
Velkommen til AMU-kursus



Baggrund for kurset



Biodiversiteten er i krise 



Biodiversitetsstrategi fra EU – 2030 mål

• 30 pct. af Europas areal - både på land og i havet skal 
være beskyttet natur. Heraf skal 10 pct. være omfattet af 
en strengt beskyttet. 

• 10 pct. af europæisk landbrugsjord skal afsættes til 
landskabselementer med høj diversitet.

• For mindst 30 pct. af de arter, som i dag er i ugunstig 
bevaringsstatus, skal udviklingen vendes, så arterne er i 
positiv fremgang i 2030

• 25 pct. af det europæiske landbrug skal være økologisk

Den danske regering ventes at levere en 
biodiversitetsplan, som afspejler EU´s strategi.



Baggrund for kurset

• Biodiversitet er rykket højt op på 
samfundets dagsorden

• Alle snakker nu om biodiversitet, men få 
ved hvad der reelt skal til for at sikre 
biodiversiteten

• Som naturforvaltere har I en helt særlig og 
central rolle





Program modul 1 – dag 1

• Baggrund for kurset v. Heidi Holbeck, SEGES

• Introduktion og præsentation af deltagerne v. Heidi Holbeck, SEGES

• Indflyvning til biodiversitet v. Andrea Oddershede, SEGES 

• Spørgsmål og gruppearbejde undervejs

• Frokost

• Tjek in

• Den attraktive naturforvalter v. Annita Svendsen, Naturstyrelsen 

• Ekskursion til naturarealet Lindenborg Ådal i egne biler

• Retur

• Aftensmad

• Fælles hygge med erfaringsudveksling



Program modul 1 – dag 2

• Opstart med opsamling af indtryk fra første dag v. Heidi Holbeck, SEGES

• Værdien af græssende dyr og græsningsstrategier v. Anders Horsten, Mariagerfjord kommune 

• Formiddagskaffe 

• Tilskud til græssende dyr på naturarealer, gruppearbejde undervejs

v. Heidi Holbeck, SEGES

• Naturarealer og naturtyper v. Catrine Grønberg Jensen, Biolog, Aalborg kommune 

• Ekskursion til naturarealet Sønderup Ådal i egne biler

• Mundtlig eksamen. Der afholdes en kort mundtlig gruppeeksamen. 

• Opsamling og næste modul

• Farvel og tak for nu



Målet med kurset



Eksamen

• Prøven foregår ved kursets afslutning. Foregår via gruppediskussion.

• Der stilles 2 spørgsmål som refererer til de oplæg, der er afholdt på kurset.  

• Spørgsmålene er grundlaget for diskussionen blandt deltagerne, hvor I på skift 
byder ind med deres viden. 

• Der gives ikke karakterer - kun bestået eller ikke bestået.

• Bedømmelsen af prøven er individuel. 

• For at deltageren har bestået prøven og derved kan få udstedt et AMU- bevis, 
skal den mundtlige besvarelse vise, at deltageren har opnået en tilfredsstillende 
faglighed.



Hvem er vi?

• Hvad er de vigtigste 3 ting vi skal vide om dig?

• Hvad har du efterladt hjemme for at være her de 
næste 2 dage?



Opsamling – dag 1 - formiddag



Opsamling – dag 1 - eftermiddag



Optimal indsats for biodiversiteten 
– med tilskud

Heidi Holbeck, SEGES Innovation 

Foto: Heidi Holbeck



5-årigt tilskud til pleje af græs- og 
naturarealer

• Tilskuddet gives til at der går græssende dyr 
på naturarealer

• Arealet må ikke omlægges, sprøjtes og gødes

• Dyrene må ikke tilskudsfodres

• Der kan alternativt også søges tilskud til blot 
at tage et slæt på arealet

• Ansøgningsperiode: 1. februar – 28. april



5-årigt tilskud til pleje af græs- og naturarealer

På 65 pct. af arealerne med 

tilskud til pleje af græs- og 

naturarealer, søges der også 

Grundbetaling.



Hvilke arealer kan få tilskud på de lysåbne 
arealer?

17..

Prioritering af arealer 

1. I de særligt udpegede Natura 2000 områder

Uden for de særligt udpegede Natura 2000

2. Prioritering efter arealernes naturværdi (HNV score på min. 5)

3. I Natura 2000, hvor min. 90 pct. er gentegning af tilsagn

4. Arealer som er med i N- og P vådområdeprojekt eller  
lavbundsprojekter

Foto: Heidi Buur Holbeck



Særligt udpeget Natura 2000 

område

Natura 2000 område



Høj naturværdi
19..

• Kystnærhed 

• Lavbundsareal 

• Skråning/Skrænt 

• Beskyttet natur 

• Nærhed til beskyttet natur 

• Nærhed til småbiotop 

• Ekstensiv landbrugsdrift 

• Økologisk mark 

• Planteindikator 1 

• Planteindikator 2 

• Planteindikator 3 

• Forekomst af rødlistet/bilags art 1 

• Forekomst af rødlistet/bilags art 2 

• Forekomst af rødlistet/bilags art 3 

ALLE LYSÅBNE AREALER VURDERES UD FRA 14 

FORSKELLIGE PARAMETRE OG TILDELES EN SCORE 

FRA 

0 – 13 UD FRA FØLGENDE KRITERIER



Tilskud – med eller uden grundbetaling?

Grundbetaling

Ca. 1.900 kr./ha

Plejegræs: 1.650 kr./ha

I alt ca. 3.550 kr./ha

Uden Grundbetaling

Plejegræs: 2.600 kr./ha

Skal vurderes for de næste 5 år



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 



1. mulighed: Grundbetaling og tilsagn om pleje af græs- og naturarealer 

Ved forpligtigelse til afgræsning

Aktivitetskrav ved pleje af græs- og 
naturarealer 

Kontrolform: Synligt afgræsset

Afgræsningen skal udføres så mere end 50 pct. af 
plantedækket fremstår afgræsset og er under 40 
cm højt d. 15. september

• Marken skal afgræsses i perioden 1. juni til 15. 
september, men der behøver ikke være dyr i 
hele perioden

Bagatelgrænse: 500 m2 på max. 10 pct. af 
tilsagnsarealet

Aktivitetskrav ift. grundbetaling 

Mindst en årlig slåning i perioden 1. juni til 25. 
september

• Slåning kan erstattes af afgræsning af 
arealet 

• Afgræsningen skal udføres, så mere end 50 
pct. af plantedækket fremstår afgræsset og 
under 40 cm højt d. 25. september

Bagatelgrænse: 100 m2



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

Min. 50 pct. af plantedækket er tydeligt afbidt. På hede, dog 50 pct. 

mellem lyngen. 

Arealer over 500 m2 på mere end 10 pct. af arealet, som ikke 
opfylder kravene skal trækkes ud af ansøgningen

2. mulighed: Arealer med plejegræs med forpligtigelse til 
afgræsning uden Grundbetaling

Et stigende antal lodsejere vælger denne kontrolform. I 2021 brugt på ca. 10.000 ha 



Kontrol af naturarealer 
– Fast græsningstryk

24..

• Dyrene skal gå på arealet i juni, juli og august

• Min. 0,3 SK pr. ha. (indtil i år 1,2 SK/ha)

• MEN Landbrugsstyrelsen kan fastsætte et græsningstryk på 0,2 SK/ha, ud fra en 
faglig vurdering fra kommunen (eller Naturstyrelse)

• Vigtigt at give besked til Landbrugsstyrelsen, hvis dyr flyttes

Storkreaturer:

Kvæg over 2 år, heste over 6 

måneder = 1 SK.

Kvæg fra 6 måneder – 2 år = 0,6 SK

Får og geder over 1 år = 0,15 SK 



Kontrol efter fast 
græsningstryk
• Hvilke arealer kan medregnes?

• Ved kontrol ses der ikke på plantedækket – der tælles dyr!

• MEN arealer (over 10 pct. og 500 m2) der slet ikke er egnet
til afgræsning som f.eks. tæt skov eller vanddækkede arealer
uden plantedække, sump eller arealer
med meget tæt buskads, hvor dyrene
ikke kan færdes skal trækkes ud af
ansøgningen



Kan tilskud og biodiversitet
forenes? 

Ja, ved omtanke!
Men på mange arealer taber
biodiversiteten – medmindre

der er særlig
opmærksomhed på arternes

behov

Foto: Heidi Holbeck



Kan en ekstensiv 

helårsgræsning 

gennemføres med tilskud 

her? 

Foto: Heidi Holbeck



Kan der søges
tilskud til dette

areal?

Foto: Heidi Holbeck



Med eller uden 
Grundbetaling?

Foto: Heidi Holbeck



Hvad kan der søges af tilskud her?

Foto: Heidi Holbeck



Hvad kan der søges af tilskud her?

Foto: Heidi Holbeck



I de fleste tilfælde vil kontrol efter fast græsningstryk med 

lavt dyretryk give størst potentiale for biodiversiteten 

Foto: Heidi Holbeck



Regler for slæt og afpudsning

• - Ved forpligtigelse til afgræsning, kan slæt indgå
som en naturlig del af driften. 

• 1. maj – 20. juni: Ingen slåning. Ingen 
afpudsning

• 21. juni – 30. april: Slæt (= plantematerialet
fjernes). I kombination med afgræsning

• 21. juni - 31. aug./15. sep.: Ingen fladedækket
afpudsning. Afpudsning af delområder ok

• 1/15. sep. – 30. april: Ingen regler for 
afpudsning/slæt

Men undgå slåning når blomsterne blomstre, 
hvis du kan….



Nyt om tilskud til pleje af græs- og 
naturarealer

2023:

Foto: Anne Eskildsen



Nyt om tilskud til pleje af græs- og 
naturarealer

Fra 2023 forventes det at:

• Højdekrav om 40 cm udgår

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

• Der findes en løsning, så det bliver muligt at 
trække HNV scoren på tværs af markblokke

• To fleksibilitetsregler på samme areal:

• Fleksibilitet for PG på 10 % - forsøges hævet til 

20 % for at ensrette med nye regler i CAP 

reformen

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.



Konflikt mellem økonomi og biodiversitet?

1. Høj kødproduktion

2. Grundbetaling

3. Tilskud til plejegræs

4. Lav biodiversitet

5. Tilskudsfodring og maskinomkostninger

1. Lav kødproduktion       

2. Ingen Grundbetaling

3. Tilskud til pleje – høj sats

4. Potentiale for høj biodiversitet

5. Ekstra pris på kød?

6. Færre omkostninger

7. Mindre bøvl

Foto: Andrea Oddershede Foto: Heidi Holbeck



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

Kan der tjenes penge samtidig med at der er en ekstensiv 

helårsgræsning med fast lavt græsningstryk?

Foto: Heidi Holbeck



Plejegræs på arealer med skov

Arealer uden fredskovspligt:

• Skov defineres her, som et landområde på over 0,50 ha med træer af en højde 
på 5 meter og med en kronedækning på mindst 10 pct.

• Hvis der er et plantedække under træerne, som egner sig til afgræsning og 
arealet mest bruges til landbrug, kan der godt gives tilsagn til arealet. 

Arealer med fredskovspligt

• Som udgangspunkt kan man ikke få tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer, hvis 
der er fredskovspligt på arealet.

• På ubevoksede fredsskovs arealer = arealet ikke må være bevokset med 
højstammede træer, og kronedækningen er under 10 pct. så kan der godt søges 
plejegræstilskud.

• På fredskovspligtige arealer er det altså ikke nok, at der er plantedække under 
træerne for, at der kan gives plejegræstilsagn. 



Særlige tilskud i Natura 2000 områder

• Op til 100 % finansiering af udgifterne til 
rydning, opsætning af hegn og fangfolde 
samt etablering af el- og 
vandingsfaciliteter. 



Pilotprojekt med effektbaserede støtteordninger

• Indikatorplanter og rødlistede arter
• Levesteder, naturlige processer og driftshistorie
• Areal og variation
• Indikatorer på negative påvirkninger
• Nye overvågningsmetoder



Spørgsmål?



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

• Hvilke erfaringer har I med at søge 
tilskud?

• Hvilke kontrolform virker bedst hvor? 
Hvad er jeres erfaring?

• Har I oplevet særlige faldgrupper? Del 
erfaringer

Gruppearbejde



Eksamensspørgsmål

Spørgsmål Spørgsmål til diskussion

Spørgsmål: 

- Viden om kursets temaer.

Spørgsmål: 

- Færdigheder indenfor kursets temaer.

Tema A.

Vurdering af arealers naturværdi 

(biodiversitet)

Redegør for hvad du vil kigge efter, når du 

skal vurdere et areals naturværdi. 

Beskriv, hvilke metoder/redskaber du har til 

rådighed. 

Giv eksempel, gerne med udgangspunkt i egne 

arealer, på hvordan du vil vurdere dine arealers 

naturværdi.

Når du kommer hjem, hvordan vil du så vurdere, 

hvilken af dine græsningsarealer der har den 

højeste naturværdi? 

Tema B.

Planlægning af en langsigtet plan for 

udvikling af biodiversiteten på dine mest 

værdifulde naturarealer.

Redegør kort for hvilke forvaltning der 

normalt vil have en stor positiv effekt for 

biodiversiteten på naturarealer.

Giv eksempel, gerne ved at inddrage egne 

erfaringer, på en hvad der skal til for at fremme 

biodiversiteten mest muligt på dine egne arealer 

(eller arealer du kender til)? 

Beskriv, hvad du fremover vil gøre anderledes 

for at højne naturværdierne, under hensyn til 

lovgivning, dyrevelfærd og økonomi. 



Opsamling – hvad var den vigtigste læring fra dag 2?



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer Modul 2: Dyrenes trivsel, sundhed og 
praktiske forhold 

• Opsamling fra modul 1

• Lokalet rundt – vis mig din bedste natur

• Fodring og produktion af dyr på naturarealer

• Ekskursion

• Kontrakter og aftaler 

• Dyrenes trivsel – det daglige tilsyn af dyr på 
naturarealer

• Tilskudsmuligheder (fortsat)

• Kommunikation til offentligheden

• Ekskursion – græsning på våde arealer

• Eksamen



Indhold - Modul 3: markedsføring, økonomi, managment

• Opsamling på modul 1 og 2, samt sidste nyt 

• Markedsføring og afsætning af produkter

• Eksempler på forretningsmodeller

• Gode eksempler - med udgangspunkt i natur, dyr og 
naturpleje 

• Naturpleje som en rentabel driftsgren

• Workshop – Din vej til indtjening på naturarealer

• Ekskursion

• Vinterindretning ved opstaldning af dyr og 

forretningsforståelse

• Naturpleje som driftsgren

• Hvilken fremtid ser vi ind i?

• Erfaringsudveksling og fremtid for gruppen?

• Eksamen  



Mange tak for nu!!


