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På landbrugsarealer i omdrift er der et stort potentiale for at øge biodiversiteten i mindre målestok og derved måske få 

skabt større forståelse og ejerskab for biodiversitet generelt, så vi for alvor kan rykke på det felt.    

Det kræver en stor formidlingsindsats omkring de muligheder der allerede findes for at etablere natur- og vildtplejetiltag 

på landbrugsarealer, samt fokus på at etablere de rette natur- og vildtplejetiltag og deres rette placering samt den 

korrekte drift/pleje efterfølgende. Arbejdet med naturindhold/biodiversitet på landbrugsarealer kræver en accept af, 

at vores traditionelle syn på naturen i landbrugslandet skal udfordres, da vi oplever at der ofte mangler en lavpraktisk 

tilgang til at vi får startet den rette udvikling.  

De landbrugsarealer der i dag drives ensidigt med traditionelle landbrugsafgrøder, og som ikke kommer i spil til en 

permanent udlægning til braklægning eller anden naturlig udvikling af plantesamfund, vil med de rette natur- og 

vildtplejetiltag og efterfølgende drift/pleje kunne styrke naturindholdet i landbrugslandet, og på sigt danne baggrund 

for en forøgelse af biodiversiteten. Samtidig vil en indsats på disse arealer øge forståelsen for hvad der skal til i en større 

skala, hvis natur og biodiversitet for alvor skal styrkes i landbrugslandet.   

Der er i landene omkring os bevågenhed om at der med de rette natur- og vildtplejetiltag skabes biodiversitet i 

landbrugslandet. Nogle af tiltagene kan formodentlig kvalificeres, men det er et skridt i den rigtige retning. 

Skal biodiversiteten øges i landbrugslandet på en bæredygtig måde forudsætter det, at der skabes et ejerskab hos 

landmænd og andre naturforvaltere. Det ejerskab skal bygge på forståelse for hvilke tiltag der skal til, og ofte er de mest 

effektfulde på længere sigt, for at starte i mindre skala – for overskuelighedens skyld. 

Den markvildtindsats, som Danmarks Jægerforbund arbejder med, og som støttes af DOF, DN, Friluftsrådet, Landbrug 

& Fødevarer, MST, NST, har endvidere fokus på at sikre de allerede eksisterende naturelementer efter brandmandens 

lov. Den rådgivning er ofte ikke særlig synlig, men medvirker også til at der stille og roligt skabes den fornødne forståelse 

og på sigt ejerskab overfor at øge biodiversiteten i landbrugslandet.  

 

 


