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Der er så fuld af sjov, inde i en skov. Det sang Povl Kjøller, 
da jeg var barn, og man kan jo kun give ham ret. Den natur, 
der ligger i forbindelse med vores bedrifter, tilbyder nogle 
fantastiske oplevelser, som vi heldigvis kan nyde hver dag. I 
disse tider er der på både godt og ondt mange, der vil dele 
den oplevelse med os. 

Corona-restriktionerne har givet flere mod på at komme 
ud i naturen. Flere steder oplever vores medlemmer, at 
folk valfarter til i hobetal. De mange nye skovgæster ved 
dog desværre ikke alle, hvor de må færdes, og hvordan de 
skal gebærde sig. Det kan mange steder give anledning 
til frustrationer og dårlige oplevelser for både gæster og 
værter. Affaldet flyder, naturen trampes ned og respekten 
for privatlivets fred tilsidesættes. Emnet er samtidig temaet 
for det kommende medlemsmøde, som Herregårdudvalget 
arrangerer sammen med Dansk Skovforening 19. marts. 

De mange gæster i naturen er det tydelige billede på, at 
store dele af det øvrige samfund fortsat er lukket ned. 
Coronaen lægger fortsat pres på forretningen og går særligt 
ud over jer, der er aktive indenfor oplevelsesøkonomien og 
hoteldrift. Vi savner i den grad nogle langsigtede planer for 
disse erhvervsgrene, der nu desværre har været holdt hen 
alt for længe.  

Mens vi venter, kører forhandlingerne om landbrugets 
fremtid på fuldt tryk. I løbet af dette forår vil mange brikker 
i det store puslespil, der vedrører både klima- og miljøregu-
lering og finansieringen heraf skulle falde på plads. Det hele 
afgøres efter en lang stribe af tekniske møder, hvor vi via 
Landbrug & Fødevarer prøver at klæde politikerne bedst 
muligt på til de forhandlinger, der følger efter. Det er en helt 
afgørende tid, og vi forsøger efter bedste evne at byde ind 
med de bedste argumenter. Planen er en samlet aftale i 
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Ny næstformand i Udvalget for Større Jordbrug

Søren Wümpelmann Juhl, 43 år, Skaarup-
gaard, Lystrup, blev valgt ind i Udvalget for 
Større Jordbrug ved årsmødet 1. februar 
2021 og blev ved det efterfølgende konstitu-
eringsmøde udpeget som næstformand for 
Udvalget.

”Det har altid ligget i kortene, at jeg skulle 
have med landbrug at gøre. Samtidig har jeg 
alle dage syntes, at landbrugspolitik er spæn-
dende. Det har fulgt mig som en rød tråd 
gennem min karriere. Først på Landbohøj-
skolen hvor jeg som jordbrugsøkonomistude-
rende tilvalgte de landbrugspolitiske fag og 
havde studiejob i Landbrugsrådet, og siden 
som færdiguddannet i Fødevareministeriet. 

I 2014 flyttede min hustru, Rikke Wümpel-
mann Juhl, og jeg fra København til Lystrup, 
hvor vi overtog Skaarupgaard efter min far. Vi 
nåede kun lige at pakke de sidste flyttekasser 
ud, så kom vores ældste søn til verden, to år 
senere kom hans lillebror. I dag driver min 
hustru sin it-virksomhed dels fra Skaarup-
gaard, dels i København, og jeg står for den 
daglige drift af ejendommen og landbrugs- 

og skovdriften sammen med en driftsleder 
og to medarbejdere. 

Jeg er blevet godt modtaget som nyt med-
lem i Udvalget for Større Jordbrug og blev 
kastet ud i det politiske arbejde allerede få 
dage efter valget, hvor jeg deltog i mit første 
landsformandsmøde hos L& F.

Den erfaring, jeg har fået gennem mit 
politiske arbejde, vil jeg gerne give videre til 
Sektionen. Jeg håber, at jeg med min bag-
grund kan spille ind med tanker om, hvordan 
vi gør Sektionen for Større Jordbrug endnu 
stærkere. 

Hvis vi skal have en fremtid som erhverv som 
helhed og i særdeleshed som større jordbrug, 
skal vi være ønskede og efterspurgte, det 
er den kamp, vi skal tage for at opnå bedre 
politiske rammevilkår. Vi skal vise vores eksi-
stensberettigelse. Landbruget har ikke den 
samme stemme i det politiske landskab, som 
vi har haft, derfor er det vigtigt, at vi er skarpe 
og prioriterer, så vores politiske arbejde får 
effekt.

Vi kan i Sektionen for 
Større Jordbrug heldigvis 
bruge vores forskellig-
hed fra andre sektioner i 
Landbrug & Fødevarer til 
at gøre opmærksom på 
os selv. Vi repræsenterer 
både landbrug, kultur, 
historie og natur og kan for 
eksempel bruge herregårdenes og godser-
nes tiltrækningskraft og mystik til at skabe 
interesse. Vi kan være foregangsmænd inden 
for klimaløsninger, den grønne omstilling og 
arbejdsmetoder som præcisionsjordbrug. 
Den særegenhed kan vi også bruge til at gøre 
potentielle medlemmer opmærksomme på 
sektionen.

Jeg har i mange år deltaget i Sektionen for 
Større Jordbrugs vinterseminarer, årsmøder 
og ungdomsseminarer. Det er spændende 
og interessant at få ny viden og at kunne give 
noget tilbage. Internt i sektionen glæder jeg 
mig til at bidrage til arbejdet med at skabe 
et stærkt sammenhold og netværk, så vi kan 
sikre sektionen i fremtiden.”

starten af april.  Man må håbe, at det fra politisk hånd bliver priorite-
ret, at vi skal have et velfungerende erhvervsliv i dette land. Land-
bruget skaber tusindvis af jobs. De indtægter, der genereres herfra, 
er mere vigtige end nogensinde, for den fortsatte corona-nedlukning 
kommer til at efterlade en massiv regning, som vi skal betale.   

Afslutningsvis vil jeg kvittere for et særdeles vellykket årsmøde. Den 
virtuelle afvikling fungerede, og jeg synes, vi havde en god debat til 
trods for, at vi ikke kunne se hinanden i øjnene. Som altid må man 
begejstres af det store engagement, der findes i medlemskredsen.  
På årsmødet kunne vi byde Søren Wümpelmann Juhl velkommen 
i Udvalget for Større Jordbrug. Søren blev efterfølgende valgt som 
næstformand for udvalget. Det samarbejde glæder jeg mig rigtig 
meget til.



Sektionen for Større Jordbrugs 

årsmøde blev for første gang afholdt 

online med kommentarer og spørgs-

mål fra deltagerne på chat.

Årsmødet blev livestreamet fra Axelborg og 
Udvalget for Større Jordbrugs beretning var 
optaget på forhånd fra Lolland. Her kom 
formand, Christina Ahlefeldt-Laurvig, ind på 
den aktuelle coronasituation, klimaspørgs-
målet, kvælstofregulering, naturindsatser, 
Større Jordbrugs forventninger til Landbrug 
& Fødevarer og de varslede kontingent-
stigninger. Nicolas de Bertouch-Lehn, 
formand for Herregårdsudvalget, fortalte om 
coronasituationen i et oplevelsesøkonomisk 
perspektiv og om den forsikringsaftale og 
de medlemsmøder, Herregårdsudvalget har 
arbejdet med i 2020.

Efter aflæggelse af beretningen bød med-
lemmerne ind til debat især om adgangs-
forhold i den privatejede skov og natur og 
naturpleje. 

Formand for Landbrug & Fødevarer, Søren 
Søndergaard, og direktør for erhvervspo-
litik i Landbrug & Fødevarer, Morten Boje 
Hviid, var inviteret i studiet sammen med 
Christina Ahlefeldt-Laurvig for at debattere 
forskellige emner indenfor den aktuelle 
politiske situation. Kyndigt ledet af studie-
vært, Anders Søgaard, kom debatten med 
medlemmernes kommentarer og spørgsmål 
omkring Fødevareministerens meddelelse 
om en fornyet dialog af landbrugspakken, 
det politiske samarbejdet mellem Sektionen 
for Større Jordbrug og Landbrug & Fødevarer 
og medlemmernes bidrag til det politiske 
arbejde, naturforvaltning og økonomisk 
bæredygtighed.

Ved årsmødet skulle der vælges et nyt 
medlem til Udvalget for Større Jordbrug. Det 
foregik uden kampvalg. Søren Wümpelmann 
Juhl blev valgt uden modkandidater og 
umiddelbart efter årsmødet konstituerede 
Udvalget for Større Jordbrug sig med 
Christina Ahlefeldt-Laurvig som formand og

nyeste medlem, Søren Wümpelmann Juhl, 
som næstformand.

Christina Ahlefeldt-Laurvig afsluttede mødet 
med at sende en varm tak til Malthe C. 
Holst, som trådte ud af Udvalget for Større 
Jordbrug.

Årsmøde med chat 
og studievært

Anders Søgaard og Christina 
Ahlefeldt-Laurvig debatterer 
Udvalget for Større Jordbrugs 
beretning ved årsmødet med 
spørgsmål fra medlemmerne 
på chat. Foto: Anders Hau-
gaard Iversen
  

Christina Ahlefeldt-Laurvig 
besvarer medlemmernes 
spørgsmål fra chatten på 
Sektionen for Større Jordbrugs 
årsmøde. Foto: Anders Hau-
gaard Iversen
 

Nicolas de Bertouch-Lehn 
fortæller om Herregårdsud-
valgets arbejde i Udvalget for 
Større Jordbrugs beretning, 
som var optaget forud for 
årsmødet. Foto: Ulrik Frees 
Hornemann

 

Christina Ahlefeldt-Laurvig 
(formand for Sektionen 
for Større Jordbrug), Søren 
Søndergaard (formand for 
Landbrug & Fødevarer), 
Morten Boje Hviid (Erhvervs-
politisk direktør, Landbrug 
& Fødevarer) og studievært 
Anders Søgaard under debat-
ten på årsmødet. Foto: Anders 
Haugaard Iversen

 
Studievært Anders Søgaard 
styrede debatten under års-
mødet. Foto: Anders Haugaard 
Iversen

Bech-Bruun, Bridgestone og Yara var sponsorer for årsmødet. 
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Så lykkedes det at få flere virkemid-

ler godkendt i kvælstofreguleringen. 

Fødevareministeren har i uge 7 

offentliggjort, at præcisionslandbrug 

og kvælstoffikserende arter fremover 

vil være alternativer til efterafgrøder 

i den generelle regulering (pligtige 

og husdyrefterafgrøder) fra i år.

Præcisionslandbrug som virkemiddel er 
blevet til gennem et pilotprojekt i partner-
skabet om præcisionslandbrug og smart 
regulering mellem Landbrug & Fødevarer og 
Fødevareministeriet. Her har 20 landmænd 
bidraget til, at der nu er opnået erfaringer 
med at dokumentere anvendelsen af præci-
sionsteknologier og indsamling af dokumen-
tation for teknologiernes og metodernes 
miljøeffekt. Det er dette arbejde, som nu 
bærer frugt og kan give os et nyt alternativ 
til efterafgrøder. Det viser også, at det er 
en gevinst for myndighederne at invitere 
landmænd med helt ind i arbejdet med at 
udvikle nye virkemidler. 

Kvælstoffikserende arter har længe stået 
på ønskelisten over nye alternativer, som 
mange landmænd gerne vil gøre brug af. 
Fagligt giver det god mening at anvende 
kvælstoffikserende arter som efterafgrøder, 
og det er også et samlet landbrugserhverv, 
der gennem flere år har presset på for at 
gøre det muligt.
Nu venter vi med spænding på, hvordan 
det administrative set up for de to virke-
midler kommer til at se ud. Her har vi gjort 
opmærksom på, at det er vigtigt, at reglerne 
er fleksible og enkle. De endelige krav og 
bestemmelser bliver først offentliggjort, når 

bekendtgørelsen om næringsstofreduceren-
de tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag (plan-
tedækkebekendtgørelsen) sendes i høring. 

Vi har dog en forventning om, at myndighe-
derne ift. præcisionslandbrug vil stille krav 
om, at landmanden skal kunne fremvise 
logfiler for den graduerede gødningstildeling 
på de marker, det er anvendt på. Det bliver 
i første omgang kun marker med korn og 
raps, som præcisionslandbrug kan anvendes 
på. Omregningsfaktoren lander på 11:1, hvor 
11 ha med præcisionslandbrug erstatter 1 
ha efterafgrøder. Derudover nævner Land-
brugsstyrelsen følgende krav:
• Man skal fastsætte afgrødernes kvæl-

stofbehov for hver enkelt mark med 
udgangspunkt i bl.a. dyrkningshistorie, 
forventet udbytte m.v.

• Kvælstofindholdet i flydende husdyr-
gødning eller anden organisk gødning, 
der anvendes på de indberettede 
arealer, skal bestemmes ved laborato-
rieanalyser (gylleanalyser).

• Der skal være foretaget positionsbe-
stemt gradueret tildeling af han-
delsgødningen på de indberettede 
marker. Gødningstildelingen skal være 
foretaget med udstyr, der har auto- og 
sektionsstyring samt kantspredningsud-
styr og udstyret skal generere en logfil, 
der kan konverteres til shape-format.

For de kvælstoffikserende arter vil der være 
et krav om, at de skal etableres i blanding 
med ikke-fikserende efterafgrøder og maksi-
malt må udgøre 25 % i frøantal. Derudover 
skal der trækkes en eftervirkning på 50 kg 
N/ha, og de skal stå på marken til 1. februar. 

Vi har en forventning, 
om at følgende arter 
kan anvendes: alsikeklø-
ver (Trifolium hybridum), 
esparsette (Onobrychis 
viciifolia), hvidkløver 
(Trifolium repens), 
kællingetand (Lotus 
corniculatus), lucerne 
(Medicago sativa), 
rødkløver (Trifolium 
pratense), gul rundbælg 
(Anthyllis vulneraria), 
hvid/gul stenkløver (Me-
lilotus alba/Melilotus officinalis) og vintervik-
ke (Vicia villosa).

Man må i ansøgningsåret 2021 gerne 
anvende samme areal med efterafgrøde-
blandinger med kvælstoffikserende arter 
til at opfylde sit krav om udlægning af 5 % 
miljøfokusområder (MFO) og samtidig bruge 
arealet til opfyldelse af krav om pligtige 
efterafgrøder eller husdyreftergrøder. Man 
skal dog overholde kravene i begge ordnin-
ger. Præcisionslandbrug kan ikke bruges til at 
opfylde kravet om udlægning af 5 % MFO.
Selvom det er glædeligt at få nye virkemidler 
i den generelle regulering, så er det jo især i 
den målrettede regulering, at efterafgrøde-
kravene er voldsomme. Fødevareministeriet 
har oplyst, at de forventer, at præcisions-
landbrug og kvælstoffikserende arter kan 
indgå i den målrettede regulering fra næste 
år (frivillige målrettede efterafgrøder). Det 
vil Landbrug & Fødevarer holde ministeriet 
op på.

Vi får to nye virkemidler og alternativer 
til kvælstofreguleringen

Af: Philip Brask Madsen, 
Seniorkonsulent, 
Vand & Natur, 
Landbrug & Fødevarer
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Bestanden af kronvildt og dåvildt i Dan-
mark er stærkt stigende. Dyrene er for 
mange et smukt skue, men de medfører 
desværre også voksende problemer med 
markskader hos landmænd – ikke mindst 
i områder med kronvildt. Senest har en 
opgørelse fra SAGRO vist, at kronvildtet 
i 2020 forårsagede skader for over 7 mio. 
kr. i Midt- og Vestjylland. Der er på denne 
baggrund behov for en forvaltning, der 
gennem en regulering af bestandsudvik-
lingen kan minimere omfanget af skader 
og samtidig sikre en bæredygtig bestand 
af hjortevildt

Landbrug & Fødevarer har i en årrække 
arbejdet med denne problemstilling i 
Vildtforvaltningsrådet og overfor skif-
tende miljøministre samtidig med, at den 
lokale forvaltning af hjortevildt vareta-
ges i de regionale hjortevildtgrupper, 
hvor både jægere, lodsejere og naturor-
ganisationer er repræsenteret. 

Det brede samarbejde med især jægere 
og skovbruget er helt centralt for at sikre 
en hensigtsmæssig forvaltning af hjorte-
vildtet. Det er afgørende, at forvaltnin-
gen af både kron- og dåvildt koordineres 
og udføres i samarbejde med andre inte-
ressenter både lokalt og nationalt. Der er 
store regionale forskelle på situationen 

med hjortevildt. Derfor er der i høj grad 
brug for en regional forvaltning inden 
for nogle definerede nationale rammer 
og tæt dialog mellem lokale landbo- og 
familielandbrugsforeninger, de regionale 
repræsentanter, samt L&F repræsen-
tanter i Vildtforvaltningsrådet og den 
Nationale hjortevildtgruppe.

Det er afgørende, at der ses nærmere 
på, hvordan reguleringen af bestanden 
foretages. Hvis bestandsudviklingen 
og derved omfanget af markskader skal 
kontrolleres, er det vigtigt, at der sker 
en afskydning af hundyr og kalve, så der 
ikke produceres så mange nye dyr. Som 
det er i dag, er der en klar tendens til, at 
der en alt for stor jagtlig fokusering på 
at skyde hjorte. Derfor skydes der for få 
hundyr og kalve, hvilket betyder, at det 
er svært at styre bestandsudviklingen.

Landbrug & Fødevarer arbejder for, at et 
centralt defineret arealkrav skal supple-
res af en række andre forvaltningsværk-
tøjer – herunder lokale jagttider, lokale 
fredninger af hjorte (fx sprossefrednin-
ger), fælles jagter, etablering af laug m.v. 
Disse værktøjer skal kunne anvendes 
efter indstilling fra de regionale hjorte-
vildtgrupper.

Ønsket om et arealkrav baseres på et 
princippapir, der er udarbejdet af Den 
Nationale Hjortevildtgruppe og indstillet 
fra Vildtforvaltningsrådet til Miljømini-
steren i 2019. Det forventes at Miljømi-
nisteren vil udmøntet anbefalingerne i 
princippapiret i løbet af 2021. Centralt i 
princippapiret er:
• Forslag om et arealkrav, der betyder, 

at enhver jæger med jagtareal, der 
opfylder jagtlovens minimumskrav, 
har ret til at nedlægge én hjort pr. 
jagtsæson, men afskydning her-
udover skal kræve et jagtareal på 
for eksempel mere end 100 ha for 
afskydning af yderligere én kron-
hjort, 200 ha for 2 hjorte ud over den 
givne første og så videre. For dåvildt 
foreslås et arealkrav på 50 ha efter 
samme system. Dvs. afskydning af 
dåhjort nr. 2 kræver et jagtareal på 
mere end 50 ha, hjort nr. 3, mere end 
100 ha osv.  

• Arealkravet skal ikke stå alene, men 
skal suppleres af en lokal/regional 
forvaltning inden for rummelige, 
nationale rammer.

Sådan sikrer vi 
forvaltningen af hjortevildt

Christian Sehestedt Juul fra Udvalget 
for Større Jordbrug har siden 2018 
været landbrugets repræsentant i 
Den Nationale Hjortevildtgruppe. 

Gruppen er nedsat af Vildtforvalt-
ningsrådet, der er rådgivende for 
miljøministeriet. 
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Udviklingen i jagtudbytte - dyr pr. år. 

Krondyr

Dådyr

Der findes ikke en officiel 
opgørelse af bestanden af 
hjortevildt i Danmark. 

En god indikator på bestan-
dens størrelse er udviklingen 
i vildtudbyttet. 
Fra omkring 3.000 dyr årligt i 
start 00’erne ligger det årlige 
jagtudbytte nu på ca. 10.000 
dyr årligt for både kronvildt 
og dådyr. 
 

Kilde: Århus Universitet
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Myldretid i skoven

Det gode samarbejde om brugen 

af natur og skov har altid været til 

debat. Under coronanedlukningen er 

temaet mere relevant end nogensin-

de. Det var tydeligt på Sektionen for 

Større Jordbrugs årsmøde, hvor et af 

de emner, som fyldte i debatten, var 

de mange mennesker, som myldrer 

ud i den private natur.

I en tid med hårde nedlukninger af skoler, 
kulturtilbud og handelsliv over hele landet 
oplever ejere af den private natur stor inte-
resse for at besøge skove og naturområder. 
Danskernes begejstring for naturen er så 
stor, at det i nogle tilfælde bliver overvæl-
dende både for ejerne og for den natur, som 
er så eftertragtet.

I løbet af februar 2021 er den øgede færden 
i naturen blevet et debatteret emne i både 
lokale og landsdækkende medier tilskyndet 

af LandbrugsAvisens dækning af debatten 
på Større Jordbrugs årsmøde og Dansk Skov-
forenings udsendelse af pressemeddelelse 
med budskabet om at fremme den gode 
adfærd i skovene. Det er en vedvarende 
opgave at formidle de regler og hensyn, som 
de besøgende i naturen skal tage højde for, 
så de ikke er til unødig gene for naturen og 
de andre besøgende, og så de respekterer 
den private ejendomsret.

Sektionen for Større Jordbrug afholder 
sammen med Dansk Skovforening fredag 
19. marts kl. 10-12 et onlinemedlemsmøde, 
hvor vi med indlæg om emnet og under en 
efterfølgende debat drøfter, hvordan vi kan 
arbejde med gæster i naturen. Medlemsmø-
det er en anledning til at dele erfaringer om, 
hvordan naturadgangen forvaltes på de 
forskellige ejendomme, både for dem som 
ønsker at byde gæster velkommen og for 
dem, som ikke har ønske om at åbne deres 

private ejendom for gæster. Samtidig er det 
relevant at debattere, om det er muligt at 
lade naturadgangen indgå som en del af den 
samlede forretning. 

Sektionen for Større Jordbrug går ind for at 
gøre adgangen til naturen til en gevinst for 
alle parter, så også ejeren får dækket sine 
omkostninger til fx at oprette stisystemer, 
sætte skilte op, lave digitale tiltag og oplevel-
sespakker eller opstille skraldespande. 

Spørgsmålet er, hvordan det gøres på den 
mest hensigtsmæssige måde, som både 
understøtter samarbejdet med lokalområ-
det og hensynet til naturen og den private 
ejendomsret. Her er erfaringsudveksling 
den vigtigste kilde til viden om, hvordan 
vi arbejder videre med emnet, og der skal 
derfor lyde en stor opfordring til at deltage i 
medlemsmødet.
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Bæredygtighed sikrer den 
langsigtede værdi af bedriften

Landbrugets finansieringspartnere 

begynder i stigende grad at sætte fo-

kus deres kunders klimapåvirkning. 

Mange af Større Jordbrugs medlem-

mer er kunder i Danske Bank. Her 

vil man opleve, at bankrådgiveren 

fremover i stigende grad vil lade en 

række bæredygtighedsparametre 

indgå i vurderingen af bedriften. 

Pernille Stenstrup Christiansen, landbrugs-
chef i Danske Bank, var selv med til årsmø-
det i Middelfart i februar 2020, da konceptet 
for Større Jordbrugs klimaregnskaber blev 
præsenteret. Vi har derfor talt med hende 
om klimaregnskaber på bedriftsniveau og 
Danske Banks egne aktiviteter på området. 

Hvad tænker du om, at bedrifterne 

nu får mulighed for at fremvise et 

klimaregnskab på bedriftsniveau? 

Landbruget står for en stor andel af Dan-
marks CO2-udledning, og derfor er mange 
øjne rette mod landbruget. Politikerne 
presser på, og det samme gør forbrugerne. 
Jeg tror derfor på, at det er vigtigt, at man 
på sin egen bedrift gør sig nogle tanker om, 
hvad man selv kan gøre. Med et klimaregn-
skab får man et godt redskab at tale ud fra, 
og jeg tror, man vil se, at det åbner for en 
masse muligheder. Fx nye teknologier og nye 
virkemidler man kan tage ind. Det er derfor 
særdeles positivt, at flere af Større Jordbrugs 
medlemmer allerede har taget stilling og har 
begivet sig ud ad denne vej, for landmanden 
kommer til at tale meget mere om bæredyg-
tighed med både banken og aftagerne af 
bedriftens produktion fremover. 

Hvad vil fokus på bæredygtighed 

betyde for mig som kunde i banken? 

I Danske Bank vil man fra denne måned 
opleve, at rådgiveren er mere nysgerrig på, 
hvilke tanker den enkelte har. Som udgangs-
punkt handler det om klimapåvirkning, men 
på sigt kan vi også tage andre bæredygtig-
hedsfaktorer op. Man vil ikke opleve egentli-
ge krav fra bankens side - men vi vil opfordre 

til, at man får lavet et klimaregnskab, så man 
kan begynde at arbejde med det i driften. 
Bare det, at man kan vise, at man gør noget, 
vil være vigtigt fremadrettet. 

Danske Bank kommer ikke til at overtage 
rådgivernes rolle. Dog har vi ca. 2.500 hel-
tidslandbrug som kunder, så vi vil selvfølgelig 
samle nogle erfaringer op, som vi måske 
kan bruge til at inspirere de øvrige kunder 
med. Det er vigtigt at understrege, at vi ikke 
dømmer nogen ude. Der er stor forskel på 
de enkelte bedrifters klimaaftryk, så det 
er ikke nødvendigvis hvilket niveau, man 
kommer fra, der er det væsentligste – det 
er udviklingen. Flytter man sig, vil det vægte 
positivt – måske kan det endda give det 
sidste nyk, der trækker kundens samlede 
rating et niveau op. 

Har man et projekt, der bidrager til en mere 
bæredygtig produktion, vil man også opleve 
større imødekommenhed. Det kan fx være 
ift. at finde finansiering til ny teknologi og 
vedvarende energi. 

Den største betydning vil man dog se ift. 
den langsigtede værdi af bedriften. De, der 
ikke tænker denne agenda, vil opleve, at 
deres aktiver er mindre værdisikre. Den dag, 
man skal sælge eller generationsskifte, er jeg 
sikker på, at det vil gøre en positiv forskel på 
værdien af ens landbrug, at man har opti-
meret det ift. bæredygtighed, når man skal 
sælge det. Bæredygtighed bliver for mig at 
se bare en præmis, man må forholde sig til. 

Status på udviklingen 
af Større Jordbrugs 
klimaregnskaber

I første halvdel af 2020 indgik 

Sektionen for Større Jordbrug og 

Dansk Skovforening aftale med 

ConTerra om at udvikle et værktøj 

til at lave klimaregnskaber for 

både landbrug, skov og natur på 

virksomhedsniveau og tilbyde 

medlemmerne af de to organisa-

tioner klimaregnskab til særlig 

medlemspris. 

• I efteråret 2020 begyndte  

ConTerra udviklingsarbejdet. 

• I slutningen af december 2020 

kunne virksomhedsejerne 

begynde at angive de ejen-

domsforhold, som skal gælde 

for klimaregnskabet. 

• I løbet af februar 2021 blev der 

åbnet for visning af bedrifts-

data (registerdata) og åbnet for 

indtastning af øvrige data. 

• Marts 2021 forventer ConTerra 

at have data på alle bedrifter 

klar. 

• April 2021 forventes de færdi-

ge rapporter at blive sendt ud.

 

Det er stadig muligt at 

bestille klimaregnskaber på 

stoerrejordbrug.dk

Pernille Stenstrup 
Christiansen 
Landbrugschef i Danske Bank
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EU-kommissionen har, som vi også 

har beskrevet i vores nyhedsbrev, 

foreslået, at jagt og fiskeri ikke skal 

være muligt i nogle af de områder, 

der skal beskyttes i henhold til EU’s 

biodiversitetsstrategi. Det arbejder 

Større jordbrug fortsat kraftigt imod.

EU-kommissionen offentliggjorde i maj 2020 
en ny strategi for at styrke biodiversiteten i 
EU. Strategien lægger op til, at der på EU-ni-
veau skal udpeges 30 pct. beskyttet natur. 
Heraf skal 10 pct. være strengt beskyttet 
natur. EU-kommissionen har i udkast til en 
vejledning foreslået, at der i sidstnævnte ikke 
skal være mulighed for aktiviteter som jagt, 
fiskeri m.v. 

Sektionen for Større Jordbrug tager skarpt 
afstand fra sådanne generelle restriktioner 
og bakker op om Landbrug & Fødevarer, der 
både nationalt og på EU-niveau arbejder for 
en mere målrettet tilgang til beskyttelse af 
natur og biodiversitet. 

I nogle medier er der fejlagtigt sat ligheds-
tegn mellem ”strengt beskyttet” og Natura 
2000-områder. Det er ikke korrekt, men der-
for er der stadig grund til at se på forslaget 
med bekymring. 

Det videre arbejde med 

biodiversitetsstrategien

Biodiversitetsstrategien er Kommissionens 
udspil og skal ikke som sådan godkendes 
af øvrige EU-instanser. Der er dog dele af 
strategien, som foreslås gennemført via ny 
lovgivning. I disse tilfælde følges den almin-
delige lovgivningsproces med vedtagelse/
godkendelse i Rådet og Parlamentet. 

Aktuelt arbejdes der pt. fra Kommissionens 
side på et lovforslag om bindende mål for 
naturgenopretning. Resultatet af dette for-
ventes fremlagt ultimo 2021, og der er gang 
i en proces nu med blandt andet en offentlig 
høring og møder med nationalstater og inte-
ressenter. L&F giver indspil gennem COPA og 
via den offentlige høring. 

For så vidt angår strategiens mål om udlæg-
ning af 30 pct. beskyttet natur og 10 pct. 
strengt beskyttet natur er Kommissionen i 
gang med udarbejdelse af en vejledning om, 
hvordan sådanne områder udpeges. Det 
er i denne forbindelse, at der lægges op til 
fra Kommissionens side, at der fx ikke kan 
være jagt og skovbrug i strengt beskyttede 
områder. Vejledningen er senest blevet 
drøftet med nationalstater og interessenter 
medio februar. Det vides pt. ikke, hvornår 

der udsendes et nyt udkast til vejledning. 
Der har dog være en markant kritik af netop 
forslaget om forbud mod jagt, skovbrug og fi-
skeri fra flere forskellige sider, men det er ikke 
klart, om dette vil føre til nogen ændringer i 
kommissionens forslag. 

Det har ikke været muligt at få en klar dansk 
stillingtagen til forslaget, men Miljømini-
ster Lea Wermelin fastholder i flere svar til 
Folketinget, at det i sidste ende vil være en 
national beslutning, hvad man kan tillade i 
strengt beskyttede områder. 

Større Jordbrug finder ligesom Landbrug & 
Fødevarer, at hvis man ønsker at fastholde 
de meget ambitiøse beskyttelsesmål, så er 
det afgørende, at man tager hensyn til for-
skellene mellem medlemsstaterne i forhold 
til naturgivne forhold og arealanvendelse. 
Vores europæiske netværk i European 
Landowners’ Organization kæmper, som 
det ses af næste side også kampen mod et 
forslag, der under ingen omstændigheder 
må blive til et generelt krav på tværs af 
medlemsstater. 

Nej tak til generelle forbud mod jagt 
i beskyttede områder

”At gøre naturen sund igen er afgørende for vores 
fysiske og psykiske trivsel, og en sund natur er en forbundsfælle 

i kampen mod klimaforandringer og sygdomsudbrud. 
Det er en central del af vores vækststrategi – den 

europæiske grønne pagt – og indgår også i den europæiske gen-
opretning, der giver mere tilbage til vores jord, end den tager.”

Ursula von der Leyen, 
formand for 
Kommissionen



Sektionen for Større Jord-

brug er medlem af European 

Landowners’ Organization, 

der er paraplyorganisation for 

nationale landdistriktsorgani-

sationer for medlemmer, som 

forvalter landbrug, skovbrug 

og miljø i hele Europa. I Større 

Jordbrug vil vi gerne bringe 

vores medlemmer tættere på 

de europæiske dagsordener og 

bringer derfor her ELO’s syn på 

aktuelle sager. Denne gang om 

EU’s Biodiversitetsstrategi.

EU’s biodiversitetsstrategi sigter mod at 
beskytte 30 % af EU’s overfladeareal, hvoraf 
1/3 vil blive beskyttet udelukkende på 
grundlag af Natura 2000-udpegninger, natio-
nale udpegninger og tilføjelsen af økologiske 
korridorer.

Naturbeskyttelse er prisværdig, men når 
beskyttelsen kun indebærer forbud mod 
aktiviteter i landdistrikterne, som f.eks. jagt 
eller fiskeri, føles det for folk på landet som 
et overgreb fra byboere.
Vi må holde os for øje, at det største pro-
blem i det nuværende politiske landskab er 
manglen på en økonomisk tilgang. Det er 
vigtigt at sætte en værdi på økosystemet 
som det fælles gode, biodiversitet er: mad, 
træ, skadedyrsbekæmpelse, filtrering af 
forurenende stoffer og andre goder for at 
signalere, at der er en pris for knapheden på 
miljøressourcer. 

Det er den samme logik, som gælder, når 
man lægger en omkostning på C02 for at 
bekæmpe klimaforandringer. Denne disci-
plin er faktisk helt ny, og politikere, der står 
over for et stort antal ubesvarede spørgsmål, 
har tydeligvis ikke haft mod til at inkludere 
landmænd og skovbrugere, så de kan blive 
betalt for arbejdet med miljøet. Når du ikke 

har en sammenhængen-
de tilgang, gør et forbud 
det alt for let at løbe fra 
dit ansvar uden at tage 
nogen risiko!

Er det nok at øge antallet 
af beskyttede områder 
på vores planet, eller ville 
det ikke være bedre at 
integrere diversitet og 
menneskelige aktivi-
teter? Er der ikke en 
forveksling mellem årsag 
og middel? Hvis jeg tager eksemplet med 
jagt eller fiskeri, skyldes modstanden mere 
tanken om dyret, der lider, end beskyttelsen 
af   biodiversiteten. Faktisk kan det hele redu-
ceres til modsætningen mellem naturopfat-
telsen i byen og på landet!

Løsningen med forbud er skuffende, fordi 
den mangler sammenhæng og er baseret 
på en alt for fragmenteret beskyttelse, som 
ofte fokuserer mere på arten eller dyret 
end på det ”store billede” af økosystemer. I 
disse vanskelige tider kunne EU’s Green Deal 
i det mindste have haft modet til at være 
visionær og give et glimt af håb snarere end 
skuffelse.

ELO og biodiversitetsstrategien
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Thierry 
de L’escaile
Generalsekretær i 
European 
Landowners’ 
Organization

Af Thierry de L’escaile 

Oversættelse: Lene Christiansen, Landbrug & Fødevarer
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Medlemsmøde om adgangsregler

Fredag 19. marts 2021 kl. 10-12

Mødet holdes online og deltagelse er gratis. 
Tilmelding på stoerrejordbrug.dk

Har du også oplevet et stigende antal nye besøgende i din pri-
vate skov og natur under corona-nedlukningen? En tur i skoven 
skal gerne være en god oplevelse for alle. Både for gæsten og 
for den, der forvalter naturen.  De private skove er åbne for alle, 
men adgangsreglerne skal overholdes, og skov- og landbrugsdrif-
ten skal respekteres, hvilket desværre ikke altid sker. Sektionen 
for Større Jordbrug og Dansk Skovforening sætter derfor fokus 
på, hvordan du som privat ejer kan håndtere de mange nye 
gæster i skoven og naturen.  

Sektionen for Større Jordbrug og Dansk Skovforening afholder 
i fællesskab medlemsmøde om brug af skoven og det gode 
samarbejde mellem ejere og gæster. Medlemsmødet afholdes 
online med mulighed for undervejs at skrive dine spørgsmål til 
oplægsholdere og den afsluttende debat.

De private lodsejere
Rudolf Iuel fra Lundsgaard Gods og Hans Berner fra Langesø 
Gods fortæller om, hvordan de har håndteret den øgede inte-
resse fra skovgæster for at komme ud i skoven på en måde, som 
skaber værdi for deres ejendomme.

Fakta og debat
Tanja Blindbæk Olsen fra Dansk Skovforening fortæller om 
de overordnede adgangsregler og muligheder for at styre ad-
gangen med for eksempel skiltning og oplysning. Tanja vil også 
fortælle om Dansk Skovforenings aktuelle politiske arbejde på 
området.

Vi afslutter med en samlet debat. 

Dagens program

10.00 Velkomst og introduktion til dagens emne
10.15 Håndtering af adgangsregler i skoven på  
 Lundsgaard  Gods ved Rudolf Iuel 
10.30  Spørgsmål
10.40  Håndtering af mange gæster i skoven på  
 Langesø Slot  ved Hans Berner 
10.55 Spørgsmål
11.05  Adgangsregler og skiltning i skoven ved Tanja  
 Blindbæk Olsen fra Dansk Skovforening
11.20  Spørgsmål og debat om de gode eksempler
12.00  Tak for i dag
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