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DN’s arbejde med erstatningsnatur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sagens kerne 
HB har ønsket at drøfte DN’s arbejde med erstatningsnatur.  
 
HB blev præsenteret for et første udkast til en DN-politik på mødet i juni, og havd en række ønsker til 
justeringer, herunder: 

• en præcisering af begrebet ”erstatningsnatur” 
• en mere grundig gennemgang af de forskellige naturtyper 
• en præcisering af at erstatningsnatur i særlige tilfælde kan foretrækkes frem for eksisterende natur 

 
Disse ønsker er nu indarbejdet i vedlagte bilag. I notatet gives en gennemgang af, i hvilke situationer 
erstatningsnatur typisk anvendes i Danmark. Der redegøres endvidere for den nyeste faglige viden på 
området, især baseret på en omfattende udredning som DCE, Aarhus Universitet har udarbejdet for 
Miljøstyrelsen, i forbindelse med et politisk ønske hos den tidligere regering om at udbrede anvendelsen af 
erstatningsnatur yderligere i Danmark. 
 
Dernæst gennemgås den del af danske plan- og naturbeskyttelseslovgivning, som har størst betydning for 
anvendelsen af erstatningsnatur. 
 
Naturfagligt Udvalg har drøftet en række anbefalinger for brug af erstatningsnatur på deres møde i oktober 
2017, som gengives, som grundlæggende principper for DN,s videre arbejde på området. 
 
Det foreslås at sekretariatet udarbejder en guide om anvendelse af erstatningsnatur til brug for 
lokalafdelingernes sagsarbejde. Denne guide vil blive sendt i høring i udvalgte lokalafdelinger samt i 
Naturfagligt Udvalg inden den endelig færdiggørelse. 
 
Hvad ligger der i begrebet erstatningsnatur 
Erstatningsnatur er et bredt begreb, som anvendes om aktiviteter, hvor naturområder og levesteder for 
arter nedlægges som følge af anlægsarbejder, bredt forstået fra motorveje og anden infrastruktur over 

BILAG 7-1 
 

 
Sekretariatet indstiller, at HB beslutter: 
 

- At dette bilag udgør rammen for DN’s arbejde med erstatningsnatur, og at 
der udarbejdes en guideline til DN’s afdelinger efter de retningslinjer, der 
fremgår af bilaget. 
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erhvervsudviklingsområder til boligområder, og hvor den tabte natur forsøges kompenseret ved at anlægge 
erstatningsnatur i form af at etablere nye naturområder eller levesteder for arter. Erstatningsnatur kan 
omfatte aktiv flytning af beskyttede arter mv. Ved større anlægsarbejder mistes typisk beskyttede 
naturområder og levesteder for beskyttede arter, men også andre naturelementer ødelægges. Det er helt 
overvejende kun de lovbeskyttede naturområder og levesteder for beskyttede arter, som søges erstattet.  
 
Generelt er det kompliceret at etablere erstatningsnatur i Danmark, da størstedelen af landet er ændret af 
mennesker og det omfatter også de mere grundlæggende forhold for naturen som vandets kredsløb, 
tilgængelighed af næringsstoffer og hindring af naturlige processer, som oversvømmelser, vindbrud, brand, 
forekomst af dødt ved, nærhed til anden natur, hvorfra arter kan indvandre mv.  
 
Derfor kræver etablering af erstatningsnatur nøje udvælgelse af lokaliteten og en styret proces frem mod, 
at den ønskede natur har indfundet sig. Dette er en vanskelig proces, hvor myndighederne ikke i alle 
tilfælde besidder de rette regler og værktøjer. Desværre er det ikke praksis at overvåge etablering af 
erstatningsnatur, så derfor er viden på området begrænset. 
 
Naturbeskyttelseslovgivningen opfordrer generelt til stor tilbageholdenhed med etablering af 
erstatningsnatur, da naturkvaliteten ofte er ringere i forhold til den nedlagte natur og først udvikler sig over 
lang tid. I miljøvurderingsprocessen lægges vægt på at undgå miljøødelæggelser, så vidt muligt men praksis 
i Danmark er mere på at reparere eller kompensere for skaderne på naturen. 
 
Brug af erstatningsnatur i Danmark 
I Danmark anvendes erstatningsnatur primært i forbindelse med større anlægsprojekter, som motorveje, 
broforbindelser, jernbaner og udbygning af ledningsnettet samt i forbindelse med erhvervs- og byudvikling. 
Hertil kommer en række overtrædelser af lovgivningen, hvor kommunerne stiller vilkår om etablering af 
erstatningsnatur som kompensation for det tabte, hvis naturen ikke kan retableres. 
 
VLAK-regeringen foreslog som led i deres Naturpakke, at det blev undersøgt om brugen af erstatningsnatur 
kunne udvides, så det især på landbrugsejendomme blev muligt i højere grad at nedlægge § 3-beskyttede 
naturområder mod at erstatte dem andetsteds samt at flytte bilag IV-arter. 
 
Miljøstyrelsen (MST) fik til opgave at forestå en faglig udredning af mulighederne for at udvikle 
erstatningsnaturtyper og levesteder for beskyttede arter. DCE, Aarhus Universitet udarbejdede en 
Videnskabelig rapport ”Erstatningsnatur –erfaringer og muligheder” 1 og Orbicon udarbejdede et ”Katalog 
over omkostninger ved etablering af erstatningsnatur”2 
 

På baggrund heraf udarbejdede MST en Faglig udredning vedrørende naturpakke-initiativet om 
erstatningsnatur, samt et tilhørende resume3, hvor den overordnede konklusion var, at der generelt 
mangler systematisk indsamlet viden om metoder, effekter og resultater ved etablering af erstatningsnatur 
for beskyttede naturtyper og arter. Endvidere at den internationale faglitteratur indeholder begrænset 
viden på området, og der savnes studier af udviklingen på længere sigt. Der eksisterer således ikke et fagligt 
vidensgrundlag, hvorpå der kan etableres ordninger, der sikrer at natur kan nedlægges og erstattes af ny 
natur med tilsvarende kvalitet eller med pleje af eksisterende naturområder. Orbicons rapport 
                                          
1 Nygaard, B., Oddershede, A. og Høye, T.T. 2018. Erstatningsnatur - erfaringer og 
muligheder. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 186 s. - 
Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 266 
http://dce2.au.dk/pub/SR266.pdf 
2 Katalog over omkostninger ved etablering af erstatningsnatur, 2018.Udarbejdet af: Bo Leth Espensen, Claus Goldberg, Erik Mandrup Jakobsen, 
Claus Lorentzen, Jan Nymark Thaysen, Morten Christensen & Torben Bojsen. 
3 https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/3-beskyttede-naturtyper/etablering-af-erstatningsnatur/ 
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dokumenterer, at det er forholdsvist omkostningsfuldt at etablere nye naturområder, og at der også skal 
indregnes betydelige omkostninger til målrettet forvaltning efterfølgende for at nå de ønskede resultater. 
 
På baggrund af det manglende vidensgrundlag, at erstatningsnatur medfører tab af biodiversitet, at det har 
en lang tidshorisont at genskabe natur, samt at det er vanskeligt og omkostningsfuldt blev det indstillet, at 
der ikke vedtages nye politiske initiativer på området i Danmark. 
 
I en række andre lande arbejdes med såkaldt ”biodiversity offsetting” og ”habitatbanking”. Begreberne 
dækker over forskellige metoder til at værdisætte natur og beregne omregningsfaktorer for etablering af 
erstatningsnatur. Offsetting svarer nogenlunde til det danske begreb erstatningsnatur, hvor 
naturødelæggelser kompenseres ved direkte arealudlæg eller naturpleje. Ved habitatbanking kan 
naturarealer eller pengebeløb efter en fastsat omregningsfaktor sættes i en ”bank” og så senere udmøntes 
i naturprojekter. Erfaringer fra den type systemer (OECD 2016) viser generelt at det bliver lettere at få 
tilladelse til at nedlægge natur, at der går en stor andel af midlerne til administration af ordningen og at 
faktoren for etablering af natur er lav og at kvaliteten ofte også er det. Disse metoder indgik ikke i de 
danske udredninger. 
 
DN’s hidtidige behandling af erstatningsnatur 
DN har tidligere behandlet emnet erstatningsnatur i forbindelse med Naturpakken og Miljøstyrelsens 
udredningsarbejde, hvor DN var aktiv deltager i en følgegruppe. Endvidere blev der afholdt en dialogbod på 
REP-møde i 2017 med dilemmaspørgsmål og emnet er i flere omgange blevet behandlet i NFU. Der blev 
bl.a. på oplæg fra Sekretariatet vedtaget 9 principper for erstatningsnatur (se senere).   
 
Flere lokalafdelinger arbejder med erstatningsnatur i forbindelse med deres sagsarbejde, og der har været 
efterlyst nogle overordnede retningslinjer til brug herfor. 
 
Hovedresultater fra DCE’s faglige rapport om erstatningsnatur 
DCE har foretaget en systematisk indsamling af danske erfaringer med etablering af erstatningsnatur og 
naturgenopretning samt gennemgået dansk og international faglitteratur mhp. hvorvidt det er muligt at 
etablere ny natur af tilstrækkelig kvalitet og afklare tidshorisonten herfor. Fokus har været på § 3 
naturtyperne, Natura 2000 naturtyperne og bilag IV-arter.  
 
Generelt ses at der ikke har været afsat ressourcer til forundersøgelser og efterfølgende monitering af 
projekterne, så viden og læring er desværre begrænset. Vandhuller som levesteder for padder, herunder 
flytning af individer, er den suverænt mest udbredte erstatningsnatur, og der er relativt få eksempler på 
andre typer af natur. I langt de fleste tilfælde anlægges erstatningsnaturen samtidig med nedlæggelse af 
den eksisterende natur. Ofte udlægges erstatningsarealet i dobbelt størrelse for at kompensere for forskel i 
kvalitet og tidsforskydning af udvikling af naturtilstanden. DCE finder at den internationale videnskabelige 
litteratur kun rummer lidt viden om, hvor hurtig ny natur udvikles, hvilken betydning udgangspunktet har, 
og om hvilken betydning aktiv indgriben med nedbringelse af næringsstoffer, genopretning af hydrologi 
eller assisteret spredning har for resultatet. Især langtidseffekter er dårligt belyst. 
 
DCE opstiller en række kriterier for etablering af erstatningsnatur, der på sigt kan udvikle sig med en 
kvalitet, der svarer til den nedlagte natur. Vurderingen er at natur af ringe kvalitet bedre kan erstattes til 
tilsvarende kvalitet end arealer af god og høj naturkvalitet, hvor der skal en omfattende forvaltningsindsats 
til, for at genoprette levesteder for sjældne og truede arter. En række naturtyper er så unikke, at de i 
princippet er uerstattelige, som fx højmoser, våde heder, kalkoverdrev, rigkær og næringsfattige enge. De 
kan være svære at erstatte, da de forudsætter helt særlige jordbunds- og fugtighedsforhold. Andre 
naturtyper forudsætter specielle kår og erosion fx kystklinter, kalksansoverdrev mv. 
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De svært erstattelige naturtyper har typisk lang kontinuitet i livsvilkårene og et veludviklet, specialiseret 
samspil mellem mange artsgrupper og særlige strukturer med tuer, dødt ved, gamle træer, tykke tørvelag, 
rent vand mv., som skaber levesteder for sjældne arter med specialiserede krav. 
 
Tidshorisonten for at erstatningsnatur udvikler en kvalitet svarende til den nedlagte natur, vurderer DCE til 
for natur i høj og god naturtilstand, at tage langt over 50-100 år; for naturtyper med moderat naturtilstand 
mindst en 30-50 årig tidshorisont; kulturenge indenfor 10-15 år; og højstaude moser 10-30 år. Vandhuller 
kan i en del tilfælde erstattes indenfor 2-5 år. Alt dette er under forudsætning af, at der udvælges de rette 
erstatningsarealer, er nærhed til lignende naturområder og gennemføres en aktiv forvaltningsindsats. DCE 
henleder opmærksomheden på, at arealer i ringe og dårlig naturtilstand ofte rummer større potentiale for 
naturgenopretning end andre arealer som fx landbrugsjord. Tilsvarende er der store forskelle i arternes 
respons på nyetableret natur med velkendte eksempler på, at især fugle hurtigt kan indtage nye 
næringsrige vådområder, medens fx en nyetableret strandeng kan der gå op til 20 år før den har en 
struktur, så vadefugle anvender den. Padder som aktivt flyttes til nye rene vandhuller er ofte succesfyldt. 
De mere sjældne arter har ofte særlige krav til levested og samspil med andre arter, som det tager 
betydeligt længere til at opfylde om overhovedet muligt. 
 
DCE peger på en række væsentlige faktorer for succesfuld etablering af erstatningsnatur: Nøje udvælgelse 
af egnede erstatningsarealer mht. jordbund, lavt næringsstof-indhold, hidtidig ekstensiv landbrugsmæssig 
udnyttelse, naturlig hydrologi med næringsfattigt grund- eller overfaldevand, nærhed eller sammenhæng til 
andre naturområder og spredningskilder, og ingen eller begrænset påvirkning fra omgivende landskab og 
drift, ingen udsåning af kulturgræsser og regelmæssige forstyrrelser fx med græsning.  
 
Naturpotentialet er størst på de mest marginale dyrkningsjorder fx tørre sandjorder, tunge lerjorder, 
vandlidende tørvejorder, på kuperet eller lavtliggende terræn, kort eller ekstensiv dyrkningshistorie, hvor 
jorden er fattig på næringsstoffer især fosfor. En aktiv indgriben for at forberede arealet til natur og for at 
sikre kolonisering med de ønskede arter, samt en opfølgning med monitering og evidensbaseret forvaltning 
er nødvendig for at sikre, at der etableres natur, som kan erstatte nedlagt natur. 
 
Søer 
Der er flest og bedst erfaringer med etablering af små vandhuller som erstatningsnatur, hvor de i mange 
tilfælde erstatter vandhuller med en ringere vandkvalitet. De nye vandhuller bliver ofte gode levesteder for 
padder. Ved omhyggelig udvælgelse af erstatningsarealer og de rette omgivende jordbunds- og 
anvendelsesforhold vil nye søer og vandhuller kunne etableres inden for 3-5 år. Hvis man kan sikre en 
tilstrækkelig god vandkvalitet er det også muligt at erstatte rentvandssøer inden for en relativt kort 
periode. Udfordringen er at finde egnede områder, hvor jordens indhold af næringsstoffer ikke er for højt.  
 
Moser 
Der er stor forskel på mosetypernes erstattelighed, og der størst sandsynlighed for at erstatte arealer af 
ringe eller dårlig naturtilstand. Generelt er erfaringerne for alle de terrestriske naturtyper ganske få. 
Næringsrige moser er relativt nemme at erstatte under de rette hydrologiske forhold, medens en lang 
række mosetyper er så unikke og artsrige eller med særlige artssammensætning opbygget over lange 
tidsperioder at de i princippet er uerstattelige. 
 
Heder 
Heder er ud over den karakteristiske vegetation levested for en række sjældne krybdyr, sommerfugle og 
andre insektarter. I de senere år er der gennemført en række projekter med udvidelse af heder primært 
ved rydning af plantager på gammel hedebund. Udvikling af heder kan kun lade sig gøre på sandede jorder 
med ekstrem lav tilgængelighed af næringsstoffer, som kun opfyldes få steder i Danmark. Hvis ikke disse 
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forhold findes er det en større proces at udpine jorden, så hedens planter og dyr kan genindvandre eller 
aktivt spredes til arealet. Etablering af heder har en lang tidshorisont på 30-50 år og veludviklede heder i 
høj eller god naturtilstand er særdeles vanskelige at erstatte. 
 
Strandenge 
Strandenge og strandoverdrev rummer ud over en særlig plantevækst som kan tåle overskylning til tider 
med saltholdigt vand også vigtige levesteder for mange fuglearter. En forudsætning for at kunne etablere 
strandenge er at de rette hydrologiske forhold er tilstede eller kan etableres på arealet. Det kan ske ved 
aktiv genopretning med fjernelse af diger, afbrudte dræn og grøfter mv. men sker sjældent. Strandenge er 
også truede ved stigende havvandsstand, fordi der er ikke er afsat plads til at de kan flytte sig ind i landet. 
Generelt er strandenge og strandoverdrev svære at erstatte og for gode velfungerende strandenge 
vurderes det at tage mere end 50-100 år. 
 
Ferske enge 
Ferske enge eksisterer sammen med vandløb, søer og moser og opstår typisk ved afgræsning eller høslæt af 
moser. Hvis de er drevet ekstensivt uden gødskning kan de rumme en stor rigdom af vilde planter og dyr. 
Engene rummer en række forskellige plantesamfund afhængig af jordbund, hydrologi og drift. Hvis enge 
skal erstattes er forekomst af eller muligheden for at etablere de rette hydrologiske forhold med god 
vandkvalitet afgørende, sammen med kontinuert afgræsning. Enge i høj eller god naturtilstand vurderes at 
være vanskelige til usandsynligt at kunne erstatte inden for 30-50-100 år, hvorimod kulturenge i ringe 
tilstand vurderes at kunne erstattes inden for 5- 15 år. 
 
Overdrev 
Overdrev er græs- og urterige samfund, der udvikles på tørre jordbundstyper og som rummer et rigt 
insektliv. Med husdyrbruget fik naturtypen større udbredelse, men er siden blevet presset tilbage af 
opdyrkning af store dele af landskabet. De komplekse overdrev er svære at genskabe grundet krav til 
jordbunden og næringsfattighed. Nærhed til andre gode overdrev, hvor arterne kan indvandre fra, er også 
af stor betydning. Etablering af gode overdrev vurderes som svært/usandsynligt med tidshorisont på 50-
100+ år. 
 
Klitter 
Den danske klitstrækning er enestående i europæisk sammenhæng og omfatter 10 habitattyper på 
habitatdirektivets bilag 1. Der er nogen erfaring med genopretning af kystklitter ved rydning af 
klitplantager, men der er ikke erfaring med egentlig etablering af erstatningsnatur med klitter. Kystnærhed, 
flyvesand og fri dynamik er vigtige forudsætninger for klitlandskabet og der kan ske genopretning ved at 
fjerne sanddæmpende foranstaltninger. Klitlavninger forudsætter naturlige vandstandsforhold med god 
vandkvalitet. 
 
Vandløb 
Der er i nyere tid gennemført et stigende antal naturgenopretningsprojekter i vandløb med åbning af 
rørlagte strækninger, genslyngning og udlægning af grus til gydebanker. Fokus er på at genoprette de 
fysiske forhold for at arterne så forhåbentlig indfinder sig. Der er størst sandsynlighed hvis 
vandløbssystemet indeholder opstrøms kildepopulationer, som kan kolonisere vandløbet. Mange arter 
tilknyttet vandløb er også afhængige af god vandkvalitet, og af at bredzonen rummer en variation af 
levesteder, som arterne anvender i en del af deres livscyklus. Der sker kun i ringe omfang monitering af 
indsatsen for at genoprette vandløbene. 
 
Flytning af arter 
DCE har vurderet erfaringerne med aktiv flytning af arter i forbindelse med nedlægning af naturområder og 
påpeger, at da erstatningsarealet skal indeholde alle de naturtyper, som arten er afhængig af i sin livscyklus 
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er det de samme overvejelser, som for erstatningsnaturtyper, som gør sig gældende. Generelt er 
erfaringerne på området få og omfatter kun få arter. Det er især arter på habitatdirektivets bilag IV og 
fredede arter, som flyttes i forbindelse med anlægsprojekter. 
 
Erstatningsvandhuller til padder er der hvor der er flest og bedst erfaringer, da det rene og fiskefrie vand 
giver gode betingelser for padderne. Flytning af æg, yngel og voksne padder er kompliceret og kræver 
specialviden, og resultaterne er varierende afhængig af paddeart. Det er vigtigt at tage i betragtning af 
padderne også er afhængige af andre naturtyper og naturelementer end vandhullet til fødesøgning, 
overvintring mv. 
 
Blandt krybdyrene findes der primært erfaringer om flytning af markfirben. Arten har en ringe spredning og 
nye levesteder skal ikke placeres længere væk end 50 m, hvis den selv skal indvandre på et nyt levested. 
Den kræver soleksponerede skråninger af sandet eller gruset karakter. Det nye levested bør etableres 
mindst to år før det gamle nedlægges. Spredningsveje til andre bestande bør også planlægges, da arten er 
sårbar for indavl og lokal uddøen. 
 
Insekter har generelt meget specifikke og komplekse krav til deres levesteder. I Danmark er der kun få 
erfaringer med etablering og forbedring af levesteder fx af hedepletvinge. 
 
For snegle og muslinger er der ikke erfaringer med etablering af nye levesteder og kendskabet til deres 
specifikke krav er ringe. 
 
For fugle kan det tage lang tid at genskabe et tabt levested, mens flere almindelige arter hurtigt 
responderer på fx nyetablerede næringsrige vådområder på kort sigt. 
 
Med udgangspunkt i bilag IV-beskyttelsen er det primært flagermus og mus blandt pattedyrene, der bliver 
forsøgt flyttet i forbindelse med anlæg. Flagermus er meget stedfaste i forhold til deres yngle- og 
rastekvarterer og stiller forskellige krav til deres levesteder over året. Det er ikke nok at flytte ynglesteder, 
der skal også være egnede fourageringsområder. Der er forsøgt opsat flagermuskasser, men disse er 
egnede til midlertidigt ophold og ikke til yngle- og overvintringssteder. For hasselmus og birkemus findes 
der ikke konkrete erfaringer med etablering af erstatningsnatur. Begge arter er meget afhængige af egnede 
spredningskorridorer. 
 
Bladt de fredede karplanter og bilag IV-beskyttede planter er der gjort et mindre antal erfaringer med at 
forsøge at flytte orkideer. Der er varierende succes, da viden om orkideernes specifikke krav til voksested 
ikke er tilstrækkelig detaljeret. Sandsynligheden for succes er større for arter med bredere økologiske krav, 
som skov-hullæbe, maj-gøgeurt og bakkegøgelilje, end med de meget specialiserede orkidearter, som er 
afhængige af tilstedeværelsen af bestemte svampehyfer. 
 
Dansk lovgivning vedr. erstatningsnatur 
Der findes ifølge dansk lovgivning mulighed for at anvende erstatningsnatur i forbindelse med større 
anlægsprojekter af samfundsmæssig interesse, hvor der kan opstår behov for som kompensation at kunne 
etablere erstatningsnatur. I den nationale naturbeskyttelseslovgivning er der i nogle tilfælde mulighed for 
at operere med erstatningsnatur, men samlet set er reglerne rettet imod at bevare de eksisterende 
naturområder med deres indhold af vilde plante- og dyrearter og at implementere EU-lovgivning i dansk 
ret. 
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VVM-direktivet og miljøvurderingsloven 
I EU's VVM-direktiv anvises en procedure, som VVM-myndigheden skal følge for at kunne tillade 
anlægsprojekter, der må forventes at kunne påvirke miljøet væsentligt. VVM-direktivet bygger på 
forebyggelsesprincippet, hvor det at undgå og minimere negative indvirkninger på miljøet er prioriteret 
forud for anvendelse af kompenserende foranstaltninger.  
 
Etablering af erstatningsnatur betragtes som en kompenserende foranstaltning, som kan anvendes, når det 
ikke er muligt at føre fx en vej uden om beskyttede naturområder eller levesteder for beskyttede arter eller 
på anden måde undgå, forebygge eller begrænse miljøpåvirkningen.  
 
Miljøvurderingsloven implementerer VVM-direktivet i dansk ret. Efter VVM-reglerne skal der foretages en 
vurdering af, hvordan projekter opført på lovens bilag 1 påvirker miljøet, inden projektet igangsættes. 
Tilsvarende gælder for projekter omfattet af lovens bilag 2, hvis VVM-myndigheden på baggrund af en 
screening har vurderet, at projektet kan påvirke miljøet væsentligt. 
 

 
 
 
I miljøvurdering arbejdes med en afværgetrekant, hvor det primært gælder om at undgå negative 
påvirkninger af miljøet, dernæst at minimere påvirkningerne, hvis det ikke kan lade sig gøre så at reparere 
påvirkningerne og endelig som det sidste at erstatte det berørte naturområde. Det er en konkret vurdering 
i den enkelte sag, om der stilles krav om erstatningsnatur. Forskere på AAU har analyseret en række VVM-
sager i forhold til naturpåvirkning og kan påvise, at der primært anvendes ”minimere” og ”kompensere” 
som afværgetiltag fremfor at undgå at påvirke naturen, samt at der er sket et skred over tid fra fokus på at 
erstatte naturtyper til flytning af enkelt arter (bilag IV-arter)4. 
 
Natura 2000-direktiverne 
I forhold til Natura 2000-områder har erstatningsnatur begrænset anvendelse. Såfremt alle betingelserne 
er til stede for at kunne fravige beskyttelsen af Natura 2000-områderne, som at der foreligge bydende 
nødvendige samfundsmæssige hensyn, ikke foreligger alternativer, der træffes nødvendige kompensations-
foranstaltninger og kommissionen høres, så er erstatningsnatur muligt som en kompenserende 
foranstaltning. Erstatningsnaturen skal have et sådant omfang og kvalitet, at sammenhængen i Natura 
2000-netværket kan bevares og som opvejer den skade, der er opstået. 
 

                                          
4 Larsen, Kørnøv & Christensen, 2015. Overvågning i VVM – Naturbeskyttelse og infrastrukturprojekter 
I Danmark. Hovedrapport. Det Danske Center for Miljøvurdering, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet. 
https://vbn.aau.dk/da/projects/overv%C3%A5gning-i-vvm-naturbeskyttelse-og-infrastrukturprojekter-i-da 
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Beskyttelsen af bilag IV-arter og fugle er ikke til hinder for, at der arbejdes med etablering af 
erstatningsnatur. Kravet om, at der ikke må ske en beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller 
rasteområder for bilag IV-arter indebærer dog en række betingelser før arealer, hvor der findes bilag IV-
arter, kan nedlægges mod etablering af erstatningsnatur. Det er således en forudsætning, at der 
undersøges for forekomst af bilag IV-arter, og at der foretages en vurdering af, om den økologiske 
funktionalitet for forekomster af bilag IV-arter kan opretholdes. Det er et krav efter direktivet, at 
erstatningsnaturen etableres, inden den eksisterende natur nedlægges, og der skal være en høj grad af 
sikkerhed for, at erstatningsnaturen virker i tilstrækkeligt omfang til ikke at påvirke bestanden af den 
pågældende art. 
 
Nationalt fredede arter 
Beskyttelsen af fredede arter er ikke i sig selv til hinder for, at der arbejdes med etablering af 
erstatningsnatur. Såfremt der er tale om hyppigere forekommende arter og individer, der efter 
Miljøstyrelsens vurdering vil kunne flyttes til et nærliggende naturområde, kan Miljøstyrelsen dispensere  
 
fra forbuddene i artsfredningsbekendtgørelsen på vilkår om fx flytning af individerne inden nedlæggelse af 
levestedet. 
 
§ 3-beskyttede naturtyper 
I lovbemærkningerne til naturbeskyttelsesloven er angivet, at det i visse tilfælde kan være velbegrundet at 
stille krav om etablering af erstatningsnatur som vilkår for dispensationer, hvor der foreligger en 
forudgående ansøgning fx hvor der er tale om et område, som ud fra naturbeskyttelseshensyn vurderes at 
være uden særlig interesse. Det anføres i lovbemærkningerne, at der bør udvises tilbageholdenhed 
hermed, da det fra et naturbeskyttelsesmæssigt synspunkt normalt vil være langt at foretrække, at de 
oprindelige naturområder med deres særegne karaktertræk og tilknyttede dyre- og planteliv bibeholdes i 
videst muligt omfang. Etablering af erstatningsnatur anses ikke i sig selv som et særligt tilfælde, der alene 
kan begrunde en dispensation. En dispensation, som indbefatter anlæg af erstatningsnatur, skal i henhold 
til reglerne altid bero på en konkret vurdering af naturforholdene og konsekvenserne af det ansøgte 
indgreb for naturtilstanden mv. 
 
Hvis det på grund af væsentlige samfundsmæssige hensyn er nødvendigt at dispensere til væsentlige 
indgreb i beskyttede naturområder, er det normalt en forudsætning, at der fastsættes vilkår om etablering 
af erstatningsnatur og efterfølgende naturpleje. Ligeledes kan vilkår om erstatningsnatur indgå, hvis et 
naturområde uretmæssigt er nedlagt og ikke kan retableres. Erstatningsarealet tinglyses i praksis på den 
pågældende ejendom, fordi der vil gå en årrække inden området udvikler en tilstand svarende til et 
beskyttet naturområde. Generelt anbefales, at der udlægges arealer mindst i forholdet 1:2, efter en 
konkret vurdering kan det være nødvendigt med en højere faktor for at sikre naturværdierne både på kort 
og langt sigt. Erstatningsnaturen anlægges som hovedregel nær den nedlagte natur og så vidt muligt 
erstattes med den samme naturtype som den der nedlægges.  
 
Fredsskov og erstatningsskov 
Hvis der opnås tilladelse efter skovloven til at nedlægge arealer med fredsskov skal der udlægges et areal 
med erstatningsskov efter nogle fastsatte kriterier i loven.  Størrelsen af erstatningsskoven beregnes som: 
 

1. 110 % af beregningsgrundlaget for arealer uden skovbevoksning eller uden særligt 
skovlovsmæssigt potentiale. 

2. 150 % af beregningsgrundlaget for arealer i omdrift med almindelig skovbevoksning. 
3. 200 % af beregningsgrundlaget for bynær skov og arealer med særlig høj skovlovsmæssig 

værdi, rekreativt eller biologisk, herunder skovbryn. 
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Bestemmelsen er en udmøntning af den praksis der med tiden har udviklet sig om, at erstatningsskoven 
som udgangspunkt skal være mindst 110 % og højst 200 %, af det areal den skal erstatte. 
 
I udgangspunktet er reglerne ikke udtryk for naturbeskyttelse, da det primært er skovarealet som 
træressource, det er intentionen at ville beskytte. 
 
Erstatningsskoven kan etableres på arealer, som ikke er skovbevoksede eller på arealer, som allerede er 
bevokset med skov, som ikke er fredskovspligtig. Der er ikke krav om at erstatningsskov placeres nær den 
nedlagte skov. Der er eksempler på at erstatningsskoven er i en anden landsdel. I samme omfang som det 
er tilladt efter loven at have andet end højstammet sluttet skov på et fredskovspligtigt areal, er det også 
tilladt, at erstatningsarealet har en sådan arealanvendelse. F.eks. vil op til 10 pct. af erstatningsarealet 
kunne være åbne naturarealer. 
 
Anbefalinger 
Overordnet er erfaringerne, at det er kompliceret at erstatte natur, og at det ofte medfører et betydeligt 
tab af biodiversitet. Det har en lang tidshorisont, inden der udvikler sig en god naturkvalitet, bortset fra 
vandhuller med god vandkvalitet. Generelt bør der udvises stor tilbageholdenhed ift. at nedlægge 
naturområder, og hvor det er uundgåeligt, og naturen må vige for væsentlige samfundsmæssige interesser, 
bør der stilles krav til placering af erstatningsnaturen, omfang og forvaltning evt. aktiv flytning af sjældnere 
arter. 
 
NFU har på et møde i oktober 2017 behandlet et forslag til principper for brug af erstatningsnatur i 
Danmark. NFU er grundlæggende bekymrede for at brugen af erstatningsnatur i forbindelse med 
myndighedernes behandling af planer og projekter vil give en glidebaneeffekt mod yderligere forringelser 
af naturen i Danmark. NFU mener, at der skal tages stilling fra sag til sag. NFU støtter nedenstående 
principper for brug af erstatningsnatur i Danmark. 
 
Principper for brug af erstatningsnatur 

 
Der tages udgangspunkt i prioriteringerne i afværge-trekanten fra miljøvurderingsprocessen, hvor det 
første trin er at undgå beskadigelse af naturområder og levesteder for arter. Dernæst at minimere 
indgrebets påvirkning og hvis det ikke er muligt så at reparerer skaden og som det sidste trin at gribe til 
erstatningsnatur. 
 

1. Overliggende princip: Brug af erstatningsnatur er overordnet set problematisk medmindre 
erstatningsnaturen sikrer mere biodiversitet af samme type natur, som den natur vi mister. Kan 
brug af erstatningsnatur ikke undgås, så skal erstatningsnatur anvendes, så det i sidste ende sikrer 
opretholdelse af biodiversiteten. 
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2. Erstatningsnatur er et værktøj i kassen, men bruges kun i de sjældne tilfælde, hvor en væsentlig 
samfundsmæssig interesse alene kan opfyldes på bekostning af eksisterende natur. 
 

3. Myndighederne skal anvende et sæt af ensartede, klare retningslinjer for, hvilken natur der kan 
erstattes, hvilket grundlag der giver adgang til at erstatte eksisterende natur og, hvordan tabet af 
natur skal kompenseres. Der skal ske en individuel vurdering fra gang til gang.  
 

4. Brug afværge-hierarkiet hver gang et naturområde er i spil: 
 

• Undgå helt at nedlægge eksisterende natur 
• Reducer behovet for at nedlægge natur 
• Kompenser for de negative effekter for naturen, som opstår når et naturareal fjernes  
• Etabler et tilsvarende levested et andet sted til erstatning for det som går tabt 

 
5. Før et naturområde nedlægges, skal det kortlægges i dybden. Fx skal det være oplyst, hvilke arter 

som forekommer på arealet til forskellige tider, og hvad områdets økologiske funktion er lokalt og i 
et landskabsøkologiskperspektiv. 
 

6. Kompensationsarealet skal dokumenteret være etableret og økologisk funktionelt på et tilsvarende 
eller bedre niveau før et naturareal kan fjernes. Det nyetablerede naturområde skal monitoreres i 
en årrække med henblik på at kunne dokumentere dets økologiske funktion. 
 

7. Erstatningsnatur skal udlægges der hvor det gavner naturen mest baseret på naturvidenskabelige 
kriterier. Erstatningsarealer skal bidrage til beskyttelse af eksisterende natur med fokus på 
biodiversitet, genopretning af skadede økosystemer og til at sammenbinde eksisterende 
naturområder baseret på Grønt Danmarkskort og de digitale naturkort. 
 

8. Erstatningsnatur skal udlægges tættest muligt på det sted, hvor et naturområde fjernes af hensyn 
til den økologiske funktionalitet, andelen af naturareal i det lokale landskab og for at bevare de 
rekreative muligheder lokalt. 
 

9. Erstatningsforholdet skal som minimum være 1:2. 
 
 
Forslag til videre arbejde med erstatningsnatur i DN 
Med udgangspunkt i ovenstående principper fastslås det, at erstatningsnatur kan være et værktøj i kassen, 
men som kun skal bruges i de sjældne tilfælde, hvor en væsentlig samfundsmæssig interesse skal opfyldes 
på bekostning af eksisterende natur.  
 
Guide til lokalafdelinger 
På baggrund heraf foreslås det, at sekretariatet udarbejder en guide med retningslinjer til lokalafdelingerne 
til brug for konkrete planlægnings- og naturbeskyttelsessager. Guiden skal pege på, i hvilke sagstyper det er 
vigtigt at være opmærksom på brugen af erstatningsnatur, hvornår i processen det er vigtigt at komme ind, 
henvise til relevante love, praksis, særlige opmærksomhedspunkter og fagrapporter med viden om 
etablering af natur. For de mest relevante naturtyper kan der gives en kort beskrivelse af de vigtigste 
faktorer, der taler mod nedlæggelse og de vigtigste kriterier for etablering af erstatningsnatur, samt hvilke 
vilkår, der bør sættes i forhold til naturpleje og varigheden af denne (antal år). I guiden vil der indgå omtale 
af de konkrete naturtyper, som opsummerer viden og erfaringer med erstatningsnatur.  
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Det foreslås endvidere, at et udkast til denne guide først sendes i en kort, intern høring til enkelte af de 
afdelinger, der har efterspurgt sådanne retningslinjer, med henblik på at sikre, at den matcher 
afdelingernes behov, samt til Naturfagligt Udvalg. 
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