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• Siden 1950 har dansk landbrug gennemlevet stor 
strukturudvikling.  

• Man beskriver ofte udviklingen med tre begreber: 
– koncentrering,  

– specialisering 

– intensivering af produktionen  

• Bagsiden af medaljen har været stor nedgang i  
landbrugslandskabets naturindhold – der er ikke længere brug 
for græsningsenge og overdrev.  

• Plejekrævende natur (f.eks vedvarende græsarealer på enge, 
overdrev) har trange kår i en landbrugssektor båret af høje 
produktivitetskrav til arealer og mælkeydelse.  

• Vi mister ekstensive arealer med unik natur, kulturhistorie og 
som fungerer som habitater og ledelinier i landskabet 
  

 

Udfordringer for ekstensive arealer i Danmark 



• Mangelfuld viden 

• Omfang/lokalisering/status af plejekrævende arealer 

• Driftsmuligheder: slæt/græsning 

• Administrative udfordringer 

• Incitamenter 

• Afsætningspotentiale 
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Udviklingen af ekstensive arealer 

• DMU anslog i 2005 at mere end 70.000 ha med enge og 
overdrev m.v. udnyttes for intensivt  

• Wilhjelmudvalget  (2001) anslog at mere end 150.000 ha med 
lysåbne naturarealer gror til som følge af fravær af ekstensiv 
græsning eller slæt.  

• Det samlede areal med lysåbne naturtyper er faldet dramatisk: 

• 1850: næsten halvdelen af landets areal  

• 2011: under 8 % eller 343.000 ha.  
 



Omfang af plejekrævende arealer 

• Danmark er forpligtet til at sikre alle plejekrævende naturtyper 
i Natura 2000 områder (130.000 ha)  

• Uden for Natura 2000 områderne skønnes at være ca. 134.000 
ha med plejekrævende overdrev, eng og mose  

• Alt i alt ca 244.000 ha (ekskl. hede). 

• Den plejekrævende natur er anslået til at fordele sig på 122.000 
lokaliteter med en gennemsnitlig størrelse på 2,8 ha.  

• Ca 50% af de vejledende registrerede naturlokaliteter < under 1 
ha. 

• Mange af arealerne er små, fragmenterede og ligger isolerede i 
et intensivt produktionslandskab 

• Ca 80% af de plejekrævende arealer er privatejede 

 



Ekstensive arealer og husdyr 
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Plejemuligheder: græsning og høslæt 

• Afgræsning: 
– Arealet  indhegnes og en husdyrbestand afgræsser dette under dagligt 

tilsyn.  

• Slæt: 
– Materialet slås , hvorefter det fjernes fra arealet.  

– Materialet skal fjernes fra arealet for at fjerne næringsstoffer. 

• Afpudsning: 
– Materialet efterlades på arealet 



Plejemuligheder: græsning og høslæt 
Fordele ved høslæt  

• Egnet til pleje af små lokaliteter, skovenge, kær 

og andre små naturområder: insektlokaliteter  

• Fjerner næringsstoffer og udpiner jorden  

• Hæmmer grove vækster, særlige problemarter  

• Hindrer tilgroning  

• Kan supplere en mangelfuld græsning og kan 

nedbringe parasitbelastningen på græsgange  

  

Fordele ved græsning  

• Udvikler naturlig variation mht. plantestruktur, 

mikroklima, lysforhold og næringsstofgradienter  

• Egnet til at vedligeholde artsrige og karakteristiske 

lysåbne naturtyper, dyr og svampe knyttet til dyrenes 

gødning    

• Egnet på naturarealer med varieret og kuperet 

terræn og hydrologi  

• Fremmer spredning af typiske plantearter  

• Dyrene skaber nye spiringsbede for planterne  

Ulemper ved høslæt:  

• Maskinel høslæt skaber en mere ensartet og 

græsdomineret plantevækst og en mere jævn 

jordbundsflade end græsning  

• Høslæt fjerner biomassen og livsgrundlag for 

insekter i en kritisk del af sommeren  

• Er ikke egnet til naturarealer med positive 

strukturelementer som myretuer, store sten og 

særlige tuestrukturer mv.  

• Er nedbørsfølsom – vedvarende regn i 

høstperioden kan betyde, at høet ikke fjernes   

Ulemper ved græsning  

• Kan ikke fjerne tilgroning med træer og buske eller 

hindre, at arealer gror til  

• Kræver arealer af en vis størrelse – afhængig af arter 

af græsningsdyr  

• Kræver hegning, adgang til drikkevand og tilsyn  

• Fjerner kun få – eller ingen – næringsstoffer  

• Hård sommergræsning fjerner planer og 

nektarkilder for insektliv  

  



Differentieret tilskud : græsning og høslæt 

• Aftaler på omkring 19 % af det samlede areal af §3‐beskyttede naturtyper 
(2010).  

• Størrelsen af de arealer, der får tilskud til pleje, er som gennemsnit 3,7 ha 
for græsning og 2,4 ha for høslæt med det største antal aftaler i 
størrelseskategorien 1‐3 ha.  

• De små aftalearealer afspejler fragmenteringen af naturarealerne.  



Naturpleje: hvem skal gøre det? 

• individuel lodsejer gennemfører plejen con amore eller niche‐produktion 

• individuel person gennemfører plejen som egentlig driftsgren 
(”naturentreprenør”) 

• grupper af lodsejere gennemfører i fællesskab plejen som driftsgren via 
græsningsselskaber 

• grupper af personer gennemfører plejen på andres arealer både con amore, 
niche‐opgave og som driftsgren via græsning‐/høslætslaug 

• offentlige myndigheder gennemfører plejen med eget dyrehold / 
slætaktivitet eller udlejer dyr (”lånekvæg”) 

 



Administrative udfordringer 

• Gode intentioner drukner i EU’s landbrugsregler og 
sanktionstrusler 

• Hvis områder modtager landbrugsstøtte 
(enkeltbetalingsordning) skal det overholde krav om 
plantedække og græsningstryk: oversvømmelse og manglende 
dyr kan medføre krav om tilbagebetaling med tilbagevirkende 
kraft. 
 



 

• Væsentligt mere lempelige sanktionsregler for de tilskud, som 

landmanden kan få til at pleje græs- og naturarealer.  

• Fremover mister man ikke automatisk hele tilskuddet og tidligere 

udbetalt tilskud, hvis der er tale om en mindre overtrædelser.  

• Der vil i stedet ske en procentvis nedsættelse af tilskuddet, vurderet 

ud fra om arealerne er forsøgt plejet.  

• Fra 2015 er der ikke længere krydsoverensstemmelse (KO) på 

slåning af græsarealer.  

• Dermed har man fjernet landmandens frygt for at en overtrædelse 

af slåningskravet på naturarealer, vil påvirke bedriftens øvrige 

støtte.  

• Der kan søges grundbetaling til flere arealer, da negativlisten for 

hvilke plantearter, der må være på arealerne, er udgået.  

• I stedet skal et aktivitetskrav opfyldes.  

•  Øget tilskud til naturarealer uden grundbetaling fra 2015.  

• Det er fremover lettere at komme ud af de 5 årige tilsagn ved salg 

og bortforpagtning.  

• Dette er relevant i områder med stor ejerndomsdynamik 

Administrative lempelser 



Afsætning 

• Kan der skabes interesse for naturplejekød? 

• Gårdbutikker: skala, myndighedskrav 

• Supermarkeder: volumen og ensartethed 

• Inspiration fra Sverige 



Nye veje 

 

• Naturpleje som driftsgren: der er fuldskala-forsøg i gang 

• Alternativer til afgræsning: naturpleje som energiproducent 
 



Nye veje 

 

• Ny ordning: Fokus på opnået naturværdi 

• Nemmere adgang til information: Naturplejeportal 
 



Nye veje 

 

• Nye netværk og samarbejder: dyr/arealer, Smagen af Danmark 

• Hvad er varm luft og hvad er naturpleje?  
 



Hvad mere kan vi ønske os? 

• Landskabsfokus  

• Prioriter at skabe forbindelse mellem isolerede arealer 

• Incitamenter til lokalt samarbejde (f.eks. ådale) 

• Lokale samarbejdsinitiativer i græsningsselskaber med såvel 
landmænd som byboere udfylder en niche i naturplejen af de 
vedvarende græsarealer 
– Resourcer og beredskab i kommunerne til at hjælpe interesserede i 

gang med plejen 

• Offentlige goder knyttet til de vedvarende græsarealer skal 
dokumenteres på forskellige niveauer  
– konkrete arealer og bedrifter eller typer af arealer og af bedrifter 

– Klimabonus: naturkvæg har mindre CO2  aftryk pga mindre 
foderforbrug 

 



Velbekomme! 


