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Forslag til dagsordenspunkt på repræsentantskabsmødet den 24. - 25. april 2021 
 

Baggrund: 

Landbruget og Danmarks Naturfredningsforening har til Folketingets partier i det fælles udspil 

”Fælles løsninger – for natur og landbrug” anbefalet, at der igangsættes en nærmere udredning af, 

hvordan der eventuelt kan indføres differentierede krav til ammoniakbelastningen af kategori 2 

naturområder (højmoser, lobeliesøer, heder over 10 ha og overdrev over 2,5 ha beliggende uden for 

de internationale naturbeskyttelsesområder), hvor man gør kravene til ammoniakbelastningen 

afhængig af arealets naturkvalitet, så landbruget kan få lov til at øge ammoniakbelastningen, hvor 

naturkvaliteten er lav.  

 

Forslag:  

Repræsentantskabet beslutter, at Danmarks Naturfredningsforening ikke kan støtte 

landbrugets ønske om at få mulighed for at etablere og udvide husdyrbrug i 

kategori 2 områder (højmoser, lobeliesøer, heder over 10 ha og overdrev over 2,5 

ha beliggende uden for de internationale naturbeskyttelsesområder) med den 

begrundelse at naturkvaliteten er lav. 

 

Begrundelse for forslaget: 

Hvis landbruget får lov til at øge ammoniakbelastningen af kategori 2 naturområderne, vil 

naturkvaliteten blive ringere og ringere i stedet for bedre og bedre for de højmoser, lobeliesøer, 

heder over 10 ha og overdrev over 2,5 ha, der har lav kvalitet og ligger uden for de internationale 

naturbeskyttelsesområder. Det samme gælder for de mindre heder og overdrev i området uanset 

deres naturkvalitet. 

 

Kategori 2 naturområderne ligger typisk i kuperede landskaber, hvor der tidligere var mange små 

landbrugsejendomme, og derfor er der stadig en relativ tæt bebyggelse i forhold til de flade 

landbrugslandskaber med store gårde. 

Resultatet af at støtte landbrugets ønske vil være, at Danmarks Naturfredningsforening bliver 

medansvarlig for, at landbrugsproduktionen udvides i områder med relativ tæt bebyggelse, så 

mange flere borgere vil få en dårligere livskvalitet på grund af naturforringelser og lugtgener m.m., 

end hvis husdyrproduktionen i stedet sker i de egentlige landbrugsområder, hvor der stort set ikke 

findes kvælstoffølsom natur.  

Bilag 1 viser, at kategori 2 naturområderne i vid udstrækning ligger i områder med små landbrug og 

relativ tæt bebyggelse.  

I en tid, hvor der af hensyn til klimaet både er behov for at få nedsat husdyrproduktionen og for at 

skabe bedre forhold for naturen, vil det være uforståeligt for mange af vores medlemmer, at 
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Danmarks Naturfredningsforening medvirker til at udvide husdyrproduktionen i områder, hvor der 

er meget kvælstoffølsom natur og relativ tæt bebyggelse, og hvor skaderne på naturen og generne 

for borgerne derfor også er størst. 

Det vil derfor koste foreningen medlemmer og forringe de DN-aktives troværdighed og muligheder 

for at passe på naturen i deres kommune. 

Med venlig hilsen 

Hans Nielsen 

Bilag 1. 

Kort over kategori 2 natur i Danmark.  
Kilde: Miljøgis https://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=husdyr2017 
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