
Til Miljøminister Lea Wermelin 

Opfølgning på mødet mellem Ministeren og Det Grønne Kontaktudvalg den 11. november 2021 

 

Forvaltning:  

Baggrund: Naturen/biodiversiteten er som bekendt under stort pres fra mange sider. Der er pt. fokus på 

forvaltning i store områder udnævnt til Naturnationalparker. Det er meget fint, men det løser bare ikke 

mange af de problemer, vi står over for i biodiversitetssammenhænge. Det er bare ærgerligt, når en 

forfejlet forvaltning med tilskud også presser naturen. Se vores bekymring og forslag til løsninger nedenfor. 

A. Mekaniske rydninger (motorsavsmassakre), som er en del af Natura2000 virkemidler, der udbydes med 

støttekroner uden konkret forvaltningsfaglig vurdering, har næppe medført god natur. Biowide viste, at 

meget gamle pilekrat har meget høj naturværdi. 

B. Når NST udbyder skovning på NST’s arealer, kræves vel et godt kendskab til skovningsarbejdet af de 

udførende. God naturpleje er ret kompliceret og kræver en dyreholder og et hyrehold, der ved, hvad de har 

med at gøre og skal kunne for at opfylde naturmålene for plejen. Kun få dyreholdere er i stand til at 

erkende ønskede plantearter fra mindre ønskede arter. Og hvad de konkret kan gøre.  

C. Søjle 2 tilskud til naturpleje (Græs- og Naturpleje), hvor der i ordningen kun kræves tilstedeværelsen af 

et vist antal StorKreaturer (nu nedsat til 0,3 SK per ha) for at hente tilskud hjem i de tre meget 

blomstermæssigt græsningsfølsomme sommermåneder (juni, juli og august). Denne kontrolmetode 

umuliggør, at der kan sikres blomstring om sommeren med foldskifte/midlertidig frahegning. Det står i 

stærk modsætning til den græsningseffekt, NST går efter i NNP.  Kontrolformen ’SK’ sikrer heller ikke, at 

f.eks. §3-moser med star-arter, der først ædes af dyrene efter frost i november/december, bliver græsset 

hensigtsmæssigt. Derfor gror moser til i grove star-arter og vedplanter. Dyreholder sikrer sig flere steder i 

sådanne områder tilskuddet gennem brakpudsning, som er struktur- og naturødelæggende. 

Vores ønsker:  

Vedr. A. Vi håber, at Ministeren vil ændre Natura2000 virkemiddel ’rydning’ til at omfatte biologisk rydning 

med græssende dyr frem for mekanisk rydning.  

Vedr. B. Vi håber, at Ministeren vil indføre en certificeringsordning af naturpleje-dyreholdere og dyr til brug 

ved udlicitering af naturplejeopgaver med græsning i NST. 

Vedr. C. Vi håber, at Ministeren i samarbejde med Fødevareministeren vil arbejde på, at kontrol vedr. 

Græs- og Naturpleje med kontrolkriterie ’SK’ ændres til f.eks. de tre måneder maj, september og oktober 

og at kontroltidspunktet for kriterie ’græssethed’ ændres fra 15. september til f.eks. 15. marts for at sikre, 

at områder, der først græsses sent, også græsses. Vi håber tilmed, at Ministeren vil arbejde for at forbyde 

brakpudsning af §3 naturtyper med vigtig fysisk struktur f.eks. moser (knoldkær og væld), strandenge, 

overdrev og heder (engmyre tuer). 

De bedste hilsener 
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