
 

 

 

Er der stadig liv i marknaturen? 
 

Hvordan ser man på fremtiden for agerlandsnaturen, og hvad skal der til, hvis fremtidige 

landbrugsstøtteordninger skal give bedre livsbetingelser for alt fra insekter til fugle og skabe 

støre biodiversitet. Det var spørgsmålene til deltagerne på et seminar, som blev afholdt af 

Økologisk Landsforening d. 4. februar i Egebjerg ved Horsens. 

 

Tekst og foto: Flemming Østergaard 

 

Som en slags afslutning på projektet om Markens naturpotentiale havde Økologisk 

Landsforening inviteret en række interesseorganisationer og grønne foreninger til seminar om 

agerlandsnaturen. SJDs Udvalg for markvildt og natur var repræsenteret ved undertegnede, og 

det blev en spændende dag, der viste, at vi stort set er enige om årsagerne til, at 

agerlandsarterne er trængt, og hvad der skal til for, at vi igen får større mangfoldighed i det 

åbne land. 

 

 
Deltagerne i seminaret fulgte godt med under de forskellige indlæg. 

 

Dagens program 

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, 

Økologiosk Landsforening 

 

12.30 - 13.00: Frokost  

 

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

 

Muligheder og ideer 

Hvad angår CAP-en (EU's landbrugsstøtteordning) kunne styrelsens repræsentanter fortælle, at 

man ville tilstræbe større selvbestemmelse hos de enkelte medlemslande, forenklede regler og 

mere fokus på resultaterne end på reglerne. 

Når det drejer sig om naturværdierne i det åbne land, ønsker man fra dansk side mulighed for 

flere småbiotoper inden for støtteordningen. 

Med hensyn til naturpotentialet så slog Beate Strandberg fast, at vi slet ikke opfylder de mål, 

der er sat, for natur i landbrugslandet. Hun slog også til lyd for, at man skal satse på flere 

forskellige aktiviteter, når man skal hjælpe agerlandsarterne. – Nye undersøgelser har vist, at 

de fleste arter har gavn af at man blander aktiviteterne, tilføjede hun. 

Lene Midtgaard fra DJ fortalte om et fælles europæisk agerhøneprojekt for landene omkring 

Nordsøen, som Danmark nu og så er kommet med i. Der vil i den kommende tid blive 

offentliggjort en række resultater fra projektet.  

Hun fortalte, at der er stor fokus på politikere og beslutningstagere, samt at man sigter på at 

give landmændene så stort et ejerskab som muligt på projekt og tiltag. Spændende at se, hvad 

der kommer ud af projektet. 

Som altid var det spændende at høre, hvad DN og DOF kunne byde ind med. Jan Pedersen 

gjorde rede for hegn og digers betydning, og mente det var under al kritik, at de relevante 

myndigheder ikke gjorde mere for at håndhæve fedningen af de gamle diger. – Jorddiger såvel 

som stendiger er guld værd, når man skal se på biodiversiteten i det åbne land, sagde han. Det 

er her, man kan finde alt fra laver, vilde planter, insekter, krybdyr og padder. 

 Henrik Wejdling fra DOF var som sædvanlig skarp og stærkt fokuseret på den nye rødliste. 

 

 
Jan Pedersen fra Danmarks Naturfredningsforening var forundret over myndighedernes ret 

lemfældige forvaltning af de frede markdiger. 

 



 

 

 

 

– Udviklingen de sidste 10 år er gået i retning af, at flere arter er på rødlisten. Antallet af 

agerlandsarter på listen er næsten blevet fordoblet, og flere ”rykker opad” på listen. Arter, der 

ikke tidligere var på listen, er nu i den gruppe, hvor de skal observeres, og mange af de arter, 

der for 10 år siden havde denne position, er nu i gruppen for egentlig truede. 

 Han slog til lyd for, at vi skal spille på mange parametre for at hjælpe fuglene, således skal vi  

både lave flere egentlige naturområder, men vi skal også gøre en indsats ude i marklandet, hvor 

mange af arterne har deres primære levesteder, eksempelvis agerhønen, viben og lærken. 

 

Fremtidens landbrug 

Andrea Oddershede fra SEGES havde et noget modstridende indlæg. På den ene side slog hun 

fast, at der var størst biodiversitet i et varieret landbrugsland med mange gamle, naturlige 

småbiotoper. Det giver nemlig mange forskellige vilde planter og mange forskellige insekter. 

På den anden side var hun en stor fortaler for flere sammenhængende naturområder som et 

godt middel til at skabe større biodiversitet. Hun mente dog, at det var vigtigt, at man i 

fremtiden fik nogle værktøjer, der kan kortlægge og vurdere naturværdierne på den enkelte 

bedrift. 

 

Økologisk Landsforening, som jo var dagens vært, slog til lyd for et fælles udspil til 

beslutningstagerne, så vi fik et landbrug i pagt med klima og natur. – Før var det kvælstof, man 

snakkede om, nu er det klima, sagde Bent Rasmussen. Stop nu med al den snak og kom i gang 

med at gøre noget. 

ØL var stor tilhænger af, at der virkelig bliver lavet en marknaturindsats og skabt et værktøj, 

der kan bruges – et egentlig landbrugsnaturindeks. Det bør således være muligt i fremtiden at 

bruge landbrugsbudgettet mere hensigtsmæssigt, også selv om det vil kræve helt nye 

administrative systemer. 

Efter hver blok, var der mulighed for spørgsmål og debat, hvilket flere benyttede sig af, og den 

viste i hvert fald nødvendigheden af, at de forskellige organisationer trækker på samme 

hammel. 
  

 

Her gør de noget 

Efter frokost hoppede vi i bilerne og kørte de få kilometer til Julianelyst, hvor vildtforvalter, 

Jakob N. Larsen viste rundt og fortalte om den naturforvaltning, han står for på stedet. 

På de ca. 800 ha har man såvel store, effektive produktionshensyn som et ønske om at skabe så 

gode betingelser for agerlandsfaunaen som overhovedet muligt, hvilket skal danne grundlag for 

gode jagtoplevelser på naturlige vildtbestande. 

På Julianelyst laver man i første omgang gode produktionsarealer for landbruget. Rektangulære 

marker, hvis bredde passer til maskinbredden. Det efterlader kiler og striber, som så omdannes 

til noget, der med tiden vil kunne betegnes som naturlige småbiotoper. Blomstrende hegn, små 

remiser, insektvolde, stendynger mm ligger spredt ud over godsets arealer og giver gode 

livsbetingelser for alt fra insekter til råvildt. 

 

Jakob Larsen arbejder også med at skabe naturlige overdrev på bakker, hvor der tidligere har 

været juletræsproduktion, via ekstensiv afgræsning med kødkvæg. Et spændende initiativ, som 

viser, hvordan forskellige naturtyper kan indgå i dyrkningsfladen. 

 Jakob er en engageret og levende fortæller, og alle fik et rigtig godt indblik i de muligheder, 

der er, når man arbejder med flere strenge i naturforbedringen. 

 En spændende dag, som forhåbentlig kan komme til at sætte et aftryk på den måde, vi i 

Danmark vil forvalte kommende regler og muligheder for anvendelse af landbrugslandskabet. 

 



 

 

 

 

 

 

 
Jakob N. Larsen viste rundt og fortalte levende om de mange tiltag på Julianelyst. 

 

 

 


