
 

 
CAP2020+: Faglig vurdering af aktivitetskrav 
til græsarealer omfattet af et direktivimple-
menterende vand-, natur-, miljø- eller skov-
projekt 
Rådgivningsnotat fra DCA – National Center for Fødevarer og Jordbrug 

 
 
 
Mette Vestergaard Odgaard1, Bettina Nygaard2 og Tommy Dalgaard1 
 
1Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet 
2Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet 
 

  



2 
 

Datablad  
Titel: CAP2020+: Faglig vurdering af aktivitetskrav til græsarealer omfattet af et 

direktivimplementerende vand-, natur-, miljø- eller skovprojekt. 

Forfatter(e): Akademisk medarbejder Mette Vestergaard Odgaard og professor 
Tommy Dalgaard, Institut for Agroøkologi v. AU samt seniorrådgiver Bet-
tina Nygaard, Institut for Ecoscience v. AU 

Fagfællebedømmelse: IT-medarbejder Eva Overby Bach, Institut for Agroøkologi, AU og senior-
forsker Beate Strandberg, Institut for Ecoscience, AU 

Kvalitetssikring, DCA: AC fuldmægtig Susanne Hansen og chefkonsulent Lene Hegelund, DCA 
Centerenheden, AU  

Rekvirent:  Landbrugsstyrelsen, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FVM) 

Dato for bestilling/levering: 04.02.2022 / 25.08.2022 

Journalnummer: 2022-0339136 

Finansiering:  Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Rammeaftale om forskningsbaseret 
myndighedsbetjening” indgået mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug 
og Fiskeri (FVM) og Aarhus Universitet under ID nr. 6.27 i ”Ydelsesaftale 
Planteproduktion 2022-2025”. 

Ekstern kommentering:  Ja. Kommentararket kan findes via dette LINK  

Eksterne bidrag: Ja. Del 1 af besvarelsen er baseret på en analyse af geografiske data le-
veret af LBST. Det drejer sig om de 2 inputdata og de 3 klipdata, der anven-
des til udvælgelsen af de relevante marker. 

Kommentarer til besvarelse: Notatet er første gang leveret 30.06.2022, men er revideret efter modta-
gelse af kommentarer fra LBST og leveret 18.08.2022. I nærværende be-
svarelse er der tilføjet en fodnote til Tabel 1efter yderligere en kommentar 
fra LBST. 

Notatet præsenterer resultater, som ved notatets udgivelse ikke har været 
i eksternt peer review eller er publiceret andre steder. Ved en evt. senere 
publicering i tidsskrifter med eksternt peer review vil der derfor kunne fore-
komme ændringer. 

Citeres som: Odgaard MV, Nygaard B, Dalgaard T. 2022. CAP2020+: Faglig vurdering af 
aktivitetskrav til græsarealer omfattet af et direktivimplementerende vand-
, natur-, miljø- eller skovprojekt. 23 sider. Rådgivningsnotat fra DCA – Nati-
onalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet, leveret: 
25.08.2022. 

Rådgivning fra DCA:  Læs mere på https://dca.au.dk/raadgivning/ 

  

https://bit.ly/3AsnF4D


3 
 

Baggrund 

Landbrugsstyrelsen (LBST) har, i en bestilling sendt til Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (DCA), 

bedt Aarhus Universitet (AU) om et notat, med en faglig vurdering af hvorvidt de nuværende støttebetin-

gelser i forhold til aktivitetskravet for græsarealer i de direktivimplementerende vand-, natur- og skovpro-

jekter er hensigtsmæssige.  

Ifølge de nuværende betingelser for direkte arealstøtte gælder, for arealer anmeldt under artikel 32 (grund-

betaling til vand-, natur- og miljøprojekter), at der skal foretages en landbrugsaktivitet i form af slåning, slet 

eller afgræsning minimum en gang årligt, hvis arealets beskaffenhed tillader dette (§9 stk. 4 grundbeta-

lingsordningen 2021), og der ikke er tilsagn til pleje af græs- og naturarealer (PLG-tilsagn). Hvis arealer har 

et PLG-tilsagn, er det muligt at udføre ekstensiv afgræsning. Under normale støttebetingelser kan den på-

krævede slåning erstattes med afgræsning, men ved et højere dyretryk end på arealer med PLG-tilsagn 

(dvs. mere end 50 % af plantedækket skal fremstå afgræsset med en plantehøjde på 40 cm senest d. 25. 

oktober, ifølge §16 stk. 3 i Grundbetalingsordningen 2021). Hvis der er tale om braklagte arealer som f.eks. 

vildtager, brak osv. skal der udføres slåning i perioden 1. april – 30. april eller 1. august til 25. oktober (§17 i 

grundbetalingsordningen 2021). På disse arealtyper er slåning ikke tilladt fra 1. maj til 31. juli (§ 18 i grund-

betalingsordningen 2021). Dvs. alle græsarealer der er en del af et område anmeldt som direktivimple-

menterende vand-, natur- eller skovprojekter under artikel 32 og ikke har PLG-tilsagn har forpligtigelse til at 

udføre en årligt landbrugsaktivitet for at modtage grundbetaling hvis arealets beskaffenhed tillader det.  

LBST ønsker at få belyst, om der er et fagligt belæg for at lempe/ændre nuværende krav om landbrugsak-

tivitet på græsarealer anmeldt med grundbetaling efter undtagelsesbestemmelsen i artikel 32. Dvs. om 

betingelserne angående pålagt aktivitetskrav, for at opnå direkte arealstøtte, kan være i modstrid med 

hensigten i EU’s habitat-, vandramme- eller fuglebeskyttelsesdirektiver. Yderligere, ønskes der en redegø-

relse af hvilket aktivitetskrav, der er mest egnet for græsarealer i projekter, hvis formål er understøttelse af 

enten habitat-, fuglebeskyttelses- eller vandrammedirektivet, når det samtidig skal tilgodeses, at projekt-

arealerne opretholdes i landbrugsmæssig stand. 

Desuden ønskes det afklaret, om projekter med naturlig tilgroning/naturlig succession kan understøtte arter 

og naturtyper på udpegningsgrundlag, eller bidrage til en kvælstof- og fosforreduktion til forbedring af 

vandmiljøet. I så fald ønskes belyst, hvilket aktivitetskrav bør der stilles til sådanne projekttyper, når det sam-

tidig skal tilgodeses, at projektarealerne opretholdes i landbrugsmæssig stand. 

Endvidere, ønskes en vurdering af om naturlig tilgroning/naturlig succession teknisk set kan betragtes som 

medvirkende til gennemførsel af disse direktiver.  
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Besvarelse 

Definitioner 

PLG-tilsagn: tilsagn til pleje af græs- og naturarealer (LBST 2021a) 

VNS projekt: Direktivimplementerende Vand-, natur- eller skovprojekt. 

Artikel 32 (LBST 2021 fakta ark artikel 32): I den nuværende landbrugsreform er det muligt for ethvert areal, 

der i 2008 gav ret til betalinger i henhold til enkeltbetalingsordningen og som ikke længere er i overens-

stemmelse med definitionen af "støtteberettiget hektar", at opretholde den direkte støtte via undtagelses-

bestemmelsen i artikel 32 - herefter ’Under artikel 32. Det er udelukkende afgrødekoder 318, 321, 322, 575, 

576 og 578 der i 2021 kan anmeldes under artikel 32 (LBST 2021b). For græsarealer anmeldt under artikel 

32 er der to typer af aktivitetskrav (med/uden tilsagn). For græsarealer med tilsagn (f.eks. PLG-tilsagn) er 

der aftalt specifikke forpligtelser der skal overholdes, hvilket åbner for mulighed for meget ekstensiv af-

græsning. For græsarealer uden PLG-tilsagn skal der udføres landbrugsaktivitet som på alle andre græs-

arealer, hvis arealets beskaffenhed tillader det. 

Marker med aktivitetskrav: Marker der er en del af et VNS projekt, er under artikel 32, uden PLG-tilsagn og 

med en beskaffenhed der tillader aktivitet.   

 

Indhold 
Nærværende notat består af 3 dele: 

 

1) Databeskrivelse og analyse opdelt i to afsnit: A) analyse af marker med aktivitetskrav og B) 

analyse af de arealer der omslutter de udvalgte marker med aktivitetskrav (omkring liggende 

areal).  

2) En vurdering af effekten af typer af aktivitet på fuglebeskyttelses-, habitat- og vandrammedi-

rektivet. Hver type af aktivitet beskrives individuelt i denne del og afsluttes med et kort resume.  

3) En kort konklusion. 

 

I besvarelsen behandles alle marker, der i 2021 er beliggende inde i et direktivimplementerende vand-, 

natur-, miljø- og skovprojekt, anmeldt under artikel 32, uden PLG tilsagn og med en beskaffenhed der tilla-

der slåning. Effekten af 5 aktivitetstyper (ekstensiv afgræsning, intensiv sommergræsning, slæt hvor bio-

massen fjernes, brakpudsning hvor biomassen efterlades, ingen aktivitet) på fuglebeskyttelses-, habitat- og 

vandrammedirektivet vurderes. Effekten forventes at variere i forhold til de 5 aktivitetstyper og arealty-

pen (beskyttet natur, græsmark eller agerjord).  
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1) Databeskrivelse og analyse af de påvirkede arealer samt det omkringliggende 

areal 

 
Inputdata:  

• Imk2021 marker med tilhørende afgrødekoder (polygoner, Landbrugsstyrelsen). 

• Vand-, natur- og skovprojekter 2021 (VNS) projekter med info om, hvilket direktiv arealet er god-

kendt til (polygoner, Landbrugsstyrelsen). 

Klipdata: 

• ’Tilsagn, Pleje af græs 2015-2020’ med info om hvilke der har 5-årig plejegræstilsagn (polygoner, 

Landbrugsstyrelsen). 

• ’Fradrag grundbetaling 2021’ indeholdende arealer der fx er vanddækket eller er med træer/bu-

ske (polygoner, Landbrugsstyrelsen). 

• ’Markblokke 2021 ingen GB’ indeholder registrering på markblokniveau, der ikke kan modtage 

grundbetaling, da arealerne fx er vanddækket eller med træer/buske (polygoner, Landbrugssty-

relsen). 

Beskrivende data: 

• Habitatområder (polygoner, MiljøGIS - Miljøstyrelsen) 

• Fuglebeskyttelsesområder (polygoner, MiljøGIS - Miljøstyrelsen) 

• Kortlagte terrestriske lysåbne habitatnatur fra 2016-2019 (polygoner, Miljøportal – Danmarks Are-

alinformation) hvor polygoner med aktivitet = ”Terrestriske lysåbne naturtyper (2016-)” udvælges. I 

notat omtales dette som ”kortlagt habitatnatur”. 

• Den vejledende §3-registrering over beskyttet natur (polygoner, MiljøGIS - Miljøstyrelsen) 

• Arealanvendelseskort (raster) i 25x25m opløsning fra 2020 (Levin og Gyldenkærne 2022) 

 

A) Analyse af marker med aktivitetskrav 

De to EU naturbeskyttelsesdirektiver, fuglebeskyttelses- og habitatdirektivet har til formål at beskytte 

naturtyper, arter og fugle, der er listet på direktivernes bilagslister. Til dette formål er der i Danmark 

udpeget 254 Natura 2000 områder, der samlet dækker 9 % af landarealet, med hvert sit udpegnings-

grundlag, hvor de relevante naturtyper, arter og fugle er listet. EU’s vandrammedirektiv har til formål at 

beskytte vandløb og søer, overgangsvande, kystvande og grundvand. Effekten af de aktiviteter der 

udføres på arealerne skal derfor vurderes i forhold til det direktiv VNS-projektet har til formål at under-

støtte. I dette notat har vi derfor opdelt analyserne i forhold til de tre direktiver. 

På baggrund af geografiske data leveret af LBST foretages en geografisk udvælgelse af markarealer, der  
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1) er omfattet af et vand- natur- eller skovprojekt, 2) er anmeldt under artikel 32, 3) ikke har PLG-tilsagn, 

og 4) har en beskaffenhed, der tillader aktivitetskrav (dvs. at arealet ikke består af for våd natur eller 

med for grov bevoksning) (se eksempel i Figur 1). Dvs. artikel 32-marker der er inde i et VNS projekt 

udvælges (de to input data) og dernæst fjernes marker, der har PLG-tilsagn eller har en beskaffenhed, 

der ikke tillader aktivitet (de 3 klip data).    

 

Geografisk analyse - arealerne 

De relevante marker (marker med aktivitetskrav) udpejes i ArcGIS Pro (figur 1).  

1) Alle marker beliggende med centrum inde i et direktivimplementerende vand, natur eller skovpro-

jekt (VNS) udvælges (GIS tool: SpatialJoin hvor marker er punkter (INSIDE)) (Figur 1a, b).  

2) Markerne tildeles en attribut, der beskriver om marken har PLG tilsagn, eller har en beskaffenhed 

der ikke tillader aktivitet (’Fradrag grundbetaling 2021’, ’Markblokke 2021 ingen GB’) (figur 1c). 

3) For hver mark i et VNS-projekt angives om det ligger inden for habitat- og/eller fuglebeskyttelses-

områderne ved ”select by location”. Projekter i regi af vandrammedirektivet identificeres ud fra for-

målsbeskrivelserne fra VNS-projekterne.  

4) Arealet af kortlagt habitatnatur, §3 natur samt areal disse har til fælles beregnes (GIS tool: UNION 

af kortlagt habitatnatur og §3 natur).  

5) Herved identificeres de marker, der vil blive påvirket af en ændring i aktivitetskravet. 
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Figur 1: Udvælgelse af marker med aktivitetskrav. Marker tilhørende et VNS projekt udvælges (a). Heraf udvælges 
marker anmeldt under artikel 32 (b). Fra udvælgelsen fjernes marker, der har en beskaffenhed, der ikke tillader 
aktivitet eller har PLG-tilsagn (c), dette giver de marker, der vil blive påvirket af en ændring i aktivitetskarvet (d).  



8 
 

 
Arealerne der ligger inden for et VNS projekt i 2021 (20.579 ha) fordeler sig på 765 projekter (Figur 2). 

Hovedparten er vådområdeprojekter i regi af vandrammedirektivet, med projekter fra Vandmiljøplan II og 

III, den særlige vand- og naturindsats, samt statslige og kommunale vådområdeprojekter, der har til formål 

at tilbageholde næringsstoffer og beskytte vandmiljøet. VNS-projekterne omfatter også LIFE-projekter, hy-

drologi- og naturgenopretningsprojekter, der skal bidrage til at forbedre tilstanden for naturtyper, arter og 

fugle på naturdirektivernes bilagslister. Der er en tendens til at VNS-arealerne ofte findes i nærheden af åer 

eller vandløb og er sammensat af ukurante marker.  

 

 

Figur 2: Rumlige fordeling af arealer omfattet af et VNS projekt i 2021 (25.579 ha) Direktiverne er angivet som i datala-
get Vand-, natur- og skovprojekter (LBST).   
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De geografiske analyser udført af Aarhus Universitet finder 3.517 ha fordelt på 1414 marker, der kan blive 

påvirket af en lempelse af aktivitetskravet (Tabel 1). Det fremgår af bestillingen at LBST har beregnet dette 

til ca. 3.700 ha. LBST har anvendt tabelberegninger, hvorimod AU har anvendt geografiske data. Nærvæ-

rende notat undersøger ikke denne forskel, men vi vurderer at karakteristikken og den tilhørende besvarelse 

kan anvendes trods arealforskellen.  

Tabel 1: Karakteristik af de 3.517 ha med et aktivitetskrav under artikel 32.  

Direktiv tilhørende marken 
Antal  

marker Mark- areal  
Kortlagt 

habitatna-
tura  

Øvrig §3 natur 

                             Ha            andel af totale areal i % 

Fugledirektivet 16 1b            89 3b        0 0c 19 21c 

Habitatdirektivet 75 5          227 6        5 2 94 41 

Habitat og fugledirektivet 160 11          741 21      48 7 454 61 

Vandrammedirektivet 1.141 81       2.404 68        5 0 947 39 

Ikke i direktivd 22 2            55 2        0 0 13 23 

Total 1.414   3.517   59   1.527   
a kortlægningen af habitatnaturtyper foretages kun inden for habitatområderne. 
b Andel beregnet af det totale antal marker eller areal i VNS området.  
c Andel beregnet af det totale direktivareal 
d Disse arealer overlapper ikke med habitat eller fuglebeskyttelsesområderne i data fra MiljøGIS og er såle-
des uden for direktivområde. Dog er arealer i korttemaet ’Vand-, natur- og skovprojekter’ vurderet medvir-
kende til gennemførsel af et givet direktiv. Vurderingen er enten sket i tilsagnsgivningen eller ved en konkret 
vurdering af Miljøstyrelsen. 
 

Den største andel af arealet af marker med aktivitetskrav ligger i VNS-projekter med ophæng i implemen-

teringen af vandrammedirektivet (68 % af arealet), mens en fjerdedel ligger inden for både habitat- og 

fuglebeskyttelsesområderne (Figur 3 og Tabel 1). Der er yderligere 227 ha inden for habitatområderne og 

89 ha inden for i et område der kun er udpeget som et fuglebeskyttelsesområde (Figur 3 og Tabel 1).  
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Figur 3: Marker med aktivitetskrav (3.517 ha) fordelt på direktiv defineret ud fra MiljøGIS for fuglebeskyttelses- og ha-
bitatområder og LBST for vandrammedirektivet.  
 

En relativt stor del af de arealer, der er omfattet af et aktivitetskrav efter artikel 32 er registreret som §3-

beskyttet natur i den vejledende registrering (1.527 ha, svarende til 43 %), mens en ganske lille del der er 

kortlagt habitatnatur (59 ha) (Tabel 1). For de 89 ha der kun ligger inden for fuglebeskyttelsesområderne er 

19 ha §3 natur (Tabel 1). Andelen af beskyttet natur ligger mellem 22 og 61 % (Tabel 1).  

For VNS-projekterne inden for habitatområderne (habitatdirektivet og habitat- og fuglebeskyttelsesdirekti-

vet) udgør marker med aktivitetskrav samlet 968 ha (Tabel 1), hvoraf ca. to tredjedele er kortlagt habitat-

natur (53 ha) og registreret § 3-natur (yderligere 548 ha) (Tabel 1). 

Inden for fuglebeskyttelsesområderne er naturtætheden også høj med 48 ha habitatnatur og 473 ha § 3-

beskyttet natur, svarende til 63 % af arealet der er under fuglebeskyttelse (Tabel 1). 

På arealer hvor VNS-projekterne har til formål at bidrage til implementeringen af vandrammedirektivet, er 

naturtætheden 39 % af § 3 arealet (Tabel 1). 
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B) Analyse af de omkring liggende arealer  

 

Det omkringliggende landskab til marker med aktivitetskrav inddeles i tre bufferzoner på hhv. 100m 

300m og 500m. Inden for disse tre bufferzoner beregnes arealet med kortlagt habitatnatur, §3 areal, 

skov, våd natur, græs og landbrugsareal.  

 

Geografisk analyse – det omkringliggende areal 

1) Uden om de 1414 marker (3.517 ha) beregnes tre bufferzoner hver bestående af 5 poly-

goner (5 direktivtyper, Tabel 1) (GIS tool: BUFFER 100, 300 og 500m hvor direktivtype an-

gives som ”dissolve field”, og det angives at markernes areal ikke medtages.  

2) Antal ha af kortlagt habitatnatur (Miljøportalen), §3 areal (MiljøGIS) (Figur 4) samt skov, våd 

natur, græs og landbrugsareal (Levin og Gyldenkærne 2022) kan nu beregnes for det om-

kringliggende areal fordelt på VNS-projekternes 5 direktivtyper for hver bufferzone (GIS 

tool: TABULATE AREA cell size 5m). 

 

Figur 4: Illustration af marker med aktivitetskrav og deres tilhørende direktiv defineret ud fra data fra Miljø-

GIS, og bufferzoner på 100, 300 og 500m, samt kortlagt habitatnatur og §3 natur der bliver beregnet i de 

tre bufferzoner. Ved Lille Vildmose (A) er det især områder inden fuglebeskyttelsesområde, der eventuelt 

vil blive påvirket (A), andre steder ses habitatdirektivet og vandrammedirektivet der vil blive påvirket (B).   
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I de omkringliggende arealer findes 7.017 ha, 23.998 ha og 45.222 ha i hhv. 100m, 300m og 500m 

bufferzonerne (Tabel 2).  

For alle bufferzoner ligger en stor del af arealet på §3-beskyttet natur og andelen falder med buffer-

zonens størrelse og dermed afstanden til artikel 32-arealet med aktivitetskrav. For alle bufferzoner er 

der tendens til, at der er en større andel §3 natur end landbrug for marker, der ligger i et habitat- eller 

fuglebeskyttelsesområde, hvorimod arealer i VNS-projekter i regi af vandrammedirektivet har større 

andel landbrug i det omkringliggende areal (Tabel 2). Andelen af §3 natur falder dog generelt for alle 

direktiver med stigende afstand/buffer til marker med aktivitetskrav, hvorimod andelen af skov og land-

brug generelt stiger (Tabel 2).  

I VNS-projekter, der ligger inden for habitatområderne, er der en relativt stor andel af arealet i de nære 

omgivelser (inden for 100 meter), der er kortlagt som en terrestrisk habitatnaturtype (19 %)1. (Tabel 2). 

Denne andel falder til 15 % i 300 meters og 12 % i 500 meters afstand. Hertil kommer en høj andel af 

§ 3-beskyttede arealer, der ikke er kortlagt som en habitatnaturtype. Disse udgør yderligere 33 % af 

100 meters bufferzonen faldende til 22 % i 500 meters bufferzonen. Så selvom kun få artikel 32-arealer 

med aktivitetskrav inden for VNS-projekterne i sig selv er en kortlagt terrestrisk habitatnatur (53 ud af 

968 ha) (Tabel 1), så ligger de i umiddelbar tilknytning til en eller flere habitatnaturtyper. Mere end 

halvdelen af arealet i en 100 meter bufferzone er således enten kortlagt habitatnatur eller en beskyttet 

naturtype. Det hænger sammen med at flere VNS-projekter inden for habitatområderne er LIFE-pro-

jekter med direkte fokus på at forbedre tilstanden af forekomster med en habitatnaturtype eller leve-

steder for habitatarter.  

For VNS-projekterne inden for fuglebeskyttelsesområderne består næsten en fjerdedel af de nære 

omgivelser (i 100 meter bufferzonen) af kortlagt habitatnatur og yderligere 37 % af øvrige § 3-beskyt-

tede arealer, så her er naturtætheden meget høj. Andelen falder med afstanden, men naturarealerne 

(habitatnatur og § 3-arealer) udgør stadig 29 % af arealet i 500 meter bufferzonen fra artikel 32-area-

lerne med aktivitetskrav.  

VNS-projekter, der ligger udenfor habitat- og fuglebeskyttelsesområderne og har til formål at bidrage 

til opfyldelse af vandrammedirektivet har generelt den laveste andel natur (§3 natur) (Tabel 2, hhv. 0 

% og 28 % for 100 meter bufferzonen). Marker der er en del af vandrammedirektivet fylder mest i alle 

bufferzoner (Tabel 2, 72-74 %) da det også er dette direktiv størstedelen af markerne tilhører (Tabel 1, 

68 %).  

 

  
                                                             

1 Eksempel på beregning af procentsatser i dette afsnit fra tabel 2: ((46+243)/(530+991))*100 = 19.   
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Tabel 2: Karakteristik af det omkringliggende areal til de marker, der vil blive påvirket af en ændring i akti-
vitetskravet.  
Når der i teksten omtales ”habitatområder” menes ”Habitatdirektivet” og ”Habitat og fuglebeskyttelsesdi-
rektivet” i tabel 2. Når der i teksten omtales ”fuglebeskyttelsesområder” menes ”Fuglebeskyttelsesområder” 
og ”Habitat og fuglebeskyttelsesdirektivet” i tabel 2.  

Direktiv tilhørende mar-
ken, der er bergenet buf-
fer for 

I buffer-  
zonen 

kortlagt 
habitat- 
natura  

Øvrig §3 
natur skov græs våd landbrug 

Ha        andel af totale areal i % 
  

100m buffer 7.017                           

Fugledirektivet 126 2b          1 1c 76 60c 35 28c 23 18c 52 41c 16 13c 

Habitatdirektivet 530 8        46 9 167 31 38 7 85 16 200 38 189 36 

Habitat og fugledirektivet 991 14      243 25 333 34 57 6 387 39 218 22 214 22 

Vandrammedirektivet 5.227 74 16 0 1.468 28 419 8 291 6 1.493 29 2.750 53 

Ikke i direktiv 142 2 3 2 51 36 19 13 17 12 45 31 58 41 
300m buffer 23.998                    
Fugledirektivet 359 1 22 6 205 57 137 38 62 17 91 25 68 19 

Habitatdirektivet 2.027 8 164 8 427 21 262 13 254 13 424 21 964 48 

Habitat og fugledirektivet 3.450 14 681 20 984 29 235 7 1.069 31 665 19 770 22 

Vandrammedirektivet 17.541 73 100 1 3.403 19 1.614 9 837 5 2.923 17 10.702 61 

Ikke i direktiv 621 3 21 3 191 31 83 13 66 11 137 22 300 48 
500m buffer 45.222                    
Fugledirektivet 634 1 53 8 340 54 264 42 97 15 129 20 141 22 

Habitatdirektivet 4.133 9 298 7 700 17 646 16 407 10 601 15 2.207 53 

Habitat og fugledirektivet 6.542 14 1.028 16 1.671 26 524 8 1.664 25 1.101 17 1.566 24 

Vandrammedirektivet 32.586 72 177 1 4.935 15 3.095 9 1.383 4 3.651 11 21.156 65 

Ikke i direktiv 1.326 3 64 5 335 25 156 12 138 10 201 15 713 54 
a kortlægningen af habitatnaturtyper foretages kun inden for habitatområderne. 

b Andel beregnet af det totale bufferareal 

c Andel beregnet af det totale direktivareal 

 

2) En vurdering af effekten af type af aktivitet på fuglebeskyttelses-, habitat- 

og vandrammedirektivet 

Effekten af aktiviteter på marker med aktivitetskrav i VNS-projekter afhænger af aktivitetstypen og arealets 

tilstand og især af om det er kortlagt som en terrestrisk habitatnaturtype og/eller er registreret som §3-be-
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skyttet natur samt af omgivelsernes beskaffenhed. En vurdering af aktiviteternes effekter på udpegnings-

grundlagene for de enkelte habitat- og fuglebeskyttelsesområder ligger uden for rammerne af dette notat 

og i følgende beskrives derfor medtages blot de generelle effekter på de lysåbne arealer. I de enkelte 

habitat- eller fuglebeskyttelsesområder kan der være arter på udpegningsgrundlagene, der har meget 

specifikke levestedskrav og dermed også behov for særlige hensyn i forvaltningen. Den bedste forvaltning 

er kontekstafhængig og kræver en konkret vurdering af, hvad der er mest optimalt et givent sted. Det vil 

afhænge meget af hvordan området ser ud i forvejen, og hvilke arter der findes der. 

Herunder gennemgås fordele og ulemper af forskellige former for aktiviteter på biodiversiteten, og vi vur-

derer deres egnethed i forhold til at bidrage til at implementere direktiverne i VNS-projekterne. Aktiviteterne 

omfatter A) ekstensiv græsning med lavt dyretryk med lang udbindingsperiode, B) intensiv sommergræs-

ning med højt dyretryk, C) høslæt hvor biomassen fjernes, D) brakpudsning hvor biomassen bliver liggende 

på arealet, og E) ingen aktivitet. Hvert af disse vil blive behandlet enkeltvis i dette afsnit.  
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Faktaboks 

 

A. Ekstensiv græsning med et naturligt græsningstryk 

I naturlige økosystemer bidrager de store planteædere med at skabe en mangfoldighed af levesteder og 

føderessourcer for andre arter igennem deres bid, tramp og ikke mindst deres efterladenskaber i form af 

gødning og ådsler (Fløjgaard et al., 2021) (Faktaboks). Ekstensiv græsning med lavt græsningstryk og en 

lang udbindingsperiode (og især helårsgræsning) er den plejeform, der minder mest om naturlig græsning 

(omfatter vintergræsning, helårsgræsning og vildgræsning i bokstabellen), hvorimod sommergræsning og 

Boks græsning og høslæt: Græsning og høslæt tjener i princippet det samme formål i naturplejen, nemlig 

at efterligne de store forhistoriske dyrs græsning og fastholde lysåbne plantesamfund i tidlige succession-

strin. De to tiltag er imidlertid også forskellige på vigtige punkter: Græsningens fysiske forstyrrelse af vege-

tationen er gradvis og rumligt variabel, idet nogle områder og/eller arter græsses mere intensivt end an-

dre. Desuden er dyrene selektive, og der er mulighed for at udvikle øer af vedplanter og gamle solitære 

træer på græsningsarealerne til glæde for mange arter. Endelig efterlader dyrene gødning, som kan 

være et vigtigt levested for specialiserede insekter og svampe, hvoraf mange er truet. ”Møgdyr”, som lever 

i kokasser og hestepærer er vigtige byttedyr for de næste led i fødekæden. Dog kan husdyrgødning ofte 

indeholde medicinrester fra ormekur og lignende, som er en trussel mod gødningsinsekterne (Mitchell m.fl. 

1976; Nieman et al., 2018). Høslæt er derimod en pludselig og ensartet fjernelse af biomassen på en 

gang, hvilket medfører en meget stor dødelighed for de insekter, der lever som larver i og på planterne. I 

Bokstabel er en opsummering de faglige skøn og vurderinger af plejemetodernes (græsningsregimer og 

maskinel høslæt) effekter på forskellige biodiversitetselementer (fra Fløjgaard m.fl. 2017).  

 

Boks tabel: Oversigtstabel over faglige skøn og vurderinger af biodiversitetseffekter ved forskellige plejemetoder. Jo 

flere +’er, jo større positiv effekt (fra Fløjgaard et al., 2017).  
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rotationsgræsning foregår med et højt dyretryk i en kort periode og anses derfor ikke som naturlig. Vi vur-

derer at den naturlige tæthed af planteædere i typiske danske økosystemer ligger i intervallet 70-250 

kg/ha, afhængig af arealets produktivitet (Fløjgaard et al. 2021),  

For marker med aktivitetskrav inden for habitat- og fuglebeskyttelsesområderne vurderes ekstensiv 

græsning at være den optimale biodiversitetsfremmende aktivitet på alle arealtyper. Ekstensiv græsning 

er et biodiversitetsvirkemiddel, der praktiseres bedst på store sammenhængende naturarealer og vil derfor 

særligt være relevant for artikel 32-arealer, der ligger i tilknytning til eksisterende kortlagt habitatnatur eller 

§ 3-beskyttet natur (dvs. med høj naturtæthed i bufferzonen). Det gælder eksempelvis for de VNS-projekter, 

der har til formål at sammenkæde naturarealer. Ekstensiv græsning har særligt positive effekter på insekt-

ædende fuglearter (hvepsevåge, rødrygget tornskade, natravn og hedelærke), men kun hvis landskabs-

konteksten er passende med egnede ynglehabitater i nærheden). Der vil også være positive effekter på 

engfugle (f.eks. engryle og brushane), hvis vegetationen er græsset helt i bund i det tidlige forår (betinger 

dog at store områder med krat undgås). 

For marker med aktivitetskrav, der skal bidrage til implementeringen af vandrammedirektivet bidrager 

den ekstensive græsning kun i et begrænset omfang til at fjerne næringsstoffer. I et naturligt græs-

ningsregime sker der ingen netto-eksport af næringsstoffer, da den biomasse der ophobes i de græs-

sende dyr efterlades på arealet i form af ådsler (f.eks. heste og køer). 

Resume A: For marker med aktivitetskrav inden for habitat- og fuglebeskyttelsesområderne vurderes 

ekstensiv græsning af være den optimale biodiversitetsfremmende aktivitet på alle arealtyper. For mar-

ker med aktivitetskrav, der skal bidrage til implementeringen af vandrammedirektivet bidrager den 

ekstensive græsning kun i et begrænset omfang til at fjerne næringsstoffer. 

 

B. Intensiv sommergræsning (højt dyretryk - mere end 50 % af plantedækket skal fremstå afgræsset 

med en plantehøjde på 40 cm senest d. 25. oktober) 

Ved intensiv græsning med relativt mange dyr i en kort udpindingsperiode hen over sommeren (intensiv 

sommergræsning, faktaboks) bliver plantebiomassen fjernet på relativ kort tid, og det er ofte ikke er muligt 

for urterne at opretholde en høj plantediversitet, og sætte blomst og frø, som ellers er vigtige ressourcer for 

bestøverfaunaen. Dyrene kan bidrage med frøspredning og gødning som levested, selvom gødningen som 

ressource kun er til rådighed i en begrænset periode. Et andet generelt problem ved husdyr består i, at 

husdyrgødning ofte indeholder medicinrester fra ormekur og lignende, som er en trussel mod gødningsin-

sekterne (Mitchell et al., 1976; Nieman et al., 2018).  

For marker med aktivitetskrav inden for habitat- og fuglebeskyttelsesområderne vurderes effekten af 

denne aktivitetstype at være mindre gunstig end ekstensiv græsning, idet der mangler pollen og nek-
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tarressourcer for bestøverfaunaen, der udgør en væsentlig andel af de arter, der er knyttet til de lys-

åbne naturarealer. Sommergræsning kan have en positiv effekt på engfuglene (f.eks. engryle og brus-

hane) som foretrækker lav vegetation. Tidspunktet for udbinding er her afgørende og Thorup (2003) fore-

slår 15.-30. maj afhængig af art hvorved trampeskader på æg og reder mindskes. Endvidere forslår Thorup 

(2003) et lavt græsningstryk (1 ungkreatur/ha). 

For marker med aktivitetskrav, der skal bidrage til implementeringen af vandrammedirektivet bidrager 

græsningen med at fjerne biomasse og dermed næringsstoffer. Dog deponerer dyrene kvælstof og 

fosfor i form af gødning på marken, og udpiningseffekten skal derfor gøres op i forhold til dyretryk 

versus fjernelse af biomasse ved dyrenes tilvækst.   

Resume B: For marker med aktivitetskrav inden for habitat- og fuglebeskyttelsesområderne vurderes 

effekten af denne aktivitetstype at være mindre gunstig end ekstensiv græsning. For marker med ak-

tivitetskrav, der skal bidrage til implementeringen af vandrammedirektivet bidrager græsningen med 

at fjerne biomasse og dermed næringsstoffer. 

C. Slæt hvor biomassen fjernes  

Høslæt adskiller sig fra græsning ved at være en pludselig og ensartet fjernelse af biomassen på en gang, 

hvilket medfører en meget stor dødelighed for de insekter, der findes som æg eller larver i og på planterne 

(Faktaboks). Hvis høslæt gennemføres skånsomt kan resultatet dog være meget artsrige plantesamfund 

med mange sjældne arter, blandt andet fordi høslættet fjerner næringsstofferne. Det kan også være en 

fordel at anvende biomassehøst på tidligere landbrugsarealer for at udpine den næringsstofpulje, der ellers 

umuliggør en succesfuld naturgenopretning af artsrig, næringsfattig natur. Men biodiversitet knyttet til ned-

brydning af dyrenes ekskrementer har ikke megen glæde af høslættet da der ikke er dyr på arealet, og det 

skaber ikke den samme rumlige variation i overfladen og vegetationsstrukturen, som ekstensiv græsning 

gør. Udføres høslættet med tunge maskiner skabes en ensartet vegetationsstruktur, der udligner tuer (her-

under også myretuer), knolde og fordybninger, som ellers måtte bidrage med variation i mikroklima, fug-

tighed og jordbundsforhold på naturarealerne.  

For marker med aktivitetskrav inden for habitat- og fuglebeskyttelsesområderne vurderes høslættets 

intensitet (manual versus tunge maskiner), udstrækning (pletvis versus fladedækkende), hyppighed 

samt tidspunktet at have stor betydning for om aktiviteten har en positiv biodiversitetseffekt. Høslæt anbe-

fales særligt til arealer, der ikke er habitatnatur eller § 3-beskyttet, dvs. typisk græsmarker og opgivne mar-

ker) samt kulturpåvirkede enge og overdrev, der er for små til at iværksætte græsning, og hvor der er en 

stor næringspulje i jorden, der skal fjernes (udpining) for at få en gunstig udvikling af vegetationen. På eksi-

sterende naturarealer (habitatnatur eller § 3-beskyttede arealer) risikerer man at ødelægge tuer og anden 

mikrostruktur, så en del af variationen i bl.a. fugtighed reduceres. Det anbefales derfor ikke, at der laves 

maskinel biomassehøst på naturarealer med positive strukturer, som indikerer lang græsningskontinuitet, 

eller på anden måde er følsomme overfor maskinel pleje. 
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De positive gevinster af høslæt kan øges ved at høste vegetationen i flere omgange, fx i striber der høstes i 

hhv. marts/april (før de jordrugende fugle bygger rede) og september/oktober, når planterne har haft mu-

lighed for at blomstre og sætte frø. Herved kan man tilgodese arter med forskellig fænologi og levesteds-

krav og sikre en rig blomstring sommeren igennem og at æg, pupper, larver og spind bevares vinteren over 

i den uklippede del af vegetationen. 

Generelt er lav vegetation gunstigt for engfuglene, som eksempelvis rødben, engryle og brushane (de to 

første dog oftest på salte enge). Mange fuglearter er dog meget afhængige af timingen af biomassehøsten, 

og det er afgørende at aktiviteten foregår uden for fuglenes ruge- og yngleperiode. Dette tidsrum varierer 

mellem arter og Thorup (2003) foreslår at tidligste høslætdato er 15. juli for engryle og brushane. For nogle 

arter kan det optimale tidspunkt for slæt dog være senere på sommeren, hvorved skader på æg, reder og 

unger mindskes (Vestergaard et al., 2000). Mere oplagte ikke-bilags arter, der begunstiges af lav vegetation 

som følge af høslæt er vibe og sanglærke (sårbar og næsten truet på rødlisten, Moeslund m.fl. 2019), lige-

som hvid stork (kritisk truet) ofte søger føde på høslætarealer. 

Det kan anbefales, at perioden med forbud mod slåning bliver længere end de nuværende 3 måneder for 

f.eks. brakmarker, 1. maj - 31. juli, (LBST 2021c), f.eks. således at slåning, på baggrund af anbefalingerne i 

Bruus et al. (2020) ikke er tilladt i perioden 1. april til 1. oktober, og at det gerne bliver muligt at foretage 

biomassehøst i vintermånederne, gerne sen-vinter (februar-marts). Det skal dog tilføjes at den optimale 

slåningsperiode afhænger af de arter, der skal tages hensyn til.  

For marker med aktivitetskrav, der skal bidrage til implementeringen af vandrammedirektivet bidrager 

høslættet med at fjerne biomasse og dermed næringsstoffer, der ellers potentiels kunne udvaskes til 

vandmiljøet.  

Resume C: For marker med aktivitetskrav inden for habitat- og fuglebeskyttelsesområderne vurderes 

høslættets intensitet (manual versus tunge maskiner), udstrækning (pletvis versus fladedækkende), 

hyppighed samt tidspunktet for høslættet at have stor betydning for om aktiviteten har en positiv biodiver-

sitetseffekt. Det anbefales ikke at der laves maskinel biomassehøst på naturarealer, dvs. b.la. marker med 

aktivitetskrav, når disse har positive strukturer, som indikerer lang græsningskontinuitet eller på anden måde 

er følsomme overfor maskinel pleje. For marker med aktivitetskrav, der skal bidrage til implementerin-

gen af vandrammedirektivet bidrager høslættet med at fjerne biomasse og dermed næringsstoffer, 

der ellers potentielt kunne udvaskes til vandmiljøet.  

D. Brakpudsning hvor biomassen efterlades 

Brakpudsning eller slåning af biomassen uden at det afslåede plantemateriale fjernes fra arealet vur-

deres til at påvirke flora og fauna negativt på de eksisterende naturarealer og vil ikke bidrage til en 

positiv udvikling af græsmarker og marker. Når det afslåede materiale ikke fjernes fra arealet vil førnen 

akkumuleres på jordoverfladen. Et tykt førnelag i form af visne græsser og blade, som ligger oven på 
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jorden eller er samlet i store tuer, mindsker planternes mulighed for at spire og etablere sig (Nilsson et al. 

1999) og medfører ofte en homogenisering af vegetationen, hvor konkurrenceplanter, der vokser hurtigt 

og højt, eller græsser, siv og kraftige urter som kan sprede sig vegetativt, vil dominere over de lave roset-

bladede planter, mosserne og laverne, som får mindre lys. Og de lysåbne levesteder forsvinder for var-

meelskende arter, som fx overdrevsløber og grøn sandspringer.  

For marker med aktivitetskrav inden for habitat- og fuglebeskyttelsesområderne vurderes brakpuds-

ning at være ugunstigt for tilstanden af eksisterende naturarealer og vil hindre en gunstig udvikling på 

græsmarker og marker, der ligger i tilknytning til habitatnatur og § 3-arealer.  

For marker med aktivitetskrav, der skal bidrage til implementeringen af vandrammedirektivet, vil der 

via denne aktivitet ikke forgå nogen fjernelse af biomasse og derfor heller ikke fjernelse af udvaskning 

af kvælstof og fosfor til vandmiljøet. Effekten vurderes derfor ligeligt negativ for alle direktiver uanset 

omkringliggende landskabstype og organismegruppe.  

Resume D: Effekten vurderes ligeligt negativ for alle direktiver uanset omkringliggende landskabstype 

og organismegruppe.      

E. Ingen aktivitet/naturlig succession 

Fravær af forstyrrelser, der fjerner biomasse fra arealerne, vil føre til tilgroning ved naturlig succession. 

Herved ændrer arealet karakter fra et lysåbent og varmt levested, over mere eller mindre tætte stau-

devegetationer med høje græsser og urter, til krat og skov, der tilbyder andre levesteder for planter, 

dyr og svampe. Denne tilgroningsproces finder sted på hovedparten af vore naturarealer med tab af 

levesteder til følge og fravær af forstyrrelser vil være ugunstig for langt de fleste lysåbne naturarealer. 

Når det kommer til græsmarker og marker, der ønskes i succession mod en beskyttet naturtilstand (fx 

§ 3 eng) vil udviklingen være betinget af en række forhold. De vigtigste forudsætninger for en succesfuld 

udvikling er at næringsindholdet i jorden er naturligt lavt, at hydrologien er naturlig samt at der enten findes 

egnede spredningskilder for planter og dyr i nærområdet eller at dyrkningshistorien har været ekstensiv og 

kort, så der findes en naturlig frøpulje i jorden. Hertil kommer, at jordbundstypen (humus, kalk, sand, ler mv.), 

vandets oprindelse (grundvand, overfladevand, regnvand mv.) og flere andre forhold kan have stor betyd-

ning for udviklingens retning og hastighed.  

Det største potentiale for udvikling af gode levesteder vil være i områder med næringsfattig jordbund, kort 

dyrkningshistorie, høj naturtæthed, nærliggende naturområder af en god kvalitet og eventuelt tillige mu-

ligheder for at retablere kontakten til næringsfattigt grundvand eller overfladevand. I mange genopret-

ningsprojekter, herunder en del af VNS-projekterne inden for habitat- og fuglebeskyttelsesområderne, har 

man derfor nøje udvalgt de mest velegnede arealer, hvor potentialet for en gunstig udvikling er størst. Ud-

viklingen går særligt stærkt på en tør, næringsfattig sandjord, hvor næringsstofferne hurtigt vil blive udva-

sket, og hvor sommertørken sætter en grænse for de konkurrencestærke plantearters dominans. På langt 
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de fleste intensivt dyrkede marker, hvor jordbunden er afvandet, jordbehandlet og tilført kunstgødning og 

pesticider gennem mange årtier, er det derimod særdeles vanskeligt at genoprette en god naturtilstand, 

selv med omkostningstunge indsatser for at nedbringe mængden af næringsstoffer. Udpiningen er særligt 

vanskelig på lerede jorder, hvor udvaskningen er langsom.  

Nye forskningsresultater peger på, at der på meget næringsrige jorder kan være større potentiale i at ud-

vikle bedre levesteder for biodiversiteten ved at lade successionen forløbe frit mod krat og skov, end ved 

at forsøge at udpine arealet ved græsning og høslæt. I Brunbjerg et al., (2022) har undersøgelser af enge 

og moser i himmerlandske ådale i forskellige successionsstadier således vist, at den negative effekt af et 

højt næringsindhold på antallet af særligt følsomme plantearter (to-stjerne arter i tilstandsvurderingssyste-

met) bliver modvirket af tilgroning. I krattene skabes levesteder for svampe, laver og insekter knyttet til ved-

planter og der er særligt mange insektarter på blomstrende pil, slåen, tjørn, roser og andre hjemmehørende 

insektbestøvede vedplanter. En anbefaling om fri succession frem for aktiviteter, der fjerner biomassen fra 

arealet, vil dog afhænge af arealets placering i forhold til velfungerende lysåbne levesteder i det omgi-

vende landskab og det kræver lang kontinuitet i fraværet af forstyrrelser før de vedplantedominerede krat 

indfinder sig på arealet. 

For marker med aktivitetskrav, der skal bidrage til implementeringen af vandrammedirektivet vil ingen 

slåning betyde at nærringstoffer, der ellers ville udvaskes til nærtliggende vandmiljøer, bliver optaget 

af bevoksningen på marken. Effekten vil dog ikke være så stor som ved høslæt.  

Resume E: For marker med aktivitetskrav inden for habitat- og fuglebeskyttelsesområderne vurderes 

ingen aktivitet at være ugunstig for hovedparten af vore naturarealer og marker med aktivitetskrav 

der indeholder beskyttet natur. Ingen aktivitet vil føre til tab af levesteder og fravær af forstyrrelser vil 

være ugunstig for langt de fleste lysåbne naturarealer. Derimod kan ingen aktivitet være gunstig for 

græsarealer på de mere næringsrige jorder med større potentiale til at udvikle bedre levesteder for bio-

diversiteten ved at lade successionen forløbe frit mod krat og skov.   

For marker med aktivitetskrav, der skal bidrage til implementeringen af vandrammedirektivet vil ingen 

slåning betyde at nærringstoffer der ellers ville udvaskes til nærtliggende vandmiljøer bliver optaget 

af bevoksningen på marken.  

 

3) Konklusion 

For marker med aktivitetskrav inden for habitat- og fuglebeskyttelsesområderne vurderes at eksiste-

rende naturarealer (kortlagt habitatnatur eller § 3-beskyttet natur) begunstiges af forstyrrelser, der fjer-

ner biomasse og holder vegetationen lysåben (græsning eller høslæt). For græsmarker og marker, der 
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ligger i umiddelbar tilknytning til eksisterende natur, vil det som udgangspunkt være gunstigt for bio-

diversiteten at opretholde et åbent vegetationsdække, der kan udvikle sig mod en lysåben naturtype, 

blandt andet ved at øge spredningsmulighederne for arter der lever på de omkringliggende lysåbne 

arealer. Næringsrige græsmarker og marker, der kræver en meget stor indsats for at skabe mulighed for 

udvikling af artsrige lysåbne arealer og som ikke indgår i en landskabsmæssig sammenhæng med lysåben 

natur kan med fordel ligge i fri succession uden aktiviteter. Tilgroning kan begunstige nogle fuglearter som 

engsnarre, rørhøg, rørdrum og plettet rørvagtel (de to sidstnævnte kun på meget våde arealer) mens fravær 

af forstyrrelser vil få negative effekter på en lang række engfugle.  

Såfremt en aktivitet skal udføres, anbefales på baggrund af Bruus et al. 2020 (s. 36) et længere forbud mod 

slåning.  Dvs. f.eks. længere end de nuværende 3 måneder for brakmarker (LBST 2021c), således at for-

buddet forlænges fra mellem 1. maj - 31. juli til mellem 1. april og 1. oktober, og med mulighed for biomas-

sehøst i vintermånederne, gerne sen-vinter (februar-marts), hvor det er muligt.   

Sikring mod negative effekter på de direktivbeskyttede arter og naturtyper kræver dog en konkret vurdering 

af aktiviteterne i forhold til udpegningsgrundlagene i det enkelte habitat- og fuglebeskyttelsesområde. Her-

ved øger man mulighederne for at VNS-projekterne kan bidrage positivt til implementeringen af direkti-

verne. 
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