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Naturen som frontløber for bæredygtighed

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Præsentation af mig selv. Den sammenhæng vi skal snakke om naturen, er med ESGE = EnvironmentS = SocialG = GovernanceDenne præsentation handler om Natur og eventuelle medfølgende klimaeffekter. �
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Hvad kan vi hjælpe med

Rune Hjortbak
Miljø- og oplandskonsulent 

Kirsten Badawi Plesner
Natur- og projektkonsulent

Mette Møller Ragborg
Natur- og projektkonsulent 

Niels Thordal-Christensen
Natur- og projektkonsulent

Pleje afgræs og 
naturarealer

Rydning og 
forberedelse til 
afgræsning 

Skovordninger

Klima-lavbund

Naturtjek

7. Februar 2022

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Natur Afdelingen Hvilke redskaber har vi ? Hvad kan vi hjælpe med 
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 Ekstensiv afgræsning eller slæt

 Ingen gødskning, sprøjtning eller omlægninger

 5 årige tilsagn

 Arealer med høj HNV eller i særligt udpegede Natura 2000 områder
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Tilskud til Pleje af græs- og naturarealer (PLG)

Type 67. Tilsagn der kan 
kombineres med 
grundbetaling 

Kr. pr. ha/år med tilsagn + 
Forventet basisværdi for 
betalingsrettigheder og 
grønstøtte

I alt kr.

Pleje med afgræsning 1.650 kr. pr. ha +1900 3.550

Pleje med slæt 850 kr. pr. ha +1900 2.750

Type 66. Tilsagn der ikke 
kan kombineres med 
grundbetaling

Pleje med afgræsning 2.600 kr. pr. ha 2.600

Pleje med slæt 1.050 kr. pr. ha 1.050

Oplægsholder
Præsentationsnoter
hvorforKan give mere økonomi på natur arealer. Pleje eksisterende natur arealer, = øge biodiversitet 1 faktore som kan være relevant for en ESG rapport i fremtiden Kan i fremtiden være relevant i forhold til en ESG rapportering. 
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Rydning af tilgroede arealer og forberedelse til 
afgræsning

Rydning af tilgroede 
arealer
• Arealer særligt udpegede til 

rydning inden for Natura 
2000

• To tilbud fastsætter tilskuddet

• 100 % finansieret

• Pointsystem – rydning højst 
prioriteret. Habitatnatur 
tæller op

Forberedelse til afgræsning
• §3 overdrevsarealer og/eller særligt 

udpegede Natura 2000

• Standardomkostninger 

• Dækker oftest 100 %

• Hegn, drikketrug/kar, mulepumpe, 
fangfold, strømforsyning

• Pointsystem – Natura 2000 over 
overdrevsarealer. Habitatnatur 
tæller op

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Afgræsning for at fremme biodiversiteten Giver mulighed for at indhegne og afgræsse arealer, som ikke har været afgræsset før eller i mange år.Forny gammelt hegn. Skaber fokus og pleje på eksisterende naturarealer Skaber værdi for arealer man ønsker at afgræsse 
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Kulstofrige jorde (min 6%)

Min 10 ha

Ændret hydrologi for at binde kulstof i jord

Tinglyses

Engangstilskud som dækker 
forundersøgelser og udførelse af projekt

Engangstilskud som dækker værditabet for 
jorden – er fastsat ud fra tidligere drift
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Klima-lavbund 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Klima tiltag med natur som side gevinst �Redskab til at tage kulstofrige jord og omkringliggende jord ud af drift.  (urentabel eller andre årsager)�Genskabe naturlig hydrologi Mindske iltning af tørvejorde  = for at nedsætte udledning af drivhusgasser��Slet afgræsning og jagt. Smut med omlægning gødskning og sprøjte. Opretholdelse af GB på arealerne som et med i et projekt. 
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Ophør af skovdrift på skovarealer med 
høj, eller potentiale for et højt 
naturindhold

Hvis der ikke allerede er fredskovspligt, 
vil det blive pålagt

Der afgives tilsagn om tilskud på 
baggrund af en konkret beregning af 
netto-værdien af træerne, 

Samt tilskud til tabt fremtidige indtægter 
på baggrund af standardsatser
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Privat urørt skov 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Redskab til at sikre skove med en høj biodiversitet Ordningen bygger på biodiversitet men har også en større eller mindre klima effekt. Hjemmehørende træer +50år 
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Tilskud til skov med biodiversitetsformål

Tilskudsberettiget aktivitet Tilskudssats Udbetalingsperiode Opretholdelsesperiode

Skovgræsning 1.480kr./ha/år 5 år 5 år

Forberedelse til skovgræsning 100 % af de 
tilskudsberettigede 
udgifter, dog loft for 
hegn

Engangsbetaling 5 år

Ekstensiv drift af skov med hjemmehørende 
træarter
Gammel bøg og eg 800 kr./ha/år 20 år 20 år

Øvrig løv 450 kr. ha/år 20 år 20 år

Bevaring af 5- 20 træer pr. ha til naturligt 
henfald med dbh
> 25 -50 cm 35 kr./ha/år 20år Varig
> 50 - 75 cm 65 kr./ha/år
> 75 cm, alle træarter untagen eg 95 kr./ha/år
> 75 cm, eg 125 kr./ha/år

Naturlig vandstand 300 kr./ha/år 20 år Varig

Forberedelse til naturlig vandstand 100 % af 
tilskudsberettigede 
udgrifter 

Engangsbetaling

Rydning af uønsket opvækst 100 % af 
tilskudsberettigede 
udgrifter 

Engangsbetaling 5 år

Særlig indsats for arter 100 % af 
tilskudsberettigede 
udgrifter

Engangsbetaling 5  år

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Lavet til skovejer som er certificeret, og har en driftplan for skoven.Skovgræsning = helårsgræsning, ingen tilskud fodring, ingen lysåbne arealer. Hjemmehørende gammel skov. 
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 Det kan vi med et Naturtjek

 Bliv klar til at snakke med på den politiske dagsorden omkring 
natur og biodiversitet

 Tag det med i banken for at vise din grønne profil

 Tæller positivt ved en RISE analyse eller en ESG rapport

 Og til sidst: BLIV SYNLIG med det du gør!

Hvordan kan vi måle og afrapportere tiltag man gør 
for naturen?

7. februar 20229
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 1:1 rådgivning om biodiversitet og natur 
på bedriften

 Tager udgangspunkt i et besøg på 
bedriften
 Resulterer i bedriftsspecifikke naturtiltag

 Forud for besøget findes data om naturen 
i området via tilgængeligt materialer og 
databaser, fx Miljøportalen

 På besøget tages der udgangspunkt i en 
række fokuspunkter, hvor det enten 
handler om at bevare en naturværdi/-
element, eller hvor noget kan gøres 
anderledes for at højne naturværdien

Hvad er et Naturtjek

7. Februar 202210
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 Pointsystemet skal guide både landmænd og 
rådgivere til at vælge de mest effektive 
virkemidler i stedet for de mest populære

Pointværktøjet i Naturtjek

Tiltag og elementer bliver vægtet på 
en skala fra 1 til 10 stjerner 

– mange stjerner viser, at der er et 
højt potentiale for en god naturværdi. 

Ikke alle tiltag eller elementer kan 
score 10 stjerner – derfor skal 

naturindsatsen prioriteres der hvor det 
største potentiale på bedriften er.

Lyse stjerner indikerer potentialet for 
elementet eller tiltaget
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Naturscorekortet

7. Februar 202212
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 Et Naturtjek ender ud i en illustrativ 
rapport, bestående af:

 Bedriftsoversigt med fokuspunkter

 Gennemgang af 5-7 fokuspunkter:

 Generel information om 
elementet/tiltaget

 Specifikt for tilstanden på bedriften

 Anbefalinger fremadrettet

 Illustrative billeder med forklaringer

Det færdige produkt af et Naturtjek

7. Februar 202213
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Så - har du tjek på naturen?

7. februar 202214

 Et Naturtjek er til dig som ønsker:
 At gøre noget ekstra
 At være med på den grønne bølge
 At vise omverdenen hvad din bedrift kan 
 Vil have det fulde udbytte af din ESG rapport eller RISE analyse
 Skal forhandle grønne lån

 En guide til at lave den bedste indsats med størst effekt for naturen og biodiversiteten på din bedrift

Der er mange steder på bedriften, hvor I kan gøre noget godt for naturen
– sikkert også flere og andre steder end I lige tænker i første omgang!
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Spørgsmål?

7. februar 202215

Har du spørgsmål, kan du kontakte: 
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