Hensyn til Danmarks natur i samarbejde med landbruget
Hvis Natur & Landbrug blev spurgt:

Skal der forskes mere i
naturpleje før der kan ske noget på
naturplejeområdet i Danmark?

Ville svaret være:
Det er essentielt at der tages hånd
om naturen nu – der er masser af
viden som ikke udnyttes – og jo
længere tid der går, jo sværere og
dyrere er det at genoprette naturen,
evt. umuligt.
Der er naturligvis også et stort behov
for både forskning og dokumenterede
demoprojekter på naturområdet.

Hvad kan bringe naturpleje og
naturgenopretning hurtigere i den
rigtige retning?

Giv tilskud til reel natur-forbedring
frem for tilskud for at følge rigide
regler om dato for slæt og evt.
fodring.
Tilskud til enkle plejeplaner er en god
mulighed.
Naturpleje tilpasset de lokale forhold –
der udarbejdes en plejeplan med
målsætning. Ud fra valgte indikatorer
følges op på plejen. Landmænd har
brug for at vide hvad der skal tages
hensyn til.

Hvordan kan naturgenopretning
forbedres for kulturprægede enge?

Behov for strategi tilpasset konkrete
forhold. Bedst at starte med arealer nær
eksisterende natur.
Først fjernes næringsstoffer og herefter
hjælpes flere arter til at etablere sig.
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Hvordan kan drift af
lavbundsarealer mindske risiko for
næringsstofudledning?

Her skal fokuseres på lavbundsarealer
med høj risiko for N og P udvaskning.
Sikre vedvarende græs, tilføre K og
høste biomasse. Med biomassen fjernes
store mængder N og P sammenlignet
med afgræsning.
NB. Det skal sikres at man ikke
ødelægger natur ved K-tilførsel i flæng.

Hvordan kan man fremme
naturplejen og sikre landmanden en
indtjening

Ved at kombinere forskellige plusser:
a) energi af biomasse og
næringsstoffer til økologisk jordbrug
b) naturpleje med branding af
produkter og udvikling af mere sunde
produkter. Der er målt højere indhold af
vitamin E, en antioxidant, når dyrene
græsser på arealer med høj diversitet.
Bedre fedtsyresammensætning ved
afgræsning end opvækst på kraftfoder.
c) Ved dokumenteret naturplejeeffekt
af produktionsform ved salg af kød,
mælk og ost fra dyr, der plejer natur,
kan produktet få en merværdi.

Hvordan kan man fra
myndighedernes side fremme en god
naturpleje og miljøhensyn på
naturarealer?

a) Innovationsprojekter med 100
pct. støtte, hvis projektet er
relevant og ingen oplagte firmaer
til at betale de resterende midler.
b) Fleksibilitet og dispensationer
ved pilotprojekter, der ikke
passer med eksisterende regelsæt
c) Sikre støtte til længerevarende
undersøgelser i offentligt regi –
meget vanskeligt med korte
projekter i emnet naturpleje.
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