
Er der stadig liv i marknaturen?
Hvad rør sig omkring landbrugsnaturen blandt myndigheder, grønne NGO’er og naturforvaltere 
ved indgangen til et nyt årti og en ny CAP?

4. februar 2020 
kl. 09:00 - 14:30

Egebjerg-Hansted Forsamlingshus 
Egebjergvej 127, 8700 Horsens 



09.00 - 09.30:    Ankomst - Kaffe og brød

09.30 - 10.30:    Forventninger og proces omkring CAP 2021 v. Christine F. W. Bertelsen, Landbrugsstyrelsen
Markens naturpotentiale i dag og i fremtiden v. Beate Strandberg, AU-Bioscience

10.30 - 11.30:    PARTRIDGE: et EU-projekt om marknatur v. Lene Midtgaard, Danmarks Jægerforbund
Markdigernes betydning for landbrugsnaturen v. Jan Pedersen, Danmarks Naturfredningsforening 
Rødlisten, landbrugslandets fugle og hvad der kan gøres v. Henrik Wejdling, DOF

11.30 - 12.30:    Naturen i landbruget v. Andrea Oddershede, SEGES
Landbrugsnaturindeks v. Janni Thuesen, ConTerra, Sybille Kyed og Bent Rasmussen, ØL

12.30 - 13.00:    Frokost

13.00 - 14.30:    Ekskursion til Julianelyst, v. natur- og vildtforvalter Jacob Larsen 

Dagens program



Stenbjergvej 1, 
Østbirk



• IFOAM’s fire økologiske grundprincipper
• Medlemmer med naturinteresser
• Mikroliv i jorden – Bestøvere – Naturlige fjender
• Forbrugere der forventer økologien leverer på VM 15

Hvorfor bekymrer Økologisk Landsforening sig om naturen?



Hvordan udmøntes Økologisk Landsforenings naturstrategi?

• Fælles udspil om biodiversiteten – 7 organisationer
• Et landbrug i pagt med både klima og natur – 14 forslag
• Prioritering af naturen på bedriften – 10 bud
• Markernes Naturpotentiale – digitalt valideringsværktøj



Hvorfor arbejdes der med udviklingen af et Marknaturindeks?

• Stop med at snakke – gør noget
• Men gør det rigtige – i tid, rum og indsats
• Effektivisering af naturrådgivningen – fra status til handling
• Administration af fremtidig økologisk naturgaranti 





Hvordan udvikles Marknaturindekset?

• Tager udgangspunkt i matriklen – Bruttoarealmodellen 
• Opdeler bedriftens areal – vand, skov, anlæg og mark
• Fokuserer på markareal – omdrift, græs, element
• Marknaturindeks = Imark = fomdrift + fgræs + felement = VÆRDI
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Videreudvikling til Landbrugsnaturindeks

• ConTerra udvikler digitalt værktøj – satellit og GIS-data
• Automatisk beregning af strukturel komponent
• Natureksperter udvikler kvalitativ komponent – ADAPTIV 
• Landbrugsnaturindeks = Imark + Ivand + Iskov + Ianlæg



Bedrifter, der indgår eco-scheme naturbetaling, har 

• lavet en biotopkortlægning med dokumentation på 
gårdens bidrag til FNs naturmål/ nationale naturmål. 

• der er/kan være lavet  bedriftsspecifikke (pleje)-aftaler. 
• betaling knyttes op på en naturscore på naturtilstanden 

med inspiration i teknikken bag HNV kortene.
• betalingsniveau følger samlet naturscore. 

Kontrol og dokumentation

• biotopkortlægning og -handlingsplan uploades elektronisk
• eksisterende elektroniske indberetningssystem udvides, så 

det indeholder ejendommens naturscore. 

ØL forslag til eco-scheme model på natur



Modellen vil

• skabe incitament til at få viden om naturindhold, 
grundlag og sammenhæng mellem 
arealforvaltning og naturværdi

• være nem at kontrollere via elektronisk kontrol 
suppleret af fysisk kontrol

• indeholde en incitamentsstruktur med stigende 
betaling for stigende bidrag

• rette op på, at det har været vanskeligt at 
formulere standardiserede støttetiltag, hvis det 
skal give positive naturresultater på den enkelte 
lokation
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