
Velkommen til AMU-kursus
Modul 2 – Landmanden som naturforvalter



Kursusprogram for AMU-kursus: 
Naturforvaltning Modul 2: Dag 1

• Opsamling fra modul 1

• Lokalet rundt – vis mig din bedste natur

• Dyrenes trivsel på naturarealer 

• Frokost kl. 12.10. 

• Ekskursion til Lindenborg Ådal
• Praktiske forhold omkring dyr og sikring af god biodiversitet, 

god dyrevelfærd m.m.

• Middag kl. 18.15.

• Fælles hygge med erfaringsudveksling



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 
indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer
Program for AMU-kursus - Modul 2: Dag 2
• Opsamling af indtryk fra dag 1

• Kontrakter og aftaler 

• Dyrenes trivsel – det daglige tilsyn af dyr på naturarealer

• Tilskudsmuligheder i Natura 2000

• Kommunikation til offentligheden

• Ekskursion – græsning på våde arealer, kaffe og mundtlig 
eksamen, hvis vejret er til det

• Afrunding og tak for nu



Opsamling modul 1



Opsamling modul 1

• Tag det roligt ift. f.eks. Gyvel – tro på at dyrene gør deres arbejde – og se på 
levesteder

• Indikatorer for biodiversitet = variation, HNV, sten osv. = fokus på 
levesteder

• Vurdering af et passende græsningstryk – 70 – 250 kg/dyr/ha (op til 400 kg 
på næringsrige arealer)

• Lavt græsningstryk – særligt på tørrer, næringsfattige arealer og om 
sommeren

• Tilskudsordninger – svære at få til at fungerer optimalt i praksis og ift. 
biodiversitet

• Vælg de rigtige græsningsdyr – kombination med heste/kvæg – ingen får 
(æder blomster)



Opsamling – hvad var den vigtigste læring fra 
dag 1 - formiddag
• Godt med klar diffinition af biodiversitet – giver overblik ift. 

prioritering af egen indsats

• Prioritering efter Brandmandens lov

• Natursyn bygger på en individuel vurdering

• Biodiversitet har ikke stor nytteværdi, men er vigtig naturarv



Opsamling – hvad var den vigtigste læring fra 
dag 1 - eftermiddag
Indtryk fra ekskursion:

• Varieret kuperet terræn

• Helårsgræsning – der var masser af foder

• Stor variation i naturtyper = mange levesteder

• Gode arealer til helårsgræsning: ly/læ, tørt/vådt

• Ingen bekæmpelse af gyvel – fokus på at skabe gode

levesteder i stedet for

• God balance i græsningen – ikke for hård græsning

• Overraskende hvor meget dyrene påvirkede skoven positivt



Opsamling – hvad var den vigtigste læring fra 
dag 2?
• Der må gerne være et varieret græsningstyk på naturarealerne

• Lav plan for udviklingen af biodiversiteten på naturarealer

• Store sammenhængende arealer giver størrre variation = flere
levesteder = mere biodiversitet = lettere forvaltning

• Brug fast græsningtryk på værdifulde naturarealer

• Bar jord (f.eks. muldvappeskud) er et godt udgangspunk for nye 
spirebede/levested for jordbier



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 
indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

Mål til at opnå høj biodiversitet:
Ekstensiv helgræsning uden tilskudsfodring
– eller noget der kommer så tæt på som muligt

Foto: Michael Størup Nielsen



Program for AMU-kursus - Modul 2: Dag 2
• Opsamling af indtryk fra dag 1
• Vigtige punkter om hold af dyr på naturarealer
• Nye standarter for aftaler på naturarealer
• Tilskudsmuligheder
• Kommunikation til offentligheden
• Frokost kl. 12.10. 
• Ekskursion – græsning på våde arealer
• Mundtlig eksamen
• Opsamling modul 1 og 2
• Afrunding og tak for nu



Opsamling på indtryk fra dag 1 modul 2

• Indtryk fra ekskursion: 
• Naturen blev styret meget

• Håndtering af nervøst publikum (metode: synlige indsatser f.eks. høhæk og 
læskur opsat for at skabe ro)

• NST har fundet en enkel vej (ingen reproducerende dyr, kun heste på arealet 
om vinteren osv.)

• Let at håndtere heste på naturarealer

• Behov for mere viden om heste på naturarealer ift. dyrevelfærd



Dyrenes trivsel 

Tjek dyrenes trivsel ved at bruge ”Den tavse viden”

= hvordan er dyrenes adfærd:

• Ændre de adfærd

• Se på deres lort

• Æder de konstant

• Jagter de hinanden

• Er der dyr der ikke følger flokken

• Virker dyrene stressede 

• Vær særligt opmærksom på arealernes føderessourcer i marts ved 
helårsgræsning 



Dyrenes trivsel på naturarealer

• Vælg de rigtige dyreracer til arealerne

• Dyrene skal vænnes til at gå på naturarealer

• Tjek græssets kvalitet – tilpas antal dyr derefter

• Dyrene skal ikke være fede, hvis de tages ind om efteråret

• Dyrene må gerne tabe sig over vinteren, men selvfølgelig kun til en vis grænse!



Græssende dyr om vinteren

• Vurder dyrenes huld

• Dyrene skal være i god huld inden 
vinteren ved helårsgræsning

• Ved helårsgræsning: tag udgangspunkt i 
arealets bæreevne om vinteren

• Dyrene må gerne tabe sig om vinteren, 
skal blot fortsat være i god huld 

• Det de voksne dyr taber over vinteren er 
sparede omkostninger, hvis ikke de taber 
sig under et rimeligt niveau



Græssende dyr om vinteren

• Dokumentation af dyrenes tilstand via foto og huldscore

• Intensiv græsning giver flere udfordringer ift. parasitter og 
indvoldsorme

• Lavt græsningstryk giver færre problemer

• Hold omkostningerne nede med en enkel praksis

• Brug vægt til kontrol af dyr f.eks. ved fangfold/kreaturvogn – giver 
overblik over dyrenes udvikling



Dagligt/jævnligt

• Vand, adgang, renhed

• Fri bevægelse på alle dyr

• Øresætning

• Øjenvipper

• Dyrenes opmærksomhed

• Gener fra insekter

• Ændret flok adfærd

• Strøm i hegnet

• Dyrenes lort

Ugentligt

• Huldvurdering

• Fodermængden på arealet

Årligt/nye arealer:

• Mulighed for ly og læ

• Mulighed for tørt leje

• Skridsikkerhed

• Bæreevne (vurderet ift. tidligere år/ændringer i 
vegetationen

Opsyn med dyrene – tilsyn



Tilskudsmuligheder til natur



Naturværdi fordelt på areal (ha)

18..

0 - 4

5 - 7

8 - 9

10 - 11

12 - 13

5 - 7

8 - 9

10 - 11

12 - 13

Alle arealer (HNV 0-13) HNV 5 - 13

Datakilde: Landbrugsstyrelsen

HNV 5 og derover = 335.000 ha
HNV 8 og derover = 138.000 ha
HNV 10 og derover = 54.000 ha
HNV 11 og derover = 19.000 ha
HNV 12 og 13 = under 3.000 ha



Hvilke tilskudsordninger til biodiversitet har I brugt eller vil I gerne bruge?

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

• Ansøgningsperioden for at søge nyt 
tilsagn er 1. juli – 28. september 2022. 



I de fleste tilfælde vil kontrol efter fast græsningstryk med lavt 
dyretryk give størst potentiale for biodiversiteten 

Foto: Heidi Holbeck



Fremtidige ændringer i PG ordningen

Ændringer fra 2023

• Højdekrav på 40 cm udgår

• Aktivitetskrav kan fremover opfyldes alene med græsning/høslæt

Forventede ændringer fra 2024/2025

• Satellitbaseret kontrol, herunder mulighed for georefererede billeder

• LBST undersøger muligheder for anden teknologi i 2022

• LBST afprøver muligheden for effektvurderet kontrol på 
tilsagnsarealer



Særlige tilskud i Natura 
2000 områder



Tilskud til rydning og forberedelse til 
afgræsning

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

• Kan søges på følgende arealer: 
• Hvor min. 50 pct. ligger inden for de særlige Natura 2000 udpegning

• Hvor der er arealer med overdrev og arealer i Nationalparker. 

• På disse arealer skal HNV-værdi være på minimum 5. 



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



Tilskud til indsatser for 
biodiversitet i skoven



Værdien af græsning i skove
Græsningstrykket skal tilpasses skovens bærevne. Græsning kan bidrage til at:

• Genskabe og vedligeholde mere lysåbne og varierede skov- og naturtyper

• Skabe en mere varieret rumlig struktur med små lysninger og indre skovbryn

• Hæmme skyggegivende opvækst omkring veterantræer

• Skabe mikrohabitater og medvirke til veteranisering af træer

• Give mulighed for dynamisk udvikling mellem mørke og lysåbne områder

• Øge dækning og variation af bundvegetation

• Skabe øget mulighed for, at kimplanter kan spire frem

• Der vil typisk være en umiddelbar effekt på bundvegetation og underskov efter etablering af 
græsning

• Udviklingen mod en lysåben græsningsskov tager meget lang tid og afhænger af skovens alder, 
struktur og sammensætning.

Kilde: Videnblad nr. 06.06-11, 2019. Emne: Skov



Tilskud til skov med biodiversitetsformål

Formål

• At bidrage til, at sikre stabile levesteder for de truede arter, som er 
tilknyttet skov.

Hvem kan søge?

• Private ejere af skov beliggende i og udenfor Natura 2000-områder

• Kommuner med skov i Natura 2000-områderne

Prioritering: 

Natura 2000, tilstandsklasser og HNV 8 og derover

Afsatte midler

18 mio. kr. årligt



Hvad kan du søge tilskud til?

Skovgræsning inkl. forberedelse

Ekstensiv skovdrift

Bevaring af træer til naturligt henfald

Naturlig vandstand inkl. forundersøgelse

Rydning af uønsket opvækst

Særlig indsats for arter som er beskyttet efter EU’s naturbeskyttelsesdirektiver



Tilskud til skovgræsning

• Kan kun søges, hvis det konkret vurderes 
at arealet har naturmæssig gavn af 
græsningen

• Kriterier for at kunne søge: 
• Projektarealet skal være naturmæssig 

værdifuld skov
• Min. 0,5 ha
• Hovedtræarten skal være min. 50 år. Hvis 

dette er eg og bøg, dog min. 100 år.
• Der er eller bliver pålagt fredsskovspligt
• Projektet må ikke være opstartet



Krav til skovgræsning

• Helårsgræsning med husdyr (kvæg, 
bison, får og heste (undtagelsesvist 
også svin og geder)

• Der skal vælges racer der kan 
overholde regler for udegående dyr

• Der må ikke tilskudsfodres

• Arealet skal fremstå afgræsset



Tilskudssatser
Tilbudsberettiget aktivitet Tilskudssats Udbetalingsperiode Opretholdelsesperiode

Skovgræsning 1.480 kr./ha/år 5 år 5 år

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

Engangsudbetaling

Ekstensiv drift af skov med hjemmehørende 
træarter
• Gammel bøg og eg
• Øvrig løv

800 kr./ha/år
450 kr./ha/år

20 år
20 år

20 år
20 år

Bevaring af 5-20 træer pr. ha til naturligt henfald 
med dbh
˃ 25 – 50 cm
˃ 50 – 75 cm
˃ 75 cm, alle træarter undtagen eg
˃ 75 cm, eg

35 kr./træ/år 
65 kr./træ/år 
95 kr./træ/år 
125 kr./træ/år

20 år Varig

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

Forberedelse til naturlig vandstand
(Forundersøgelse og fysisk etablering)

100 % af tilskudsberettigede udgifter Engangsudbetaling -

Rydning af uønsket opvækst 100 % af tilskudsberettigede udgifter Engangsudbetaling 5 år

Særlig indsats for arter 100 % af tilskudsberettigede udgifter Engangsudbetaling 5 år

Landbrugsstyrelsen, Vejledning om tilskud til skov med biodiversitetsformål 
2020, tabel 2



• Der skal søges dispensation hos Miljøstyrelsen 
på arealer med fredskov

• Heri skal stå, hvilke dyr der skal græsse, antal 
m.m.

• Man søger dispensation på: 
https://virk.dk/myndigheder/stat/MST/selvbet
jening/Skovlov/

• Der bliver stillet krav om, at ’græsningen ikke 
må påføre de gamle træer så alvorlige skader, 
at de dør’. 

• Søg i god til: svartiden er være lang

Græsning på fredsskovspligtige arealer

https://virk.dk/myndigheder/stat/MST/selvbetjening/Skovlov/


Græsning i Naturnationalparker

• Den dag NST får etableringstilladelsen til NNP, ophører 
fredskovsbestemmelserne i området. 

• Derfor skal der ikke søges dispensation fra skovloven til 
græsning i NNP. 

• I de andre NST områder skal der forsat søges 
dispensation, medmindre det holder sig under de 10 %.



Spørgsmål?
Spørgsmål?



Intro til modul 3

• Opsamling på modul 1 og 2

• Hvad sker fagligt og politisk ift. indsatser for biodiversitet 

• Gode eksempler på naturprojekter - med udgangspunkt i biodiversitet 
og dyr 

• Naturpleje som en rentabel driftsgren – økonomisk analyse

• Ekskursion

• Management ved helårsgræsning/vinteropstaldning af dyr

• Hvilken fremtid ser vi ind i?

• Erfaringsudveksling og fremtid for gruppen?

• Eksamen  


