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NATURPLEJE: Natur-
forvaltningsnetværket 
Østjylland efterlyser 
omlægning af støtten til 
naturpleje

Af Irene Brandt

- Der er behov for at udvikle ple-
jen af de beskyttede naturtyper i 
en retning, hvor plejen sker efter 
en plejeplan og med klare mål for 
indsatsen, siger projektmedarbej-
der Bo Levesen fra naturafdelin-
gen i Vejle Kommune. Han taler på 
vegne af kollegaer fra naturafde-
lingerne i seks østjyske kommuner: 
Vejle, Hedensted, Kolding, Frederi-
cia, Horsens og Ikast-Brande kom-
muner. De mødes til netværks-
møder, og på det seneste møde i 
netværket blev det besluttet at ar-
bejde målrettet for en omlægning 
af støtten til naturpleje. Og tids-
punktet er godt valgt, for NaturEr-
hvervstyrelsen og KL er startet på 
forhandlingerne om tildelingen af 
støtte efter det nye Landdistrikts-
program.

- Det er NaturErhvervstyrelsen i 
Tønder, der giver tilsagn om støtte 
fra landdistriktsprogrammet til 
naturplejen, ligesom det også er 
folkene fra Tønder, der kontrolle-
rer plejeindsatsen på de støttede 
arealer. Tilsynet med og registre-
ringen af de beskyttede naturtyper 
er derimod en kommunal opgave, 
og det ville derfor være optimalt, 
hvis der var pligt til vidensdeling 
mellem NaturErhvervstyrelsen og 
kommunernes naturafdelinger. En 
bedre kommunikation mellem de 
to myndigheder kan sikre, at Na-
turErhvervstyrelsen sender penge-
ne derhen, hvor de gør mest gavn 
for naturen, siger Bo Levesen. Han 
fortsætter:

- I kommunerne synes vi, det 
er grotesk, at man i dag hælder så 
mange penge ud på at få fjernet 
græs, og at målingen af indsatsen 
alene handler om at afgræsnings-
tidspunkter. Det ville være langt 
bedre for naturen, hvis pengene 
blev brugt i overensstemmelse 
med hensigten: at skabe en mang-
foldig natur!

Brandmandens lov
Det er en kommunal myndigheds-
opgave at udarbejde plejeplaner 
og mål for indsatsen; men som 
arbejdet organiseres i dag, er det 
sjældent, at kommunerne bliver 
involveret i forbindelse med be-

villing af støtte til naturpleje på 
privatejede arealer. Resultatet er, 
at indsatsen ikke altid er hensigts-
mæssig.

- Græsning kan i værste fald 
direkte forværre kvaliteten af den 
beskyttede natur. Derfor er det me-
get vigtigt, at der laves en plan for 
indsatsen, og at det efterfølgende 
måles, om indsatsen lykkes, siger 
Bo Levesen. Han understreger, at 
den nuværende praksis end ikke 
lever op til kravene i EUs Habitats-
direktiv, som forpligter medlems-
landene til at sikre en gunstig be-
varingsstatus for den gode natur.

I takt med at kommunerne 
afslutter arbejdet med udarbej-
delsen af naturkvalitetsplanerne, 
forventer Bo Levesen, at NaturEr-
hvervstyrelsen vil benytte disse i 
forbindelse med, at der gives støt-
te til naturpleje.

- Naturkvalitetsplanerne beskri-
ver den beskyttede natur inden for 
den pågældende kommune. Kvali-
teten af den beskyttede natur vur-
deres på en skala fra I til IV, hvor 
kvaliteterne I og II er betegnelser 
for henholdsvis 'høj' og 'god' na-
turkvalitet; mens III og IV har 'ringe' 
og 'elendig' bevaringsstatus.

- I kommunerne arbejder vi 
i øjeblikket efter det, vi kalder 
'brandmandens lov' - eller: Red 
den mest værdifulde natur først og 
resten i det omfang, der er ressour-
cer til det; men da der ikke er sam-
menhæng mellem den kommunale 
indsats og den støttede indsats fra 
landbrugets side, så er resultatet 
i dag desværre, at vi mister natur, 
siger Bo Levesen.

Gulerødder
Udover at kritisere den nuværende 
tildeling af støtte til naturpleje har 
det østjyske naturforvaltningsnet-
værk også et bud på en for naturen 
gunstigere måde at bruge pengene 
på.

- Vi ser meget gerne en dif-
ferentieret støtte til naturplejen, 
hvor der tages udgangspunkt i, at 
der er beskyttet natur, der er mere 
værdifuldt end andet, siger Bo Le-
vesen.

Plejen af den mest værdifulde 
natur skal derfor have større støtte 
end plejen af mindre værdifuld 
natur.

- Formålet med denne omlæg-
ning er dels at sikre, at støtten gives 
dér, hvor den gør størst nytte i na-
turen, og dels at bruge støtten som 
en gulerod til at motivere landbru-
get til at fremme naturkvaliteten 
på de arealer, der plejes med støt-
te fra Landdistriktsprogrammet. Et 

areal med ringe naturkvalitet kan 
'plejes' op i en højere kvalitet og 
dermed indbringe landmanden et 
større tilskud fra landdistriktsmid-
lerne, siger Bo Levesen.

Ordningen forudsætter, at land-
manden sammen med kommu-
nens naturafdelinger udarbejder 
naturplejeplaner med klare mål, 
som kan bruges til at vurdere og 
målrette indsatsen.

Naturperler
I den nuværende ordning er der 
allerede en begrænset differen-
tiering, idet ganske få arealer er 
udpeget som 'naturperler', hvilket 
indebærer, at hektarstøtten til ple-
jen af disse arealer er mellem det 
dobbelte og tredobbelte af støtten 
til de øvrige arealer.

- NaturErhvervstyrelsen sam-
arbejder ikke med kommunerne 
om tildelingen af støtte til 'natur-
perlerne'. Det er derfor svært for 
os at vurdere, om denne støtte er 
til gavn for naturen. I øvrigt er det 
samlet kun et meget lille areal - 
2-500 ha - der er udpeget som 'na-
turperler', siger Bo Levesen.

Overskud er ikke en selvfølge
Erling Fischer Madsen er økologisk 
landmand syd for Vejle. Han laver 
naturpleje med jerseykvæg på fire 
arealer i Vejle Kommune, og er som 
udgangspunkt godt tilfreds med 
de muligheder, naturplejen giver 
ham som landmand.

- Det er ret små arealer. På det 
største af de fire arealer går der 11 
kreaturer. På de tre sidste væsent-
lig færre; men som udgangspunkt 
giver det overskud for mig at have 
dyrene til at græsse på de fire are-
aler, siger Erling Fischer Madsen.

At der er overskud skyldes flere 

forhold:
- Først og fremmest at Vejle 

Kommune ikke tager penge for 
at lade mine dyr afgræsse na-
turarealerne. De sørger også for 
hegningen af arealerne. Samtidig 
er det mig som landmand og ikke 
lodsejeren, der får hektarstøtten 
fra NaturErhvevrstyrelsen. Det er 
ikke alle kommuner, der har sam-
me praksis, og skal man først til at 
betale for at forpagte jorden, så er 
det svært at få økonomi i ordnin-
gen, siger Erling Fischer Madsen.

Differentiering vigtig 
På to af arealerne, som Erling Fi-
scher Madsens jerseykvæg afgræs-
ser, samarbejder han med kogræs-
serlav, hvilket er en stor lettelse, 
for medlemmerne af lavene sørger 
for det daglige tilsyn med kreatu-
rerne. Dette samarbejde sikrer, at 
der er god økonomi i ordningen for 
Erling Fischer Madsen.

- Et af arealerne er meget spe-
cielt i og med, at det til dels er 
svært tilgængeligt og meget ku-
peret. Det betyder, at vi har et 
forholdsvist stort arbejde med at 
sikre hegningen og transporten 
af kreaturerne. Heldigvis er dette 
areal udpeget til naturperle, hvil-
ket betyder, at vi får 3.350 kr. pr. ha 
i støtte. Hvis ikke støtten til dette 
areal havde været højere end nor-
malt, var vi løbet skrigende væk, 
for det er ikke let at sikre græsnin-
gen af det pågældende areal, siger 
Erling Fischer Madsen.

Han understreger, at der er 
stort behov for en differentiering 
af støtten til naturplejen, for der 
er stor forskel på, om det er store 
sammenhængende naturarealer 
som Skallingen eller Tipperne, der 
skal plejes, eller små, svært tilgæn-
gelige arealer med plads til få dyr.

- Den fremtidige udmøntningen 
af støtten bør i hvert fald tage hen-
syn til disse forhold, siger Erling 
Fischer Madsen. Han er medlem af 
Kødudvalget i Økologisk Landsfor-
ening.

Kørekort til naturpleje
Foreningen har hen over somme-
ren diskuteret vigtigheden af, at 
den kommunale indsats for natu-
ren og støtten til landbrugets ple-
jeindsats på naturarealer kommer 
til at hænge ordentligt  sammen.

- Det er helt afgørende,  at 
støtten både gavner naturen og 
samtidig sikrer, at landmanden er 
kvalificeret og har en fremtid som 
naturplejer. siger Per Kølster, for-
mand for Økologisk Landsforening. 
Han fortsætter:

- Området er meget komplekst, 
og vi ser flere udfordringer på 
området. For eksempel er der et 
stort behov for at naturplejere får 
et ’kørekort’  til, hvordan opgaven 
løses. Det handler jo ikke bare om 
at sætte x-antal køer på græs på en 
hede. Der er stor forskel på, hvilke 
plejemetoder – herunder hvilke 
dyreracer – der er bedst egnede 
til at pleje de forskellige naturty-
per, og det tages der ikke højde for 
i den nuværende støtteordning, 
hvor man godt kan få det indtryk, 
at det handler mere om græspleje 
end om naturpleje. 

- Naturpleje kræver  bufferarea-
ler, hvor dyrene kan græsse på 
gode arealer, og store besætnin-
ger, så der er dyr nok til at udføre 
arbejdet på det rigtige tidspunkt.. 
Desuden er der et spændende 
perspektiv i at udvikle et nøje 
samspil mellem naturpleje og valg 
af dyrearter og race. Bevarelse af 
gamle danske husdyrracer kan på 
sigt blive en win-win situation i 
både bevarelsesarbejdet og i na-
turplejen. 

- Endelig er det centrale per-
spektiv, at der kan skabes en tro-
værdig fremgangsmåde, der sikrer 
en brandig af ’økologisk kød fra 
dansk natur’, dyr som er opfodret 
på græs. Det er således en solid 
udfordring at skabe en sammen-
hængende strategi der tænker 
hele vejen fra naturmålene, til 
landmandens muligheder for at 
udføre arbejdet, til husdyrholdet 
og produktet og endelig til de 
programmer, som styrer og støt-
ter opgaven. Det vil de kommende 
forhandlinger om Landdistrikst-
programmet og om udmøntningen 
af Natur og Landbrugskommisio-
nen det kommende efterår handle 
om.

Vi mister natur

Det er således en solid udfordring at skabe 
en sammenhængende strategi der tænker 
hele vejen fra naturmålene, til landmandens 
muligheder for at udføre arbejdet, til husdyr-
holdet og produktet og endelig til de pro-
grammer, som styrer og støtter opgaven.

Per Kølster, formand Økologisk Landsforening

“

Vi ser meget gerne en differentieret støtte til 
naturplejen, hvor der tages udgangspunkt i, 
at der er beskyttet natur, der er mere værdi-
fuldt end andet,

Bo Levesen, projektmedarbejder Vejle Kommunes naturafdeling“


