
Velkommen til opfølgningskursus for naturforvalter



Dagens program

• Præsentation af deltagere – speed dating på tværs af 

holdene

• Succesfuld græsning

• Dyrenes trivsel - Velfærdskontrol

• Dyrenes trivsel – Egenkontrol

• Hvordan håndterer I som naturforvaltere anmeldelser 

og mistænkeliggørelse?

• Tilskudsordninger

• Walk & talk: Netværk med andre dyreholdere

• Gruppeeksamen 

• Afrunding og tak for i dag



Hvordan håndterer I som naturforvaltere anmeldelser og 

mistænkeliggørelse?

• Ved politianmeldelser og anden shitstorm – hvad gør man så? 

• Erfaringsudveksling og mulighed for hjælp

Hvad er jeres erfaringer?



Notat fra L&F om juridiske tiltag ved dyreaktivisme 

Notatet beskriver de muligheder du har som dyreholder – fra forebyggende tiltag 
til retssager

• Misbrug af personoplysninger – f.eks. billeder på nettet af dyr med 
øremærker

• Ulovlig indtrængning – lovligt at tage billeder af dine arealer/ejendom fra 
offentlige arealer. Ingen må derimod gå ind på dingrund for at tage billeder. 
Ulovlig indtrængning kan anmeldes til politiet. 

• Forebyggende tiltag – videoovervågning. Skal være tydeligt skiltet.

• Forebyggende tiltag – opsætning af skilte. 

• Falsk brugeranmeldelse på nettet – ret henvendelse til udbyderen f.eks. 
Trustpilot og få slettet falske anmeldelser. Find identiteten på anmelderen. Tag 
screen shots til bevisførelse. 



Notat fra L&F om juridiske tiltag ved dyreaktivisme  
(fortsat)

• Grundløse anmeldelser – ved meget voldsomme krængelser, kan der rejses 
straffesag

• Samtale eller optagelser – man skal give sit samtykke, hvis samtalen optages 
eller deles

• Retshjælpsforsikring – undersøg om du har en sædan, hvis du får brug for at 
rejse en retssag

• Hjælp politiet med efterforskning – Videooptagelser, foto, registreringsnumre 
m.m., noter dato og klokkeslæt. Lav logbog ved gentagende begivenheder, 
sikre digitale spor m.m. 

• Brug for yderligere hjælp – kontakt L&F



Nyt om tilskudsordninger til naturpleje 2023 – 2024 og
Nyt om CAP reformen ift. indsatser for biodiversitet

Foto: Anne Eskildsen



Hvad gennemgår jeg?

• Tilskud til pleje af græs- og naturarealer

• Artikel 32

• Tilskud til rydning og hegning

• CAP reformen

Foto: Lisbeth Gliese



Nyt om tilskud til pleje af græs- og 
naturarealer

2022:

• Græsningstryk ændret fra 1,2 SK/ha til 0,3 SK/ha fra 2022

• Gælder også på eksisterende tilsagn!

• Mulighed for at søge om nedsat græsningstryk på 0,2 SK/ha

2023:

• LBST vil finde en løsning, så det bliver muligt at trække HNV 
scoren på tværs af markblokke

Foto: Anne Eskildsen



Fra 2023

Forventes det at:

• Højdekrav om 40 cm udgår

• Aktivitetskrav på arealer med GB er opfyldt med pleje 
(græsning/høslæt) 

• To fleksibilitetsregler på samme areal:

• Bruttoarealmodellen (BAM) på 20 %

• Eksisterende småbiotoper kan ikke indgå under BAM, men de 

kan indgå under 10 % flexibilitet under PG

• Fleksibilitet for PG på 10 % - ønskes derfor hævet til 

20 % hvis muligt

Foto: Lisbeth Gliese



10 % fleksibilitet

• Tilsagnsmarker må indeholde naturligt forekommende 
delarealer under 500 kvm, der ikke er plejet. 
De skal dog udgøre mindre end 10 % af den samlede mark 
med tilsagn.

Naturligt forekomne delarealer kan være: 

• Tæt buskads eller våde områder

• Arealer uden plantedække

• Arealer der er egnet til græsning eller slæt, men som ikke er 

plejet i henhold til betingelserne i tilsagnet.



Tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Tilsagn 67. Tilsagn der kan 

kombineres med GB

Kr./ha/pa med tilsagn 

(+ forventet GB og Grøn støtte*)

I alt (kr.):

Afgræsning 1.650 + 1.900* 3.550*

Slæt 850 + 1.900* 2.750*

Tilsagn 66. Tilsagn der ikke kan 

kombineres med GB

Afgræsning 2.600 2.600

Slæt 1.050 1.050

*Fra 2023 ændrer grundbetaling navn til basisindkomststøtte og tilskuddet falder fra 

1.900 kr./ha faldende til ca. 1.700 kr./ha i 2026 - 2027 



Øvrig udvikling på vej fra 24/25

• LBST overvejer at flytte tilsagnsperioden, så den følger 
kalenderåret (for at ensrette med andre ordninger).

• Vil ændre kontroltidspunktet

• Satellitbaseret kontrol, herunder mulighed for 
georefererede billeder (da satellitbaseret kontrol er 
vanskeligt på græsningsarealer)

• LBST undersøger muligheder for anden teknologi i 

2022.

Foto: Anne Eskildsen



Udvikling i brug af kontrol efter fast græsningstryk

• 2017: ca.   3.500 ha 
• 2020: ca.   8.900 ha. 
• 2021: ca. 10.100 ha.

• Undersøgelse fra Århus universitet viser at det i 
2019 svare til, at det kun er 5-7 % af det samlede 
areal under plejegræsordningerne der har kontrol 
efter fast græsningstryk. 

• Heraf blot 1 - 1,4 % af det samlede terrestriske 
§3-beskyttede areal (Fløjgaard et. al., 2021). 

Kilde: Per. meddelelse Thomas Tümmler-Hellesen, Landbrugsstyrelsen.



Andel af arealer med Plejegræs og Grundbetaling

Andelen med grundbetaling (dem der har valgt type 67) har udviklet sig således i perioden 2018 - 2021:

• 2018: 69,9 %
• 2019: 67,3 %
• 2020: 67,1 %
• 2021: 65,3 %

Hvad skyldes den nedgang?

Kilde: Per. meddelelse Thomas Tümmler-Hellesen, Landbrugsstyrelsen.



Artikel 32

Artikel 32 er en undtagelsesbestemmelse, der giver mulighed for at 
modtage støtte under grundbetalingsordningen, selv om arealet ikke lever 
op til de almindelige støttebetingelser under denne ordning.

Med de gældende regler skal et areal leve op til følgende krav, for at kunne 
modtage grundbetaling under artikel 32:

• Fået retmæssigt udbetalt enkeltbetaling i 2008 og
• Indgå i et vand-, skov- eller naturprojekt, der medvirker til 

implementeringen af Vandrammedirektivet, Fuglebeskyttelsesdirektivet 
eller Habitatdirektivet.

• Arealet er anmeldt som art. 32-areal senest på ændringsfristen og 
ansøger skal være aktiv landbruger (dvs. mindst 0,3 ha landbrugsareal der 
opfylder de almindelige støttebetingelser)

• Det er muligt at søge 

plejegræs med kontrol efter 

fast græsningstryk og 

samtidig få grundbetaling 

på arealerne via artikel 32.

• Såfremt arealet er 

godkendt under artikel 32, 

kan PG forpligtigelserne

opfyldes med fast 

græsningstryk



Tilskud til rydning og hegning

1. Prioritet særligt udpegede Natura 2000-arealer (over 50 %)

2. Prioritet Overdrev med min. HNV 5

3. Prioritet Nationalparker med § 3-registrerede naturtyper og HNV på min. 5

4. Prioritet Øvrige arealer i Nationalparker med HNV på min. 5

Prioritering af arealer



Tilskud til hegning
Forberedelse til afgræsning

Hvad kan du få tilskud til?

• Hegn, låger og led

• Elforsyning

• Vandforsyning

• Fangfold

• Andre udgifter



Tilskud til rydning og forberedelse til afgræsning 
fortsætter

• Tilskudsordningen fortsætter i store træk som i dag

• Der afsættes 25 mio. kr. om året i perioden 2023-2027

• Private og offentlige lodsejere samt forpagtere kan søge

• Støttesatsen er op til 100%

• Der er standardomkostninger for private ansøgere (dvs. tilskuddets størrelse 
beregnes på forhånd ud fra en standardsats)



CAP-reformen vedr. Biodiversitet

Reformperioden 2023-2027

Februar 2022



Generelt

• Grundbetaling bliver til basisindkomststøtte

• Krydsoverensstemmelse bliver til konditionalitetskrav

• Hektarstøtten bliver udjævnet og betalingsrettighederne bortskaffes fra 2023.

• Tanken er et mere ensartet hektartilskud (basisindkomststøtte) I dag er grundbetalingen + grøn støtte ca. 1.900 

kr./ha denne forventes at falde til ca. 1.700 kr./ha i 2026-2027

• Grønne krav erstattes af GLM-krav, som er basiskrav for at kunne modtage landbrugsstøtte. Såfremt disse ikke 

overholdes, vil støtten blive reduceret som ved konditionalitetskrav

• Der kan søges supplerende tilskud i Landdistriktsprogrammet eller under de nye 1-årige Eco-schemes.



CAP reformen

Bruttoarealmodel

Frivilligt tilbud: Giver mulighed for at undlade 

at udøve en landbrugsaktivitet på dele af sin 

landbrugsjord - der må f.eks. komme 

opvækst af træer og buske m.m.          

Må anvendes landbrugsmæssigt (kan 

kombineres med græsning)

• Max 20 % af markens areal

• Elementerne må ikke udgøre mere end 1 

ha

• Der skal være minimum 5 meter mellem 

hver småbiotop

• Skal indtegnes på markkort

GLM 8 – ikke produktive elementer med 

småbiotoper

• Krav om udlægning af min. 4 pct. af bedriftens 

omdriftsareal

• Højst 50 % af markens areal

• Må ikke anvendes landbrugsmæssigt

• Mindst 100 m2

• Max. 0,5 ha 

Eco-scheme for biodiversitet: 

• Frivillig ordning

• 1 årig forpligtigelse

• 100 % af markens areal

• Mindst 100 m2

• Må ikke anvendes landbrugsmæssigt

• Skal indtegnes 1:1

• Forventet tilskud: 2.740 kr./ha



Bruttoarealmodellen

Bruttoarealmodellen er en ny model for støtteberettigede arealer, hvor landbrugeren får mulighed for at undlade at 
udøve en landbrugsaktivitet på dele af sin landbrugsjord uden at miste landbrugsstøtte, og der gives mulighed for, at 
der kan opstå småbiotoper i form af træer og buske, højt græs, vildt- og bi-venlige tiltag og våde områder på det 
støtteberettigede areal – dette må dog ikke være i strid med anden lovgivning.

• Giver ikke anledning til ekstra støtte

• Kan kombineres med øvrige ordninger

• Samspil med Eco-schemes

• Må anvendes landbrugsmæssigt (kan kombineres med græsning)

• Max 20 % af markens areal

• Elementerne må ikke udgøre mere end 1 ha

• Der skal være minimum 5 meter mellem hver småbiotop

• Indtegning på markkort



GLM 8

• Krav om mindst 4 % udlægning af ikke-produktive 

elementer på bedriftens omdriftsarealer

• Hvis der udlægges mindst 7 % ikke-produktive 

elementer via Eco-sheam til biodiversitet nedsættes 

GLM-kravet fra 4 % til 3 % 

• Arealer under GLM 8 må ikke afgræsses, medmindre 

der er tale om et markkrat der ligger inde i midten af 

en mark.

Ikke-produktive elementer:

• Brak, blomsterbrak, bestøverbrak

• Markbræmmer, 3-meter bræmmer

• Småbiotoper

• Markkrat

• Fortidsminder

• GLM-søer



Eco-scheme om Biodiversitet & Bæredygtighed

• Der er afsat 137 mio. kr./pr. år til ordningen i 2023-2027

• Målet er 50.000 ha med midlertidige levesteder for dyr og 
planter på omdriftsarealer.

• Ét-årig forpligtigelse – med incitament til at lade tiltaget være 
flerårigt.

• Arealerne skal opfylde betingelserne for udbetaling af 
basisindkomststøtten året inden det indgår i ordningen.

• Kvælstofnorm = 0

• Skal indtegnes 1:1

• Op til 50 % af ejendommens areal kan indgå i ordningen

• Hele marker kan udlægges som brak eller småbiotoper

• Det er ikke tilladt at udlægge småbiotoper på:

• § 3-beskyttede arealer, 

• arealer med HNV på 5 eller derover

• på særligt udpegede områder indenfor Natura 2000.

• Ingen landbrugsaktivitet* = f.eks. Ingen græsning

*Med undtagelse af brak, hvor der er krav om én årlig slåning eller isåning af 
blomsterblanding.

Betingelser for støtte

Småbiotoper Ingen landbrugsaktivitet

Forbud mod beskæring af, ikke-

produktive elementer bestående af, 

træer og buske i fuglenes ynglesæson

Brak Krav om årlig slåning eller isåning af 

blomsterblaninding, eller gælder det: 

ingen landbrugsaktivitet

Forventet sats for tiltag: 

2.740 kr./ha



Eco-scheme for ekstensivering med slæt

Formålet med ordningen er at nedsætte drivhusgas- og kvælstofudledningerne fra landbrugsfladen samt forberede 
arealerne til udtagning med vandstandshævning i vådområdeprojekter på lavbundsjorder eller via national 
finansiering.

• Der er afsat 134 mio. kr./pr. år til ordningen i 2023-2027

• Ét-årig forpligtigelse

• Ved flere års kontinuerlig støtte via ordningen, kan det medvirke til at højne arealets HNV-værdi så arealet på sigt kan opfylde

kriterierne for at indgå i pleje af græs- og naturarealer.

• Forventer at der bliver udtaget 38.000 ha lavbundsjorde via ordningen.

• Krav om plantedække

• Ingen tilførsel af gødning

• Mindst ét årligt slæt

• Målrettet omdriftsarealer, der er støtteberettigede.

• Marken skal være minimum 0,3 ha.

• Minimum 50 % af arealet skal overlappe med udpegningsgrundlaget for ordningen – Kort over jorder med 
minimum 6 % organisk kulstofindhold samt kort over udbredelse af ådale.

• Arealet må ikke være registreret som § 3, GLM-landskabselementer eller tre-meter bræmmer.

• Arealerne må ikke græsses

Forventet sats for tiltag: 

3.526 kr./ha



CAP reformen

Bruttoarealmodel

Frivilligt tilbud: Giver mulighed for at undlade 

at udøve en landbrugsaktivitet på dele af sin 

landbrugsjord - der må f.eks. komme 

opvækst af træer og buske m.m.          

Må anvendes landbrugsmæssigt (kan 

kombineres med græsning)

• Max 20 % af markens areal

• Elementerne må ikke udgøre mere end 1 

ha

• Der skal være minimum 5 meter mellem 

hver småbiotop

• Skal indtegnes på markkort

GLM 8 – ikke produktive elementer med 

småbiotoper

Krav om udlægning af min. 4 pct. af bedriftens 

omdriftsareal

Højst 50 % af markens areal

Må ikke anvendes landbrugsmæssigt

Mindst 100 m2

Max. 0,5 ha 

Eco-scheme for biodiversitet: 

• Frivillig ordning

• 100 % af markens areal

• Mindst 100 m2

• Må ikke anvendes 
landbrugsmæssigt

• Betaling: 2.740 kr./ha

Eco-scheme for ekstensivering med slæt
• Ét-årig forpligtigelse

• Krav om plantedække

• Ingen tilførsel af gødning

• Mindst ét årligt slæt

• Målrettet omdriftsarealer, der er støtteberettigede.

• Marken skal være minimum 0,3 ha.

• Minimum 50 % af arealet skal overlappe med 

udpegningsgrundlaget (min. 6 pct. organisk kulstofholdige jorde i 

ådale).

• Arealet må ikke være registreret som § 3, GLM-

landskabselementer eller tre-meter bræmmer.

• Arealerne må ikke græsses

• Kan ikke søges af økologer

• Forventet tilskud: 3.526 kr/ha



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

Mål til at opnå høj biodiversitet:

Ekstensiv græsning

Foto: Michael Størup Nielsen

Eco-scheme for ekstensivering med slæt
• Ét-årig forpligtigelse

• Krav om plantedække

• Ingen tilførsel af gødning

• Mindst ét årligt slæt

• Målrettet omdriftsarealer, der er støtteberettigede.

• Marken skal være minimum 0,3 ha.

• Minimum 50 % af arealet skal overlappe med 

udpegningsgrundlaget (min. 6 pct organisk kulstofholdige 

jorde i ådale).

• Arealet må ikke være registreret som § 3, GLM-

landskabselementer eller tre-meter bræmmer.

• Arealerne må ikke græsses

• Forventet tilskud: 3.526 kr/ha

Eco-scheme for biodiversitet: 

• Frivillig ordning

• 1 årig forpligtigelse

• 100 % af markens areal

• Mindst 100 m2

• Må ikke anvendes 
landbrugsmæssigt

• Skal indtegnes 1:1

• Forventet tilskud: 2.740 kr./ha

Hvad med græsning?

Det bliver svært at motivere til at vælge 

ekstensiv græsning via tilskud til pleje af 

græs- og naturarealer

Tilskud: 2.600 kr/ha /1.650 kr./ha



Bruttoarealmodel GLM 8*
(Ikke-produktive elementer med småbiotoper)

Brak og

Småbiotoper                     Markkrat

Eco-scheme
Biodiversitet

Eco-scheme
Ekstensivering med slæt

Andel af mark Højst 20 % 

af markens areal

Højst 50 %

af markens areal

Højst 50 % af markens 

areal

100 %

af markens areal

Arealkrav Max 1 ha, 

Minimum 5 meter imellem 

biotoper

Mindst 100 m2 Mindst 100 m2 Mindst 100 m2 Mindst 0,3 ha

Landbrugsmæssig drift

(ex. Græsning)

Ja

Græsning er tilladt

Nej Ja, men kun i form af 

græsning, i en grad så 

elementet ikke bliver 

ødelagt

Nej Krav om minimum 1 årligt 

slæt, græsning ikke tilladt

Arealtyper Alle arealtyper Omdriftsarealer Eksisterende krat omsluttet 

af en omdriftsmark.

Min. 75 % af arealet skal 

være dækket af buske og 

træer 

Alle arealtyper Omdriftsareal det første år i 

ordningen

Krav til indtegning Ja Ja Ja Ja Ja

Forventet tilskudssats:

(kr./ha)

Frivillig mulighed Obligatorisk krav Obligatorisk krav 2.740 kr./ha 3.526 kr./ha



Plejegræsordningen fortsætter som 5-årig 
tilsagnsordning i søjle 2

• Plejegræsordningen fortsætter i store træk som i dag

• Der afsættes i perioden 2023-2027 i alt 981 mio. kr.

• Kan kombineres med 

• Basisindkomststøtte (hvis arealet lever op til kriterier for det)

• Engangskompensation og fastholdelsestilskud (vådområder, lavbund)

• Ø-støtte – hvis arealet også får basisindkomstøtte



Geder som naturlige
kratrydere



Eksamensspørgsmål til AMU-kursus: Naturforvaltning, ajourføring

Besvar 1-2 spørgsmål

Spørgsmål:

- Viden om kursets temaer. 

Spørgsmål:

- Færdigheder indenfor kursets temaer. 

Tema A. 

Succesfuld græsning

Redegør kort for hvilke elementer der er 

afgørende for at gennemføre en succesfuld 

græsning for biodiversiteten

Giv eksempel, gerne ved at du inddrager egne 

erfaringer, på hvordan du har tilpasset din 

græsningsstrategi ud fra den viden du har fået på 

kurset  

Tema B. 

Egenkontrol af dyr

Redegør kort for hvordan du gennemfører 

egenkontrol på dine dyr 

Giv eksempel på hvordan du kan tilpasse dit 

management, så du optimerer på både 

dyrevelfærd og biodiversitet (eks. 

kælvningstidspunkt ved helårsgræsning, antal dyr 

pr. ha, græsningsintensitet m.m.) 



Kender I nogen der skal med på næste kursus?


