
Katalog - erstatningsnatur
Omkostninger ved etablering af erstatningsnatur



Præsentationen….

• Rammen  og faserne for opgaven

• Trin ved etablering af erstatningsnatur

• Forudsætninger, modellen, tilgangen

• Eksempler fra rapporten

• Videre anvendelse
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Rammen for opgaven

• Naturpakken, belyse muligheder for erstatningsnatur

• Naturområder hindring for udvikling

• Katalog over tiltag og økonomiske omkostninger

• Afgrænsningen §3 beskyttede naturtyper

• Baseret på konkrete projekter

• Alle faserne i projektet
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Trin ved etablering af erstatningsnatur

• Hvad er det for et område der skal erstattes: Arter, naturtype, jord, 
hydrologi m.m.

• Egnet erstatningsområde/forundersøgelser

• Lodsejerdialog, tilladelser: Jordkøb, aftale, jordfordeling, 
kompensation…

• Forberedelse af området: Gravning, udpining, rydning, hydrologi, 
næringsstoffer, fjernelse uønsket vegetation, aktiv/passiv 
etablering

• Plejeplanlægning kortlægning

• Overvågning, pleje, justering
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Udfordringer

• Få eksempler (undtagen søer og nogen enge)

• God tilstand kontra ringe for natur der skal erstattes

• Ejerforhold til erstatningsområde

• Passiv/aktiv

• Behov for pleje og overvågning

• For nogen cases meget få eksempler/stor variation. 

• Andet:
– Modstand mod projektet

– Projektet med manglende succes

– ”Enkeltprojekter”
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Metodisk tilgang 1

• Eksempler fra praktiske gennemførte projekter

• Hededanmark, Orbicon

• Net baserede erfaringer

• Erfaring fra pleje og overvågningsprojekter

4. april 2019 6



Metodisk tilgang 2

• Bilag 1. Tiltag og omkostninger for den enkelte case.

• Bilag 2. Budget for hovedtyperne

• Bilag 3. Omkostninger for sikring af de fysiske arealer. (Jordpriser)

• Bilag 4. Enhedspriser og grundtal for en række specifikke 
aktiviteter.
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Metodisk tilgang 3

• Ikke medtaget omkostninger sagsbehandling, tilladelser høring 
m.m. 

• Tale om ideelle og isolerede projekter

• Kæmpe variationsramme. Valgt enhedstal, men en mindre sø kan 
koste alt fra hovedsageligt gratis til ….->

• Der er tilfælde hvor naturtypen reelt ikke kan erstattes

• ”Idealverden”: Klimaændring m.m. ”Forarbejde og pleje” med 
meget stor variationsramme. 
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Eksempel

Biotop Omkostninger ved 

etablering kr.

Initialomkostninger 

ved drift. 

Plejeplanlægning, 

hegning m.m.

Drift af ny erstatningsnatur 

årlig udgift

Sø 250 m2 40.283 17.000 6.500

Sø 1000 m2 57.560 17.000 7.400

Sø 10.000 m2 584.900 28.000 19.500

Vandløb 2 m br. (100 lbm) 90.060 18.000 9.000

Hede 10.000 m2 117.500 26.000 14.700

Mose, eng, strandeng 10.000 m2 146.000 26.000 20.000

Flytning af paddeart 48.000 21.000 11.000

Flytning af firben 100.000 21.000 11.000

Flytning af planter/plantesamfund 10.000-100.000 21.000 17.000
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Eksempel sø
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Biotop Omkostninger ved 

etablering kr.

Initialomkostning

er ved drift. 

Plejeplanlægning, 

hegning m.m.

Drift af ny 

erstatningsnatur årlig 

udgift

Sø 1000 m2 57.560 17.000 7.400

• ”Desuden”:
• Særlige edafiske vilkår/hydrologi
• Ejerforholdene
• Succes/problemer



Eksempel padde

4. april 2019 11

Biotop Omkostninger ved 

etablering kr.

Initialomkostning

er ved drift. 

Plejeplanlægning, 

hegning m.m.

Drift af ny 

erstatningsnatur årlig 

udgift

Flytning af 
paddeart

48.000 21.000 11.000

• ”Desuden”:
• Projekt kræver ”gentagelse”
• Adaptiv pleje dyrere end ventet
• Konkurrence med andre arter…



Videre anvendelse
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• Kataloget er rettet mod alle involveret i etablering af 
erstatningsnatur

• Erfaring er at der er stigende kompleksitet (og udfordringer) fra 
søer over de andre naturtyper

• Jo mere ”unik” natur des vanskeligere

• Dynamisk situation – økonomisk og naturmæssigt 

• ”100 år”


