
 

 

 

 

 

Nyt rådgivningstilbud for ekstensiv driftsform med mere natur. 

Natur på ejendommen 
Til dig der ønsker mere natur på din ejendom kan du finde inspiration, råd og vejledning hos os. Vi hjælper 

dig til de bedste løsninger. 

Fra 2023 bliver der bedre muligheder for at kombinere landbrugsstøtten og naturtiltag. Det har Agrovis 

biodiversitetsteam sat i system, til gavn for naturen, din driftsøkonomi og dit liv på landet. 

Ejere af landbrugsejendomme har nok spurgt sig selv, hvordan kombinerer vi ønsket om en stabil økonomi 

med mere natur på ejedommen? Den nye EU landbrugspolitik og krav til 4 % udtagning til brak, mistet 

dyrkningsret på § 3-arealer, udpegning af lavbundsjord og nu raslen med CO2 afgifter. Meget peger mod 

nye tider for en stor del af landbruget. Vi ser samtidigt at biodiversiteten fortsat går tilbage i hele Europa, at 

temperaturene stiger og både vejr og inflation raser. Landbrugets rolle diskuteres højlydt i brede kredse. 

Mange ejere overvejer deres driftsform i denne situation. Vores hold af landbrugs- og 

biodiversitetseksperter er uafhængige og giver dig den bedste rådgivning. 

”Natur på ejendommen” hjælper dig til ekstensive driftsformer, der fremmer naturen bedst, og som kræver 

så få interventioner som muligt på dine arealer. Vi sikrer din økonomi ved brug af støtteordningerne til 

finansiering af dine naturtiltag. 

Natur på ejendommen indeholder:  
 Et ejendomsbesøg med markvandring samt drøftelse af ønsker. 

 Udarbejdelse af drifts- og biodiversitets-plan i samråd med jer. 

 Rådgivning om husdyr som en del af jeres drift hvis relevant.  

 Ansøgning om relevante tilskud 

 Indsendelse af gødningsregnskab mm.  

 Evt. ansøgning om økologisk arealstøtte.  

 Efterfølgende rådgivning i drift og pleje, så naturen får de bedste betingelser på din ejendom. 

OBS: Ønskes økologisk arealtilskud i 2023, skal vi rykke allerede i december 2022.  

Priseksempler Rådgivningspakken for bedrifter under 10 ha: 15.000 kr. op til 20 ha: 20.000 kr. ex 

moms. For arealer over 20 ha afhænger prisen af den enkeltes situation. Få et uforpligtende tilbud!  

 

    

kontakt Agrovi Biodiversitet direkte 
og hør mere om vores 

rådgivningspakke.  
Maria Lubanski 23225289  

Henrik Helweg-Larsen 23225287 
 


