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L&F om Naturplan Danmark 
  

Samler indsatser på naturområdet 

 

Planen bygger i høj grad på brug af frivillighed 

 

Der lægges op til balance mellem naturpolitikken 

og hensyn til landbruget – men føres det ud i livet? 

 

Rammer ved siden af og vil hæmme vækst og 

udvikling (Grønt Danmarkskort og § 3-forbud) 

 

Ingen målrettet naturindsats  - behov for indsatser 

til pleje af eksisterende natur først 

 

Mangelfulde analyser af økonomiske og 

naturmæssige  konsekvenser 
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Modarbejder Vækstplan for Fødevarer  
(Beregninger fra SEGES) 

Ca. 45.000 ha § 3-arealer har en gødningskvote og bliver 
direkte berørt 

 

- Arealernes dyrkningsværdi forringes markant 

 

 

 

 

 

 

- § 3 udpegningerne er vejledende, og der er derfor 
usikkerhed om retstilstanden 

 

 

 

 

Pr. ha I alt 

Driftstab 1500 kr. 67,5 mio. 

Værditab 40.000 kr. 1,8 mia. 
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Naturmæssige konsekvenser af forslag 
- Tilgroning af lysåbne naturtyper er en af de alvorligste trusler mod 

biodiversiteten i Danmark 

 

- Planerne er ikke målrettet den mest sårbare natur – derimod primært 
produktive engarealer og strandenge 

 

- Arealerne har opretholdt deres beskyttede status siden 1992 sideløbende 
med, at de er blevet gødet 

 

- Forslaget fjerner incitamenter til at holde de pågældende arealer lysåbne 
(afgræsning og høslæt) 

 

- De fleste ramte områder vil ikke kunne få tilskud til afgræsning 

 

- Konsekvenser: 

- ”Mange vil udvikle sig til mose, rørsump, krat eller sumpskov og på de mere 

tørre partier mod mere eller mindre tilgroede overdrev.” 

- Nogle vil vokse helt ud af § 3-beskyttelsen 

 

- Dvs. de kulturenge, vi kender og i dag beskytter med Naturbeskyttelsesloven, 
vil forsvinde 

- Er det virkelig det, samfundet vil? 

- Er det rimeligt uden fuld erstatning? 
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Det grønne Danmarkskort 

• Positivt at målrette naturindsats 

 

• Alvorligt hvis streger på kort får konsekvenser for 
udviklingsmulighed for erhverv. Hvis hypotetisk natur 
får negativ effekt på vækst og beskæftigelse 

 

• Uklare lovkrav angående kommunernes udpegning af 
potentiel natur 

 

• Hvordan sikres det, at kommuner ikke tager 
udpegninger af potentiel natur med i deres 
sagsbehandling? 

 

• Store konsekvenser for husdyrproduktion af ny natur 
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”De gode resultater beror på, at der 
findes opbakning fra både 
landmændene og lokalbefolkningen” 
Kilde: Naturplan Danmark side 7 


