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Baggrunden for at indføre HNV kortet 
Herunder er tre hovedårsager til at indføre HNV kortet som prioriteringsværktøj beskrevet.    

 

Effekt/omkostningseffektivitet af tilskudsmidler.  

I 2011-12 blev der i NaturErhvervstyrelsen lavet en analyse af effekten af arealtilskud under landdi-

striktsprogrammet. På tilskud målrettet biodiversitet viste sig en tydelig udfordring. Det blev konstateret 

at der ikke var tilstrækkelig sikkerhed omkring effekten af tilskuddet til ordningen ”Pleje af græs- og 

naturarealer” udenfor Natura 2000
1
. Dertil kom at flere evalueringsrapporter af ordningen pegede på 

dødvægt på ordningen, dvs. at der gives tilskud til arealer som under alle omstændigheder afgræsses, fx 

mere intensivt drevne græsarealer
2
. HNV opgaven blev derfor sat i gang med det formål at opnå en til-

strækkelig sikker effekt af tilskudsmidler på biodiversitet, ved at tilskud kun gives til arealer med til-

strækkelig høj naturværdi. Forskere indenfor biodiversitet henviser til ”Brandmandens lov”, at sikre de 

eksisterende værdier før man forsøger at genskabe der tabte. Et græsareal med 30 forskellige plantearter 

pr. m2 eller med rødlistede arter er vigtigere at beskytte end et græsareal med 5 forskellige plantearter 

pr. m2 og kun almindelige arter. Det blev besluttet at gøre brug af alle tilgængelige data i et forsøg på at 

sikre denne effekt i et HNV kort.  

 

HNV indikator i landdistriktsprogrammet.  

HNV er en fast EU indikator som Danmark, og alle andre EU lande skal levere på. Det er en måde 

hvorpå EU forsøger at understøtte det ekstensive landbrug, som er afgørende for biodiversiteten på eu-

ropæisk plan. 

Vedhæftet er link til HNV side, hvor der står mere om EU indikatoren, herunder kan nyeste rap-

port/nabotjek af EU 27 og HNV findes her. 

http://naturerhverv.dk/landbrug/natur-og-miljoe/hnv-high-nature-value-omraader-med-hoej-naturvaerdi/ 
 

Begrænset budget til naturpleje.  

Grøn Vækst aftalen 2010-15 siger pleje af 40.000 ha § 3 arealer udenfor N2000. Dette svarer kun til ca. 

1/5 af alle § 3 arealer udenfor Natura 2000. Og her er ikke nævnt alle de tilsagn, som ligger udenfor § 3-

områderne, og som i øjeblikket har mulighed for at søge tilskud. Det giver behov for at prioritere indsat-

sen.  

 

For 2014/15 er der indgået en politisk aftale om fordeling af midler under landdistriktsprogrammet. Det 

betyder, at der i 2015 er afsat midler til at fastholde det nuværende hektartal på tilskudsordningen til 

pleje af græs- og naturarealer. Det politiske mål vedrørende tilskud til naturpleje fra 2016 og frem er 

endnu ikke kendt. 

 

 

                                                 
1 Dette selvom grundlaget for effektarbejdet med biodiversitet er, at det altid vil være svært at måle effekt på biodiversitet ud fra en indsats 

på enkelte arealer, da påvirkningen fra omgivelserne kan være meget svær at udelukke/isolere, samt at andre faktorer udenfor driftspraksis 

kan have en væsentlig betydning på arter. 
2 På græsarealer, som omlægges og gødes med jævne mellemrum, kan der græsses i rigtigt mange år før man ser en forbedring af artsdiver-

siteten, og på nogle arealer ser man den ikke eller kun marginalt fordi næringsindholdet i jorden er for højt. For så vidt angår § 3 arealer 

udenfor Natura 2000 kan det konstateres, at den naturmæssige værdi varierer meget og at datagrundlaget for at kunne prioritere er mangel-

fuldt på en landsdækkende skala. 

http://naturerhverv.dk/landbrug/natur-og-miljoe/hnv-high-nature-value-omraader-med-hoej-naturvaerdi/

