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Fødevareministeriet 

Vedrørende tilføjelse om biodiversitet/natur til notat om miljø-

mæssige konsekvenser af EU-kommissionens forslag til Greening-

elementer i CAP-reformen  

 

 
Fødevareministeriet anmodede den 10. februar 2012 DCA – Nationalt Center 

for Fødevarer og Jordbrug om at udarbejde et notat om miljømæssige konse-

kvenser af EU-kommissionens forslag til Greening-elementer i CAP-

reformen. Notatet, der skal benyttes i forbindelse med ministeriets forbere-

delse til de kommende forhandlinger om en ny fælles landbrugspolitik, blev 

fremsendt 29. marts. 

Fødevareministeriet har efterfølgende i mail af 31. maj bedt DCA supplere sit 

svar med et kort notat om biodiversitet/natur. Notatet er udarbejdet af seni-

orforsker Rasmus Ejrnæs, institut for Bioscience. 

 

Med venlig hilsen 

 

Susanne Elmholt  

Seniorforsker, koordinator for myndighedsrådgivning 
 

 

  
 



 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer vedrørende biodiversitet/natur i 

forbindelse med miljømæssige konsekvenser af 

EU-kommissionens forslag til Greening-elementer 

i CAP-reformen 

 
Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 18. juni 2012 

 

 

 

 

 

Rasmus Ejrnæs 

 

Institut for Bioscience 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekvirent: Fødevareministeriet 

 

Antal sider: 2 

 

 

 

 

Faglig kommentering:  

Flemming Skov, Institut for Bioscience 

Kvalitetssikring, centret: 

Poul Nordemann Jensen 
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Fødevareministeriet har i en mail af 31. maj til DCA – Nationalt Center 

for Fødevarer og Jordbrug peget på, at DCA’s ”Notat vedrørende miljø-

mæssige konsekvenser af EU-kommissionens forslag til Greening-

elementer i CAP-reformen” fra 29. marts 2012 manglede at forholde sig 

til biodiversitet/natur, som er nævnt i bestillingens afsnit 7 punkt 4.  

Nedenstående generelle kommentarer er udarbejdet af seniorforsker 

Rasmus Ejrnæs, Institut for Bioscience.  

1) I forhold til udtagning af landbrugsjord op til 7% af det dyrkede areal, så 

vil permanent udtagning antageligt være det initiativ indenfor det dyr-

kede land som vil kunne bidrage mest til at standse tabet af biodiversitet. 

Der vil dog være stor variation i omkostningseffektiviteten afhængig af 

hvilke typer arealer, som udtages og disse arealers placering i forhold til 

eksisterende naturarealer. Generelt vil effekten være størst på potentielt 

næringsfattige arealer og arealer beliggende i naturrige landskaber. End-

videre kan der være lokale effekter ved forekomst af truede arter. 

2) I forhold til permanente græsarealer vil omkostningseffektiviteten for 

biodiversiteten afhænge meget stærkt af naturindholdet i disse perma-

nente græsarealer. Permanente græsarealer er en meget upræcis og util-

strækkeligt beskrivelse af et areal med henblik på at vurdere dette areals 

betydning for natur og biodiversitet. Der findes udmærkede metoder til 

kortlægning og tilstandsvurdering af permanente græsarealer, og man vil 

kunne optimere dette tiltag ved at målrette og koncentrere støtten på are-

aler med moderat til høj naturværdi. 

3) Arealer som udtages kan enten være af værdi ved at agere buffer mod 

randpåvirkninger fra dyrkede arealer ind på egentlige naturarealer, de 

kan medvirke til at skabe større sammenhængende naturområder eller de 

kan blive værdifulde levesteder i sig selv.  

4) Der kan for de fleste arealer, der hidtil har været i omdrift, gå mange år 

før evt. bidrag til at standse biodiversitetsnedgangen slår igennem som 

følge af stort næringsstofindhold i jorden og utilstrækkelig indvandring 

af arter fra omgivelserne. En målrettet forvaltning kan fremme udviklin-

gen ved at fraføre næringsstoffer, fjerne eksisterende kløvergræs og faci-

litere koloniseringen af hjemmehørende arter fra omkringliggende natur-

arealer. 

5) Såfremt man ønsker at kende udviklingen i sådanne udtag-

ne/permanente græsarealer, skal der udarbejdes et overvågningspro-

gram rettet mod denne type initiativer. 
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