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VISION
EN RIG OG MANGFOLDIG NATUR SKAL VÆRE EN ATTRAKTIV OG INTEGRERET DEL AF EN
BÆREDYGTIG LANDBRUGSPRODUKTION

1. MÅL Indsatsen for naturen skal være målrettet
2. MÅL Bedre integration og samspil mellem natur og landbrugsproduktion
3. MÅL Pleje af natur- og biodiversitet skal være en attraktiv og anerkendt driftsgren
4. MÅL Vi vil skabe viden om - og begejstring for - natur hos landmanden
5. MÅL Vi vil sikre, at den nyeste viden om natur bringes i spil

SEGES | Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.| Anlæg & Miljø | Agro Food Park 15 | DK 8200 Aarhus N | seges.dk

NATUREN MED LANDBRUGET
Som Danmarks største arealforvalter har landbruget en afgørende og enestående mulighed for at
gøre en forskel for den danske natur. Danmark er
et land, der er særdeles velegnet til landbrugsproduktion, og over 60 pct. af landarealet er dyrket.
Markdrift og moderne driftsformer har dog reduceret antallet og variationen af naturlige levesteder i
agerlandet med tab af arter til følge. Dette skisma,
de udfordringer og de muligheder, der er for at sikre bedre samspil mellem landbrug og natur, er det
centrale omdrejningspunkt for denne strategi.
I Danmark og på EU-niveau er der opstillet en
række mål og afledte krav om forbedringer for biodiversiteten. Der er desuden stor samfundsmæssig
bevågenhed på området og forventninger om, at
landbruget bidrager til at vende udviklingen og sikrer og forbedrer forholdene for natur og biodiversitet. Opgaven over de næste år vil være at finde
den rette balance mellem landbrugsproduktion og
natur. SEGES’ naturteam skal være central, faglig
og vise mulighederne for, hvordan landbruget kan
levere god natur og dermed sikre et bæredygtigt
landbrug med ”license to produce”.
Med en effektiv og målrettet indsats fokuseret på
at beskytte, forbedre og bevare de eksisterende
levesteder, og skabe nye, der hvor det giver faglig
mening, kan landbruget bidrage til at bremse og
vende den negative udvikling for naturen. Dette
kan modvirke, at erhvervet pålægges uhensigtsmæssig regulering og rådighedsindskrænkninger
som følge af de politiske målsætninger, samtidig
med at det kan give landmænd en stolthed og
glæde ved at pleje naturen.
Strategien for SEGES’ naturteam underbygger og
udbygger de strategiske punkter, som overordnet
er beskrevet i såvel SEGES’ strategi, som strategierne for sektorbestyrelserne for Planter & Miljø,
Økologi og Kvæg. Vi vil med strategien bidrage til
en skarp og videnbaseret rådgivning, der sikrer et
godt sammenspil mellem natur og landbrug med
fokus på en indsats, der virker. Der skal sættes spot
på mere formidling af og om natur, både internt i
landbruget, men også bredere ud i befolkningen.
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1. MÅL
INDSATSEN FOR NATUREN SKAL VÆRE MÅLRETTET
• Naturindsatsen skal være virkningsfuld og omkostningseffektiv
• Naturrådgivningen i Danmark skal bygge på høj faglighed og korrekt prioritering af indsatser
• Landmændenes indsats bør tage udgangspunkt i at bevare de mest værdifulde arter/levesteder
først
• Landmænd skal have mere viden om, hvordan de tilgodeser de særlige dyre- og plantearter, de
har på deres bedrift

INDSATSER - VI ARBEJDER FOR
• At den indsats, som landmændene gør for naturen, bygger på bedste faglige viden og er
omkostningseffektiv
• At landmændene har mere fokus på - og bedre kendskab til deres natur, hvilke arter de har på
deres arealer, og hvilke virkemidler, der skal til for, at naturværdierne sikres bedst muligt.
• At bidrage til at FN´s 15. verdensmål ”Liv på landet”, kan realiseres i et samspil mellem landbrug
og natur.
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2. MÅL
BEDRE INTEGRATION OG SAMSPIL MELLEM NATUR
OG LANDBRUGSPRODUKTION
• Natur- og produktionshensyn skal ikke være hinandens modsætninger
• At højne vidensniveauet via vidensdeling, gode historier og efteruddannelse om natur hos landmænd, landbrugsrådgivere og landbrugsskoleelever
• At landmænd kan få den bedst mulige rådgivning, uanset hvor i landet, de bor
• At landmænd ubekymret kan pleje, udvikle og udvide naturområder uden risiko for reduktion i
tilskud eller afledte restriktioner, som f.eks. krav til ammoniakudledning fra produktionen som
følge af en naturindsats
• At virkemidler og rammebetingelser understøtter målene med plejen
• Hensyn til - og beskyttelse af naturen - skal være en integreret og positiv del af det at være
landmand
• Rammebetingelserne skal bygge på et fagligt fundament, være operationelle, letforståelige og
ikke mere indgribende end nødvendigt for at opfylde hensigten.

INDSATSER - VI ARBEJDER FOR
• At der er ressourcer til faglig dialog med myndighederne og til at give faglige bidrag til tilpasning
og udvikling af eksisterende og nye regler og tilskudsordninger
• At fremhæve de gode eksempler og aflive myter om natur og naturforvaltning
• At planteavlsrådgivere og naturrådgivere uddannes i naturmål, prioritering, pleje og samspil
• At viden om samspil mellem natur og landbrug i DLBR bliver prioriteret og vidensniveauet højnet
• At vi kan give faglige indspil, så naturpolitiske initiativer bygger på et solidt, fagligt grundlag
• At der bliver etableret en følgegruppe til naturteamet bestående af væsentlige interessenter
• At vi inddrages som relevante, centrale og faglige bidragsydere i udviklingen af rammerne for
naturforvaltningen
• At naturrådgivningens faglighed anerkendes som væsentlig og vigtig i udviklingen af rammerne
for samspil mellem natur- og landbrugsforvaltningen.
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3. MÅL
NATURPLEJE SKAL VÆRE EN ATTRAKTIV OG
ANERKENDT DRIFTSGREN
• Naturpleje skal være en respekteret og anerkendt driftsgren
• Det skal være muligt at få god økonomi i naturpleje, enten ved at have naturpleje som en del af
landbrugsdriften, eller som en selvstændig driftsgren
• Naturplejere skal have adgang til specialrådgivning på lige fod med rådgivning inden for andre
driftsgrene
• Det skal være enkelt og gennemskueligt at udføre naturpleje, både når det gælder faglig viden
om natur, jura, økonomi og i praktisk udførsel i landmandens hverdag.

INDSATSER - VI ARBEJDER FOR
• At sikre en tæt kontakt til naturplejerne, så vi ved hvilke problemstillinger, de oplever
• At udvikle en mere professionel tilgang til naturpleje. Det forudsætter bl.a., at naturplejerne har
en strategi for deres arbejde
• Altid at kunne få nyeste viden om natur i spil, så landmænd kan få optimal rådgivning om
naturpleje
• At synliggøre de gode eksempler og mulighederne for at udføre professionel naturpleje og derigennem gøre naturpleje mere attraktiv for landmanden
• At øge såvel landmandens som befolkningens bevidsthed om landmandens rolle som naturforvalter
• At sikre forenkling af regler og udvikling af effektive virkemidler.
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4. MÅL
SKABE VIDEN OG BEGEJSTRING FOR NATUR I
ERHVERVET
• Naturen skal italesættes positivt med fokus på faglig viden og begejstring
• Det skal være en naturlig del af det at være landmand at tale om sin natur – med naboer,
kollegaer og rådgiveren
• Landmænd skal være stolte af naturværdierne på deres ejendom og italesætte dem positivt

INDSATS - VI ARBEJDER FOR
• At skabe et bedre vidensgrundlag om natur, så unødig frygt, myter og bekymringer fjernes
• At opbygge viden og sætte fokus på at formidle viden om natur til landmænd og rådgivere på en
lettilgængelig måde med udgangspunkt i nyeste faglige viden
• At vi kan - og skal - omsætte svære og ofte komplicerede regler til et letforståeligt sprog
• At vi løbende giver faglige indspil til de politiske processer, så det sikres, at beslutninger tages
med udgangspunkt i den bedst tilgængelige faglige viden under behørig hensyn til både natur og
produktion
• At der skal ske efteruddannelse af såvel landmænd som landbrugsrådgivere.
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5. MÅL
SIKRE AT DEN NYESTE VIDEN BRINGES I SPIL
• At vi kan og skal omsætte svære og ofte komplicerede regler til et letforståeligt sprog
• Vi skal fastholde og udbygge gode netværk med vidensinstitutioner, myndigheder og praktikere
• SEGES skal være førstevalg, når landbrugsrådgivere og andre relevante interssenter skal indhente
ny viden om natur
• Vi skal igangsætte og deltage i udviklingsprojekter
• Vi skal være attraktive samarbejdspartnere for vidensinstitutioner, myndigheder, landmænd
og landbrugsrådgivningen m.fl., når nye projekter og initiativer skal igangsættes, og viden skal
formidles
• Vi skal være synlige i naturdebatter og faglige fora.

INDSATSER - VI ARBEJDER FOR
• At trække faglig viden om natur op i en større landbrugsfaglig kontekst
• At vi skal blande os i de landbrugs- og naturfaglige diskussioner
• At vi skal være opdateret på ny national og international viden bl.a. ved at deltage i mindst en
national og en international konference om året
• At arrangere studieture til udlandet og deltage i internationale projekter, hvor det er relevant
• At vi løbende sikrer tætte bånd med den lokale rådgivning, bl.a. ved at vi så vidt muligt inddrager
lokale rådgivere i projekter
• At vi skal have fokus på salg af vores faglige viden
• At vi skal tænke i flere og nye formidlingskanaler
• At vi skal bringe vores viden i spil i synergi med andre indsatsområder, f.eks. klima, miljø og
produktion
• At vi skal have rum til at være fagnørder.
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NATUR OG BIODIVERSITET
NATUR ER ET ÅBENT BEGREB UDEN PRÆCIS
DEFINITION
Vi definerer her begrebet natur, som det man ønsker og arbejder for at beskytte og fremme for at
sikre biodiversiteten. Herunder de beskyttede naturtyper, arter og levesteder.

BIODIVERSITET ER DERIMOD VELDEFINERET
For at sikre biodiversiteten er det derfor væsentlig at have fokus på de arter, der er mest akut truede med risiko for at uddø. Mål for biodiversitet handler derfor oftest om at sikre og bevare sjældne og truede arter. Skal mangfoldigheden af arter bevares, er det imidlertid også vigtigt at gøre en
indsats for de arter, der stadig er almindelige, men som er i tilbagegang, fordi deres levesteder er
forsvundet eller forringet.
Danmark har tiltrådt en international konvention (Biodiversitetskonventionen), der sigter mod at
bevare biodiversitet og standse tab af natur inden 2020. I forlængelse heraf har Europa-Kommissionen vedtaget en strategi for at stoppe tabet af biodiversitet og økosystemydelser i EU inden
udgangen af 2020. Som indsats for at stoppe tilbagegangen i biodiversiteten er et af de væsentligste instrumenter gennemførelsen af Naturbeskyttelsesdirektiverne, hvor indsatsen primært skal
ske i Natura 2000-områderne.
Indsatsen for naturen i Natura 2000-områderne er dermed også rygraden i den danske naturindsats, herunder at nå 2020-biodiversitetsmålene. Målene skal nås gennem frivillige tilskudsordninger og via den eksisterende lovgivning som indbefatter EU-lovgivningen (Habitatdirektiv m.m.).
Derudover bidrager en række love og administrationen heraf til Danmarks biodiversitetsindsats,
både inden for og uden for Natura 2000-områderne. Det drejer sig særligt om naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, miljømålsloven, vandløbsloven, husdyrbrugsloven, skovloven,
planloven og lov om nationalparker (MST.dk)
”Ved biologisk mangfoldighed (biodiversitet) forstås mangfoldigheden af levende organismer i alle miljøer, både
på land og i vand, samt de økologiske samspil, som organismerne indgår i. Biologisk mangfoldighed omfatter såvel
variationen inden for og mellem arterne som mangfoldigheden af økosystemer.”
Definition fra FN’s biodiversitetskonvention.
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