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Indledning 

Baggrund 

Nærværende undersøgelse er gennemført som en del af EU-projektet Contracts2.0, der har til 

formål at udvikle nye innovative aftaler med landmænd inden for klima, natur og miljø. I den 

danske del af projektet har vi sammen med Bornholms Regionskommune, Bornholms Landbrug & 

Fødevarer og en gruppe bornholmske landmænd blandt andet arbejdet med aftaler om pleje af græs- 

og naturarealer. Spørgeundersøgelsen er således gennemført med det formål at teste om de 

problemstillinger og ideer, der er sat i spil på Bornholm også er gældende i resten af Danmark. 

 

Tilskudsordninger svarende til den nuværende ordning til pleje af græs- og naturarealer har 

eksisteret siden 1990 i lidt forskellige udseender med hensyn til administration, målretning, 

støttebeløb og krav til plejen. Undersøgelsen tager som udgangspunkt, at den nuværende ordning til 

pleje af græs- og naturarealer opretholdes. Det er valgt, dels fordi ordningen faktisk virker i forhold 

til at få landmændene med, dels fordi andre undersøgelser i projektet peger i retning af bibeholdelse 

af nuværende ordninger med tilføjelse af nye elementer. Spørgsmålene er derfor målrettet imod, 

hvorledes ordningen kan forbedres ved at tilføje nye muligheder for landmændene til at forbedre 

driften og plejen på arealerne.  

 

Vi bruger i det følgende udtrykket ”landmænd” om dem, som har svaret på undersøgelsen. Langt 

hovedparten af besvarelserne kommer da også fra landmænd, men en del kommer fra 

tilsagnsmodtagere i helt andre erhverv eller private eller offentlige institutioner.  

 

Tak til Heidi Buur Holbeck, Andreas Höll, Thomas Tümmler-Hellesen, Sarah Vestergård Hansen 

og Elena Trosnitskaya for gode kommentarer til det første udkast til spørgeskema. Tak til Rita 

Buttenschøn for faglig kvalitetssikring. Og tak til Frank Søndergaard Jensen for utrættelig kamp 

med tekniske problemer. Sidst men ikke mindst, stor tak til de 370 landmænd, der tog sig tid til at 

svare på spørgeskemaet. 

 

Undersøgelsen er gennemført som en del af projektet Contracts2.0 finansieret af EU-

Kommissionen, aftale nr. 818190. Se mere om projektet på www.project-contracts20.eu. 

http://www.project-contracts20.eu/
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Metode 

Spørgeskemaet er udsendt til i alt 1.000 modtagere med tilsagn om pleje af græs- og naturarealer. 

Spørgeskemaet er sendt til modtagernes e-Boks ud fra CVR nummer fra spørgeskema-programmet 

SurveyXact. Af de 1.000 udsendte spørgeskemaer nåede 21 ikke frem, fordi modtageren ikke 

accepterer modtagelse af denne type post. En enkelt modtager har meddelt, at han ikke ønskede at 

deltage, mens en enkelt modtager har trukket sit svar tilbage efter besvarelsen. I alt har 370 svaret 

på spørgeskemaet svarende til en svarprocent på 38. Af de 370 besvarelser er der dog 19, der ikke 

har besvaret alle relevante spørgsmål. Spørgeskemaet blev udsendt 17. marts 2022, rykker blev 

udsendt 28. marts og undersøgelsen blev endeligt lukket 10. maj 2022. 

 

Datagrundlaget var et udtræk fra Landbrugsstyrelsens register med tilsagn om pleje af græs- og 

naturarealer foretaget 19. januar 2022. I alt indeholdt registret 23.941 aftalearealer på samlet 88.097 

ha. Aftalerne er fordelt på 22.068 med angivet CVR nummer dækkende i alt 84.400 ha, mens der 

for 1.423 aftalearealer på i alt 3.697 ha ikke er opgivet CVR nummer.  De 22.068 aftalearealer med 

angivet CVR nummer fordeler sig på 4.045 bedrifter (selvstændige CVR numre). Af disse 4.045 

bedrifter blev 1.000 udvalgt tilfældigt til undersøgelsen. 

 

Spørgeskemaet kan ses i Bilag 7. 
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Undersøgelsen resultater 
I de følgende underafsnit præsenteres resultaterne for alle de spørgsmål, der indgik i undersøgelsen. 

Kvalitative svar kan yderligere ses i Bilag 1 til 6. 

Virker tilskuddet til pleje af græs- og naturarealer? 

Synes landmændene, at ordningen kan forbedres i forhold til at sikre eller forbedre naturindholdet? 

Færre end hver fjerde landmand svarer, at de synes ordningen fungerer fint som den er, mens 

næsten to ud af tre landmænd mener, at ordningen kan forbedres i forhold til at sikre eller forbedre 

naturindholdet på tilsagnsarealerne (Figur 1). Der er en lidt større andel, der synes, at ordningen kan 

forbedres lidt end forbedres meget. Både i forhold til svarene bag Figur 1 og Figur 2 har det været 

op til landmændene at afgøre betydningen af ”sikre eller forbedre naturindholdet”, idet der ikke 

blev givet yderligere forklaring eller eksempler.  

 

 
Figur 1. Landmændenes syn på om ordningen fungerer i forhold til at sikre eller forbedre naturgrundlaget. 

(N=370) 

 

Er landmændene interesseret i at gøre mere for at sikre eller forbedre 
naturindholdet? 

Figur 2 viser, at landmændene er meget interesserede i at forbedre plejen på tilsagnsarealerne for at 

sikre eller forbedre naturindholdet. Syv ud af ti landmænd er interesseret i at forbedre plejen, og 

0 5 10 15 20 25 30 35

Ved ikke

Nej, ordningerne fungerer fint som de er

Ja, de kan forbedres lidt

Ja, de kan forbedres meget

%

Er du enig i at de nuværende ordninger om tilskud til pleje af græs-
og naturarealer kan forbedres i forhold til at sikre eller forbedre 

naturindholdet på dine tilsagnsarealer?
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færre end halvdelen af dem svarer, at det kun gælder mod ekstra betaling. Lidt færre end hver fjerde 

landmand er ikke interesseret i at forbedre plejen, svarende til den andel af svarene i Figur 1, der 

synes, at ordningen fungerer fint. 

 

 
Figur 2. Landmændenes interesse i at forbedre plejen på tilsagnsarealerne. (N=365) 

 

Hvordan kan ordningen til pleje af græs- og naturarealer forbedres? 

Figur 3 viser, hvilke ekstra tilskud landmændene kunne være interesseret i at bruge i fremtiden, 

såfremt det var muligt. Den mulighed som landmændene peger på som mest interessant har faktisk 

eksisteret tidligere i den danske ordning til pleje af græs- og naturarealer, dog i begrænset omfang. 

Flere end fire ud af ti landmænd peger på, at de ville værre interesseret i at opnå ekstra betaling for 

små og svært tilgængelige arealer, altså arealer, der er forbundet med forholdsvis høje omkostninger 

til driften. Den næstmest populære mulighed er at få ekstra tilskud for mere specifikke krav i 

forhold til driften som eksempelvis græsningstryk eller græsningsperiode. Igen er det en mulighed, 

der tidligere har været i de den danske ordning med differentiering efter for eksempel anvendelse af 

gødskning og græsningstryk på forskellige niveauer. Lidt mere end hver tredje landmand er 

interesseret i at opnå ekstra tilskud for at følge en drifts- og plejeplan udarbejdet til det enkelte 

tilsagnsareal. Drifts- og plejeplaner er i dag allerede virkeligheden for en del landmænd med tilsagn 

på offentligt ejede arealer, men støtten er i dag ikke direkte relateret til planen. Den fjerde mest 

populære mulighed er at få et ekstra tilskud på arealer med høj naturværdi (HNV) på 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Ved ikke

Nej, jeg er tilfreds med plejen som den er nu

Ja, jeg er interesseret i at forbedre plejen, men kun mod
ekstra betaling

Ja, jeg er interesseret i at forbedre plejen

%

Er du interesseret i at forbedre plejen på dine tilsagnsarealer for at 
sikre eller forbedre naturindholdet?
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Landbrugsstyrelsens HNV-kort. I dag differentieres støtten ikke efter arealernes HNV-værdi, idet 

HNV-værdien alene bruges til at afgøre om arealer udenfor Natura 2000 områder kan opnå støtte 

eller ej. De to muligheder for ekstra tilskud som landmændene finder mindst interessante relaterer 

sig til resultatbaserede og kollektive ordninger. Kun lidt flere end hver femte landmand finder det 

interessant med et ekstra tilskud for opfyldelse af bestemte indikatorer for naturkvalitet og lidt færre 

end hver femte landmand finder et ekstra tilskud ved høj lokal tilslutning til ordningen interessant. 

Sidstnævnte har i en periode været forsøgt i Danmark med en lille ekstrabetaling på 10% ved lokal 

aftaledækning på mere end halvdelen af arealet. 

 

 
Figur 3. Interesse i forbedret plejeindsats. Spørgsmålet er stillet til de 257 landmænd, der er interesseret i at 

forbedre plejen (Ja i Figur 3). Landmændene har kunnet vælge op til 3 muligheder. (N=248) 
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Ved ikke

Ingen af ovenstående er interessante

Ekstra tilskud hvis mange arealer i samme område har tilsagn
om pleje

Ekstra tilskud for græsarealer med høj HNV værdi på
Landbrugsstyrelsens kort over arealer med høj natur værdi

Ekstra tilskud for små og svært tilgængelige græsarealer

Ekstra tilskud for at følge en drifts- og plejeplan udarbejdet til
dit areal/dine arealer

Ekstra tilskud at opfylde bestemte generelle indikatorer for
naturkvalitet, for eksempel bestemte plantearter

Ekstra tilskud for mere specifikke krav om eksempelvis
græsningstryk og græsningsperiode

%

Nedenfor nævner vi en række forslag til, hvordan aftaler om pleje 
af græs- og naturarealer i fremtiden kunne suppleres med ekstra 
tilskud. Hvilke muligheder ville du være interesseret i at bruge for 

at opnå ekstra betaling?
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Hvilke driftstiltag er landmændene interesserede i? 

Figur 4 viser, hvilke driftstiltag landmændene gerne ville have mulighed for at få ekstra betaling 

for. Den mulighed som flest landmænd, næsten halvdelen, har peget på er bestemmelser om antal 

dyr på arealet – både mindste og/eller højeste antal. Næsten lige så populær er muligheden for at 

opnå ekstra tilskud ved at indgå tilsagn, der varer længere end de nuværende 5 år. Herefter følger 

helårsgræsning og græsningsfri perioder, som begge er interessante for omkring en tredjedel af 

landmændene. De sidste fire muligheder for ekstra betaling blev alle peget på af en fjerdedel eller 

færre af landmændene: Græsning med robuste dyr (25%), samgræsning med flere slags dyr (21%), 

bestemmelser om ud- og indbindingstidspunkter (22%) og vintergræsning (14%).  

  

 
Figur 4. Interesse i driftstiltag mod højere betaling. Ingen begrænsning på antallet af landmændenes valg af 

tiltag. Spørgsmålet er stillet til de 92 landmænd, der er interesseret i ekstra betaling for mere specifikke krav i 

Figur 3. Se mere om svar til ”Andet” i Bilag 1. (N=92) 

0 10 20 30 40 50 60

Andet

Længerevarende tilsagn (f. eks. 10 eller 20 år)

Græsning med robuste dyr (f.eks. Galloway kvæg eller
Marskfår)

Bestemmelser om antal dyr på arealet (Både mindste og/eller
højeste antal)

Samgræsning (f.eks. kvæg og får)

Bestemmelser om ind- og udbindingstidspunkter

Græsningsfri perioder

Helårsgræsning

Vintergræsning

%

Hvilke driftstiltag ville du gerne have mulighed for at få ekstra 
betaling for?
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Der var kun få landmænd, der svarede ”Andet” på spørgsmålet om driftstiltag (Se Bilag 1). Her blev 

der blandt andet peget på, at samgræsning kan medføre højere udgifter til hegning og, at Sortbroget 

Jysk Malkekvæg også er robuste græssere. 

 

Hvordan skal effekter på naturværdien måles? 

Figur 5 viser, at landmændene i hvert fald ikke synes, at det er en god ide alene at se på om der er 

uønskede plantearter på arealet, såfremt ekstra tilskud skal måles på indikatorer for naturkvalitet. 

Kun 7% af landmændene har peget på denne mulighed. Til gengæld fordeler det sig meget ligeligt 

mellem de landmænd, der peger på, at man alene skal kigge på om ønskede plantearter er på arealet 

(45%) eller, om man både skal kigge på ønskede og uønskede plantearter (38%).  

 

 
Figur 5. Landmændenes syn på måling af effekter. Spørgsmålet er stillet til de 58 landmænd, der er interesseret i 

ekstra betaling for at opfylde bestemte generelle indikatorer for naturkvalitet i Figur 3. (N=58) 

 

Hvem skal udarbejde drifts- og plejeplaner? 

I svarene vist i Figur 3 var der 35% af landmændene, der viste interesse for at få ekstra tilskud for at 

følge en drifts- og plejeplan udarbejdet til deres arealer. Men, hvem skal udarbejde en sådan plan? 

Her peger to tredjedele af landmændene på, at den skal udarbejde i dialog med landbrugs- eller 

naturrådgiver, mens lidt under halvdelen peger på, at den skal udarbejdes i dialog med kommunen 

eller den lokale enhed af Naturstyrelsen. Hver femte mener, at de selv kan udarbejde en sådan plan. 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Ved ikke

Ved at både ønskede plantearter findes og uønskede
plantearter ikke findes på tilsagnsarealet

Ved at der ikke findes uønskede plantearter på tilsagnsarealet

Ved at et antal ønskede plantearter findes på tilsagnsarealet

%

Hvorledes skal effekten på naturværdien kontrolleres?
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Landmændene har haft mulighed for at vælge to af mulighederne. Hvis vi udelukkende ser på de 

svar, der peger på rådgivere og/eller offentlige myndigheder, så peger 51% alene på landbrugs- eller 

naturrådgiver, 29% alene på kommune eller lokal enhed af Naturstyrelsen, mens 19% har peget på 

begge muligheder. De sidstnævnte 19% kan tolkes både som, at begge skal være med eller, at begge 

muligheder er gode alene. 

 

 
Figur 6. Hvem skal udarbejde drifts- og naturplaner. Spørgsmålet er stillet til de 87 landmænd, der er 

interesseret i ekstra betaling mod at følge en drifts- og plejeplan i Figur 3. Op til to muligheder kunne vælges. 

(N=86) 

 

Hvordan skal pleje af græs- og naturarealer kontrolleres? 

En tredjedel af landmændene i undersøgelsen peger på, at kontrollen af tilsagnene skal foretages 

som i dag, det vil sige med fysisk stikprøvekontrol fra myndighederne. Den mest populære form for 

kontrol er ved årlige møder med enten kommunen eller den lokale enhed af Naturstyrelsen, hvor 

plejen af arealet vurderes og eventuelle ændringer i driften besluttes. 43% af landmændene i 

undersøgelsen har peget på denne mulighed for kontrol. Udfyldelse af kontrol skemaer er ikke 

populært, idet kun lidt flere end hver femte landmand peger på dette. Mere populært er det med 

indsendelse af foto-dokumentation ved hjælp af mobiltelefon som en tredjedel af landmændene har 

0 10 20 30 40 50 60 70

Ved ikke

Du skulle selv udarbejde planen ved at vælge mellem
forskellige krav til driften og forskellige mål for

naturtilstanden

Den skulle udarbejdes i dialog med Landbrugs- eller
naturrådgiver

Den skulle udarbejdes i dialog med medarbejdere fra
kommunen (eller Naturstyrelsen lokalt ved Natura 2000

arealer)

%

Hvis ekstra tilskud skulle gives for at følge en drifts- og naturplan 
for dit areal/dine arealer, hvem synes du så skulle udarbejde 

denne plan?
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peget på. Kommentarer fra de landmænd, der har svaret ”Andre forslag” (se Bilag 2) peger både på 

et ønske om mindre kontrol, men også på behov for mere dialog. 

  

 
Figur 7. Foretrukne muligheder for kontrol. Landmændene har kunnet vælge op til 3 former for kontrol. 

Spørgsmålet er stillet til de 257 landmænd, der er interesseret i at forbedre plejen (Ja i Figur 3). Se mere om 

”Andre forslag” i Bilag 2). (N=244) 

 

Forslag til at forbedre tilsagn om pleje af græs- og naturarealer 

Landmændene er også blevet stillet et åbent spørgsmål om forslag til forbedring af tilsagn om pleje 

af græs- og naturarealer. Der er en bred spredning i forslagene fra generelle forbedringer af 

ordningen til helt konkrete tiltag i forhold til de enkelte aftaler, for eksempel: 

• Frihed til at bestemme, hvornår arealerne afgræsses 

• Mulighed for at hegne områder med sjældne planter fra i blomstringsperioden 

• Højere tilskud på næringsfattige arealer 

• Mulighed for at udlægge gødningsbunker til at fremme forekomsten af kirkeugler 

• At der må græsses i fredskov uden dispensation 
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ændringer for det kommende år

Foto-dokumentation som du indsender ved hjælp af mobil
telefon

Skemaer som du udfylder og indsender med registrering af
drift og naturtilstand

Fysisk stikprøve kontrol fra myndighederne (som nu).

%

Hvis det blev muligt at opnå ekstra betaling som skitseret i 
spørgsmål 3, hvorledes vil du så foretrække at kontrollen af 

tilsagnene skulle være?
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• Bedre hjælp til vand til fjerntliggende arealer 

• Sparring on location 

• Mulighed for, at man sammen med folk fra kommunen kan lave en konkret plejeplan for 

arealet 

• Suppleringsfoder burde være tilladt 

• Kontrol af vegetationshøjde flyttes til tidlig forår 

• Mulighed for at fjerne dyrene i kritiske perioder 

• Vildtbræmmer, hvor fugle kan ruge og leve uforstyrret 

 

De enkelte svar, mere end 70, fremgår af Bilag 3. 

Hvem taler landmanden med om driften af tilsagnsarealerne? 

Flere end hver fjerde landmand med tilsagn om pleje af græs- og naturarealer taler ikke med andre 

om driften af arealet (Se Figur 8).   

 
Figur 8. Dialog med andre om driften på tilsagnsarealerne. Ingen begrænsning på antal valg af muligheder. Se 

mere om ”Ja, andre” i Bilag 4. (N=350) 
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Når der tales med andre om driften, er det oftest med landbrugsrådgiver (43%) eller andre 

landmænd (34%). Her ud over er der ofte dialog med kommunen (27%) eller Naturstyrelsen (11%). 

Det er ikke specificeret om denne dialog finder sted i forbindelse med aftaler på offentligt ejede 

arealer eller er anden dialog om driften. Endelig er det flere end hver tiende landmand (13%), der 

har talt om driften med kontrollører. De landmænd, der har svaret ”Ja, andre” (se Bilag 4) snakker 

hovedsageligt med andre, der har noget med landbrug eller jorden at gøre. Herudover er der er del, 

der har talt med forskellige repræsentanter for myndighederne. Endelig er der en del landmænd, der 

svarer at de har talt med familie, bekendte eller andre borgere interesseret i naturplejen.  

 

Er der behov for mere information om plejen? 

Flere end halvdelen af landmændene svarer ja til, at de gerne vil have mere information om, 

hvordan naturindholdet sikres eller fremmes på arealer med tilsagn (Figur 9). Omvendt er det lidt 

flere end hver tredje landmand, der mener at have tilstrækkeligt med information om plejen. 

 

 
Figur 9. Interesse i mere information om pleje. (N=351) 
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eller fremmer naturindholdet på dine arealer med tilsagn om pleje 

af græs- og naturarealer?



16 

 

Hvordan vil landmændene have mere information? 

Landmændene er ikke enige om, hvordan de foretrækker at få mere information om pleje af deres 

tilsagnsarealer. To formidlingskanaler skiller sig ud som de mest populære: Besøg på bedriften og 

en trykt forvaltningsguide. For begge er det halvdelen af landmændene, der ville fortrække at få 

information på denne måde. De øvrige muligheder er ikke helt så populære, men det er dog stadig 3 

ud af 10 landmænd, der er interesseret i kurser om pleje og næsten en fjerdedel af landmændene, 

der er interesseret i deltagelse i ERFA-grupper med andre landmænd. Hvis svarene er 

repræsentative for alle landmænd med tilsagn om pleje af græs- og naturarealer, er der cirka 1.200 

landmænd interesseret i kurser og 1.000 landmænd interesseret i ERFA-grupper. Kommentarerne 

fra dem, der har svaret ”Andet” (se Bilag 5) peger i forskellige retninger med hensyn til forskellige 

former for information og nævner også, at information skal være relevant for deres bedrift. 

 

 
Figur 10. Hvordan skal der informeres. Spørgsmålet er stillet til de 183 landmænd, der er interesseret i mere 

information om plejen i Figur 9. Ingen begrænsning på antallet af valg. Se mere om ”Andet” i Bilag 5. (N=183) 
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Besøg på bedriften af kommune og/eller konsulenter

Kurser om pleje af græsarealer

ERFA-grupper med andre landmænd

%

Hvordan ville du foretrække at få mere information om pleje af 
dine tilsagnsarealer?
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Afsluttende bemærkninger 

Fra landmændene 

Landmændene blev i et afsluttende spørgsmål spurgt, om de havde yderligere kommentarer (Se 

Bilag 6). De næsten 40 kommentarer kredser om tre temaer: 

• Landmændene er interesseret i naturpleje på græs- og naturarealerne 

• Ordningerne skal være simple og fleksible 

• Landmændene kan ikke altid levere de ønskede resultater på grund af ydre omstændigheder 

 

Fra forfatteren 

Rapporten her har fremlagt resultaterne fra spørgeundersøgelsen om landmændenes syn på tilskud 

om pleje af græs- og naturarealer og på mulighederne for at forbedre ordningen i forhold til at sikre 

eller forbedre naturindholdet på tilsagnsarealerne.  

 

Det har ikke været formålet med rapporten at konkludere på de enkelte spørgsmål, men det er klart, 

at for hovedparten af spørgsmålene peger landmændenes svar i flere retninger. Det er ikke muligt at 

lave én strømlinet ordning, der kan understøtte alle de forskellige tiltag/muligheder landmændene er 

interesserede i. En fleksibel ordning med flere valgmuligheder vil bedst imødekomme 

landmændenes ønsker. Det står også klart fra svarene, at landmændene mener, at ordningen kunne 

bidrage bedre til at sikre eller forbedre naturindholdet på arealerne og, at mange af dem er 

interesserede i at gøre en indsats – med eller uden ekstra betaling. 

 

Forhåbentligt kan undersøgelsens resultater være med til, at ordningen til pleje af græs- og 

naturarealer i fremtiden bidrager mere positivt end i dag til at sikre eller forbedre naturindholdet på 

enge og overdrev. 
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Bilag 

Svar på kvalitative spørgsmål samt spørgeskema 

Bilagene viser svarene fra landmændene på de spørgsmål, hvor det har været muligt at angive en fri 

tekst som svar. Enkelte steder i svarene er der slettet tekst, eksempelvis navn eller telefonnummer, 

der kunne bruges til at identificere den enkelte landmand. I disse tilfælde er det angivet med: 

[slettet]. Visse stavefejl er rettet for bedre læsbarhed. Endelig er selve spørgeskemaet vist i Bilag 7. 

 

Bilag 1: Forslag til at forbedre tilsagn om pleje af græs- og naturarealer (Andet i Figur 4) 

Hvilke driftstiltag ville du gerne have mulighed for at få ekstra betaling for?: 
• Der er behov for betydelig fleksibilitet, som modsvarer de aktuelle græsningsmuligheder, forårsagte 

af bl.a. variationer i klima 
• jeg har arealer med høj foderproduktion først på sæsonen hvor der skal mange dyr til fodret er stort 

set væk i slut august 
• OK nuværende ordning. 
• Hensyntagen til tiltag der tilgodeser biodiversiteten 
• Samgræsning med dyr der kræver ekstra indhegning, fx samgræsning galloway kvæg, geder og 

ungarsk uldsvin 
• græsning med robuste dyr, bør omfatte det danske kvæg Sortbroget jysk Malkekvæg 

 

Bilag 2: Kommentarer omkring kontrol (Andre forslag i Figur 7) 

Hvis det blev muligt at opnå ekstra betaling som skitseret i spørgsmål 3, hvorledes vil du så 

foretrække at kontrollen af tilsagnene skulle være? Andre forslag til kontrol: 
• måske 15 forskellige valgmuligheder vælge imellem 
• VANDSTANDEN SKAL REGULERES MEGET BEDRE 
• Foreslår kontrol afløst af et partnerskab, hvor alle parter enes om realistiske muligheder, planer, 

udførelse og resultater baseret på naturen og vejrets mangfoldig år for år 
• Ikke stik prøver da der så er nogen der aldrig får besøg 
• Ingen - tillid er godt... Eller noget AI så der benyttes færrest mulige ressourcer på det... 
• Biolog, ved opstart, hvert 2-3 år 
• Møde ned egen landbrugsrådgiver/-konsulent 
• sikre at der ikke kommer for høj græsningstryk 
• Tillid til brugeren og mindst muligt bureaukrati 

 

Bilag 3: Andre forslag til at forbedre tilsagn om pleje af græs- og naturarealer (Selvstændigt 
spørgsmål)  

Har du andre forslag til at forbedre aftalerne om pleje af græs- og naturarealer for at sikre eller 

forbedre naturindholdet? 
• muligheder for at få markjord med rundt om arialer for eksempel 10meter hvor hegn dyr kan gå 

mange gange svære komme rundt for dyr 
• SIKRING AF KONSTANT VAND STAND 
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• Ja reglen om græshøjden skal væk- det fremmer ikke biodiversiteten. 
• nej 
• Det er for stift med 5-årige aftaler. Hvem kan garantere, at man har dyr til rådighed 5 år ud i 

fremtiden. 
 
Mange steder er det synd for dyrene,- der er for lidt at æde allerede efter et par måneder. Det er 
som om, at dyrene betragtes som maskiner, der skal sikre naturpleje og biodiversitet. Tilskud, 
regler og kontrol tager kun udgangspunkt i arealets tilstand. 
Hvis man skal flytte dyr fra fenne til fenne hele sommeren igennem for at der er føde nok, så bliver 
det for besværligt. Suppleringsfoder burde være tilladt. 
Min pointe er, at der skal være en anstændig mængde græs. De "fine" planter er jo ofte mere eller 
mindre giftige, og hele ideen er jo, at dyrene spiser græs, og ikke de andre planter. 

• Mulighed for mekanisk afslåning i stedet for kvæg, det er dyrt pr ha og der er ikke nok kvæg til det 
på Sjælland, det er helt vanvittigt at man skal betale for afgræsning. Der er ikke to naturarealer der 
er ens, mange kunne sagtens afslås mekanisk uden det går ud over naturindholdet på arealet, eller 
vi bliver tvunget til det pga. mangel på kvæg 

• der mangler fleksibilitet i ordningerne 
• mere fleksibilitet i forhold til bevoksning. 

man skriger på biodiversitet, så skal det være ok med buske og træer. 
• Drop afslåning af lysesiv om efteråret. Ingen økologisk mening og spild af brændstof 
• Stort spørgsmål. Vigtigt at lodsejer føler sig og tryg og kan stole på evt. vejledning frem for at stå 

overfor hårde sanktioner, der giver frygt og gør at man hellere fravælger ordninger frem for 
deltagelse. En målrettet vejledning frem for repressalier vil bidrage til samarbejde frem for flugt fra 
ordninger. Trusler/frygt gør at ordninger fravælges, og ofte er det relative små støttebeløb, som 
kræver dyr konsulenthjælp. Jeg vil hellere være fri for støtte, fremfor at stå med en konstant frygt 
for sanktioner. 

• Tænker der er nogle biologer, der har et bud på hvad der skal til for at lave nogle forbedringer. 
Men det er et problem hvis man tror at man kan få mere/hårdere afgræsning uden at gøre vilkårene 
bedre for ejerne af dyrene. Hvis ikke dyrene trives i landbrugsmæssig forstand er der intet 
incitament for at lade landbrugsdyr afgræsse arealerne. Og penge er i denne henseende ikke "nok". 
Som jeg har forstået det er mantraet pt at jo hårdere afgræsning, jo større diversitet. Og hvis det 
skal lykkes gætter jeg på at man bliver nødt til finde andre metoder. For som landmand er det 
svært at være medspiller når det strider mod den virkelighed landbrug er. Her er "tilvækst" i bred 
forstand forudsætning for økonomisk overskud. Og større biologisk diversitet er ikke "værdisat" på 
en måde som giver landmanden mulighed for at være medspiller. I hvert fald ikke på en måde, som 
giver økonomisk og følelsesmæssigt overskud for landmanden. 
Og det er virkelig en skam for jeg (og mange andre landmænd) ønsker virkelig at være medspillere 
i den danske natur. 

• Se kommentarer til tidligere punkter 
• Vi har solgt vores ejendom her pr. 010322 og har dermed valgt "ved ikke" dialogboksen. 
• klare linjer om udvælgelser af naturarealer 
• lade buske og træer vokse op på arealet 
• 1. Hvis vi ønsker afgræsning er det nødvendigt med tørre enge i en eller anden udstrækning. Våde 

enge kan ikke afgræsses da de trampes op / ødelægges af kreaturerne...  2. Krav om oprydning. En 
bankgaranti eller noget, så vi får fjernet ubrugt hegn etc. ... 

• plejen bliver ikke udført som det er hensigten flere steder 
• Mine arealer bliver græsset af amme køer og stude, så der er vist ikke meget der kan forbedres ? 

Vi har ynglende storke i nærheden, så de nyder godt af de afgræssede enge. 
• Måske tilskud til amme køer 
• det er ikke nemt at bedømme hvor meget græsset gror, afhængig, for eksempel vind, regn og 

varme 
• nej 
• Kontrol af vegetationshøjde flyttes til tidlig forår => mulighed for akkumuleret foderpulje til 

vinterafgræsning 
Fast antal SK pr ha: max antal sommer + min antal vinter 

• Der skal lempes på de nuværende regler, vedr. tilskudsfodring, mange arealer giver ikke dyrene 
mineraler nok, men det er forbudt at tilskudsfodre som de nuværende regler er, det duer ikke. 

• ikke for meget bureaukrati 
• Naturpleje for Naturstyrelsen i dag er styret af højeste betaling, og ikke den bedste pleje for 

arealerne :( 
Mange af Danmarks våde arealer er for små eller med for lidt "tørt" jord, så afgræsnings perioden 
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kan forlænges. 
Jeg har våde arealer med Lever ikte problemer, mere viden om og mulighed for at fjerne dyrene i 
kritiske perioder. 
Når et areal sættes i udbud, er 2-3 mdr. før, for sent, gerne mere end et halvt år før, så dyre 
holderen har mulighed for  at have de dyr der er nødvendig. 
Gerne tiltag der kan sikre Naturplejeren en fornuftig forretning. 
Det er svært som Naturplejer at betale leje længe før indtægterne kommer, det er ikke ok at PLG. 
udbetales efter for godt befindende fra dec. til maj. 

• Hvis kontrollen kan fortages af personer, som har forstand på natur, vil det forbedre indholdet 
væsentlig. Evt. at der følger ekstra tilskud i forhold til naturværdien. Holland har et system, hvor 
f.eks. naturstyrelsen fordeler pengene. Det er synd for naturen at alt skal i kasser. 

• Antallet af ynglefugle, ligesom i Holland 
• Der må ikke laves om på reglerne om husdyr på områderne. Vi skal til enhver tid tage dyr hjem og 

fodre, og ikke som statens arealer, hvor man hegner, ikke må fodre og behandle. 
• det er for restriktivt med krav om græshøjde mm 

når det er dyr og vejret vi arbejder med 
• Tillade mere siv eller anden "naturlig" vegetation. 
• Når kontrollen på MVJ er blevet som den er, har det for os været lettere at undlade tilskud og bare 

afgræsse som vi synes det er muligt. 
Opmålinger på strandeng, der af og til oversvømmes giver ikke mening og siden 1992 har styrelsen 
nok brugt flere lønkroner på kontrol end vi har modtaget i støtte. 
Hellere fornuftige aftaler end de sidste kroner 

• Aftalerne skal give plads til de naturgivende forudsætninger. F.eks. er bliver mine arealer af og til 
oversvømmet fra havet, andre gange af åen. Det betyder, at hver sæson giver forskellige 
betingelser for afgræsning. 

• Det er håbløst at skulle slå græsset inden en bestemt dato, dels fordi det skader planterne som vi 
gerne vil passe på og også fordi jeg så fjerner planter som dyrene kunne æde. I stedet kører jeg 
over på anden mark og forbruger dieselolie og wrapplastic for at producere foder til dyrene til at 
fodre med som de altså lige så godt selv kunne finde på arealet som de passer i sommerperioden. 
Det er ren molbo. Hvis arealet absolut skal slåes kunne fristen være næste forår eller 31/12. 

• At der må græsses i fredskov uden dispensation, da det vel er lodsejeren i dag, der bestemmer om 
man vil tillade dette og ikke en gl. fredningsforordning der skal sikre tømmer til den danske flåde. 
At man kan få tilskud til lavere græsningstryk end 0,3 DE/hektar, da nogle arealer er meget 
næringsfattige. 
At man kan få bedre hjælp til vand til fjerntliggende arealer, hvis der ikke findes naturlige kilder til 
drikkevand på arealet. 

• en meget større inddragelse fra lodsejer og dyreejer det er os der ved mest om den natur vi 
afgræsser og ikke en plan fra nogen der sidder i København og det er generelt den holdning jeg har 
om landbrugsstøtteordninger. landmænd bliver aldrig hørt 

• Noget med lavt græsningstryk og helårsgræsning 
• Det er godt med Jer. 

Hvad har I af uddannelse til at håndtere dette ? 
Her I nogen form for praktisk erfaring ? 
Hvis ikke burde I afskediges og indsætte personer som har en praktisk tilgang. 
At det er Københavns Universitet gør det ikke bedre. 
Find nogle personer der ved hvad der tales om. 
Så vil det formentlig være Jyder der ansættes. 

• Krav om højde på plantedække bør afskaffes. 
• I dag plejer vi vores tilsagnsarealer igennem afgræsning med kvier og afpudsning kvaliteten af 

plejen hænger nøje sammen med en tilpas afdrænning af arealerne dvs. vandløbspleje og mulighed 
for at vedligeholde eksisterende dræn. hvis arealerne bliver for våde vil det efter min erfaring 
medføre at dyrene træder engene op arealet bliver tilgroet i lysesiv og andre planter der totalt tager 
magten og græs og andre eng planter der gerne vil have lys og plads forsvinder balancen er derfor 
hårfin og i min optik vil en bedre pasning af de vandløb der afdræner områderne være et must hvis 
der forsat skal være en lysåben og attraktiv eng både for mig som landmand og for de dyr og 
planter som er kultur følgere 

• At kontrol af Landbrugsstyrelsen skal ske senere i efteråret/vinter dog uden at udsætter udbetaling 
af støtten. 
Begrundelsen er at man ikke er tvunget til at græsse mens blomster blomstre og rydde trævækst 
efterår og vinter, hvilke kræver mindre græsning i sensommeren. 

• Mere faglig støtte til udvikling af naturindhold på arealerne. 
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• Mulighed for, at man sammen med folk fra kommunen kan lave en konkret plejeplan for arealet , og 
at det er dem der er med til at udføre kontrollen og godkende det. 
Oplever nemlig at kontrollører fra Landbrugsstyrelsen fokuserer mere på, at alle firkantede regler er 
overholdt , i stedet for at se på hvordan det bedste naturindhold sikres. 

• Højere tilskud på næringsfattige arealer, hvor dyrene ikke har så stor tilvækst. 
 
Tilskud til skovgræsning på offentlige arealer - også i fredskov. 

• En vis grad af fleksibilitet fx i forbindelse med meget våde eller maget tørre perioder, der vil skabe 
en forskydning / naturlig forstyrrelse på naturarealerne. Da fx. plantearter da i visse år ikke vil 
være til stede. 

• nej 
• Sikre at det ikke er nødvendigt at "overgræsse" om sommeren, for ikke at risikere træk i støtten, 

hvis arealet ikke ser afgræsset ud 
• Der skal være sikkerhed for, at nabo ejendommenes ejere ikke må afvande deres jorde i skellet, så 

det går ud over biodiversiteten på tilsagns arealerne. 
• Forstår ikke forbedringen? det fungere for mine jorder med afgræsning af kvæg i løbet af 

sommeren og der er et rigt dyre og fugleliv på jorden hele året rundt både på jorden og søen i 
området. 

• Samarbejde mellem kommune og stat, om udvikling af et område i samarbejde med (nabo 
områder) så man dække et større areal 

• Evt. rydning af pilekrat 
• Meget stift system med 5-årige tilsagn. Jeg kan f.eks. ikke slå de tilsagn jeg har sammen. 

Endvidere er jeg blevet pålagt en opdeling i flere marknumre på grund af satellit data, som viser 
forskellige "afgrødetyper" - det er alt for detaljeret og stemmer ikke med de fysiske forhold. 

• Undertegnede har OK aftale og græsningstryk.  
Kan se at der f.eks. på hede stykker ved Hjerl hede er alt for høj græsningstryk. Overhovedet ingen 
blomster etc. 

• nej 
• Undgå at det er forst folk der skal varetage området 

det er udenfor deres kompetence 
• Sikre at tiltag ikke bliver bremset af f.eks. §3 arealernes regler. F.eks. tillade træers og buskes 

naturlige fremkomst. Undlade rigide regler for tilsyn af husdyr. Det er faglighed der skal i brug ved 
tilsyn og pasning 

• Helårsgræsning som vi allerede praktiserer resulterer i mosaik natur med varierende indhold og 
plantehøjder. Det er godt fra et natursynspunkt og bør derfor også være ønskværdig i forhold til 
tilsagnene - men jeg oplever at jeg i dag tilskyndes at brakpudse flader hvor dyrene ikke har 
græsset tæt …. det ødelægger godt foder som ellers ville kunne understøtte dyrene i 
oktober/november (overvej at flytte skæringsdatoerne for græsning til årsskiftet) 

• Mulighed for fast græsningstryk ved flere ansøgere i samme hegn 
• 1. en lille gødningskvote ved opstart af vildtstriber vil være en stor hjælp til en bedre etablering 

2. slåning af hele marken én gang forår eller efterår kan suppleres med én slåning på en lille del af 
marken modsat tidspunktet for hele marken, forår eller efterår. 
3. ret til at undlade slåning på f.eks. 10-20 pct. af det samlede areal i et år når forholdene f.eks. 
vand er en hindring. Må ikke være samme areal år efter år. 

• Som landmand oplever vi at vi gentagende gange bliver udtaget til kontrol, nærmest i en sådan 
grad at det føles som chikane.  
 
Vi blev kontrolleret på efterafgrøde arealer, og der manglede 0,05 ha der tillader regler i må gange 
op med en faktor 10 så man udmåler bøde på 0,5 ha. dette er selvom at der er blevet bruget 3-4 
medarbejder fra kontrol myndigheden den pågældende dag, hver i sæt fra 13-18 altså 5 timer x 3-4 
=15-20 timer også efterkontrol som kontrollere de andre medarbejder på 1 mand a 5 timer 
 
25 timers arbejder ca. samt efterfølgende papir arbejde som skal aflønnes og bøde størrelsen udgør 
noget lignende 2-300 kr. 
 
DET ER VANDVID AT UDSÆTTE EN LANDMAND FOR DETTE MASSIVE KONTROL OPBUD OG SPILD 
AF RESOURCER FOR SÅ LILLE EN FORSEGELSE, SOM IKKE INDBRUGER NOGEN INDTÆGT MEN KUN 
GØR TING UNØDVENDIG DYRER. 
 
Natur pleje der plejer vi via afgræsning og slåning. Hvis der går køer på arealet så burde det være 
nok til og kvalificeres som afgræsset da man som landmand ikke kan fortæller en ko at den skal 
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græsse hele arealet ned og gerne i samme højde. Det kan ikke passe at vi ved og bruge dyr for at 
spare klima for uønsket diesel forbrug at reglerne er så stramme at selvom det er afgræsse så kan 
det ikke godkendes fordi at hver 1cm2 ikke er afgræsset i samme højde. det gir jo ikke mening at vi 
lukker dyr ud for at gøre noget godt også bliver det underkendt også er vi alligevel nødt til og kører 
med slå maskinen. DET ER DA VANDVID. VI forsøger derfor at komme ud af natur pleje ordningen 
for hvorfor søger efter tilskud til afgræsning med dyr hvis vi alligevel ender med at skulle slå arealet 
så kan vi lige så godt spare arbejdet og bøvlet med dyrene også bare slå med maskine 1 gang årligt 
også er vi færdig med det. Teori og praksis er 2 meget forskellige ting. 
 
VI oplever at bliver taget ud til kontrol selvom de kontroller der laves finder det vi kalder 
acceptabelt eller inden for bagatel grænsen. Efter som at vi arbejder med dyr som vi ikke kan 
kommunikere med og vind og vejr som vi heller ikke har kontrol over så kan jeg ikke forstå at vi 
blive udsat for sådan en chikane når vi egentlig blot forsøge at hjælpe naturen. 

• Mulighed for at udlægge gødningsbunker til at fremme forekomsten af kirkeugler. Tilskud til 
græsarealer hvor omlægning undgås, således at naturværdien ikke ødelægges ved 
pløjning/græssåning. Vil meget gerne have at det bliver lettere (økonomisk) at få helårsgræsning 
(evt. uden tilskudsfoder/med begrænset tilskudsfodring) og stadig leve op til kravene for tilskud på 
jorden. 

• At tilskud også omfattede pletvise tætte beplantningen og mindre dele af arealet dækket af skov. 
(Bruttoareal) 

• krav til plejen af græsarealerne 
• Det ville være en start at kigge på hvor de nuværende ordninger modarbejder naturindholdet. 

Simple ændringer som hvornår arealet skal fremstå afgræsset (Forår i stedet for efterår ved 
helårsgræsning). 
At arealer med mindre buske, eller hvor træer og skovbryn vokser lidt ud i tilsagnsarealet ikke skal 
tegnes fra, da det netop er i skovbryn at der er høj naturværdi.  
De nuværende tilsagn, opfyldes nemmest på noget som ligner en traditionel græsmark mere end 
natur. 
Hvis skovgræsning og lignende i højere grad kunne tages med ville det være godt. 

• Vildtbræmmer, hvor fugle kan ruge og leve uforstyrret 
• At lade naturen (til dels) bestemme plantebestanden. 
• Mulighed for mekanisk at bekæmpe siv, hvor de tager overhånd på §3 arealer. Siv udkonkurrerer 

alle andre planter. 
• evt. at al strandhjelm ikke slås ned, for at bevare dække for naturligt vildt 
• Jeg har haft ca. 25 mvj tilsagn der alle er udløbet, det der er skørt er at mange af områderne har vi 

måtte pløje op 
pga. de ny regler, det er områder der virkelig kunne opsuge restgødning der nu løber direkte ud i 
brende å. 

• god ide at lukke kvier ud på arealet 
• Individuelle aftaler på de enkelte arealer. 

Lovliggørelse af græsning på arealer med lavt græsningstryk sammen med  andre arealer med 
mere næringsrig græsning, så dyrene ikke sulter, Mulighed for at fjerne dyrene i perioder for at 
fremme frøsætning. 

• 20 til 30 år aftale 
• mulighed for at hegne områder med sjældne planter fra i blomstringsperioden. I mit tilfælde drejer 

det sig om et område med klokkeensian og benbræk, som kun burde græsses frem til ca. midten af 
juli. Græsning frem til 1. sept. som nu krævet, går for hårdt ud over bestanden. 

• Nej det har jeg ikke men i mit tilfælde kommer dyrenes trivsel og velbefindende i første række 
• Frihed til at bestemme, hvornår arealerne afgræsses. 

Når man har både vådområder og hede arealer, vil det være en fordel, at udelade afgræsning af 
hede arealerne midt op sommeren, når dyrene kan gå på vådområderne. 
For derefter at græsse hede arealerne om vinteren, med mulighed for vinterfodring efter behov. 
Bedre økonomi 

• ekstra slåning for at holde siv nede 
• Hele beregningsmetoden burde laves om, så tilskuddet tilfalder dyreholder, i stedet for som nu, 

hvor tilskuddet tilfalder den der har råderet over arealet, det bevirker at nogle lodsejere søger 
tilskuddet, uden at foretage nogen form for pleje, dermed udhuler de grundlaget for de der har 
dyrene på arealerne, som så kun har udgifterne, og ingen indtægter, det er især aktuelt i større 
sammenhegnede arealer, som eks. de himmerlandske heder. 
MVH 
[Slettet] 
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• Årlig kvalificeret rådgivning/ sparring on location. 
• Nej 

 

Bilag 4: Kontakt til andre (Andre i Figur 8) 

 Har du talt med andre om driften af det areal/nogen af de arealer som du har tilsagn om pleje af 

græs- og naturarealer på? 

Sæt gerne flere krydser - Ja, med andre. Skriv hvem: 
• KONTROLØRERS ARROGANGANCE ER EN PLAGE 
• den bedre halvdel og bekendte. 
• En kommunal biolog og en botaniker fra naturstyrelsen(vistnok) 
• Nabolandmand 
• Ejeren af Skotsk Højlandskvæg som afgræsser 
• Erfa grupper men ingen af dem kan ændre regler 
• Skovfoged 
• Jeg holder sammen med kommunen naturvandringer for offentligheden 
• Forpagter 
• Biologisk konsulentfirma 
• Naboerne og natur interesserede, som ikke har naturen som erhverv f.eks. byboere, amatør 

botanikere og do. biologer. 
• Jagt og naturplejekonsulent. 
• En lokal fåreavler 
• lodsejer 
• Ja vi er 6 landmænd som har et græsningslaug sammen. 
• bekendte som har interessen for formålet 
• Om at vi snart opgiver da det er håbløst og overholde alle reglerne og der bruges alt for meget tid 

på nærmest ingen ting 
• Andre biologer og lodsejere som ønsker at drifte deres jord med henblik på biodiversitet i stedet for 

profit. 
• Forsvaret og borgere i forbindelse med guidede ture 
• Ejer af arealet 
• med gud og hver mand 
• Thise mejeri 
• Ejeren af naturarealet 
• En årlig status og handleplan der rækker flere år frem ville være godt. Mere rådgivning - mindre 

kontrol. 

Bilag 5: Foretrukken kommunikation (Andet i Figur 10)  

Hvordan ville du foretrække at få mere information om pleje af dine tilsagnsarealer? 

Sæt gerne flere krydser - Andet. Skriv hvordan: 
• Oplysninger om den nye landbrugslov i forbindelsen med min bedrift. 
• Vigtigt at det er med udgangspunkt i driften i min ejendom 
• e-mail + hjemmeside, evt. noget blog noget ... 
• E mail 
• Tale med vores rådgiver i Agrovi og høre hendes forslag. 
• online kursus 
• En biolog med forstand på naturpleje 
• Søger selv viden, der er rigeligt med kontrol 
• Ekskursion til relevante områder hvor man kan lære noget 
• webinar 
• Eller et eller andet sendt på mail med info 
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Bilag 6: Andre kommentarer til hele undersøgelsen (Selvstændigt spørgsmål) 

Har du andre kommentarer? 
• det er svært at samle arialer hvis der nogle arialer der ikke er registreret 2000 §3 så kan man ikke 

søge til hegn så gror hele areal til i skov krat 
• DER MÅ VÆRE NOGLE DER SØRGER FOR AT SKABE EKSTRA ARBEJDE FOR AT GENERER DEN DER 

SKAL HAVE TILSKUDET 
• jeg morer mig over, at man seriøst kan foreslå at give ekstra tilskud til "forbedret” naturpleje, med 

dokumentation for ekstra kvalitet over for eventuelle smagsdommere. Hør nu. der kommer de 
planter der finder behag i at komme, det er ikke altid noget vi kan styre, -det er vel naturligt.  
Jeg havde engang en varig græsmark (uden tilsagn). Et år var marken helt gul af smørblomster 
(gåsepotentil), og hestene gjorde alt for at græsse uden om de gule og halvgiftige planter. Fik de 
blade fra smørblomst ind sammen med græsset, kunne man stå og se, at bladene kom ud igen i det 
ene mundvig.  
Jeg tænkte, hold da op, du må hellere slå hø, idet smørblomsternes giftighed forsvinder mens høet 
ligger til tørre.  Nå -jeg fik det ikke gjort, (det er jo også et stort stykke arbejde) og jeg forventede 
til næste forår, at smørblomsterne havde bredt sig yderligere. 
Stor var min overraskelse, da der faktisk var sket det modsatte. De var blevet meget færre, - de 
kom pludseligt, og de var væk pludseligt uden jeg havde gjort noget, men der er vel ”naturligt". 

• Pga. general stigende vandstand grundet klimaforandringer og dårligere oprensning af vandløb 
synes jeg naturarealers tilstand bliver dårligere, forsumper og kvæget ikke kan færdes, vi har f.eks. 
områder hvor orkideer er forsvundet helt efter Næstved kommune har hævet vandstanden i 
vasebækken 

• forstår ikke man stadig går op i at ting skal være meget barberet ned, hvis der var varieret 
græsningstryk ville der også være mere varieret natur. 

• Jeg vil gerne gøre det bedste, men gentager igen, at frygt for sanktioner og repressalier udhuler 
lysten til at indgå aftaler med myndighederne. Frygten for kontrol er udtalt, og det kan være svært 
at overskue hvilke krav der stilles i ordningerne, og spredt information hjælper ikke her fordi der er 
mange betingelser som man meget nemt kan gå galt i. Det kræver dyr konsulenthjæp og fjerner 
fokus fra at være naturplejer. 

• Mere venlig kontrol 
• Jeg har vist allerede givet udtryk for mine bekymringer... 
• Pas på omkostningerne - hold alt billigst muligt og lav planer så der ikke benyttes maskiner eller 

andet til vedligeholdelse... Gælder også udgifter til f.eks. spørgeskemaundersøgelser og forskning :-
) ... 

• jeg syntes det er en kæmpe fejl, at næsten alle landmænd er nød til at omlægge græsarealer hvert 
5. år for ikke at miste retten til at dyrke i det. det kan ikke være i klima eller miljømæssig nogen 
god ide. ej heller for planter og dyr for den sags skyld. man har jo styr på alt hvad der er natur i 
dag. lad dog landmanden selv styre hvornår det er nødvendig at lægge om. så kunne det også være 
der var flere der tør bruge de tilskud ordninger. 

• nej 
• Har solgt vores ejendom med overtagelse 15.09.2021, derfor denne besvarelse. 
• Jeg vil gerne vide mere om biodiversitets gevinsten ved Naturpleje med kvæg, vi har jo hørt meget 

om co2 og metan. 
• Det giver en masse bureaukrati, når alle aftalerne løber over 5 år, da jeg løbende køber mindre 

stykker jord. 
Jeg har måske 10 -15 forskellige aftale ang. div. arealer. 
Det ville være besparende for alle parter, både tid og penge, hvis man kunne trække en streg i 
sandet og så siger at nu løber alle aftalerne fra en bestemt dato og så måske 5 år frem. 
Som der er nu skal vi søge nye aftaler hver år, med ekstra bøvl hver gang.. 

• Jeg har solgt gården 
• Alt, der er fagligt fornuftigt vil vi gerne være med til. 
• Mindske kravet for antal dyreenheder på naturpleje arealer. Så det er tilpasset mere til vækst på 

arealerne 
• Den rigide kontrol af græsarealerne af emsige og usympatiske kontrollører giver mig kraftige 

overvejelser vedr. er det umagen værd? 
• Der er så meget kontrol med alt inden for landbrug og især på naturarealer. naturarealer ænder sig 

ikke meget fra år til år men det gør vejret så datoer er ikke en god løsning 
stop med at lave flere skemaer det er kun landbrugskonsulenter der får noget ud af det 
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• Så simpel en ordning som muligt. 
Krav om jævnt nedgræsset på næsten hele arealet til september er ikke foreneligt med højt 
naturindhold (i min optik). 
Lidt besværligt at jeg hvert år skal anmode om udbetaling ved at indsende fællesskema. Kunne det 
måske gøres for 5 år af gangen. Jeg er hobbykoejer og bruger ikke rådgiver. 

• Begrebet naturindhold er ikke defineret tydeligt i den nuværende information fra myndigheder. Veje 
til at opnå større indhold af natur er ikke beskrevet på letforståelig og operationel måde. 

• Kunne være godt at få viden om hvordan andre tilsvarende lande opnår tilskud, som kunne komme 
på tale i DK. 

• nej 
• Vi går rigtig meget op i natur, men synes, at der er alt for meget bureaukrati. 
• Ingen 
• Der burde gives mulighed for tilplantning af forskellige grupper vildtplanter fordelt fornuftigt over 

arealerne. 
• Generelt er det meget vanskeligt at finde ud af tilskudsordninger. Det er et stort arbejde, når man 

er et græsningslaug, som ikke er trænet professionelt til at gennemskue de ordninger, der findes, 
og som evt. ændrer sig fra år til år. 

• Fint med tiltag for at forbedre ordningen 
• I er velkomne til at række ud hvis I har yderligere spørgsmål. Vi har Gutefår, bier og Galloway 

kvæg på egne naturarealer og har opfordret kommunen til samarbejde om yderligere naturpleje på 
arealer der grænser op til vores egne 

• Ser gerne tilskuddet gives til et bruttoareal. 
• Simplere regler, som tillader mere 'rod' småbuske, væltede træer, våde mindre afgræssede 

områder. Jeg ville gerne kunne tegne hele min indhegning ind, og ikke skulle bekymre mig om 
mindre partier af træer osv. 
Kunne konvertere tilsagn med forskellige alder, til et nyt stort tilsagn.  
Ansøgningsperioden skal ændres så den passer med den generelle grundbetaling. 
Alle ændringer som mindsker behovet for konsulent bistand, er velkomne, og frigøre økonomi og 
overskud til at passe dyr og natur. 

• Vi er helt nye ud i at være "landmænd" - vores erfaringsgrundlag, for at besvare spørgsmålene, er 
meget lille. Vi har gjort brug af kommunens folk, og et rådgivningsfirma for landbrug. Vi bor på et 
sted, hvor det meste af jorden er Natura 2000 og §3. 

• I er velkommen til at gi mig et ring, så kan jeg gi jer input til en væsentlig bedre løsning. 
Jeg ejer ca. 4 km. af brende å hvor jeg har jord på begge sider.  [Slettet] 

• Plejen skal være meget mere fleksibel - ikke 2 jordstykker er ens 
• Mine mvj arealer er meget fugtige med det resultat at der findes mange leverigter og det medfører 

høj pris til medicinering af dyrene så et højere tilskud er nødvendigt for at få økonomi i projektet 
• Jeg har i mange år søgt NST om tilladelse til vinter græsning, men afvist, grundet fare for mindre 

dyrevelfærd. 
I forbindelse med etablering af NNPerne fremhæves vintergræsning som det eneste rigtige. 
Det gør mig rasende, at staten vil have lov til at gøre det, som den har forbudt vi private. 

• Det er mit indtryk, at naturstyrelsen har deres egne regler, og ikke altid er villige til at følge dansk 
lovgivning, hvis den ikke lige passer ind i deres måde at sagsbehandle på 

• Nej 
 
 

Bilag 7: Spørgeskemaet 
 

1. Er du enig i at de nuværende ordninger om tilskud til pleje af græs- og naturarealer kan 

forbedres i forhold til at sikre eller forbedre naturindholdet på dine tilsagnsarealer? 

 Ja, de kan forbedres meget 
 Ja, de kan forbedres lidt 
 Nej, ordningerne fungerer fint som de er 
 Ved ikke 
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2. Er du interesseret i at forbedre plejen på dine tilsagnsarealer for at sikre eller forbedre 

naturindholdet? 

 Ja, jeg er interesseret i at forbedre plejen 
 Ja, jeg er interesseret i at forbedre plejen, men kun mod ekstra betaling 
 Nej, jeg er tilfreds med plejen som den er nu 
 Ved ikke 

 

3. Nedenfor nævner vi en række forslag til, hvordan aftaler om pleje af græs- og naturarealer i 

fremtiden kunne suppleres med ekstra tilskud. Hvilke muligheder ville du være interesseret i at 

bruge for at opnå ekstra betaling? 

Sæt mindst 1 kryds og højst 3 krydser 

 Ekstra tilskud for mere specifikke krav om eksempelvis græsningstryk og græsningsperiode 
 Ekstra tilskud at opfylde bestemte generelle indikatorer for naturkvalitet, for eksempel bestemte       

plantearter 
 Ekstra tilskud for at følge en drifts- og plejeplan udarbejdet til dit areal/dine arealer 
 Ekstra tilskud for små og svært tilgængelige græsarealer 
 Ekstra tilskud for græsarealer med høj HNV værdi på Landbrugsstyrelsens kort over arealer med høj 

natur værdi 
 Ekstra tilskud hvis mange arealer i samme område har tilsagn om pleje 
 Ingen af ovenstående er interessante 
 Ved ikke 

 

3a. Hvilke driftstiltag ville du gerne have mulighed for at få ekstra betaling for? 

Sæt gerne flere krydser 

 Vintergræsning 
 Helårsgræsning 
 Græsningsfri perioder 
 Bestemmelser om ind- og udbindingstidspunkter 
 Samgræsning (f.eks. kvæg og får) 
 Bestemmelser om antal dyr på arealet (Både mindste og/eller højeste antal) 
 Græsning med robuste dyr (f.eks. Galloway kvæg eller Marskfår) 
 Længerevarende tilsagn (f. eks. 10 eller 20 år) 
 Andet:  _____ 

 

3b. Hvorledes skal effekten på naturværdien kontrolleres? 

 Ved at et antal ønskede plantearter findes på tilsagnsarealet 
 Ved at der ikke findes uønskede plantearter på tilsagnsarealet 
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 Ved at både ønskede plantearter findes og uønskede plantearter ikke findes på tilsagnsarealet 
 Ved ikke 

 

3c. Hvis ekstra tilskud skulle gives for at følge en drifts- og naturplan for dit areal/dine arealer, 

hvem synes du så skulle udarbejde denne plan? 

Sæt mindst 1 kryds og højst 2 krydser 

 Den skulle udarbejdes i dialog med medarbejdere fra kommunen (eller Naturstyrelsen lokalt ved 
Natura 2000 arealer) 

 Den skulle udarbejdes i dialog med Landbrugs- eller naturrådgiver 
 Du skulle selv udarbejde planen ved at vælge mellem forskellige krav til driften og forskellige mål 

for naturtilstanden  
 Ved ikke 

 

3d. Hvis det blev muligt at opnå ekstra betaling som skitseret i spørgsmål 3, hvorledes vil du så 

foretrække at kontrollen af tilsagnene skulle være? 

Sæt mindst 1 kryds og højest 3 krydser  

  

 Fysisk stikprøve kontrol fra myndighederne (som nu). 
 Skemaer som du udfylder og indsender med registrering af drift og naturtilstand 
 Foto-dokumentation som du indsender ved hjælp af mobil telefon. 
 Møde med kommune/den lokale Naturstyrelse en gang årligt for at vurdere driften i året der er 

gået og aftale eventuelle ændringer for det kommende år 
 Har du andre forslag til kontrol:   _____ 
 Ved ikke 

 

4. Har du andre forslag til at forbedre aftalerne om pleje af græs- og naturarealer for at sikre eller    

forbedre naturindholdet? 

Skriv i boksen eller tryk næste for at gå videre 

________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
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5. Har du talt med andre om driften af det areal/nogen af de arealer som du har tilsagn om pleje af 

græs- og naturarealer på? 

Sæt gerne flere krydser 

 Ja, med andre landmænd 
 Ja, med landbrugsrådgiver 
 Ja, med kommunen 
 Ja, med Naturstyrelsen 
 Ja, med kontrollører 
 Ja, med andre. Skriv hvem:  _____ 
 Nej 
 Ved ikke 

 

6. Er du interesseret i mere information om hvordan du bedst sikrer eller fremmer naturindholdet 

på dine arealer med tilsagn om pleje af græs- og naturarealer? 

 Ja, jeg vil gerne have mere information om plejen 
 Nej, jeg har tilstrækkelig information 
 Ved ikke 

 

6a. Hvordan ville du foretrække at få mere information om pleje af dine tilsagnsarealer? 

Sæt gerne flere krydser 

 ERFA-grupper med andre landmænd 
 Kurser om pleje af græsarealer 
 Besøg på bedriften af kommune og/eller konsulenter 
 En trykt forvaltningsguide med illustrationer  
 Andet. Skriv hvordan:  _____ 
 Ved ikke 

 

7. Har du andre kommentarer? 

Skriv i boksen eller tryk næste for at gå videre 

________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
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