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De er rigtig gode hver for sig
men endnu bedre sammen

Knowledge grows

Se vores gødningsforslag på yara.dk eller ring 79 22 33 66

Udviklet til den danske muld
og tilpasset vores vejr og vind

Yaras produkter er – hver for sig – udviklet til den 
danske muld og vejrforholdene i de nordiske lande. 
Sammen sikrer de en optimal vækst og det bedste 
resultat.

YaraMila STARTER® har et højt indhold af fosfor 
og kalium. Brug den for en optimal startvirkning i 
vårbyg og vintersæd.

Nu går landbruget 
sammen med de 
grønne til politikerne 
for at få regler, der 
ikke skræmmer 
landmænd fra at 
udlægge natur. 

Af Frederik Thalbitzer
lft@landbrugsmedierne.dk
tlf. 33 39 47 41

Jesper Bjerregaard var glad, 
da han kunne købe en na-

boejendom, der lå mellem 
hans marker, så han kunne 
rationalisere sin kartoffelavl 
i St. Vildmose. Siden har det 
vist sig, der er hår i suppen. 
For trods 15 års genopdyrk-
ningsret på 10 hektar, der var 
lagt ud i natur, sagde den da-
værende Naturstyrelsen nej.

»Da jeg sagde, at jeg ville 
bruge genopdyrkningsretten, 
kom de tju-hej ud og fandt 
nogle orkidéer og sagde nej«, 
fortæller han. 

Selv om myndighederne 
havde lovet den tidligere 
ejer, at markerne måtte gen-
opdyrkes, var der heller in-
gen erstatning. Genopdyrk-
ningsretten gælder nemlig 
ikke, når der vokser visse ar-
ter, der står i Artsfrednings-
bekendtgørelsen eller habi-
tatdirektivet.

»Jeg vil da gerne passe på, 
hvis det virkelig er meget 

sjældne arter, men det synes 
jeg nu ikke, det er. Jeg synes 
også man burde have en er-
statning eller kunne lave en 
aftale om at dyrke nogle af 
arealerne«, siger Jesper Bjer-
regaard.

Angst for at levere
Lars Hvidtfeldt, viceformand 
for Landbrug & Fødevarer, 
mener ikke, at landmænd, 
der leverer på naturkontoen, 
skal risikere at miste retten 
til at dyrke jorden. 

»Det afholder landmænd 
fra at gøre noget for natu-
ren«, siger han.

Og i den sammenhæng 
får landbruget faktisk op-
bakning fra de grønne orga-
nisationer. Gennem samar-
bejdet i ’Collective Impact’ 
står en lang række organisa-
tioner sammen om et brev til 
miljø- og fødevareministeren 

Pga orkidé blev 
det et nej til 
genopdyrkning

og Folketingets miljø- og føde-
vareudvalg. De foreslår en er-
statningsordning, der kan være 
med til at fjerne usikkerheden 
om mistet indtjening. 

’Collective Impact’ eller på 
dansk ’fælles påvirkning’ er et 
initiativ, et utraditionelt sam-
arbejde mellem en lang række 
organisationer, lige fra Land-
brug & Fødevarer over Bære-
dygtigt Landbrug og til DN, 
DOF, jægere og lystfiskere med 
flere, som samarbejder om fæl-
les interesser. For eksempel, at 
tiltag gavner både landbru-
gets rentatilitet, natur, miljø, 

klima, friluftsliv med mere.
»Det er en landvinding, at 

vi har kunnet enes om, at bar-
riererne skal ryddes af vejen, 
hvis landmænd skal levere på 
miljø- og natur«, understreger 
Lars Hvidtfeldt. 

Politiker bakker op
Carsten Bach, landbrugsordfø-
rer for Liberal Alliance, forstår 
godt landmænds frygt for at 
miste dyrkningsretten for be-
standig, når de gør noget godt 
for naturen. Han er klar til at 
bakke op om initiativet fra 
’Collective Impact’.

»Vi mener, at der skal falde 
fuld erstatning, hvis man bli-
ver pålagt restriktioner på sin 
jord. Samtidig mener vi, at 
hvis man frivilligt etablerer 
natur, skal man forlods kunne 
sige, at man ikke ønsker fred-
ning senere«, siger han.

Ifølge Carsten Bach har Li-
beral Alliance foreslået det ved 
forhandlingerne om naturpak-
ken. Uden at få det igennem.

»Vi tager det op igen, når vi 
skal snakke klimatilpasning og 
vandparkeringspladser«, lover 
han.

Orkidéer har lagt sig i vejen for Jesper Bjerregaards øn-
ske om at dyrke kartofler på sin jord, trods genopdyrk-
ningsret. Foto: Privat.

 ■ Realdania har taget initiativer til Collective Impact, som har 
en gruppe, der arbejder med ’Det åbne land som dobbelt 
ressource’.

 ■ Gruppen arbejder på at finde punkter, hvor organisationer 
kan enes om, hvordan man samtidig skaber mere konkurren-
cedygtigt landbrug og mere natur

 ■ I samarbejdet indgår Landbrug & Fødevarer, Bæredygtigt 
Landbrug, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks 
Jægerforbund, Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Skov-
forening, Frilufsrådet, Realdania DOF, KL og ØL.

Collective Impact

»Det afholder land-
mænd fra at gøre noget, 
hvis de bliver låst, når 
de leverer på naturkon-
toen«.

Lars Hvidtfeldt, 
viceformand for Landbrug 

& Fødevarer, medlem af 
’Collective Impact’.


