
 

 

TM  16034 – Temadag om erstatningsnatur 

 

 

Formål: Ny natur eller erstatningsnatur kommer på tale, når 

virksomheder henvender sig til kommunen og vil have 

hjælp til at skabe biodiversitet på deres arealer. Eller når 

der skal bygges vejanlæg eller store bygninger, som der 

ikke kan siges nej til, på arealer hvor der er natur. Så 

bliver der tale om erstatningsnatur. Men hvordan gør 

man lige det på en god måde?  

 
På temadagen kommer vi omkring praksis i form af 

eksempler på, hvordan der er arbejdet med at lave ny 

natur, og hvordan det så er gået naturen. Hvad siger 

forskningen på området, og hvad siger reglerne? 

  

 

Målgruppe: Medarbejdere i offentlige/private virksomheder, der 

arbejder med erstatningsnatur, enten som myndighed, i 

forbindelse med anlægsopgaver, som driftsansvarlig, 

eller på anden måde.  

 

Sted: Hotel Park, iaduktvej 28, 5500 Middelfart 
 

Tidspunkt: 27. oktober 2022 

 

Program: Se nedenfor. 

 

Arrangører: Louise Berg Hansen, Herning Kommune, 

ngolh@herning.dk  

Lise Kjær Poulsen, Horsens Kommune, lkjp@horsens.dk  

 

Deltagerantal: Minimum 20 deltagere og maks. 50 deltagere 

 

Pris: EARLY BIRD 

A-medlemmer kr. 985,- ekskl. moms 
B-medlemmer kr. 1.485,- ekskl. moms 

NORMALPRIS 

Tilmelding efter den 12. september 2022 

A-medlemmer kr. 1.285,- ekskl. moms 

B-medlemmer kr. 1.785,- ekskl. moms 

 

Tilmelding: Senest den 26. september 2022.  

Tilmeldingen er bindende. 
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TM 16034 – Temadag om erstatningsnatur 
 

Program for temadag den 27. oktober 2022 
 

Kl. 09.30 – 10.00 Ankomst og kaffe/the med rundstykker 

 

Kl. 10.00 – 10.05 Velkomst  

 

Kl. 10.05 – 10.50  Juraen bag emnet erstatningsnatur, del 1. 

 Redegørelse for juraen bag, og eksempler på 

 klagenævnsafgørelser der inkluderer erstatningsnatur.  

 Suppleres med, hvilken betydning erstatningsnatur kan have 

 i henhold til miljøvurderingsprocessen.  
 v/Casper Katborg, Niras og Flemming Elbæk, 

 HaugaardBraad Advokatfirma. 

 

Kl. 10.50 – 11.00 Kort pause 

 

Kl. 11.00 – 11.45  Juraen bag emnet erstatningsnatur, del 2. 

 Erstatningsnatur i bilag IV kontekst. Hvornår i processen  

 kan der inkluderes erstatningsbiotoper, og hvordan skelnes  

 der mellem afværgeforanstaltninger og kompenserende 

 tiltag.  

 v/Casper Katborg, Niras og Flemming Elbæk,  

 HaugaardBraad  Advokatfirma. 
  

Kl. 11.50 – 12.20  Erfaringer med etablering af ny natur - hede  

 I 2018 blev et landbrugsareal dybdepløjet med henblik på at  

 etablere et nyt hedeareal i forbindelse med udvidelse af 

 Skinnerholm Flyveplads. Der blev lavet 3 parceller med hver 

 sin strategi for at få viden om, hvor meget eller hvor lidt der  

 skal til for at genskabe hede på landbrugsjord. Hvordan er  

 det gået?  

 v/Kith Skovgaard, Viborg Kommune 

 

Kl. 12.20 – 13.20  Frokost 

 

Kl. 13.20 – 14.20  Nyt fra forskningsverdenen 
Erfaringer og muligheder for etablering af erstatningsnatur. 

Hvad virker, hvad giver mening, hvordan planlægges 

erstatningsnatur på en god måde. Vi får indblik i seneste 

viden fra forskningsverdenen. 

v/Bettina Nygaard, Institut for Bioscience, Aarhus 

Universitet. 

 



 

 

 

Kl. 14.20 – 14.40 Kaffe/the pause med brød  

 

 

Kl. 14.40 – 15.40  Erfaringer med etablering af ny natur – kystnære  

 landskaber, overdrev og paddehuller 

 Lifeprojekt og naturgenopretning på Knudshoved på   

 Sydsjælland. Her er skabt nye levesteder for padder og 

 fugle, og der er arbejdet for at modvirke klimaforandringer i  
 kystnære områder.  

 Der arbejdes med assisteret spredning af naturfrø på 110 

 hektar tidligere landbrugsjord. Frøene høster på egnene  

 lokale donor-arealer. 

 Derudover arbejdes med tørvetransplantation og 

 supplerende opdrætsprogram for padder og etablering af  

 naturlig hydrologi på 180 hektar tidligere landbrugsjord. 

 v/Carsten Horup, Vordingborg Kommune 

 

 

Kl. 15.40 – 16.10  Erfaringer med etablering af ny natur – våd natur  

 v/NN  
 

   

Kl. 16.10 – 16.15  Opsamling, evaluering og afslutning på dagens kursus 

 

 

 
 

 


