planter,

slåning, som kan erstattes af afgræsning. På arealer

har stillet yderligere krav til vedligehold af græs-

hvor f.eks. høje stive græsser, giftige planter eller

uden direkte støtte er der fra 2015 ikke længere et

arealer, også på arealer uden direkte støtte.

siv og andre vådbundsplanter ikke kan indgå i de

slåningskrav.

Plantedækkeregler på permanente græsarealer.

50 %. Der har gennem en årrække været en del

EU-regler for den direkte støtte fastlægger, hvilke

kritik af kravet til plantedække på disse arealer,

For naturarealer, der ikke kan modtage direkte

krav et areal skal opfylde for at blive betragtet som

hvor hovedargumentet er, at tolkningen af EU-

støtte, hæves tilskudssatsen på plejegræsordning-

et permanent græsareal. I korte træk siger den

forordningens tekst vedrørende ”grøntfoder” er for

en (se fokusområde 1).

5 Bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter Enkeltbetalingsordningen
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6 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1307/2013 af 17. december 2013 om fastsættelse af regler for direkte betalinger
til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådet forordning (EF)
nr. 637/2008 og Rådet forordning (EF) nr. 73/2009
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5. Regler og administration

Beskrivelse af udfordring:

I de senere år er der sket en udvikling, hvor mere

Reglerne på støtteordningen Pleje af græs- og

foregår og kommer til at foregå elektronisk. Det

naturarealer under landdistriktsprogrammet (pleje-

kan være en svær udfordring for nogle landmænd

græsordningen) opleves af mange landmænd som

eller små landbrug, som indtil for nyligt har kunnet

komplekse og fører i nogle tilfælde til misforståel-

ansøge om tilsagn og indberette på papir hvert år,

ser omkring de krav, der gælder for at opnå tilskud.

men nu er henvist til et elektronisk system.

Det kan gøre landmanden usikker på, om han
overholder de betingelser, der er stillet i tilsagnet.

For af lette brugen af det elektroniske indberetningssystem, er der lavet mange tiltag, som hjæl-

Der er indført en betingelse på plejegræsord-

per ansøger igennem indberetning og ansøgning,

ningen, der giver mulighed for som alternativ at

men for nogle er det stadig en væsentlig udfor-

vælge et fast græsningstryk, som alternativ til

dring, og de kan derfor være tilbageholdende med

betingelse, der går på arealets udseende (tæt lavt

at søge tilskud til naturpleje.

plantedække). Kravet giver mulighed for et lavere
og lokalitetsspecifik græsningstryk, hvis der forelig-

Proces:

ger en udtalelse fra den lokale natur-og miljøan-

Muligheden for alternativt at kunne vælge fast

svarlige myndighed. Særligt på de mest ekstensive

græsningstryk på arealer uden Grundbetaling

arealer (der ikke kan opnå direkte støtte) kan det

vurderes at bidrage til entydigheden omkring

give tilsagnshaver en større sikkerhed for at have

overholdelse af regler, særligt på arealer med stort

opfyldt sin plejeforpligtigelse, ligesom der med

naturindhold. I 2015 er det generelle græsningstryk

lokalitetsbestemt græsningstryk kan opnås en vis

nedsat fra 1,5 til 1,2 storkreaturer pr. hektar, ligesom

målretning af plejeindsatsen på det enkelte areal.

der stadigvæk kan søges om nedsat græsningstryk, hvis den lokale natur- og miljøansvarlige

Nogle landmænd føler sig i dag overbebyrdede

myndighed indstiller dette.

med papirarbejde og har svært ved at gennemskue de gældende regler og deres indbyrdes

For at opnå en mere enkel og fokuseret tilskuds-

samspil og henter ofte bistand hos en konsulent,

ordning har NaturErhvervstyrelsen i 2015 ændret

med heraf afledte udgifter. Tanken om yderligere

bekendtgørelsen for plejegræsordningen, så nogle

administrative byrder kan være medvirkende til at

betingelser udgår, og nogle betingelser ændres til

afholde landmænd fra at søge tilskud til naturpleje,

fordel for både natur og erhverv.

og dermed få en rimelig økonomi i naturpleje.
NaturErhvervstyrelsen arbejder fortløbende med
I Danmark er forpagtning og salg af jord hyppigt

at mindske den tid, det tager brugeren at ansøge

forekommende. Strukturudviklingen medfører

og indberette elektronisk og gøre systemerne

samtidigt sammenlægning af ejendomme og mar-

brugervenlige. Vejledningsmaterialet er forsøgt

ker til større enheder, ligesom der løbende sker ud-

tilpasset, så det også tilgodeser landmænd med

tagning af agerjord til andre formål end landbrug.

et begrænset forhåndskendskab til elektronisk

Det medfører en øget kompleksitet i forbindelse

indberetning.

med indberetning af arealer til Naturerhverv.
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6. Oplysning om gældende
regler og afledte konskvenser af naturpleje

Ad. b.

efter sammenbinding blive omfattet af reglerne

Ved pleje af ekstensive arealer – også arealer der i

om funktionelt sammenhængende arealer, og

dag ikke er registreret som beskyttet efter naturbe-

dermed skærpede ammoniakkrav. Således er det

skyttelseslovens § 3 - kan disse med tiden udvikle

fastsat, at totalbelastningen i forhold til en række

sig til ammoniakfølsomme naturtyper, som skal

naturarealer, herunder overdrev på min. 2,5 ha og

beskyttes i forbindelse med husdyrgodkendelser,

heder på min. 10 ha, højst må udgøre 1 kg N/ha/

tilladelser eller anmeldelser, jf. Husdyrgodkendel-

år, jf. Husdyrgodkendelseslovens § 7 stk. 1 nr. 2 og

seslovens ammoniakbelastningskrav.

Godkendelsesbekendtgørelsens Bilag 3.

Fakta:

- God naturpleje kan medføre, at der opstår

- Der vil kunne fastsættes krav om en maksimal

levesteder for fredede arter og bilag IV arter, som

Beskrivelse af udfordring:

Ad. a.

merbelastning af ammoniak på ammoniakføl-

skal beskyttes mod væsentlige miljøpåvirkninger i

For en landmand er det væsentligt, at kende til,

Tilgroede naturarealer er som udgangspunkt ikke

somme naturarealer (dog ikke mindre end en

forbindelse med husdyrgodkendelser m.v.

hvilke konsekvenser der kan opstå som følge af

omfattet af Lov om drift af landbrugsjorder. Det bli-

merbelastning på 1 kg N/ha år). Således vil der ud

naturpleje på eksisterende naturarealer.

ver de først i det tilfælde, at de ryddes og fremstår

fra en konkret vurdering kunne fastsættes vilkår

Ad. c.

som landbrugsjord. Som følge af rydningspligten

om en maksimal merdeposition på heder, moser,

Ved naturpleje af større sammenhængende area-

Nedenstående regler kan i nogle tilfælde udgøre

under ”Bekendtgørelse af lov om drift af landbrugs-

overdrev og ammoniakfølsomme skove uanset na-

ler inddrages ofte mellemliggende arealer, som

en barriere ved pleje af eksisterende ekstensive

jorder”, vil arealer, der ryddes og holdes lysåbne

turarealets størrelse, jf. Husdyrgodkendelseslovens

ikke er registreret som beskyttet efter naturbeskyt-

naturarealer:

med tilskud fra Natura 2000 projektordningen til

§ 27 og Godkendelsesbekendtgørelsens Bilag 3.

telsesloven. Disse kan med tiden udvikle sig til § 3

a. Ved rydning af naturarealer med tilskud i Natu-

rydning, normalt efterfølgende være omfattet af

beskyttet natur/levesteder for fredede arter eller

ra 2000-områder, vil rydningspligten i henhold

en rydningspligt, hvis der kan ryddes med almin-

- Inden for habitatområder kan naturarealer som

Lov om drift af landbrugsjorder fremover være

delige landbrugsmaskiner. Denne pligt pålægger

følge af pleje udvikle sig til og blive kortlagt som

at vende tilbage til den oprindelige drift i forbin-

gældende på arealer, som efterfølgende kan

lodsejeren, at der ikke må være opvækst af træer

habitatnaturtyper. I en afstand af 10 meter fra

delse med husdyrgodkendelser jf. ovenfor.

ryddes med almindelige landbrugsmaskiner.

og buske, der på noget tidspunkt er mere end 5 år

kortlagte ammoniakfølsomme habitatnaturtyper

gamle. Dermed skal arealet fremover fastholdes i

kan der ikke søges om miljøtilladelse/-godkendelse,

Proces:

en form for pleje for ejerens egen regning. Der vil

jf. § 7, stk. 1 i Husdyrgodkendelsesloven. Herudover

Naturstyrelsen og SEGES udarbejder i 2015 en

dog fortsat kunne søges tilskud til Pleje af græs- og

må totalbelastningen i forhold til en lang række

oversigt, der viser, hvilke konsekvenser forskellige

naturarealer (plejegræsordningen) med afgræs-

ammoniakfølsomme habitatnaturtyper i Natura

typer af naturplejetiltag kan medføre.

ning eller slæt til disse arealer.

2000-områderne ikke overskride en grænse på

b. Risiko for at god naturpleje kan medføre restriktioner for fremtidige miljøgodkendelser.
c. Ved god pleje på arealer, der i dag ikke er
registreret som beskyttede naturarealer, kan
disse udvikle sig til natur og blive omfattet af
Naturbeskyttelseslovens § 3.

bilag IV-arter og medføre restriktioner i forhold til

mellem 200 og 700 g/ha/år, afhængig af kumula-

For at sikre afstemning af landmandens forventnin-

tion med andre ejendomme, jf. Husdyrgodkendel-

ger kommunikerer Naturstyrelsen og SEGES, hvilke

seslovens § 7 stk. 1 nr. 1 og Godkendelsesbekendt-

mulige restriktioner naturpleje i nogle tilfælde kan

gørelsens Bilag 3. Kravene kan have konsekvens

medføre, så det ikke kommer bag på landmænde-

for ejendomme både indenfor og i en vis afstand

ne efterfølgende. Det gøres, så det ikke medfører

fra Natura 2000-området. Totalbelastningskravene

unødig frygt og usikkerhed for landmanden, og så

kan i visse tilfælde lempes, hvis det ved afgræs-

det bliver tydeligt, hvor der evt. kan være forhin-

ningen/slæt sikres, at der sker en nettofjernelse af

dringer ved at pleje natur og indgå en plejeaftale

kvælstof fra naturområdet.

med det offentlige.

- Uden for habitatområder kan pleje af arealer

NaturErhvervstyrelsen oplyser fortsat i informati-

mellem eksisterende heder og overdrev med-

onsmaterialet om Natura 2000-projektordningen

føre (se også pkt. c), at arealet med naturtyperne

til rydning, at arealer der ryddes og holdes lysåbne

øges. Derved kan naturarealer, der tidligere var

efterfølgende vil være omfattet af en rydningspligt,

under arealgrænsen for skærpede ammoniakkrav,

såfremt arealerne kan ryddes med almindelige
landbrugsmaskiner.
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7. Ekstensiv naturpleje på
arealer der hører under
intensive landbrug
Beskrivelse af udfordring:

Krydsoverensstemmelse (KO) og God Land-

I Danmark er det ofte sådan, i modsætning til de

brugs- og miljømæssig stand (GLM)

fleste andre EU-lande, at de værdifulde halvnatur-

For at være berettiget til den direkte støtte

arealer, såsom enge og overdrev, ligger som mindre efter Grundbetalingsordningen og/eller støtte
arealer på en stor intensivt drevet landbrugsejen-

under landdistriktsprogrammet, skal landman-

dom. Det betyder, at landmandens driftsmæssige

den overholde visse regler inden for gældende

fokus ikke ligger på de ekstensive græsningsarealer,

lovgivning vedrørende miljø, dyrevelfærd, sundhed

og at en vedblivende pleje på disse arealer med

og GLM. Der er i Danmark mere end 100 krav til

afgræsning eller slæt normalt vil afhænge af, om

krydsoverensstemmelse7 (KO) (se også barriere 4).

det kan betale sig, set i forhold til den risiko han

Kontrolmyndigheden skal udtage 1 % af støtte-

påtager sig, herunder hvis et tilskud til naturpleje kan modtagerne til kontrol om året. Derudover kan KO
få konsekvenser for hele bedriften. Landmanden

overtrædelser indberettes på andre arealkontroller.

vil være meget tilbageholdende med at påtage sig

Sanktionen for ikke at overholde disse krav er, at

forpligtigelser, som kan påvirke den intensive pro-

der fratrækkes en vis procentdel af EU-støtten8 på

duktion, da det ofte er eksistensgrundlaget. Krav, der hele bedriften.
vedrører arealkontrol, Krydsoverensstemmelse (KO)
og God Landbrugs- og miljømæssig stand (GLM),

EU krav til ansøgere af både direkte landbrugsstøt-

kan medføre konsekvenser i udbetalingen for hele

te, og arealtilskud under landdistriktsprogrammet,

bedriften.

er, at ansøger har rådighed over arealet, hvilket vil
sige, at ansøger er ejer eller forpagter af jorden.

Arealkontrol og udbetaling

Det er regler, som sikrer, at der ikke er tvivl om,

EU-kontrolforordningen forlanger, at arealkontrollen

hvem der har ansvaret. Der findes derfor mange

er integreret på tværs af de arealrelaterede tilskuds-

eksempler på håndtering af udfordringen med

ordninger. Statistisk vil der således være en øget

ekstensive græsningsarealer på intensive bedrif-

risiko for at blive udtaget til kontrol, jo flere tilskud

ter, fx ved bortforpagtning af naturarealer til et

man modtager på det enkelte areal. Hvis kontrollen

græsningslaug eller til en landmand hvis driftsgren

konstaterer en eller flere overtrædelser på en stor

er naturpleje.

ejendom, kan det resultere i en senere udbetaling
af den direkte støtte efter Grundbetalingsordningen

Proces:

. Det kan i sig selv være problematisk for nogle

SEGES vil tage initiativ til at der udarbejdes en

landbrug med høj gældsætning, hvor banker og

beskrivelse af mulige løsninger. Der arbejdes med

kreditorer ikke vil vente på aftalte afdrag. Der er dog

juridiske problemstillinger, ligesom skattetekniske

også en række andre parametre, der indgår ved

overvejelser bør indgå.

kontroludtagning, herunder risikovurderinger, som
vægter helt andre parametre. De senere år har langt
hovedparten fået deres udbetaling på den direkte
støtte indenfor samme år, som de har ansøgt.
7 De nuværende nationale regler om krydsoverensstemmelse findes i bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse.
8 Alle de tilskud pr. hektar, som er medfinansieret af EU, dvs. både landbrugsstøtte og landdistriktsstøtte
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8. Afgræsning af små og
usammenhængende
arealer
Beskrivelse af udfordring:

af disse små arealer blev slået sammen i større

Naturen i det åbne land i Danmark er karakteriseret

græsningsenheder og eventuelt plejet gennem

ved mange små og usammenhængende naturare-

fællesgræsning.

aler, som ligger spredt i det dyrkede land. Naturarealer kan være usammenhængende, fordi de

Proces:

er fysisk isolerede og små eller pga. lodsejerstruk-

Med Naturplan Danmark er der lagt op til, at

tur/ejerforhold. Begge dele kan i væsentlig grad

naturen skal have mere plads og hænge bedre

påvirke incitamentet til at ville afgræsse arealet.

sammen. Derfor sigter naturplanen bl.a. mod at
sikre mere robust og sammenhængende natur

Statistikken viser, at arealer beskyttet i henhold til

ved at forbedre og udvide eksisterede naturom-

§ 3 i naturbeskyttelsesloven ofte i sig selv er små

råder og binde naturområder sammen. Udkast

og isolerede, men også at de overvejende ligger i

til Natura 2000 planer for 2016-2021 indeholder

landskabsstrøg sammen med andre naturelemen-

f.eks. indsatser, der gennem frivillige ordninger skal

ter i landskabet. I gennemsnit er områderne 2,8 ha,

skabe sammenhæng mellem isolerede, truede og

og 85 % af de plejekrævende lokaliteter er mindre

sårbare naturarealer i de udpegede Natura 2000

end 5 ha. Problemet gælder i særlig grad for natur-

områder. Denne indsats forventes frem mod 2020

typer som overdrev, moser og rigkær. Hederne er

at inddrage ca. 1.300 hektar natur i sammenhæng

oftest større og mere sammenhængende, og en

med nuværende natur, så der skabes mere robust

væsentlig del tilhører staten, som forestår plejen.

og sammenhængende natur i Natura 2000 områ-

For ferske enge, større moser og strandenge

derne. Det kan bidrage til at fremme både økono-

gælder, at det som regel er ejer-strukturen, som

misk selvbærende driftsenheder med naturpleje

adskiller driftsenhederne. Her er der ofte få fysiske

og en bedre naturbeskyttelse.

begrænsninger for at kunne lave større og sammenhængende græsningsarealer.

I forbindelse med ny reform i 2015 indføres en ny
mulighed for at komme ud af tilsagn til plejegræs-

Der er ringe økonomi i driften af små arealer.

ordningen ved salg eller bortforpagtning. I de

Derfor skal der være et væsentligt incitament,

tilfælde, hvor rådigheden over en række delarealer

for at intensive fuldtidsbedrifter vil beskæftige sig

ved salg eller bortforpagtning samles hos én land-

med driften af små arealer. For deltidslandmænd

mand eller hos et græsningslaug, så kan tilsagn

med sådanne arealer kan der ofte være helt andre

indgået i 2015 eller senere på nogle af delarea-

incitamenter involveret, da en del af disse ikke er

lerne opsiges, og der kan tegnes et nyt tilsagn om

afhængige af indtjening fra bedriften. Dog viser det

tilskud til græsning på hele arealet.

sig hos en del deltidslandmænd, at man ønsker,
at dyrene skal gå tæt på gården, så de kan ses og

Naturstyrelsen vil endvidere undersøge mulig-

nydes, og ikke på afsides beliggende naturarealer.

hederne for en understøttende indsats over for

Mange plejekrævende arealer er ganske små, og

landmænd med henblik på etablering af større,

det ville mange steder være formålstjenligt for ef-

sammenhængende områder, etablering af græs-

fektiviteten af naturplejen, herunder den langsig-

ningsaftaler og lignende på tværs af ejerskel.

tede naturkvalitet på de plejede arealer, hvis flere
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9. Mere robust kvæg til
afgræsning af naturarealer og
mere græsning udenfor sæson
Beskrivelse af udfordring:

Nogle kvier eller stude af malkekvæg sendes læn-

Tilgroning som følge af manglende afgræsning

gere væk for at afgræsse naturarealer. Dette kan i

eller høslet er en væsentlig trussel mod mange

nogle tilfælde fungere udmærket, men er dyrene

værdifulde lysåbne arealer. Der er en stor bestand

ikke egnede til afgræsning af ekstensive naturarea-

af malkekvæg herhjemme, men kvæget findes

ler, da racen ikke er vant til eller tilpasset afgræs-

hovedsageligt i det vestlige Jylland og er således

ning af arealer med relativt dårlig foderværdi,

ikke jævnt fordelt udover landet. Det er desuden

ukurante og våde arealer, eller arealer, hvor dyrene

kun en mindre del af det konventionelle kvæg, der

plages af insekter. Det samme kan i grove træk

kommer ud på græs. Anderledes forholder det sig

siges om de fleste kødkvægsracer. Foderværdien

på økologiske kvægbedrifter, hvor køerne skal ud,

på naturlignende arealer er ofte for ringe til at opnå

men her går de oftest omkring gården på intensivt

en tilstrækkelig tilvækst for disse racer, der er avlet

drevne græsmarker.

til intensiv kødproduktion. På større arealer, med

9 ”Danmarks natur frem mod 2020 – om at stoppe tabet af biologisk mangfoldighed” kap.2.3 Rasmus Ejrnæs og Rita Buttenschøn.
Udgivet af Det Grønne Kontaktudvalg, c/o Danmarks Naturfredningsforening, 2012.
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en blanding af områder af høj og lav foderværdi, vil

Proces:

de ikke bevæge sig ind på områder med den lav

Alle de dyr, som kan komme i spil til afgræsning af

foderværdi, med mindre de er absolut tvunget.

naturarealer skal i spil, for at de værdifulde arealer
kan sikres en tilstrækkelig pleje.

Det er de robuste kvægracer, som egner sig bedst
til afgræsning på de ekstensive naturarealer. Det

Naturstyrelsen gør en særlig indsats for helårs-

er racerne Skotsk højlandskvæg, Angus, Dexter,

græsning med robuste racer, herunder

Galloway og Hereford. Disse racer er ikke frem-

- Kommunikere målbevidst om fordelene ved at

avlet til kød- eller mælkeproduktion, men de er i

bruge robuste racer og helårsgræsning.

højere grad tilpasset et hårdt miljø og foder med

- Opsamle de mange gode erfaringer som findes,

lav foderværdi. Dertil kommer, at de kan kælve

og kommunikere dem ud, herunder den del som

selv modsat mange af de fremavlede racer, hvor

vedrører de robuste racers særlige fødevarekvali-

afkommet er så stort, at de ofte skal hjælpes. Føre-

tet, samt praksis om håndtering af dyr i naturple-

nde forskere9 påpeger, at netop helårsgræsning

jen.

med robuste racer vil give den variation i løbet af
året, som naturen har brug for, ligesom Fødeva-

Udbredelsen af de robuste racer og mere udbredt

reøkonomisk institut (nu IFRO) vurderer denne

helårsgræsning vil ligeledes kunne gavne mangel

græsningsform, som den mest omkostningsef-

på dyr i Østdanmark.

fektive (se fokusområde 1). Særligt ved afgræsning
af heder og på udvalgte overdrevsarealer er får et

Regeringen vil endvidere etablere en landsdæk-

godt valg, og ligesom med kvæget er de robuste

kende ordning med lånekvæg til naturpleje af både

racer langt det bedste valg til afgræsning af arealer

lysåbne naturtyper og skov som del af indsats for

med et stort naturindhold. Det er racer såsom

at realisere Grønt Danmarkskort.

Gutefår, Spælsau, Lüneburger og Gotlandsk pelsfår.
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10. Kvæg og læ
Beskrivelse af udfordring:

Proces:

Der er mange krav til dyrehold i landbruget, ikke

Der har været afholdt et møde i januar 2014 om

mindst veterinære og dyrevelfærdsmæssige. Disse

retningslinjer for dyr, der går ude om vinteren og

stammer både fra europæisk og nationalt niveau.

i vinterlignende vejr med deltagelse af Fødeva-

Men det er en udfordring for helårsgræsning med

reministeriet, Miljøministeriet, Dyreværnsrådet,

robuste kvægracer, at alle kvægracer, inklusiv

Videncentret for Landbrug (nu SEGES), Økologisk

de robuste racer, som udgangspunkt skal have

Landsforening, Landbrug & Fødevarer samt Dyre-

adgang til et læskur. Flere af de robuste kvægracer

nes beskyttelse.

har historisk set aldrig været på stald, og erfaringer
viser, at de ofte ikke benytter læskure, når de har

Det blev i forbindelse med mødet præciseret, at

mulighed for det. Samtidig kan opstilling af læskure

der altid skal være en konkret vurdering af arealet,

i visse tilfælde kræve dispensation efter naturbe-

og at der formodentlig er flere steder i Danmark,

skyttelsesloven10 og tilladelse efter planloven.

hvor arealernes beskaffenhed er således, at mindre
grupper af dyr kan gå ude uden adgang til læskur.

Det Veterinære Sundhedsråd (der afgiver udtalel-

Det blev desuden præciseret, at alle typer af

ser om veterinære spørgsmål på begæring af en

bevoksning i princippet kan yde beskyttelse, men

offentlig myndighed) og Dyreværnsrådet (som

det afgørende er, at bevoksningen er tæt nok til, at

rådgiver ministeren for fødevarer, landbrug og

dyrene ikke bliver våde ind til skindet. Dyrene skal

fiskeri i sager ifølge dyreværnloven) har i en fæl-

have adgang til et tørt leje, så de ikke bliver våde

lesudtalelse den 8.11.2012 bl.a. udtalt, at dyr, der

ind til skindet nedefra. Det kan være nødvendigt, at

er udegående hele døgnet i vinterperioden og i

suppleringsfordre dyr, der går ude i vinterhalvåret.

perioder med vinterlignende vejr, skal have adgang

Fodring kan i særlige tilfælde bestå i afgræsning,

til læskur eller bygning, hvor alle dyr samtidigt

hvis der er tilstrækkeligt græs til, at dyrene opret-

kan hvile på et tørt, strøet leje. Dog kan krav om

holder et godt huld.

11

læskur eller bygning fraviges, hvis de naturlige
forhold på et areal er af en sådan beskaffenhed,

Der er ikke krav til udformning af læskurene. De

at der kan ydes dyrene en beskyttelse som et

skal være indrettet, så de yder læ for vinden og ly

læskur eller en bygning vil kunne give. Rådene er

for nedbør og skal desuden være så store, at alle

dog af den opfattelse, at der kun findes ganske få

dyr kan ligge ned samtidigt.

steder i Danmark, hvor de naturlige forhold er af

De ekstensive raceforeninger har taget initiativ til

en sådan beskaffenhed, at dyr i vinterperioden og i

en nærmere undersøgelse af kvægets robusthed i

perioder med vinterlignende vejr vil kunne holdes

forhold til at være udegående hele året.

ude i mere end 12 timer om dagen uden adgang
til læskur eller bygning. Der gælder lempeligere

Naturstyrelsen og Fødevarestyrelsen fortsætter

regler for får.

dialog om udegående dyr på naturarealer, herunder krav om læskure til robuste racer. Der vurderes

Kreaturgræsning på Rønnerne (Læsø).
Fotograf: Thomas Retsloff

10 Konceptet indebærer mulighed for at oprette en besætning med færre omkostninger ved at låne kvæg i en opbygningsfase.
Dyreholder beholder hovedparten af afkommet i låneperioden.
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Fødevarestyrelsen oplyser, at udtalelsen ikke har

som del af dette arbejde at være behov for at

givet anledning til, at praksis er strammet op de

foretage nærmere undersøgelser og vurderinger

seneste år12. I erhvervet er der stor usikkerhed om

af dyrenes robusthed. Dette forventes at ske i vin-

reglerne, og hvorvidt krav til udegående kvæg om

terperioderne 2014-2015 og 2015-2016. Yderligere

vinteren kan opfyldes uden læskur.

behov for handling vurderes herefter.

10 Dispensation i forbindelse med naturbeskyttelsesloven kan efter konkret vurdering kræves indenfor beskyttet natur og i forbindelse med beskyttelseslinjer og i fredninger
11 Udtalelsen bidrager til tolkningen af dyreværnlovens § 3 stk. 1, hvoraf det bl.a. fremgår at dyr skal sikre mod vejr og vind i overensstemmelse med deres behov
12 http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Udegaaende-dyr.aspx
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11. Større rummelighed på
lavbundsarealer
Beskrivelse af udfordring:

Ovennævnte eksempler på stigninger og udsving

Undtagelsesbestemmelser i artikel 32 (tidligere

2000 direktiverne gennemføres, og medfører at

I de senere år opleves i stigende grad eksempler

i vandstandsforholdene på et areal, kan være

artikel 34) i EU´s forordning om direkte landbrugs-

arealet ikke længere kan leve op til reglerne under

på stigning og udsving i vandstanden på lavbunds-

problematiske i forhold til at overholde kravene for

støtte gælder stadig, så det fortsat er muligt at

Grundbetalingsordningen. For at få en undtagelse

arealer, ofte de ferske enge. Det er flere årsager til

en lodsejer, som har en 5-årig aftale om Pleje af

få sin Grundbetaling på arealer, hvor projekter

skal arealet have været støtteberettiget til Enkelt-

dette.

græs- og naturarealer (plejegræsordningen), hvis

til implementering af Vandramme- eller Natura

betalingsordningen i 2008.

den forhøjede vandstand medfører, at græsning elDer er etableret nye vådområder, hvor en del af

ler slæt af et areal ikke er muligt. En underkendelse

konceptet er, at vandet skal oversvømme engen,

i forbindelse med kontrol af tilsagnet kan betyde, at

så kvælstof kan denitrificeres. En del vandløb

et areal kan imødese krav om bortfald og tilbage-

vedligeholdes mere naturnært end tidligere,

betaling på den del af arealet, som er vanddækket.

hvilket betyder mere grøde i vandløbet og større
sandsynlighed for at åen løber over sine bredder. I

Proces:

naturgenopretningsprojekter genslynges åløb, så

NaturErhvervstyrelsen indfører nedenstående i

vandet løber langsommere og med en mere natur-

2015.

lig dynamik til engarealerne. Hvis åen af den ene el-

Plejegræsordningen er gjort mere rummelig, så et

ler anden grund afvander langsommere, så vil det

tilsagn ikke bortfalder med krav om tilbagebetaling

have en relativ stor betydning, at drænvandet fra

på den del af et tilsagnsareal, hvor det ved kontrol

de højtliggende jorder ledes ud på engarealerne

af tilsagnet er konstateret, at arealet kun har været

og medføre, at vandet bliver stående i længere tid.

vanddækket i det pågældende år. Hvis arealet ikke
kan afgræsses (som er det man modtager tilskud

Mange organiske jorder har været under plov i en

for), så vil landmanden stadig blive sanktioneret

årrække, og er nu vendt tilbage som græsarealer,

i årets tilskud i henhold til overtrædelsens alvor,

men i en lavere kote pga. koldforbrænding (iltning

omfang, varighed og gentagelse. Hvis der søges

og følgende nedbrydning af tørvelaget). Den

en dispensation til det vanddækkede areal, vil der

samme mængde vand i 1940 og 2014 kan derfor

ikke ske udbetaling på det pågældende areal det

have karakter af en sø i 2014, hvor det var sjapvand

pågældende år, men der vil ikke være yderligere

i 1940.

sanktion.

Der er en tydelig tendens til mere kraftige ud-

Det er fra 2015 muligt at få tilskud på plejegræs-

sving i klimaet, herunder mere sommernedbør.

ordningen til mindre søer, som er udpeget som

Årene 2007 og 2011 kan gives som eksempler.

såkaldte GLM-søer, selvom de ikke kan plejes.

Udsvingene kombineret med en kraftig stigning

Årsagen er, at EU ønsker at støtte beskyttelsen af

af regnvand fra befæstede arealer, kan få vandlø-

landskabselementer i det åbne land.

bene til at svulme voldsomt op og vanskeliggøre
plejen af enge og rigkær. På strandengsarealer

Vandlidende arealer er ikke støtteberettigede un-

er de dynamiske processer afgørende for natur-

der Grundbetalingsordningen. Dog vil der fra 2015

typens opretholdelse. I de ekstreme år har nogle

ikke være samme krav til plantesammensætning

strandengsarealer ændret sig væsentligt, havet har

på permanente græsarealer, der er støtteberetti-

taget noget, og nye loer er opstået.

gede under den direkte støtte.
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12. Arbejde for at værdifulde
arealer kan komme tilbage i
afgræsning, selvom de har
været ude i en årrække

kun ydes tilskud til det areal, hvor der fra første dag

ninger med EU finansiering, at der for hvert tilskud

kan leveres en ydelse, som modsvarer tilskuddet

pr. ha leveres en ydelse pr. ha, f.eks. græsning.

pr. hektar.

Indførelse af betingelse om græsningstryk på plejegræsordningen vurderes til en vis grad at kunne

Arealer, der har været ude af drift i en årrække, vil

rumme ukurante naturarealer, særligt når dyre-

kunne være relevante at inddrage i forbindelse

holder anvender de rigtige og hårdføre dyreracer,

med sammenbinding af små og/eller usammen-

som kan gennemføre en tilstrækkelig afgræsning.

hængende naturarealer.

Dette vil på nogle naturtyper kræve et lavere og
lokalitetsbestemt græsningstryk, men det er der

Proces:

også mulighed for, hvis den lokale myndighed

Natura 2000-ordninger til rydning og forbere-

(kommunen på privatejede arealer) indstiller dette.

delse til afgræsning fortsætter fra 2015 i et nyt

Beskrivelse af udfordring:

Både inden for og uden for Natura 2000 er det

I Natura 2000-områderne er der lavet en ryd-

problematisk for landmanden, at der ikke kan op-

ningsordning, som tilbyder 100 % finansiering til

nås tilskud til at fjerne høje, stive græsser eller urter

rydning af tilgroede arealer for træer og buske.

eller fjerne ophobede næringsstoffer, så arealerne

Der er ligeledes en ordning med fuld finansiering

kan komme i en tilstand, der opfylder plejekravene

af forberedelse til afgræsning, hvor tilskuddet ydes

på landdistriktsstøtteordningen Pleje af græs- og

til opsætning af hegn og andre faciliteter forud

naturarealer.

for afgræsning, og der har været stor søgning til
ordningen.

Ud fra et naturmæssigt synspunkt vil en gradvis

landdistriktsprogram. Under landdistriktsprogram-

Reglerne for direkte støtte bliver mere lempelige

met er rydning prioriteret på de vigtigste Natura

på permanente græsarealer fra 2015, således at

2000-arealer. Der er endnu ikke truffet politisk

alle græsser og urter må være på arealet, bare det

beslutning om programmets indhold fra 2016-20.

kan plejes i tilstrækkeligt omfang. Direkte støtte
kan dog fortsat kun udbetales til landbrugsarealer.

I 2015 udbydes en mulighed for fuld finansiering af
forberedelse til afgræsning ved hegning m.m. for

Arealer, der ikke plejes, indeholder et potentiale

landmænd, som har randzoner på deres ejendom.

for, at biomassen fra arealerne vil kunne anvendes
i biogasproduktion. I projektet ”Fra græs til gas ” 13

Regler for tilskud til naturpleje skal så vidt muligt

arbejdes med denne problemstilling,

tage højde for en vis diversitet på et målsat græsningsareal. EU forlanger dog altid på tilskudsord-

rydning og åbning af et areal af de græssende dyr
Udenfor Natura 2000-områderne er det svært at

ofte være den mest optimale løsning. Dette harmo-

finde finansiering af ovennævnte tiltag.

nerer ikke med EU tilskudsregler, som siger, at der

26 Naturpleje – en analyse af de udfordringer lodsejere og dyreholdere oplever

13 ”Fra græs til gas” er et delprojekt under projektet “Grøn omstilling - Naturpleje som driftsgren”
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13. Tilskudsfodring i
kalveskjul
Beskrivelse af udfordring:

til hovedformålet med naturplejen, nemlig sikring

Der skal søges dispensation til tilskudsfordring på

og forbedring af naturkvaliteten på arealet. Ved

arealer under landdistriktsstøtteordningen Pleje

helårsgræsning kan det være nødvendigt at tillade

af græs- og naturarealer(plejegræsordningen). Be-

en vis tilskudsfodring af både kalve og voksne dyr.

grundelsen er, at disse arealer ofte er mere sårbare

Her kan der i det enkelte år søges en dispensa-

med hensyn til tilførsel af næringsstoffer. Det er

tion fra det generelle forbud mod tilskudsfodring,

dog tilladt at tilskudsfodre med mineralblanding.

som gælder på plejegræsordningen. Her skal der

14. Jagtinteresser og
græssende dyr

argumenteres fagligt for det nødvendige i tilskudsHvis der i maj lukkes køer med mindre kalve ud

fodring, ligesom tilskudsfodringen efter konkret

på ekstensivt græs, uden at kalvene har adgang til

vurdering kan kræve en dispensation, hvis der er

tilskudsfoder, medfører det ofte en lav tilvækst hos

tale om et areal omfattet af naturbeskyttelseslo-

kalvene, da koens mælkeydelse også er lavere på

vens § 3 og tilskudsfodringen vurderes at medføre

disse arealer end på græs med højere foderværdi.

en ændring af arealets tilstand.

Ekstensivt afgræsset kær
med Mygblomst i Tornby
Klitplantage - Vendsyssel
Fotograf:
Thomas Retsloff

Herudover er der større risiko for angreb af parasitter og dermed dårligere dyrevelfærd. Kalve med
lavere tilvækst har en lavere fravænningsvægt og
skal dermed gå længere på stald, inden de er klar
til slagtning. Det giver en dårligere økonomi hos
producenten. Der er set forskelle på op til 50 kilo

Store folde, hvor råvildtet kan gå uforstyrret eller

Beskrivelse af udfordring:
På Danmarks Jægerforbunds hjemmeside hilses

lommer, hvor de kan trække i skjul, kan modvirke

pleje af lysåbne naturarealer velkommen.

deres skyhed. Det er ubetinget en fordel for

14

pr. kalv den 1. oktober for kalve, der er født i februar
til maj.

vildtets fødeforsyning, at arealerne er ekstensivt
Imidlertid opleves det ofte, at ejere og brugere af

afgræsset, ligesom det giver en væsentligt mere

naturområder mener, at pleje baseret på afgræs-

varieret vegetation med en højere foderværdi.

Hvis der ikke må tilskudsfodres på græs, vælger

ning konflikter med jagtinteresserne på arealet. Det

Ved at anvende rolige dyr på arealerne, allerhelst

flere producenter, at køerne kælver i perioden fra

handler først og fremmest om hjortevildtet, som

ammekøer med kalve ved siden, fungerer ”sam-

oktober til nytår, og så kommer kalvene slet ikke

menes at blive forstyrret eller forhindret i deres

græsningen” bedst. Dog fungerer får og rådyr ikke

med ud på disse arealer.

normale bevægelsesmønstre. Denne bekymring

godt sammen. Afgræsning med ungdyr bør foregå

er af særlig betydning hos de store jordbesiddere,

sammen med et par ældre dyr f.eks. goldkøer15.

De negative naturmæssige konsekvenser ved

hvor jagtindtægten er afgørende på arealer, som

automatisk at give adgang til tilskudsfodring i

samtidigt er værdifulde naturarealer. Hvor der

Proces:

kalveskjul vurderes at være små. Den tilførsel, der

foretages slæt, er der stor risiko for at skade rålam

Naturstyrelsen informerer om de nyeste undersø-

kommer af næringsstoffer via tilskudsfodringen,

og andet vildt. Vildtvenlig slæt kan dog reducere

gelser vedrørende vildt og græsning, så eventuel

modsvares i høj grad af tilvæksten hos kalvene

risikoen.

unødig bekymring for at naturpleje kan skade jagt-

– dvs. bortførsel af næringsstofferne igen i form

interesserne kan fjernes. Naturstyrelsen tager i den

af øget kødtilvækst. De største problemer ved til-

Der er ikke noget klart svar på, om elhegn holder

skudsfodringen vurderes at være, at plantedækket

hjortevildtet væk. Dog tyder mange undersøgelser

lige omkring fodringspladsen trampes ned.

på, at effekten er meget lille, særligt i forhold til

Ejere og jægere bør så vidt muligt deltage i plan-

rådyr. Forsøg har vist, at rådyr ikke holdes ude af

lægningen af plejen, så der i fællesskab tages de

elhegn, mens krondyr og dådyr er væsentligt mere

nødvendige hensyn til vildtet i det pågældende

følsomme.

område.

Proces:
Fra 2015 vil NaturErhvervstyrelsen tillade tilskuds-

forbindelse kontakt til Danmarks Jægerforbund.

fodring i kalveskjul på plejegræsordningen.
Ønsket fra landmænd om at have mulighed for at
tilskudsfodre på naturarealer skal afvejes i forhold
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14 Link: http://www.jaegerforbundet.dk/page651.aspx?recordid651=2421
15 Link: http://www.e-pages.dk/hobo/files/vildt_og_landskab_final_ipaper.pdf
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15. Afsætningsmulighed af
kød fra dyr fra naturarealer
Beskrivelse af udfordring:

del kan være en udfordring når de dyr, der udfører

Det hører stadigvæk til undtagelsen, at kød fra

naturplejen, tæller en række forskellige racer af

dyr på naturarealer afregnes til en højere pris

hovedsageligt kvæg eller får. Den sidste del er et

end tilsvarende konventionelt kød. Der er kendte

problem med naturkød, som jo i sagens natur – i

eksempler på dette, men de udgør meget små

hvert fald i levende live - er spredt ud over landet

salgsmængder set på landsplan. Det samme

på alle mulige større eller mindre naturarealer.

gælder gårdbutikker med eget salg af kød, som
for den enkelte ejendom kan være en udmærket

Der er ingen tvivl om at kød fra dyr, der har af-

løsning på problematikken, hvis tiden i butikken

græsset naturarealer, udgør et rigtigt godt produkt,

kan tjene sig hjem eller ikke regnes med. Der er

som kan begrunde en højere salgspris.

dog også eksempler på at kød fra kvæg, som har
udført naturpleje, afregnes til en lavere pris end

Proces:

det konventionelle kød, fordi kødet ikke passer ind

Projektet ”Smag på landskabet” 16 har et særligt

i den standardvare, som slagteriet efterspørger.

fokus på udfordringerne i forbindelse med at

Der er meget få og store slagterier herhjemme,

promovere kød fra naturarealer. De første analyser

så valg af slagteri kan være givet på forhånd. En

af kød fra kvæg, som slagtes direkte fra græs, viser

aftale med de store slagterier indebærer typisk en

at kødet har en sundere fedtsyresammensætning

eksklusivaftale, som forhindrer levering til alternativ

og muligvis indeholder flere antioxidanter. Se mere

afsætning.

på www.smagpaalandskabet.dk. Der skal dog foretages flere undersøgelser for at kunne underbygge

Det vil være det bedste, om markedet kan trække

dette.

i retning af højere efterspørgsel på naturkød. Det
er i den forbindelse afgørende, at kødet afsættes

Som en fortsættelse af projektet ”Smag på landska-

i en eller flere af supermarkedskæderne. Her vil

bet ”, der arbejder for sammenhængen mellem na-

leverandørerne dog blive stillet overfor en række

turkød og naturpleje, er der nu dannet en forening

krav, herunder krav om ensartethed, kvalitet og

med samme formål og samme navn.

sikkerhed for tilstrækkelige mængder. Den første

Kreaturgræsning på Rønnerne (Læsø).
Fotograf: Thomas Retsloff
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16 Projektet er et samarbejde mellem kommunerne Holstebro, Skive, Randers og Ringkøbing-Skjern, SEGES, Videncenter for Fødevareudvikling, AgroTech, Natur & Landbrug, Aarhus Universitet, Udviklingscenter for husdyr på friland samt lokale landmænd, slagtere
og restauratører fra de fire kommuner
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16. Landbrugskonsulenter
og naturpleje

17. Kommunikation om mål
og mening med naturpleje

Beskrivelse af udfordring:

bindelse med kontrol af tilsagn med efterfølgende

I Danmark findes muligvis verdens mest omfat-

store tilbagebetalingskrav, har væsentlig negativ

Beskrivelse af udfordring:

Proces:

tende og effektive landbrugsrådgivning. Næsten

betydning for det generelle indtryk af plejegræs-

Målet med naturpleje i form af græsning eller slæt

For at øge forståelsen blandt landmænd om

alle landmænd, der har landbrug som mere end en

ordningen. Ligeledes er det erfaringen, at de dår-

er at bevare og forbedre naturkvaliteten på de

formålet med naturpleje, er der ofte behov for

mindre hobby, bruger landbrugskonsulenter til at

lige sager hænger ved i flere år efter, de er afgjort.

arealer, der plejes. Gennem de sidste 4-5 årtier er

bedre kommunikation om målene for naturplejen

ekstensiv landbrugsdrift, navnlig ved afgræsning,

til den enkelte landmand, samt bedre kommu-

rådgive om driftsplanlægning, sørge for papirarbejdet og diskutere udviklingsmuligheder. Det er gen-

Proces:

blevet stadig mere ualmindeligt. Det har med-

nikation om mulige tilskud på det enkelte areal.

nem rådgivningsnetværket, at den nyeste viden

Løsningerne i nærværende katalog vil være et

ført tab af viden om ekstensive driftsformer og

NaturErhvervstyrelsen vil fortsætte arbejdet med

på landbrugsområdet spredes, og derfor er det

væsentligt skridt i forhold til at sikre, at landbrugs-

resulteret i, at naturkvaliteten og biodiversiteten på

at kommunikere målrettet om tilskud til naturpleje

afgørende, at landbrugsrådgivere er trygge ved

rådgiverne føler sig trygge ved den rådgivning, de

mange af de plejekrævende arealer er reduceret.

til erhvervet og andre centrale aktører, som det ek-

at anbefale tilskudsordningerne til de landmænd

giver til landmænd om tilskud til naturpleje. SEGES

de rådgiver. Det påvirker landmandens beslutning

arbejder løbende på at formidle nye regler og de

Økonomisk rentabelt landbrug sikres bedst gen-

2000” i årene 2012-15. Derudover gennemfører

om at gå ind i en sådan ordning, hvis konsulenten

tilpasninger, der kommer af de eksisterende. Da

nem høj tilvækst hos de græssende dyr. Det fører

NaturErhvervstyrelsen i samarbejde med SEGES

fraråder det. Denne tendens er konstateret de

reglerne er meget komplekse, er der et kontinu-

til ønsket om intensiv græsning, tilskudsfodring

en efteruddannelsesindsats i 2015 med det formål

seneste år.

erligt behov for efteruddannelse og vidensdeling

eller krav om slæt med høj foderværdi. Målet med

at udbrede kendskabet til relevante tilskudsord-

om regler. De løsninger der er beskrevet i dette

naturplejen vil dog ofte være ekstensiv drift, der

ninger og om naturpleje på forskellige naturtyper.

Også kommunerne efterspørger rådgiverne som

katalog for nogle af de udfordringer, der knytter sig

skaber variation og mangfoldighed på naturarea-

Erfaringer høstes tillige fra projektet ”Smag på land-

et bindeled mellem myndighed og landmænd i

naturpleje skal formidles hurtigst muligt.

lerne. Intensivering og produktivitetsstigning vil

skabet”, jf., under fokusområde 15.

sempelvis er sket med pjecen ”Naturpleje i Natura

derimod normalt medføre forringet biodiversi-

forbindelse med implementering af Natura 2000
handleplaner. De tilskudsordninger, som skal

Der formidles til landbrugspressen om konklu-

tet. Udviklingen er forstærket af, at samfundets

Herudover foregår en indsats i Natura 2000 om-

implementere Natura 2000 planerne, er frivillige.

sionerne i nærværende arbejde. Det er vigtigt, at

anerkendelse af en ekstensiv drift gennem mange

råderne, hvor der i mange kommuner bliver lavet

Det fordrer et stærkt fokus på at implementere

landmænd og rådgivere fornemmer, at der er po-

år har været væsentlig mindre end en tilsvarende

en opsøgende indsats hos den enkelte landmand,

de planer, som er lavet med baggrund i konkrete

litisk vilje og interesse for at fjerne de nuværende

intensiv drift.

og hvor der gennemføres en løbende dialog og

naturtyper og arter, men som skal realiseres ved

barrierer for naturpleje. Det næste – og lidt sejere

at lodsejere også synes, at det er en god idé og er

træk – er løbende at levere positive historier om

Som forvalter af en stor del af Danmarks naturarea-

relsen og de naturfaglige medarbejdere i kommu-

villige til at indgå i frivillige aftaler.

naturpleje, og opfølgning på nærværende arbejde,

ler benævnes landmændene ofte som landets

nerne. Dette arbejde understøttes ved, at Natursty-

når løsningerne implementeres i praksis.

vigtigste naturforvaltere. Der tilbydes en række

relsen forestår udviklingen af en række fakta-ark,

frivillige tilskudsordninger for at fremme natur-

som beskriver god naturpleje til fordel for udvalgte

Udover et effektivt rådgivningsnetværk, så også

udveksling af erfaringer mellem NaturErhvervsty-

en effektiv landbrugspresse, som binder landet

SEGES har for at sætte fokus på optimal rådgivning

plejen, og det forudsættes, at hvis landmanden

arter og naturtyper. Det er væsentligt at inddrage

sammen og orienterer om alt, som der har en god

til landmænd om naturpleje, gennemført kurser og

får tilskuddet, så ved han, hvad han skal gøre for

landbrugerne i vidensdelingen, så de får forstå-

nyhedsværdi. Mediernes dækning af de dårlige

test af en række lokale naturrådgivere som har ført

at leve op til rollen som naturforvalter. Men tab af

elsen af værdien af deres arbejde som naturplejere.

historier, særligt vedrørende underkendelser i for-

til, at der er udarbejdet en ekspertliste inden for

viden om de ekstensive driftsformer og fokus på

Reglerne i landbrugsstøtteordningerne skal skabe

rådgivning om naturpleje.

høj tilvækst hos de græssende dyr medfører ofte,

gode rammer for naturpleje. Disse regler vil også

at formålet med tilskudsordningen til Pleje af græs-

fremover skulle kontrolleres. Der arbejdes løbende

og naturarealer ikke bliver forstået i tilstrækkelig

med at kontrollørernes efteruddannelse sikrer

grad.

kontrollørerne en god basisviden om græsarealer
med et stort naturindhold.
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18. Græsningsentreprenører

Manglende sikkerhed for arealer fremadrettet.

Proces:

En græsningsaftale løber typisk over maksimalt

Det er vigtigt, at der er forståelse for, at der er be-

5 år. Det betyder, at græsningsentreprenøren

tydelige omkostninger forbundet med staldanlæg

normalt ikke har sikkerhed for at have de samme

og vinterfodring, og at dækning af disse omkost-

arealer til rådighed over en længere årrække, og

ninger skal hentes hjem om sommeren i græs-

Beskrivelse af udfordring:

har rådighed over jorden (ejer eller forpagter), som

dermed er der en risiko for, at der efter udløb af en

ningssæsonen. Inden for Natura 2000-områder

Afgræsning af ekstensive naturarealer passer dår-

skal søge om arealtilskud under landdistriktspro-

græsningsaftale ikke kan indgås græsningsaftaler

har landdistriktsstøtteordningen ”Forberedelse til

ligt ind i en intensiv landbrugsproduktion, hvor der

grammet. Når en græsningsentreprenør indgår

nok, i forhold til den størrelse dyreholdet har.

afgræsning” finansieret hegning og andre faciliteter

normalt ikke er overskydende tid til naturpleje og

græsningsaftaler med andre landmænd, stat eller

tilsyn med dyr, der græsser langt væk fra ejendom-

kommune, er det derfor stadig ejer eller forpagter

Omkostninger til staldfaciliteter og vinterfordring

endnu ikke truffet politisk beslutning om indholdet

men. En professionel naturplejer – eller græsnings-

af jorden, der får tilskuddet til afgræsning af arealet.

Det er kun nogle naturarealer, der egner sig til

i landdistriktsprogrammet fra 2016-20.

entreprenør – kan derfor tilbyde at pleje arealer for

Flere undersøgelser viser, at kødproduktion på

helårsgræsning eller vintergræsning, så derfor har

andre landmænd, der ikke selv har mulighed for

naturarealer ikke i sig selv er økonomisk rentabelt,

græsningsentreprenøren behov for staldfaciliteter,

Naturstyrelsen tager initiativ til at informere offent-

eller interesse i det. Det kan også være en pleje,

da tilvæksten hos dyrene er meget lav pga. lav

eller alternativt almindelige omdriftsarealer med

lige myndigheder og landboforeninger m.v. om de

som udføres for kommune og stat.

foderværdi på arealerne, og fordi der ikke må

læskur til dyrene om vinteren. Et stort dyrehold

elementer, som er afgørende for at kunne tiltrække

forud for græsning, hvilket fortsætter i 2015. Der er

tilskudsfodres. Arealerne er ofte små, ukurante og

kræver en stor bygningsmasse, som dyreholder

græsningsentreprenører. Udover at de fysiske

Der er imidlertid nogle udfordringer, som græs-

ligger fjernt fra bedriften, så der er store omkost-

muligvis ikke selv råder over. Om vinteren er der

faciliteter skal være i orden, kan en løsning være at

ningsentreprenøren skal overvinde, hvis han ikke

ninger forbundet med tilsyn af dyr. Dyreholdere

behov for at fodre dyreholdet, men en græsnings-

samle arealer i større driftsenheder med mulighed

selv ejer eller forpagter arealerne, og ikke selv har

har gentagne gange foreslået at lægge plejetil-

entreprenør har ikke nødvendigvis selv omdrifts-

for helårsgræsning. Udgivelse af fakta-blade kan

staldfaciliteter til rådighed, bl.a. forhold der vedrø-

skuddet på dyrene i stedet for på arealet, men

arealer til dyrkning af foder. Normalt er en stor

indgå i formidlingen.

rer arealtilskud, rådighed over arealer og omkost-

her står EU-reglerne i vejen, fordi tilskuddet til den

andel af foderet ensilage eller wraphø. Det er dyrt

ninger til opstaldning om vinteren.

årlige ekstensive drift skal gives pr. hektar.

at hente på naturarealerne pga. ringe udbytte, be-

Naturstyrelsen har en mulighed for at forlænge

sværlige bjærgningsforhold og lang transportvej.

en 5-årig aftale på egne arealer, såfremt aftalen

Tilskud fra landbrugsstøtteordninger forbliver

Det er besluttet generelt at forhøje slagtepræmier

hos ejer.

til stude og kvier, hvilket også vil komme kvæg på

Det er vanskeligt at få økonomi i græsningen til at

undersøger muligheden for at lave kontrakter, der

EU´s regelsæt foreskriver, at det altid er den, som

naturarealer til gode.

dække disse udgifter.

rækker ud over 5 år.
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19. Skatte- og momsregler
vedrørende naturpleje og
små landbrug
Beskrivelse af udfordring:

Ovennævnte problemstilling er den samme for de

Skatte- og momsregler er komplicerede forhold,

fælles græsningsprojekter, hvor indtægterne typisk

hvorfor denne beskrivelse ikke vil gå i detaljer, men

også består af forskellige former for ”momsfrie” til-

udelukkende beskrive de overordnede problemstil-

skud, men hvor udgifter til eksempelvis hegn eller

linger. Denne problemstilling er taget med, fordi

kreaturholder er pålagt moms.

den er særlig relevant for pleje af nogle af de små
naturperler, såsom overdrev, der er afhængige af

Udgifter til naturpleje på små ejendomme

driftspraksis på en mindre ejendom, eller hvor små

Normalt er udgifter for en landbrugsejendom til

ejendomme lægger jord til et fælles græsningspro-

eksempelvis hegning, indkøb af dyr og afskrivning

jekt. Der vurderes at være to væsentlige forhold,

på driftsbygninger og maskiner fradragsberet-

der kan gå ud over økonomien i naturpleje for den

tigede. På små ejendomme, hvor eneste, eller

enkelte mindre landbrugsejendom:

hovedaktiviteten, er naturpleje med en meget lav
omsætning/indtjening, eller hvor ejendommen

Negativt momsregnskab

ikke har noget CVR.nr. pga. for lav omsætning, er

Der er ikke moms på de tilskud landmanden kan

det ikke altid muligt at trække ovennævnte udgifter

opnå til naturpleje i modsætning til almindelige

fra i skat, hvis SKAT vurderer, at der ikke er tale om

indtægter i landbruget. Det betyder for nogle små

en erhvervsmæssig aktivitet17.

landbrug eller landbrug under etablering, at de kan
ende med et negativt momsregnskab, da indtæg-

Proces:

ter i form af tilskud er uden moms, mens udgifter

Naturstyrelsen går i dialog med SKAT for at se på

til driften er pålagt moms f.eks. indkøb af dyr og

mulighederne for om reglerne kan kommunikeres

hegn. Momsrefusion reducerer udgiften med

klarere. Målet er, at der skal opnås større gennem-

20 %, som ofte er væsentligt, for at kunne lave

skuelighed for landmanden.

en forretning ud af naturpleje. SKAT accepterer i
udgangspunktet ikke et negativt momsregnskab.

Ådal ved Jyske Ås
Fotograf Thomas Retsloff
17 Ved vurderingen ser skat på to forhold: 1) virksomhedens drift og 2) virksomhedens rentabilitet.
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20. Landbrugsuddannelsen
kan tilbyde mere undervisning
i naturpleje
Beskrivelse af udfordring:

Proces:

Naturarealer, der gror til, er en af de største trusler

Med det formål at sikre nye landmænds viden om

mod den biologiske mangfoldighed i Danmark, og

naturpleje og derved sikre forståelsen af begrebet

der er behov for en målrettet indsats for at gen-

biodiversitet, går Naturstyrelsen og Landbrug &

oprette og bevare en gunstig naturtilstand. Hvis

Fødevarer i dialog med relevante parter om et evt.

naturpleje skal udvikle sig i retning af en selvstæn-

behov og ønske om en styrket uddannelse inden

dig driftsgren for landbruget, er det nødvendigt at

for naturpleje. Indsatsen vil understøtte Natur- og

landmanden har den fornødne viden både praktisk

Landbrugskommissions anbefalinger i forhold

og i biologisk henseende i forhold til, hvad der kræ-

til natur og biologisk mangfoldighed, som bl.a.

ves for at udføre naturpleje, f.eks. beskyttelse og

indebærer en større indsats for at sikre pleje af

forvaltning af eksisterende sårbar natur og disse

værdifulde naturarealer og forbedring af natur-

områder som levesteder for en række arter. Der er

værdierne, ved at sikre landmænd den fornødne

brug for at yngre landmænd også får muligheden

viden. Der er behov for at yngre landmænd også

for at arbejde med naturpleje, hvis målet om natur-

får interesse for at arbejde med naturpleje, hvis

pleje som driftsgren skal lykkedes på længere sigt.

målet om naturpleje som driftsgren skal lykkes på

I Undervisningsministeriets uddannelsesplan for

længere sigt.

landbrugsuddannelsen kan man se, hvilke fag der
er knyttet til uddannelsen, og det fremgår heraf, at
det i et vist omfang er muligt at inddrage naturpleje i undervisningen.

Ådal ved Jyske Ås
Fotograf Thomas Retsloff
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