Spørgsmål til barriereundersøgelsen – Smart Natura
Spørgeskema rettet mod lodsejere i de to pilotområder
Demografi
20-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71+
Alder
Køn
Er du fuldtidslandmand?

Mand
Ja
Nej

Kvinde

Hvad din højeste fuldførte uddannelse: (sæt ét kryds)
Grundskoleuddannelse
Gymnasium (almen- eller erhvervsgymnasium)
Erhvervsfaglig uddannelse (fx uddannelse som landmand, tømrer eller murer)
Kort videregående uddannelse (fx jordbrugsteknolog)
Mellemlang videregående uddannelse (fx sygeplejerske)
Lang videregående uddannelse (fx læge)
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Hvor meget betyder jeres landbrug for hustandens samlede økonomi?

Hvor lang tid har du arbejdet med landbrug?

Hvor lang tid har du ejet dit nuværende landbrug?

Hvor mange generationer har gården været i din families eje?

Næsten intet
Noget
Meget
Alt
0-5 år
6-10 år
11-20 år
21-30 år
over 30 år
0-5 år
6-10 år
11-20 år
21-30 år
over 30 år
1 2 Flere

Din bedrift
Hvilken type af bedrift driver du?
(sæt gerne flere krydser)

Hvor mange dyreenheder (DE) har du?

Hvordan driver du din bedrift?

Planteavl
Kødkvæg
Malkekvæg
Svine
Får
Heste
Andet (Skriv hvilken?)
0-15 DE
16-75 DE
76-250 DE
251-500 DE
over 500 DE
Konventionelt
Økologisk
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Hvor mange hektar (ha) egne ejede arealer hører der til bedriften?

0 ha
0,1-5 ha
6-30 ha
31-100 ha
101-250 ha
over 250 ha

Hvor mange af disse ligger i Natura 2000-området?

0 ha
0,1-5 ha
6-30 ha
31-100 ha
101-250 ha
over 250 ha

Hvor mange egne ejede hektar (ha) med lysåben natur som eng, hede,
mose og overdrev hører til bedriften?

0 ha
1-5 ha
6-30 ha
31-100 ha
101-250 ha
over 250 ha
0 ha
1-5 ha
6-30 ha
31-100 ha
101-250 ha
over 250 ha
0 ha
1-5 ha
6-30 ha
31-100 ha
101-250 ha
over 250 ha

Hvor mange af disse ligger i Natura 2000-området?

Hvor mange hektar (ha) skov hører der til bedriften?

Hvis kryds i ”0 ha” så
hop til spørgsmålet ”Har
du tidligere været med i
vådområdeprojekter
eller indgået en MVJaftale inden for natur og
miljø?” som findes på
side 8
De 2 spørgsmål
herunder der lyder
“Hvor mange af disse
ligger i Natura 2000området?” vises IKKE,
hvis der sættes kryds i
”0 ha”
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Hvor mange af disse ligger i Natura 2000-området?

0 ha
1-5 ha
6-30 ha
31-100 ha
101-250 ha
over 250 ha

Rådgivning
Hvilke rådgivningscentre benytter du?
(Sæt gerne flere krydser)

Hvilke typer af rådgivning modtager du?
(Sæt gerne flere krydser)

Viden
Om Natura 2000-planerne i ’din’ ådal
Hvor meget viden oplever du, at du har om de aktuelle Natura 2000planer og -handleplaner for den ådal, som du har jord i?

LRØ
KHL
Landbrugsrådgivning Syd
Jysk Landbrugsrådgivning
Centrovice
Skovdyrkerne
Slagtekalve.dk
Andet
Ingen. Skiv hvorfor
Miljø
Natur
Plante
Husdyr
Økonomi
Jura
Skov
Ingen
Evt. navne på rådgivere

Mere end du behøver
Passende
For lidt
Ingen

Hvis kryds i ”ingen” så
vises spørgsmålet
”Hvor har du denne
viden fra” IKKE (se ne4

denfor)
Hvor har du fået viden fra?
(Sæt gerne flere krydser)

Hvad mangler du viden om?
(Sæt gerne flere krydser)

Holdning
Det følgende handler om dine overvejelser i forhold til evt. at indgå i
plejeprojekter som rydning og græsning.
Kommunen er i øjeblikket færd med at udarbejde Natura 2000handleplaner. Hvad er din holdning til disse handleplaner?

Landsdækkende aviser, radio og tv
Faglige tidsskrifter
Kommunen
Landbrugscentret
Naboer
Venner og familie
Folderen ”Naturpleje i Natura 2000. Tilskudsmuligheder 2012” fra NaturErhvervsstyrelsen
Andre kilder
Økonomiske konsekvenser
Muligheder for tilskud
Regler
Naturmæssige gevinster
Restriktioner for dyrkning
Begrænsning for udvikling af bedriften
Andet_(skriv hvad)

Disse spørgsmål vises
kun, hvis der sættes
kryds i ”For lidt” eller
”Ingen” ovenfor.

Positiv
Neutral
Negativ
ved ikke
Skriv evt. hvorfor:

Hvad er god natur for dig?
(Sæt gerne flere krydser)

Jagt
Opdyrket landbrugsland
Åbent landskab (Eng/overdrev/hede)
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Skov
Biologisk mangfoldighed
Sjældne arter
Andet
Hvis du skulle indgå en plejeaftale, hvor meget vægter du:
At der bliver skabt ’mere og bedre’ natur?

Meget
En del
Lidt
Slet ikke

Muligheden for at kunne få en økonomisk fordel ved at indgå i et plejeprojekt?

Meget
En del
Lidt
Slet ikke

At jorden ikke kan bruges som udspredningsareal?

Meget
En del
Lidt
Slet ikke

At det giver et øget papirarbejde?

Meget
En del
Lidt
Slet ikke

Sandsynligheden for yderligere miljørestrektioner som følge af en plejeaftale? Gælder både på selve plejearealet og fx på bedriften (udvidelse)

Meget
En del
Lidt
Slet ikke

Muligheden for at blive direkte involveret i og påvirke udformningen af et

Meget
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plejeprojekt?

At dine naboer eller andre i lokalområder deltager?

På baggrund af de overvejelser du
har gjort dig – kunne du så tænke
dig at indgå en plejeaftale om fx
rydning og græsning?

En del
Lidt
Slet ikke
Meget
En del
Lidt
Slet ikke

Ja
Nej

Hvordan er dit syn på kommunens teknik- og miljøafdeling?

Positivt
Overvejende positivt
Neutral
Negativt
Kender ikke afdelingen

Hvad har formet dit syn på teknik- og miljøafdelingen?
(sæt gerne flere krydser)

Omfanget af regler og procedurer
Kvaliteten af det generelle serviceniveau
Betjeningen fra enkeltpersoner
Andet

Hvis kryds i ”kender
ikke afdelingen” så hop
til spørgsmålet ”Har du
tidligere været med i
vådområdeprojekter
eller indgået en MVJaftale inden for natur og
miljø?” på side 8
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Hvor meget vægter du dette syn på teknik- og miljøafdelingen, når du
overvejer, om du vil deltage i konkret plejeprojekt?

Meget
En del
Lidt
Slet ikke

Tidligere erfaringer med natur- og miljøprojekter/ordninger
Om dine erfaringer med natur- og miljøprojekter/ordninger før den aktuelle Natura 2000-handleplan og de konkrete projekter, der skal til for at
implementere planen.
Har du tidligere været med i vådområdeprojekter eller indgået en MVJaftale inden for natur og miljø?
Hvis ”ja”, hvilke?
Hvis ”ja”: Hvad indeholdt aftalen?

Hvad var årsagen til, at du indgik afgræsningsaftalen?

Hvad var din rolle i projektet?

Var der flere lodsejere med i projektet?
Hvis ’ja’, hvor mange?

Ja
Nej
Skriv navn på projekt
Afgræsning på egne græsarealer.
Afgræsning med andres dyr på egne arealer.
Afgræsning med egne dyr på andres arealer.
Indgå i græsningsfællesskab.
Andet: skriv
Du fik en økonomisk gevinst.
Du brugte alligevel ikke jorden til noget.
Du havde allerede lidt græsning på arealerne.
Du mente, at natur og miljø får det bedre af,
at der blev indgået en plejeaftale.
Andet: Skriv
Lagde jord til
Lagde dyr til
Lagde arbejdskraft til
Ja
Skriv hvor mange

Hvis ”Nej” springes til
det allersidste spørgsmål i undersøgelsen.

Det spørgsmål vises
ikke, hvis man har sat
kryds i ”andet ovenfor”
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Nej
Fik du rådgivning om udformning af projektet?

Ja
Nej

Hvor fik du primært denne rådgivning fra? (sæt kun ét kryds)

Landbrugscenter
Andet rådgivningsfirma
Kommune
Anden myndighed
(sæt gerne flere krydser)
Meget god
God
Under middel
Dårlig
Det var for dyrt
Jeg havde den nødvendige viden
Jeg manglede tillid til rådgivningen
Jeg vidste ikke, at det var muligt
Andet

Hvordan vurderer du den rådgivning, du modtog?

Hvorfor fik du ingen rådgivning?
(sæt gerne flere krydser)

Var det dig selv, der tog initiativ til at igangsætte det seneste naturprojekt, du har deltaget i?

Ja
Nej

Blev du opfordret til det af din:

Rådgiver
Kommune
Nabo(er) eller andre i lokalområdet

Hvis ”Ja” til rådgivning,
så vises nedstående
spg. Hvis ”Nej” springes
til spg. ”hvorfor fik du
ingen rådgivning”,

Vises kun hvis man har
svaret nej til spørgsmålet ”Fik du rådgivning
om udformning af projektet?”
Hvis ”Ja” springes til
”Hvordan oplevede du
processen i det seneste
projekt, du har deltaget
i?
Hvis ”Nej” springes til
spørgsmålet lige nedenfor:
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Andre_skriv venligst hvem
Hvordan oplevede du processen i det seneste projekt, du har deltaget i?

Hvordan oplevede du dit økonomiske udbytte af det seneste projekt, du
har deltaget i?

Du var med til at involvere/motivere andre
Du blev aktivt involveret
Der blev lyttet til dine ønsker
Du havde kun en lille indflydelse
Du havde ingen indflydelse
Du følte dig overset eller overhørt
Andet, skriv hvilken
Bedre end forventet
Som forventet
Dårligere end forventet

Hvordan oplevede du resultatet af plejen i seneste projekt, du har deltaget i?

Plejen havde den ønskede effekt på naturen.
Plejen havde bedre effekt end forventet på
naturen.
Plejen havde dårligere effekt end forventet
på naturen.

Hvordan oplevede du resultatet af din arbejdsindsats i det seneste projekt, du har deltaget i?

Bedre end forventet
Som forventet
Dårligere end forventet
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Hvad er den primære årsag til, at du ikke ville indgå en plejeaftale?
(sæt gerne flere krydser)

Du fik ingen eller en utilstrækkelig økonomisk
gevinst.
Det var upraktisk.
Du skulle bruge jorden til noget andet.
Det krævede for meget papirarbejde.
Du frygtede yderligere miljørestriktioner på
din jord.
Du mente, at natur og miljø ikke ville få det
bedre af, at der blev indgået en plejeaftale.
Andet: Skriv
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