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Den 3. februar 2015 

Folketingets Miljøudvalg har i brev af 26. januar stillet følgende spørgsmål nr. 41 

til L 94, forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om 

naturbeskyttelse (Opfølgning på dele af Naturplan Danmark om etablering af et 

Grønt Danmarkskort, forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede 

arealer og indførsel af et vejledende bødeniveau for overtrædelse af 

naturbeskyttelsesloven m.v.), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter 

ønske fra Anni Matthiesen (V). 

 

Spørgsmål nr. 41 (L. 94) 
Århus Universitet (DCE) har opgjort, at der er ca. 350.000 ha plejekrævende 

lysåben natur i Danmark. Kan ministeren oplyse, hvor mange af disse arealer, der i 

dag ikke bliver plejet og derfor er under tilgroning og truede? 

 

 
Svar 

Spørgsmålet har været forelagt Naturstyrelsen, der har oplyst følgende, som jeg 

henholder mig til: 

 

”Naturstyrelsen har ikke kendskab til, hvor mange ha lysåben natur, der ikke 

bliver plejet og er under tilgroning.” 

 

DCE, Aarhus Universitet har i 2012 i rapporten ”Analyse af behovet for græsning 

og høslæt på beskyttede naturarealer” opgjort det samlede areal af plejekrævende 

beskyttet natur til brutto ca. 340.000 ha. Det svarer dog til en forudsætning om, at 

alle lysåbne naturtyper kræver pleje, og det er ikke nødvendigvis tilfældet. En del 

naturarealer har ikke behov for pleje, f.eks. nogle moser og strandsumpe. DCE’s 

anvendelse af begrebet plejekrævende natur er forstået bredt og omfatter alt fra 

arealer med behov for årlig afgræsning til rydninger af træopvækst på heder hvert 

10-20 år. Opgørelsen er ikke baseret på en viden om, hvilken pleje eller drift, der 

er optimal for det enkelte areal.” 

 

Med tiltagende i Naturplan Danmark forventer jeg, at 90.000 hektar lysåben natur 

med statsligt tilskud plejes med græsning og høslæt frem mod 2020. I dag plejes 

ca. 75.000 hektar lysåbne naturarealer med høslæt og græsning med statsligt 

tilskud 

 

Jeg skal i øvrigt henvise til mit svar på spørgsmål nr. 142 (alm. del). 

 

Kirsten Brosbøl / Oluf Engberg 
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