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Notat om reguleringsmæssige barrierer for at skabe mere natur 
og vildere naturforvaltning 
 
Dette notat beskriver de mange lovmæssige og andre regulatoriske barrierer, som på den ene 
eller anden måde står i vejen for, at der kan skabes mere natur i Danmark og at forvaltningen 
af den danske natur kan gøres vildere og i højere grad bygge på naturens egne processer.  
 
Notatet vil ikke omhandle de økonomiske barrierer, hverken samfundsmæssigt eller 
privatøkonomisk, ligesom psykologiske, vidensmæssige og strukturelle barrierer heller ikke 
behandles. Notatet vil heller ikke kunne være totalt fyldestgørende, da anvendelsen af arealer 
i skov og i det åbne land i praksis reguleres gennem et væld af love og bestemmelser. Mere 
stedspecifikke reguleringer, som f.eks. fredninger, er ikke behandlet i dette notat, da 
fredningsbestemmelser er mere eller mindre unikke fra fredning til fredning. 

 

Sammenfatning 
Der er mange love og regler som har betydning for hvorledes naturen i Danmark kan udvikle 
sig og skal og kan forvaltes. For at sikre en prioriteret indsats, inddeles de forskellige love og 
regler i tre grupper, alt efter hvor højt en politisk indsats skal vægtes.  
 

Højeste prioritering - RØD 

Ligningsloven – beskatning af naturarealer. Risikoen for en høj grundskyldsbeskatning af 
naturarealer kan være en alvorlig barriere for at skabe mere natur og især for at skabe store 
sammenhængende naturejendomme. Desuden er der behov for økonomiske incitamenter for 
at skabe mere natur 
 
EU-tilskud – Plejegræs og grundtilskud. Reglerne er i dag en alvorlig barriere for en god 
kvalitet af forvaltningen af naturområderne. Mindre rigide regler for plejegræstilskud er derfor 
stærkt påkrævet. Desuden bør plejegræs ikke kunne kombineres med grundtilskud. Hvis der 
indføres en bruttoarealmodel vil det sidste dog ikke være aktuelt. Den økonomiske ramme for 
plejegræs bør også udvides kraftigt hvis man ønsker græsning på et større privat naturareal. 
 
Færdselsloven. Færdselslovens ufravigelige regel om at der ikke være færdes husdyr på 
offentlig vej, vil være en alvorlig barriere for at skabe store sammenhængende naturområder 
med vild græsning. Der bør derfor gives mulighed for dispensation til det generelle forbud. 
 

Middel prioritet – GUL 

Rydningspligten – lov om drift af landbrugsjorder. Kravet om 5 årig rydning af 
vedplanter på alle natur- og landbrugsarealer i det åbne land, er en direkte naturskadelig  
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regel, som bygger på et forældet landskabssyn. Selv om bestemmelsen i dag ikke håndhæves, 
bør den afskaffes ved først givne lejlighed. 
 
Naturfondes mulighed for køb af landbrugsjord - Lov om landbrugsejendomme. Loven 
er i dag i sit bogstav diskriminerende overfor anerkendte naturbevarende fonde, da de i 
modsætning skal have godkendelse til at erhverve landbrugsjord. I praksis er det dog ikke en 
hindring i dag, så det er ikke høj prioritet, men på sigt bør fondene sidestilles med alle andre 
som i dag kan erhverve landbrugsejendomme, blot bopælspligten opfyldes. 
 
Græsning i skov – Skovloven. Som en anakronisme opretholder skovloven i dag et generelt 
forbud mod at holde husdyr i skov, selv om disse for længst er ophørt med at være en trussel 
mod skovdriften. Da der i dag er en generel dispensation til 10 % græsning i skov, og der 
derudover kan gives yderligere dispensation, er ophævelse af forbuddet ikke højeste prioritet, 
men bør alligevel fjernes så snart lejligheden byder sig. 
 
Reglerne for udegående dyr om vinteren – Dyreværnsloven. Reglerne kræver som  
udgangspunkt at der anlægges læskure til udegående husdyr om vinteren. For at der kan 
gives dispensation stilles der i dag strenge krav til arealets muligheder for naturlig ly og læ. 
Det er dels problematisk at der ikke kan gives en forhåndsgodkendelse og dels at der ikke 
administreres ensartet. For heste gælder der endda et racekrav for at dispensere for kravet 
om læskure, mens det for kvæg er ophævet. Det drejer sig først og fremmest om at sikre en 
bedre og mere ensartet kontrol i dialog med Fødevarestyrelsen. 
 
Økologireglerne og lov om udendørs hold af svin. Tilsyneladende er der for økologiske 
landbrug strengere krav til dyr der går ude om vinteren, bl.a. et formelt krav om at der skal 
tilskudsfodres, hvilket ikke er foreneligt med vild græsning. Desuden er det heller ikke muligt 
at holde tamsvin, i modsætning til kvæg og heste, ude hele året uden at de har adgang til 
hytter. Der bør derfor ske en afklaring af reglerne for økologer og en sidestilling med landbrug, 
der ikke er økologisk certificeret. For svin bør der indhentes erfaringer med hold at tamsvin 
under vilde forhold, for at finde ud af hvorledes regelsættet kan indrettes så det tilgodeser 
både dyrevelfærd og naturhensyn.  
 

Lav prioritet - GRØN 

Genopdyrkningsretten – Lov om drift af landbrugsjorder. Selv om genopdyrkningsretten 
af mange opfattes som en favorisering af landbruget, og at den giver dem en urimelig ret til i 
af fremtid at have ret til at genopdyrke arealer med høj naturkvalitet, så er retten en juridisk 
realitet, og den kan kun fjernes mod erstatning. Ifølge kommunale naturmedarbejdere, skal 
man være meget varsom med at røre den, da den i så fald kan komme til at koste rigtig 
mange naturarealer livet. I stedet bør naturværdierne på disse arealer sikres på anden vis, 
f.eks. gennem multifunktionel jordfordeling. 
 
Muligheden for ophævelse af landbrugspligt – Lov om landbrugsejendomme. 
Ansøgninger om ophævelse af landbrugspligt administreres af Landbrugsstyrelsen, som fører 
en meget restriktiv administrationspraksis. Det er så godt som umuligt at få ophævet 
landbrugspligten for på den måde at slippe for bopælskravet. Selv om dette helt sikkert  
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forhindrer private i at købe landbrug og omdanne arealerne til natur, vil det i praksis næppe  
kunne bidrage måleligt til at øge naturarealet hvis praksis ændres, og dels er der næppe politik 
opbakning til at slække på bopælspligten.  
 
Naturbeskyttelsesloven, herunder Naturbeskyttelsesdirektiverne. Selv om 
naturbeskyttelsesloven i sin grundtanke er konserverende, og den derfor opererer med et ret 
statisk naturbegreb og en beskyttelses mod tilstandsændring, som i teorien måske ikke 
stemmer overens med at udlægge arealer til naturlige processer og en dynamisk 
naturforvaltning, så er der i realiteten ikke noget i hverken naturbeskyttelsesloven, eller de 
naturbeskyttelsesdirektiver som loven også rummer, som forhindrer hverken etablering af ny 
natur eller en vildere og mere dynamisk naturforvaltning, f.eks. ved at etablere vild græsning. 
Der er derfor ingen grund til at ændre naturbeskyttelsesloven på dette område. 
 
Græsnings langs vandløb – Vandløbsloven. Vandløbsloven rummer mulighed for at 
vandløbsmyndigheden kan kræve frahegning af vandløb og/eller etablering af vandingssteder, 
hvis der konstateres nedtrædning af brinker og det medfører sedimenttransport i vandløbet. 
Der er dog tale om en mulighed, ikke en pligt, og mange steder sker der græsning i enge uden 
frahegning af vandløb. Det vurderes at bestemmelsen giver god mening og kun bruges når der 
konstateres problemer hvorfor den ikke vil udgøre en barriere for mere og bedre natur. 
 
Regler om øremærker. Kravet om to øremærker på kvæg, og tidsfristerne for isætning af 
øremærker på kalvene, betragtes af mange som en stor byrde i forhold til naturpleje, især hvis 
der er tale om helårsgræsning, hvor dyrene aldrig kommer på stald. Dog er der lempelser, 
som arealer med helårs- eller vild græsning i praksis vil være omfattet af og dels er der lovet 
lempelser i reglerne, som skulle gøre naturpleje med kvæg lettere. Derfor afventes indholdet 
af disse lempelser før det vurderes om der skal gøres en politisk indsats. 
 
Ådsler i naturen – Biproduktsforordningen. Biproduktsforordningen forhindrer i dag at 
ådsler af husdyr, herunder hjorte i dyrehaver, må efterlades i naturen. Det er kun muligt at få 
tilladelse til udlægning af ådsler til ådselsædende fugle, og i husdyrintensive egne må det kun 
ske på særligt godkendte foderstationer. I betragtning af at der faktisk er mange døde dyr i 
naturen, f.eks. som følge af trafik eller anskydninger, og at der er tale om en forordning som 
har direkte retsvirkning, vurderes det at det ikke vil være forsvarligt at bruge ressourcer på 
prøve at ændre mulighederne for at efterlade ådsler af store dyr i naturen, set i forhold til 
andre og langt mere betydende barrierer for mere og vildere natur i Danmark.  
 

 

Gennemgang af love og regler 

Ligningsloven - Beskatning af naturarealer 

Arealer som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 er normalt underlagt de gunstige 
beskatningsregler der er for landbrugsejendomme, gennem Vurderingslovens § 14, den 
såkaldt Bondegårdsregel. Loftet for grundskylden for landbrugsejendomme er 7,2. Er 
ejendommen, som naturarealet hører til, ikke omfattet af bondegårdsreglen, f.eks. fordi det er 
et parcelhus, beskattes arealet dog efter den normale grundskyldspromille, som ligger mellem  
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16 og 34. Hidtil har grænsen mellem et landbrug og et parcelhus ligget på 5,5 ha, men fra 
2021 foretages der en vurdering af den landbrugsmæssige aktivitet. Således kan selv ret store 
ejendomme fremover blive ramt af den høje grundskyld, hvis arealet ikke anvendes til 
decideret landbrug. Dette kan for mange, der ønsker at udlægge deres ejendom til natur, blive 
en alvorlig økonomisk barriere. Hvorvidt det vil blive betragtet som landbrug, hvis der på en 
større ejendom udlægges betydelige arealer, eller hele ejendommen, til ekstensiv eller vild 
græsning, er uafklaret. Hvis sådanne ejendomme efter de nye regler vil blive beskattet efter 
den høje grundskyldspromille, vil det have alvorlige konsekvenser for at privatpersoner for 
alvor vil bidrage til at forøge naturarealet. Det bør derfor afklares, hvorledes 
skattemyndighederne vil håndtere den nye vurderingspraksis i forhold til naturarealer eller 
landbrugsarealer som ekstensiveres. 
 
Hvis det for alvor skal blive attraktivt for private at øge naturarealet, er det nødvendigt at se 
på de økonomiske rammer og det virker absurd, hvis staten på den ene side ønsker at styrke 
biodiversiteten, og på den anden side fastholder og endda øger beskatningen af naturarealer, 
som det ikke vil være muligt at få et økonomisk afkast af. DN bør derfor arbejde seriøst for at 
det bliver en del af regeringens biodiversitetspakke, at de økonomiske incitamenter for at 
skabe mere og bedre natur øges. Dette skal både omfatte tilskud og beskatningsregler. 
 

Løsning: 

Beskatningen af arealer omfattet af Naturbeskyttelsesloven, eller hvor ejerne accepterer 
restriktioner som skal sidestilles med naturbeskyttelseslovens beskyttelsesniveau, bør udfases. 
Et trin på vejen til dette kan være at disse arealer altid beskattes efter den samme 
grundskyldspromille som landbrug. 
 
Behov for indsats: Rød. Høj prioritet da det kan være en alvorlig barriere for at skabe mere 
natur. 

 

Regler for tilskud til plejegræs og grundtilskud 
Tilskudsordningen Plejegræs under landdistriktsprogrammet er i dag en væsentlig 
forudsætning for opretholdelse af afgræsning af de fleste naturarealer. I 2019 var der tilsagn 
for ca. 95.000 ha under ordningen. 
 

Støttebeløb 

Der opereres med fire støttesatser, alt efter om der søges grundtilskud og om der afgræsses 
eller tages slet. 
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Årligt tilskud pr. ha Med afgræsning Med slet 
Med grundbetaling (+ 2.000 
kr.) 1.650 kr. 850 kr. 

Uden grundbetaling 2.600 kr. 1.050 kr. 
 
Tilsagn giver for en 5-årig periode. Tilskud prioriteres til arealer hvor der findes en HNV score 
på 5 eller derover, arealer i Natura-2000 og til gentegning af tidligere aftaler. Der er derfor i 
høj grad der samme arealer som for tilskud og der er ikke midler til en udvidelse af arealet  
 

Problemer med tilskudsordningen 

Ordningen med tilskud til plejegræs rummer flere problemstillinger, som bør løses, for at 
denne ordning kan leve op til sit formål: 
 

Manglende midler 

Med de nuværende støttesatser er der god mulighed for en fornuftig driftsøkonomi ved 
naturpleje, hvis man modtager tilskud til plejegræs. Problemet er snarere, at der faktisk er 
behov for at få afgræsset langt større arealer end der er midler til i ordningen. Således er der 
høje krav til HNV score på de arealer der ansøges om og der bliver stort set kun givet tilsagn 
til arealer i Natura 2000 og til gentegning af udløbne aftaler. Hvor stort det reelle behov er for 
et tilskud som plejegræs, er der ikke nye opgørelser over, men det har tidligere været 
skønnet, at der er ca. 150.000 ha § 3 natur, der er uplejet og som har behov for afgræsning 
for at kunne bevare naturkvaliteten. 
 

Grundbetaling 

Det er et naturmæssigt problem, at det er muligt at få grundbetaling til naturarealer. Når der 
fås grundbetaling gælder GLM reglerne, som siger at arealerne skal holdes i god 
landbrugsmæssig stand og der er et årligt aktivitetskrav på arealet. Dette forhindrer at der 
etableres buske og krat på et areal og heterogene partier med f.eks. langt græs accepteres 
ikke. Ofte vil landmanden også ligge på den sikre side af reglerne for ikke at få træk i støtten 
og evt. sanktioner, hvorfor der generelt afslås maskinelt hvor der er den mindste tvivl om 
arealet. Støtten kan heller ikke kombineres med vintergræsning, da kontrollen af 
plantedækket finder sted i september, så det der skulle være dyrenes føde vinteren igennem, 
bliver slået af, af hensyn til kontrollen.  
 

Bureaukrati 

Et væsentligt problem med at modtage tilskud til plejegræs er det medfølgende bureaukrati. 
De detaljerede regler og den nidkære kontrol skyldes i høj grad at der er tale om EU midler og 
frygten for underkendelse af en støtteordning og idømmelse af en bod er tilsyneladende meget 
styrende for ordningens udformning. Tag f.eks. denne tekst, som beskriver hvad du som  
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landmand bør gøre hvis vegetationen på dit areal ændrer karakter: ” Tæt krat, brombær, høje 
tagrør og lignende kan brede sig på dine arealer. Det er vigtigt, at arealer, som dine dyr ikke 
kan afgræsse, er under 100 m2. Der må dog være områder på under 500 m2, der ikke kan 
afgræsse, hvis de tilsammen med områder under 500 m2, der ikke plejes, ikke udgør mere 
end 10 %. Sørg for at holde dem under denne grænse ved hjælp af slåning, afpudsning eller 
intensiv afgræsning i folde”. Denne tekst forklarer egentlig meget godt, hvorfor plejegræs ofte 
ikke medfører forbedret naturkvalitet! Det bliver så helt grotesk, når man sammenholder med 
formålet med ordningen som det er formuleret i vejledningen til ordningen: ”Formålet med 
ordningen er at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten, med afgræsning 
eller slæt, i de prioriterede områder”. 
 
En del af bureaukratier er også at det ikke er muligt at ændre eller konvertere et allerede 
indgået tilsagn. Den eneste måde man kan gøre det er at opsige en aftale og betale allerede 
udbetalt støtte tilbage. I praksis betyder dette at dyreholdere som plejer mange naturarealer, 
har et væld af forskellige aftaler, men forskellig løbetid og forskellige krav til hvor meget der 
skal afgræsses, hvordan der skal kontrolleres o.lign. Dette er rent ud sagt et bureaukratisk 
helvede. Det ideelle ville være at tidligere indgåede tilsagn kan konverteres til de seneste 
regler, hvis ansøger får en ny aftale på dele af sit areal, så aftalerne har samme regelsæt. 
Dette vil mindske risikoen for fejl med der af følgende straf og træk i støtte. Hvis dette kan 
undgås, vil det kunne forhindre unødige og naturskadelige aktiviteter, som slåning af 
vegetation i august eller overgræsning. 
 

Løsning: 

Der er behov for en lang række forbedringer, hvis tilskudsordningen til plejegræs for alvor skal 
kunne leve op til sit formål om at styrke biodiversiteten. Helt afgørende vil det være at få 
flyttet kontrollen med plantedækket til det tidlige forår, så man undgår overgræsning og 
slåning mens der stadig er insekter fremme. Desuden vil det være nødvendigt med en 
væsentlig større pulje, hvis man forestiller sig at private i stor stil skal bidrage til at få god 
forvaltning af naturen. En løsning kunne også være at Naturstyrelsen ikke selv søger på sine 
arealer.  
 
Dernæst bør støtten indrettes således at den ikke kan kombineres med grundbetaling. 
Støttesatsen reguleres tilsvarende. På den måde forhindres det at plantedækkereglerne og 
aktivitetskravet for grundbetalingen er med til at undergrave biodiversitetshensynet. 
Og endelig bør man være langt mindre rigide i vurderingen af arealerne og acceptere at 
hensyn til biodiversitet kræver struktur og diversitet med træer og buske. Der bør lægges 
langt mere vægt på viden om biodiversitet i uddannelsen af kontrollørerne og i 
kontrolinstruksen.  
 
Behov for indsats: Rød. Bør have høj prioritet, både med hensyn til de rigide regler for 
plantedække, at adskille tilskud og grundbetaling og for den generelle økonomiske ramme for 
tilskud til plejegræs. 

 

 

mailto:tny@dn.dk
http://www.dn.dk/


BILAG 5-2 
 
Dato: 16. april 2020 
Til: Hovedbestyrelsen på mødet d. 24. april 2020 
Sagsbehandler: Thyge Nygaard, tny@dn.dk, 31 19 32 55 
 

Danmarks Naturfredningsforening •  Masnedøgade 20 • 2100 København Ø 
+45 39 17 40 00 • www.dn.dk • dn@dn.dk 

 
Færdselsloven 
I færdselsloven er der i dan en bestemmelse, som kan blive et stort problem når der skal 
etableres større græsningsområder og disse kommer til at omfatte offentlig vej. I § 88 står der 
således: Ingen må lade heste, kreaturer m.v. færdes på vej, uden at de er forsvarligt 
bevogtet. De må ikke tøjres således, at de kan nå ind på vejen. Såfremt de ikke er tøjret, skal 
de være adskilt fra vej ved forsvarlig indhegning. 
 
Med tanke på det meget tætte vejnet der findes i Danmark i dag, kan det være svært at finde 
større naturarealer, som kan hegnes til f.eks. vild græsning. Det besynderlige er, at der i dag 
faktisk findes naturarealer, f.eks. Vesterlyngen, hvor igennem der går offentlig vej, uden at 
dette er et problem. I Lille Vildmose er der i dag en gennemkørende vej hvor der er udsat 
elge. Da elge ikke er husdyr er dette ikke i strid med loven, men det udstiller, hvor grotesk 
reglen er, da elge er langt farligere for biltrafikken end kvæg ville være.  
 

Løsning:  

Egentlig er paragraffen forældet, da den er opstået i en tid hvor der var græssende dyr overalt 
i det åbne land. Omvendt skal det et eller andet sted være en regulering som sikrer at husdyr 
ikke løber rundt på vejene. En løsning kunne være at give kommunerne mulighed for at 
dispensere i særlige tilfælde, f.eks. i større naturprojekter. 
 
Behov for indsats: Rød. Høj prioritet. Der skal tages kontakt til Miljøministeren og 
transportministeren for at gøre dem opmærksom på problemet.  
 

Lov om drift af landbrugsjorder 

Lov om drift af landbrugsjorder regulerer anvendelsen af landbrugsjord, bl.a. for at sikre 
jorden som en dyrkningsmæssig ressource. Loven omfatter alle ubebyggede arealer i det åbne 
land. Loven indeholder også bestemmelser til bekæmpelse af uønskede plantearter (flyvehavre 
mm.). 
 

Rydningspligten – Lov om drift af landbrugsjorder 

Da loven blev udskift fra landbrugsloven, forsøgte man også at bruge den til at forhindre 
tilgroning af lysåbne naturarealer. Derfor er det i lovens § 5 anført, at alle arealer som er 
omfattet af loven, og hvor det på anden måde er lovligt at plante træer og buske, at arealerne 
skal ryddes for opvækst af træer og buske hvert 5. år. Undtager er arealer som er for våde 
eller stejle, eller på anden måde utilgængelige for færdsel med maskiner. Såfremt loven følges 
vil der være en stor hindring for mulighederne for at skabe naturlig skov og i det hele taget 
mere diverse naturarealer. Til gengæld er loven så vidt vides aldrig blevet håndhævet og bliver 
mange stedet ignoreret. Men den er stadig gældende og der bør derfor arbejdes for at få 
denne paragraf slettet hurtigst muligt.  
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Naturfondes mulighed for køb af landbrugsjord - Lov om landbrugsejendomme 

Loven regulerer ejerskabet af landbrugsjord og landbrugsejendomme. Loven har kort sagt det 
formål at sikre at landbrugsjord bruges til landbrug. I praksis vil matrikler i det åbne land være 
omfattet af loven, når der er noteret landbrugspligt på arealet. Tidligere var der knyttet et 
uddannelseskrav til ejerskabet af landbrugsejendomme, men i dag er det alene bopælskravet 
som skal opfyldes for at eje en landbrugsejendom. Stort set alle kan derfor købe en 
landbrugsejendom, blot de er i stand til at opfylde bopælspligten. De eneste der ikke frit kan 
købe landbrug, er naturbevarende fonde, som er reguleret i lovens § 24. For at 
naturbevarende fonde kan erhverve landbrugsejendomme eller jord, skal de være 
forhåndsgodkendt af ministeren og der gælder helt særlige regler omkring adgang mm. 
Desuden kan de arealer som en godkendt fond kan erhverve også begrænses gennem § 24 
stk. 7. Reglerne er på sin vis diskriminerende i forhold til naturbevarende fonde, når man 
tænker på at alle andre, selv udenlandske selskaber og investeringsfonde, kan opkøbe 
landbrugsejendomme, blot de kan opfylde bopælskravet, men regler forhindrer dog også at 
man kan misbruge et begreb som naturbevarende fonde, om end kravet om godkendelse 
burde kunne forhindre et sådan misbrug.  
 
Behov for indsats: Gul. Hvorvidt loven på dette punkt er en hindring for at der kan skabes 
mere natur, er svært at give et klart svar på. Man kan sige, at den ikke har forhindret Aage V. 
Jensens fonde i alt opkøbe Filsø, ligesom den tilsyneladende heller ikke begrænser en ny og 
mindre aktør, Kaj Kjær Flora og Fauna. Derfor vil en ændring loven, så forfordelingen af 
naturbevarende fonde fjernes, ikke have høj prioritet. 

 

Græsning i skov -Skovloven 
Da Skovlovene blev indført i 1805 og frem, var et at målene at beskytte nyopvækst i skovene 
mod hård afgræsning fra husdyr. Selv om det i dag er mange år siden der var økonomi i at 
lade dyrene finde deres føde i skoven, er forbuddet mod dyrehold i fredskov opretholdt i 
Skovlovens § 8. Da det biologisk set er til gavn for biodiversiteten, at der er 
græsningsdynamik i skovene, blev det i 2004 indført en generel dispensation for forbuddet i § 
8, ved i § 9 stk. 1 at indføre en bestemmelse om at græsning (og stævningsdrift) kan udgøre 
op til 10 % af skovens areal. Ønsker en skovejer afgræsning af en større andel, er der i § 38 
giver mulighed for at Miljø- og fødevareministeren kan dispensere for § 8, når særlige grunde 
taler for det. I praksis er det Miljøstyrelsen som skal give en dispensation. 
 
Når der hegnes til skovgræsning skal der tages højde for at der i naturbeskyttelseslovens § 23 
stk. 2 er forbud mod usædvanlige hegn i skove. Der kan søges om dispensation hvis formålet 
med hegningen er hensyn til biodiversiteten. Et af formålene med denne paragraf er at 
forhindre etablering af dyrehaver. Hvis er hegn omkring en skov, eller hvor en hel skov er en 
del af en større hegning, er indrettet så hjortevildt kan passere hegnet, vil det ikke være at 
betragte som usædvanligt hegn eller en dyrehave. 
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Løsning:  

Egentlig burde forbuddet i § 8 fjernes ved næste revision af skovloven, da der ikke er nogle 
økonomiske incitamenter til at lade dyr græsse i fredskov. Hvis opretholdelsen af forbuddet 
skyldes et ønske om at der ikke etableres dyrehaver for jagt, er dette i reelt reguleret gennem 
naturbeskyttelseslovens § 23 stk. 2.  
 
Behov for indsats:  Gul. Da der allerede er mulighed for 10 % skovgræsning, og der kan 
søges dispensation hvis der ønskes en højere afgræsning, er en ophævelse af skovlovens § 8 
ikke det mest presserende i forhold til andre barrierer for mere og bedre natur. Men hvis 
skovloven på et tidspunkt alligevel af revideres, bør der arbejdes på at få forbuddet ophævet.  

 

Regler for udegående dyr om vinteren - Dyreværnsloven 
Ifølge dyreværnsloven skal dyr behandles omsorgsfuldt og sikres mod vejr og vind i 
overensstemmelse med deres behov. Normalt betyder det at der skal etableres læskur på et 
græsningsareal, hvor alle dyr har adgang til tørt leje og kan ligge ned samtidig. Dyrene skal 
tilses af dyrlæge mindst en gang årligt og de skal i øvrigt tilses jævnligt, om end ikke 
nødvendigvis dagligt. Dyrene skal holdes i passende huld. Reglerne om læskur kan fraviges, 
hvis de naturlige forhold vil yde samme beskyttelse. Dette kan være kuperede arealer, hvor 
der er tæt bevoksning. I større indhegninger med vild græsning skal det derfor sikres at der er 
passende partier med krat eller skov. 
 
Der er for kvægs vedkommende ikke krav til bestemte racer, blot skal dyrene være robuste og 
som eksempel nævnes racerne Angus, Galloway, Skotsk Højland og Hereford.  For heste er det 
krav at hestene er af racerne Islænder, Exmoor, Konik, Przewalski eller Shetland og at der er 
tale om 7/8 racerene dyr, såfremt reglerne om læskur kan fraviges. 
 
Vurderingen er at reglerne for udegående dyr i det store hele er relevante og velfungerende. 
Desværre kan der ikke gives forhåndsgodkendelse til et areal, så det er til enhver tid lodsejers 
eller ejers ansvar at dyreholdet er forsvarligt, men vil det altid være ejeren som i sidste ende 
er ansvarlig og som skal være i stand til at vurdere forholdene for dyrene, f.eks. ved 
usædvanlige klimaforhold. De dyr der anvises eller er krav om for at undgå læskure er i 
forvejen de dyr som er relevante til helårs- eller vild græsning, så heller ikke her er reglerne 
en barriere. Hvis man skal pege på en barriere, vil det ligge i de vurderinger som de enkelte 
kontrollører anlægger. 
 

Løsning: 

Reglerne bør forbedres på få punkter. Dels handler det om at sikre at kontrollørerne har den 
nødvendige viden og at den kan virke løsningsorienteret i problemsituationer. Man kan også 
pege på racekravet for vintergræssende heste uden læskur, da der findes andre racer som 
besidder samme egenskaber som de nævnte. Og så bør der ses på en mulighed for at ensarte 
kontrollen og sikre at kontrollørerne har den nødvendige erfaring i forhold til helårs- eller vild 
græsning. 
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Behov for indsats: Gul. Middel prioritet. Skal reglerne forbedres skal dette først og fremmest 
ske gennem en dialog med Fødevarestyrelsen.  

 

Økologiregler og lov om udendørs hold af svin. 
I økologireglerne for kvæg, heste og svin, står der omkring udegående dyr i vinterperioden, at 
dyrene skal være i godt huld og ”Du skal tildele supplerende foder, så dyrene opretholder det 
gode huld”. Der henvises i vejledningen til Økologiforordningens artikel 14, stk. 1 litra d, nr. ii 
(ernæringsmæssigt behov).  Hvorvidt dette skal tolkes som om der på økologiske arealer med 
vild græsning, altid skal suppleringsfodres i vinterperioden, er usikkert. Spørgsmålet har været 
forelagt Tove Serup, SEGES Økologi, som tolker reglerne således at suppleringsfoder kun er et 
krav hvis dyrenes ikke kan holde huld. Hun understregede dog, at det i sidste ende altid vil 
være en konkret vurdering i det enkelte tilfælde som er afgørende. Der bør søges en afklaring 
på spørgsmålet, enten i Landbrugsstyrelsen, eller gennem et spørgsmål til ministeren i MOF. 
I forbindelse med brug af (tam)svin til vild græsning, gælder der regler både for det økologiske 
svinehold og generelt for udendørs hold af svin. Det er tydeligt at man aldrig havde forestillet 
sig brug af tamsvin i naturforvaltningen, da disse regler blev udformet, og helt generelt er der 
behov for at tilpasse regelsættet så det kan rumme brug af svin ved vild græsning. 
 
Der er således meget specifikke regler for indretning af hytter til svin. I økologireglerne er det 
også meget klart, at der skal være hytter, når dyrene er ude om vinteren. I regler står der 
specifikt følgende: ”Når du holder svin udendørs, skal de holdes i hytter, herunder farehytter, 
blikhytter, telte eller lignende opstaldning. Du skal sikre dig, at hytterne er så store, at alle dyr 
kan ligge ned samtidig, og at alle dyr har fri passage ind og ud af hytten. Lejearealet skal 
være dækket af halm eller lignende materiale, så dyrene kan ligge tørt og lunt under alle 
vejrforhold”.  
 
Der er i reglerne omkring svin ikke givet mulighed for at fravige krav om hytter/læskure, 
således som der er ved heste og kvæg.  
 

Løsning:  

Det bør afklares hvorledes reglerne for suppleringsfordring af husdyr om vinterens skal tolkes 
for økologiske arealer.  
 
Med hensyn til krav om hytter til svin om vinteren, skal der en ændring af reglerne til, for at 
dette kan fraviges. Det kunne f.eks. være ved at skrive mulighed for dispensation ind i lov om 
udendørs hold af svin og i økologireglerne. Disse kunne f.eks. være betinget at godkendelse af 
arealerne og mulighed for på anden måde at give dyrene ly og tørt leje og gennem krav til 
valg af race. Regelsættet gælder ikke for hold af vildsvin, så disse kunne være en mulighed, 
men disse stiller i stedet store krav til hegning, således at reglerne for dyrehaver træder i 
kraft. 
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Behov for indsats: Gul.  
 

Genopdyrkningsretten – Lov om drift af landbrugsjorder 

Genopdyrkningsretten findes i lovens § 6, hvor der står:  En ejer eller bruger kan anmelde et 
areal, der ikke er beskyttet efter § 3 i lov om naturbeskyttelse, som halvkulturareal eller 
udyrket areal til kommunalbestyrelsen. Ejeren eller brugeren opnår derved ret til at 
genopdyrke arealet, uanset at arealet i mellemtiden måtte komme til at opfylde kriterierne for 
§ 3-beskyttelsen, medmindre kommunalbestyrelsen inden 4 uger efter anmeldelsen har oplyst 
ejeren eller brugeren om, at arealet allerede er beskyttet. 
 
Genopdyrkningsretten blev indført efter ophøret at braklægningen, for at forhindre unødig 
opdyrkning af marginale brakarealer. Først var den gældende for 10 år, men den er siden gjort 
uendelig.  
 
Der er delte meninger om betydningen af genopretningen. På den ene side har reglen helt 
sikkert forhindret oppløjning af natur, som ellers ville være sket for at opretholde 
landbrugsstøtte eller for at undgå § 3 registrering og dermed (teoretisk) afkast af 
ammoniakafstandskrav, i forhold til udvidelser af husdyrbrug. På den anden side virker det 
grotesk, at arealer med god naturkvalitet som er anmeldt med genopdyrkningsret, aldrig vil få 
den beskyttelse som en § 3 registrering trods alt medfører. Derfor bør DN i princippet arbejde 
for at genopdyrkningsretten bliver ophævet, men vi skal tænke og godt om for at den ikke vil 
medføre en massiv genopdyrkning, enten i protest eller af frygt for restriktioner. Hvis 
arealerne skal være med til at styrke den eksisterende natur, vil det nok også være fair i 
forhold til landmændenes retsbevidsthed, at konvertering af arealer sker i en mere kontrolleret 
proces, f.eks. ved en multifunktionel jordfordeling. 
 
Behov for indsats: Grøn. Set i forhold til risikoen for oppløjning, bør der findes andre måder 
at sikre naturkvaliteten på arealer anmeldt med genopdyrkningsret. 
 

Muligheden for ophævelse af landbrugspligt – Lov om landbrugsejendomme 

DN har i de seneste år modtaget flere henvendelser fra privatpersoner, som bliver forhindret i 
at erhverve landbrugsjord til at skabe natur på, på grund af bopælspligten, eller som ikke kan 
få ophævet landbrugspligten, så de ikke skal opfylde bopælspligten. Dette grunder i høj grad i 
lovens formål, specifikt § 1 stk. 3, som siger at lovens skal tilgodese bosætning og udvikling i 
landdistrikterne. I praksis betyder dette, at privatpersoner ikke kan købe landbrugsejendomme 
og omdanne dem til natur, men mindre de opfylder bopælspligten, enten selv eller ved at få 
andre til at bebo ejendommen. Den restriktive administration af loven, bunder i høj grad i at 
man ikke ønsker at udlændinge kan købe et landbrug uden at tage bopæl på ejendommen, 
men i og med at man så i stedet kan få andre til at opfylde bopælspligten gennem et lejemål, 
virker dette værn ikke særligt effektivt. Under alle omstændigheder vil landbrugspligten og 
den deraf følgende bopælspligt betyde at det kun er landmænd, staten og naturbevarende 
fonde, som i realiteten kan omdanne landbrugsjord til natur. Men samtidig virker det ikke som 
om der er en stor politisk vilje til at ændre på dette og volumenmæssigt vil privates mulighed 
for at købe landbrug som omdannes til natur, næppe tage et særligt stort omfang og det vil  
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derfor næppe kunne bidrage måleligt til at styrke biodiversiteten. Desuden er det ikke loven i 
sig selv som er det største problem, men hvorledes den bliver administreret af de 
embedsmænd som administrerer reglerne.  
 
Behov for indsats: Grøn. Ikke prioriteret. Selv om reglerne i dag er bremser privates 
muligheder for at etablere naturejendomme uden bopælspligt, vurderes det ikke at dette har 
nogen nævneværdig betydning for at øge naturarealet. Anbefalingen er derfor at en ændring 
af lov om landbrugsjorder ikke prioriteres, men at administrationspraksis følges. 

 

Naturbeskyttelsesloven, herunder Naturbeskyttelsesdirektiverne 
Naturbeskyttelsesloven er grundlæggende konserverende. Naturdirektiverne 
(Fuglebeskyttelsesdirektivet, habitatdirektivet og vandrammedirektivet) indebærer for 
habitatdirektivets og vandrammedirektivets vedkommende at der skal fastsættes bindende 
målsætninger om opnåelse eller sikring af hhv. ”Gunstig bevaringsstatus” og ”god økologisk 
tilstand”. Kun Vandrammedirektivet sætter imidlertid i dag mål, der er tidsfastsatte. Den 
udmøntende danske lovgivning drejer sig først og fremmest om at sørge for at det ikke bliver 
værre end det er, hvilket giver sig udtryk gennem forbuddet mod tilstandsændringer i de 
naturarealer som er defineret af naturbeskyttelsesloven. Forbuddet mod tilstandsændring af 
naturtyper er udtrykt i lovens § 3, som omfatter de lysåbne naturtyper, søer og vandløb. 
Derfor skal der søges om dispensation hos kommunen hvis der påbegyndes græsning eller 
høslæt i et § 3 område, som ikke har være udnyttet. I praksis er dette dog en formsag for 
aktiviteter som vil gavne naturkvaliteten.  
 
For arealer omfattet af klitfredningen er der i § 8 ligeledes forbud for tilstandsændringer og der 
er endda specifikt forbud mod hegning og græsning. I § 8a undtages landbrugsmæssig drift 
dog fra forbuddet mod hegning og græsning, hvilket kan virke noget besynderligt, da al 
græsning reelt er landbrugsmæssig drift. Det er også muligt at søge om dispensationer fra 
klitfredningen, som administreres af Kystdirektoratet. 
 
I Natura 2000 områder skal der efter naturbeskyttelseslovens § 19b, foretages en 
konsekvensvurdering af aktiviteter, som er oplistet i lovens bilag 2. Undtaget herfra er dog 
aktiviteter som er reguleret gennem § 3, § 8, § 15 (strandbreder) eller skovlovens § 28. En af 
de aktiviteter som er nævnt i bilag 2 stk. 9) er: Væsentlig ændring inden for kort tid i 
græsningsintensitet, herunder ophør med græsning eller høslet. Hvorvidt en kommune vil 
vurdere om en aktivitet skal have dispensation efter lovens almindelige beskyttelse, eller om 
der skal foretages en konsekvensvurdering efter § 19b, vil i princippet blive afgjort af 
kommunen. Det vurderes dog ikke at dette på nogen måde vil være en hindring for at 
iværksætte naturplejeaktiviteter, herunder helårsgræsning eller vild græsning, hvorfor det 
skønnes at der ikke er noget akut behov for at ændre lovens bogstav på dette område. Så 
længe der er en lovmæssig beskyttelse af et naturområde, vil det være svært at komme uden 
om at den ansvarlige myndighed skal kunne foretage vurdering af de planlagte aktiviteter. 
 
Naturbeskyttelseslovens § 19 d indebærer at kommunalbestyrelsen skal pålægge ejeren af en 
ejendom i eller uden for internationale naturbeskyttelsesområder den drift eller de andre 
foranstaltninger, der er nødvendige for at realisere Natura 2000-planen, hvis der ikke kan  
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indgås aftale på rimelige vilkår. Kommunen skal imidlertid afholde udgifterne til det, hvis 
staten ikke på forhånd har givet tilsagn om medfinansiering (§ 19 h stk 2). Bestemmelsen i § 
19 d er DN bekendt ikke hyppigt anvendt og der kan derfor være anledning til bekymring for, 
om der kan ligge en barriere i at kommunerne kan risikere at skulle betale for sådanne pålæg. 
For Natura 2000 områderne udarbejdes ”Natura 2000 Planer” med ophæng i Habitatdirektivets 
artikel 6.1. Disse planer indebærer (jf. direktivets artikel 6.3) at man heri kan afveje 
modstridende natur- og naturplejeinteresser uden separat konsekvensvurdering og uden at 
komme i konflikt med direktivets bestemmelser. Disse bestemmelser omfatter både habitat- 
og fuglebeskyttelsesområder (jf. habitatdirektivets artikel 7). Der er således ikke i Natura 2000 
områderne (hverken habitat- eller fuglebeskyttelsesområder) en barriere for lokalt at 
iværksætte tiltag for en given naturtype eller art, på bekostning af hensyn til andre, som kan 
udgøre en barriere for naturpleje.  
 
Behov for indsats: Grøn. Ikke behov for indsats da loven i dag ikke er nogen hindring for 
mere og bedre natur. 

 

Græsning langs vandløb - Vandløbsloven 
I vandløbslovens § 29 står der: Benyttes arealer ved vandløb til græsning for løsgående 
husdyr, kan vandløbsmyndigheden påbyde, at bredejerne anbringer og vedligeholder 
forsvarligt hegn, og at vandingssteder skal graves uden for vandløbets profil og frahegnes 
dette. 
 
Reglen sigter både på at beskytte vandløbet mod kraftig optrædning brinkerne af drikkende 
dyr eller dyr som krydser vandløbet, men om dette vil være en barriere for forvaltningen af et 
areal, afhænger af de konkrete forhold på stedet. Det vil være helt op til 
vandløbsmyndigheden, som er kommunen, at vurdere hvorvidt det vil være nødvendigt at 
frahegne vandløb. Da der ikke er tale om en hegningspligt, vil det være myndigheden som skal 
reagere, såfremt den finder at der er behov for frahegning eller etablering af vandingssteder. 
På mange engarealer er der i dag ingen frahegning af vandløbene, især ikke hvis vandløbet 
ikke er nedgravet. Kommunen har også mulighed for at påbyde etablering af vandingssteder 
og overgange, så vandløbet sikres mod optrædning og sedimenttransport. Det vurderes, at 
vandløbsloven her ikke udgør nogen barriere for etablering af mere natur og bedre forvaltning. 
Stejlt nedgravede vandløb bør under alle omstændigheder frahegnes af hensyn til dyrenes 
sikkerhed og risikoen for nedskridning af jord. 
 
Behov for indsats: Grøn. Ikke behov for indsats. 

 

Regler om øremærker 
Reglerne for øremærker er givet i Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af 
kvæg, svin, får eller geder. Kvæg skal altid bære to øremærker og kalve skal mærkes senest 
20 dage efter fødslen. Svin skal mærkes med øremærke eller skinketatovering når de forlader 
besætningen. Heste skal ikke øremærkes. 
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For kvæg i naturplejebesætninger er der mulighed for at få dispensation for mærkningsfristen 
til kalvene er 6 måneder. Der skal søges om dispensation hos fødevarestyrelsen ud fra 
følgende betingelser:  
 
• Det primære formål med at holde kvæg på området er naturbeskyttelse 
• Området skal være ejet eller drevet af det offentlige med naturpleje for øje og/eller i 
privateje og afgræsset under godkendt ordning med naturpleje for øje 
• Området skal være præget af betydelige naturlige ulemper, der medfører, at dyrene har 
reduceret fysisk kontakt med mennesker 
• Dyrene er ikke vant til regelmæssig kontakt med mennesker og udviser stærkt aggressiv 
adfærd ved isætning af øremærker 
• Området skal have en størrelse af minimum 40 ha. 
• Der skal være tale om ekstensiv drift, og dyretætheden skal derfor være under 0,5 dyr pr. 
ha  over 12 måneder. 
• Området skal være forsvarligt indhegnet, så umærkede dyr ikke kan passere ud fra området 
• Øremærkerne skal senest anbringes på kalven, når den er seks måneder gammel. Hvis 
kalven, inden den er seks måneder gammel, forlader området, skal den mærkes ved denne 
lejlighed 
• Hvis fristen på 6 måneder ikke overholdes, skal kalv og moder DNA-testes for at fastlægge 
korrekt slægtskab. 
Arealer til vild græsning vil i praksis altid kunne opfylde disse kriterier. Desuden forlyder det at 
der arbejdes på at lempe reglerne yderligere. Det vurderes derfor, at reglerne for 
øremærkning ikke er en stor barriere, om end de giver ekstra arbejde i det daglige. Da 
reglerne er bestemt af EU forordninger, som har ophav i kravene til sporbarhed, vil det ikke 
være realistisk at forestille sig at arealer med vild græsning ville kunne fritages for reglerne for 
øremærkning.  
 
Behov for indsats: Grøn. De lovede lempelse bør afventes før det igen vurderes om de er 
tilstrækkelige til at sikre at de ikke udgør en barriere for store naturprojekter med helårs- eller 
vild græsning. 
 

Ådsler i naturen - Biproduktsforordningen 
Døde produktionsdyr skal bortskaffes efter reglerne i forordningen om animalske biprodukter. 
På naturareal er der ikke krav om etablering af kølerum til kadavere! Men døde dyr skal 
transporteres til nærmeste vej, så de kan afhentes. Kun undtagelsesvist kan denne regel 
fraviges, f.eks. hvis dyret er stærkt nedbrudt eller ligger på et utilgængeligt sted. I praksis 
accepteres et mindre antal ”bortkomne” dyr på større naturarealer. 
 
Ifølge forordningens artikel 14, er det muligt at give tilladelse til udfodring af hensyn til 
biodiversitet, primært ådselsædende fugle. Udfodring uden for godkendte foderstationer må 
dog ikke ske i områder med intensiv husdyrproduktion, hvilket formodes at udelukke 
størstedelen af Danmark. 
 
Samlet set betyder dette at døde produktionsdyr ikke accepteres i naturen og slet ikke i 
Danmark. Hjortevildt på den fri vildtbane er ikke omfattet af reglerne, men i dyrehaver 
betragtes hjortevildt som produktionsdyr som husdyr og er her omfattet af reglerne.  
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Med tanke på antallet af trafikdræbte og anskudte dyr, som dør uden at blive fundet og 
fjernet, kan det næppe påstås, at der ikke findes ådsler i naturen, ligesom man heller ikke kan 
påstå at bestandene af ådselsædende fugle som Rød Glente, ravne og ørne, er i tilbagegang, 
så det er nok et åbent spørgsmål, hvor alvorlig manglen på store ådsler i naturen reelt er.  
 
Behov for indsats: Grøn. At få ændret forordninger er ikke lige noget man lige gør. Selv om 
det er ønskeligt at få lempet reglerne vil det kræve en meget stor indsats. Ådselsæderne må 
nøjes med ådsler af vilde dyr.    
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