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NaturErhvervstyrelsen 

Bemærkninger til Kommissionens udkast til definition af græsare-

aler med høj biodiversitet – i forbindelse med operationaliserin-

gen af VE-direktivet 

 NaturErhvervstyrelsen (NAER) har i mail af 4. april 2013 bedt DCA – Natio-

nalt Center for Fødevarer og Jordbrug kommentere Kommissionens definiti-

on af græsarealer med høj biodiversitet i forbindelse med konkretisering af 

VE-direktivets bæredygtighedskriterier. NAER har modtaget Kommissionens 

forslag til definition af hvad man skal forstå ved græsarealer med høj biodi-

versitet i forbindelse med anvendelsen af VE-direktivets bæredygtighedskrite-

rier, og i den forbindelse beder NAER om DCA’s kommentarer til forslaget 

samt DCA’s kommentarer til UK’s kommentarer til forslaget. Besvarelse øn-

skes senest den 10. april. NAER stiller følgende spørgsmål: 

“Ifølge VE-direktivets bæredygtighedskriterier må biobrændstoffer ikke 

fremstilles af råmaterialer fra et areal med høj biodiversitetsværdi, herun-

der bl.a. græsarealer med høj biodiversitet. Af VE-direktivet fremgår endvi-

dere, at Kommissionen skal definere kriterier og geografiske områder, så 

det bliver klart hvilke græsarealer der kan defineres som arealer med høj 

biodiversitet. Det er udkastet til disse definitioner NAER beder os kommen-

tere på:   

DCA bedes vurdere, om de har bemærkninger til det fremsendte udkast samt 

til de kommentarer UK har til udkastet.  

DCA bedes desuden komme med en overordnet vurdering af i hvilket om-

fang der vil blive dyrket afgrøder til biobrændstoffer (f.eks. energiafgrøder) 

på disse græsarealer med høj biodiversitet i Danmark.” 

 

Besvarelsen herunder er udført i samarbejde med DCE – Nationalt Center for 

Miljø og Energi, og den er forestået af seniorforskerne Uffe Jørgensen og Ka-

ren Søgaard, Institut for Agroøkologi, samt seniorrådgiver Jesper Fredshavn, 

DCE. 
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Vedrørende det fremsendte udkast kan der knyttes følgende korte bemærk-

ninger til EU’s definition af græsarealer med høj biodiversitet: 

Definitionen omfatter alle arealer, der kan henføres til én af Habitatdirekti-

vets naturtyper, hvilket vil sikre at stort set alle klit- og hedearealer i praksis 

er inkluderet og langt størstedelen af §3 overdrevsarealerne og strandengene. 

Den mest udbredte §3-naturtype, nemlig fersk eng, kan opdeles i kulturenge 

og naturenge, hvor kulturenge typisk ikke er omfattet af Habitatdirektivets 

naturtyper, da de er eutrofieringsprægede og med meget lav biologisk værdi, 

og dermed heller ikke bør være omfattet af definitionen på arealer med høj 

biodiversitet. Naturengene kan ofte henføres til én af habitatnaturtyperne, 

rigkær (7230) eller tidvis våd eng (6410), og dermed være omfattet. Definitio-

nen i forhold til naturtyper synes derfor at tilgodese behovet, men i praksis er 

det et problem i Danmark at kun inden for Habitatområderne er arealerne 

kortlagt og henført til habitatnaturtype, hvorimod græsarealer uden for Habi-

tatområderne, der opfylder betingelserne, ikke er kortlagte. 

Definitionen omfatter desuden arealer, der er af betydning for Bilag IV-arter 

og rødlistede arter, og her synes det rimeligt at lade rødlistede arter omfatte 

kategorien ”Vulnerable” (truet), som også UK foreslår. Arealer af betydning 

for fugle på Fuglebeskyttelsesdirektivets Bilag I er omfattet, og her synes det 

også rimeligt at udbygge med de arealer, der er af betydning for fuglearter, 

der opfylder artikel 4.2 i Direktivet. 

Den danske bemærkning om at det i praksis er vanskeligt at forvalte efter be-

stemmelsen om 50% dækning af urter og buske giver anledning til en be-

mærkning om, at i de danske retningslinjer for bestemmelse af habitatdirek-

tivtyperne benyttes også 50% dækning som afskæringskriterium mellem skov 

og lysåbne naturtyper, dog med den bestemmelse, at arealer, der er mere end 

50% tilgroede med trævegetation stadig betragtes som lysåbne (græsarealer) 

hvis der er typearter (karakteristiske arter) for de lysåbne naturtyper på area-

let. I øvrigt vil et krav på 50% dække medføre, at de fleste §3-eng arealer i 

skove (skovlysninger) falder uden for bestemmelserne, hvilket er problema-

tisk, da de netop er levested for en lang række truede skovarter, fx mange 

sommerfuglearter.  

Vi kan ligesom bemærkningen fra UK ikke se nogen grund til kravet om at 

arealerne i minimum 5 år skal have været med et græs- eller buskdække på 

mindst 50%. 

Endelig skal vi gøre opmærksom på, at AU har udarbejdet et kortgrundlag for 

NaturErhvervstyrelsen til udpegning af arealer med High Nature Values, der 

omfatter de kriterier, som EU har peget på i forhold til naturtyper og artsind-

hold, men som også omfatter en række landskabsmæssige og strukturelle kri-

terier, herunder terrænhældning, der peger på at arealet næppe tidligere har 

været intensivt opdyrket.  
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Som bemærkning af mere generel karakter finder vi det uheldigt at regulere 

udnyttelsen af høj-biodiversitetsarealer med hensyn til slutanvendelsen. Af-

løvning på disse arealer søges ofte fremmet for at optimere biodiversiteten, 

fremme visse habitattyper o.l. Slæt er oftest den eneste praktiske mulighed. 

Om det afhøstede materiale anvendes til dyrefoder eller som biobrændstof vil 

have meget begrænset betydning for habitaten. Den største del af arealerne er 

i Danmark omfattet af ’non-natural highly biodiverse grasslands’ og er p.t. 

dels truet af omlægning til intensiv fødevareproduktion som følge af de høje 

fødevarepriser, og dels af tilgroning pga. manglende afløvning. Der vil også 

være en risiko for ”swapping”, idet man kan vælge at udnytte eksisterende 

omdriftsarealer til biobrændstofproduktion og i stedet omlægge de høj-

biodiverse græsarealer for at opretholde fødevareproduktionen. Arealer med 

høj biodiversitet søges i dag beskyttet generelt (både til fødevare- og bioener-

gianvendelse) ved §3- og Natura 2000-regulering. Vedvarende græsarealer 

(over 5 år) er i dag også reguleret mht. gødskning, idet der er lavere N-normer 

på disse arealer. Dette er med til at undgå meget intensiv management, men 

selv lavere normer vil næppe hindre en fortsat reduktion i biodiversiteten. 

I Nørreådalen gennemføres et projekt, som forsøger at udnytte underudnyt-

tede græsarealer til biogasproduktion. Forventningen er, at dette kan tjene 

flere formål:  

o Naturpleje, da fjernelse af biomasse reducerer næringsstofbe-

lastningen og opvækst af buske undgås 

o Produktion af biogas og gødning til økologisk jordbrug 

o Reduktion af emissioner af drivhusgasser (specielt lattergas), 

fosfor og evt. nitrat fra engarealerne. 

Denne produktion kan formentlig med nød og næppe løbe rundt, men er ikke 

en god forretning for nogle af de involverede partnere. Man kan frygte, at krav 

om dokumentation for værdien af høst for arealernes biodiversitet kan blive 

så besværlige eller omkostningstunge, at man vil opgive at videreudvikle kon-

ceptet. Der kan derfor være fornuft i at støtte UKs forslag om at lade national-

staterne udfærdige de konkrete definitioner af dokumentationskravet, således 

at disse kan gøres så lidt bureaukratiske som muligt. 

Kommentarerne fra UK virker generelt som fornuftige præciseringer. Vi har 

dog ikke indsigt i de specifikke naturreguleringer. Og en del kommentarer går 

på specifikke engelske naturtyper. Vi er meget enige i, at ”undergrazing” er et 

meget større problem end ”overgrazing” i Nordeuropa. Og høst af underud-

nyttede græsarealer til bioenergi (p.t. biogas) kan være en fornuftig løsning på 

det problem, således som det er beskrevet i: Nygaard, B., Levin, G., Bladt, J., 

Holbeck, H.B., Brøndum, W., Spelth, P. & Ejrnæs, R., 2012. Analyse af beho-

vet for græsning og høslæt på beskyttede naturarealer. Areal, biomasse og 
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antal græsningsdyr. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø 

og Energi, 78 s. - Teknisk rapport fra DCE. 

Vi vurderer (men har ikke konkret viden om), at hovedparten af græsarealer-

ne med høj biodiversitet i DK er beskyttet af eksisterende ordninger eller ikke 

vil være rentable at omlægge til energiafgrøder. Der vil dog være risiko for, at 

nogle arealer omlægges til energipil, poppel, energimajs eller energiroer – så-

vel som til produktion af fødevarer. Da vi ikke kender omfanget af høj-

biodiversitets græsarealer, som ikke er beskyttet af nuværende ordninger, kan 

vi ikke udtale os om det potentielle omfang. 

 

Med venlig hilsen 

Susanne Elmholt 

Seniorforsker, koordinator for myndighedsrådgivning ved DCA 

 


