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Opbygning af mit indlæg

• Økonomi og barrierer for udvikling af mere biodiversitet på 
landbrugsbedrifter

• Muligheder, tilskud og incitamenter – eller hvad der mangler for at 
fremme biodiversiteten



Anbefalingerne for at vende udviklingen for biodiversiteten er klare:

1.Mere plads til naturen

Store (og gamle) naturarealer har størst potentiale til at sikre høj 
biodiversitet. Dvs. målret indsatsen!

2. Fokus på genopretning af naturlige processer på naturarealer

Det vigtigste værktøj til at genoprette/bevare høj biodiversitet er  
ekstensiv helårsgræsning

3. Men på alle landbrugsbedrifter kan indsatsen øges – nogen kan bare 
gøre mere end andre 
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FORDELING AF NATURAREALER I DANMARK

Naturtype Eng Mose Hede Sø Strandeng Overdrev Tør natur Samlet 

Areal (ha) 109.000 102.500 85.500 70.500 48.000 34.500 380.000    450.000

Antal 53.000 58.000 17.000 145.000 6.500 23.500 158.000    303.00

Andel 2,5% 2,4% 2,0% 1,6% 1,1% 0,8% 8,4%                    10,4 %

Størrelse 2,0 ha 1,8 ha 5,0 ha 0,5 ha 7,4 ha 1,5 ha 2,4 ha        1,5 ha
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HVAD ER TIL HINDER FOR AT LANDBRUGETS BIDRAG TIL 
MERE BIODIVERSITET?

• Restriktioner (via lovgivning)
• Frygt for flere restriktioner 
• Økonomi
• Manglende incitamenter
• Manglende viden



Restriktioner (via lovgivning) – primært Miljøgodkendelser

Naturtyper 
Fastsat beskyttelsesniveau 
(fra det samlede, ansøgende anlæg)

Kategori 1. § 7 stk. 1, nr. 1 (ammoniakfølsomme 
habitatnaturtyper, § 3 heder og overdrev inden 
for Natura 2000)

Max. totaldeposition afhængig af antal husdyrbrug i 
nærheden. 

0,2 - 0,7 kg N/ha/år

Kategori 2. § 7 stk. 1, nr. 2 (§ 3 heder > 10 ha, § 3 
overdrev > 2,5 ha, højmoser og lobeliesøer uden 
for Natura 2000)

Max. totaldeposition på 1,0 kg N/ha pr. år

Kategori 3. Heder, moser og overdrev, som er 
beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, og 
ammoniakfølsomme skove. 

Kommunen laver konkret vurdering

Max. merdeposition ≥ 1,0 kg N/ha pr. år. 

Miljøgodkendelse af husdyrbrug
• God natur kan betyde at husdyrproduktionen ikke kan 

udvides        store økonomiske tab og tabte drømme
• Derfor bekymring for at arealer vokser ind i en § 3 

beskyttelse



Når arealer vokser ind i en § 3 beskyttelse

• Markant værdiforringelse af jorden
• En § 3 udpegning kan have konsekvenser for 

husdyrproduktioner ved udvidelser
• Mulige nye indtægter?



Eksempel på jordpriser, kr. pr. ha
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Kilde: beregninger fra SEGES baseret på Danmarks Statistik og Økonomidatabasen

Jord uden for omdrift, er jord der ikke kan skabe et afkast = mindstepris for arealet, der udelukkende 
repræsenterer jagtværdi og lign. Tilskud kan højne værdien, men afspejler kun dækning af udgifter



HVOR VIL DET VÆRE NEMT OG OPLAGT AT GØRE NOGET NYT OG 
ANDET END HIDTIL?

Tag f.eks. udgangspunkt i de ca.17.000 ha i de 20-årige 
ordninger, som udløber over de næste år.

På de dårlige dyrkningsjorde kan udviklingen mod god 
natur gå hurtigt



DBI og DBII for vårbyg og 1. års vinter hvede
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DB I og DBII = dækningsbidrag før og efter omkostninger til maskiner og arbejde

Kilde: Budgetkalkuler www.Farmtal.dk



NEMT (BILLIGT) TILTAG MED STOR EFFEKT: 
UDTAGNING AF AREALER TIL PERMANENT NATUR



DER MANGLER INCITAMENTER TIL PERMANENT 
UDTAGNING AF AREALER



SÆRLIGE MULIGHEDER FOR TILSKUD I 
SÆRLIGT UDPEGEDE NATURA 2000 
OMRÅDER 



Tilskudsordninger og afsatte midler under Landdistriktsordninger i 2021
...|

• Tilskud til  sammenhængende arealer i og i tilknytning til Natura 2000 10 mio. kr. 
(national ordning) 

• 5-årigt tilskud til pleje af græs- og naturarealer: 67 mio. kr.

• Rydning og forberedelse til græsning: 26 mio. kr.

• Skov med biodiversitet: 16 mio. kr.

• Vådområder (kvælstof): 353 mio. kr. 

• Minivådområder: 243 mio. kr.

• Målrettet regulering: 190 mio. kr.  

• Skovrejsning: 70 mio. kr.

• Lavbundsjord (klima): 89 mio. kr. 



• Tilskud til græssende dyr på naturarealer

• MEN på ca. 80 pct. af arealerne bliver der også søgt grundbetaling. 
Giver samlet ca. 1.000 kr. mere/ha

• Der kan skabes gode resultater for biodiversiteten, men:

• Græsningen kan være for intensiv 

• Arealerne bliver også ofte slået

• Værdien for biodiversiteten afhænger af den enkelte lodsejeres 
indsats

5-årigt tilskud til pleje af græs- og naturarealer



Naturforvaltning som driftsgren - Fokus på kvalitet og den gode historie
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Økonomi i naturforvaltning

Stor variation i indtjening

Dem der tjener penge, er dem der:

• Har en klar strategi

• Hold omkostningerne nede

• Forlang betaling for græsning af naturarealer

• Sikre et rigtigt forhold mellem dyr og areal

• Har store sammenhængende arealer

• Har kendskab til tilskudsordninger og hvilke 
krav der skal opfyldes 

• Kan få en merpris for deres kød



Landmændene ønsker mere viden om, hvordan de kan fremme
biodiversiteten

Vi har et ansvar for at hjælpe dem på vej!

På SEGES har vi udviklet – et 1:1 rådgivningsværktøj “NaturTjek” - giver 
landmænd viden om prioritering af deres natur


