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Klima- og miljømæssige effekter ved
læhegn og småbiotoper
Af Tommy Dalgaard og Jørgen E. Olesen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet

Baggrund
Landbrugsstyrelsen har bedt et kort faktuelt svar med en vurdering af de klima- og miljømæssige
effekter for læhegn og småbiotoper med træer og buske, idet der kan henvises til allerede
eksisterende data. Konkret ønskes det vurderet, om disse effekter tilnærmelsesvis kan antages
at svare til effekten af lavskov (jf. Dalgaard et al. 2018), eller nærmere udtagning af
landbrugsjord (jf. Olesen et al. 2013), og herunder ”forklare hvad årsagerne er til at der er forskel
af effekterne i de to vurderinger, samt om der er behov for opdatering af effekterne pga. nyere
viden på området”.

Besvarelse
De klima- og miljømæssige effekter af læhegn og småbiotoper med træer og buske er ifølge
Olesen et al. (2013) vurderet tilsvarende udtagning af landbrugsjord, med en opgjort reduceret
klimaeffekt på 3,39 t CO2-ækv./ha/år, og en reduktion af kvælstofudvaskningen svarende til ca. 50
kg N/ha/år.
Denne vurdering vurderes stadig at gælde, idet de nuværende N- og P-virkemiddelkataloger
(Eriksen 2014) ikke omfatter særlige opgørelser for effekten af læhegn og småbiotoper. I nyere
analyser af de miljø-, klima- og biodiversitetsmæssige effekter for den nuværende implementering
af CAP13+ reformen (Dalgaard et al., 2018) diskuteres effekterne af MFO-lavskov, men det
vurderes ikke, at estimaterne her for giver grundlag for at revidere vurderingen af læhegn og
småbiotopers effekt ifølge Olesen et al. (2013). Læhegn og småbiotoper gødes generelt ikke,
hvilket ofte er tilfældet ved dyrkning af lavskove, og effekten kan derfor afvige herfra. Til
sammenligning er effekten ved skovrejsning ifølge Dalgaard et al. (2018) opgjort til i gennemsnit
4,0 t CO2-ækv./ha/år og 50 kg N/ha/år, hvilket i store træk svarer til ovenfor estimerede effekter
af læhegn og småbiotoper, ækvivalerende udtagning af landbrugsjord.
Imidlertid kan der jf. Fredshavn og Strandberg (2013) være betydelige randeffekter ifm. læhegn og
småbiotoper, hvor afdrift af gødning og pesticider fra de tilstødende marker og afsætning af
ammoniak, foruden effekter på biodiversiteten, kan påvirke både kvælstoftab og
biomasseproduktion, og dermed også klimaeffekten. Opgørelsen af sådanne effekter er bl.a.
diskuteret i Dalgaard et al. (2016), og vil variere meget alt efter de lokale forhold. Der mangler dog
data fra konkrete undersøgelser for effekter af forskellige typer læhegn og småbiotoper, og der er
således ikke grundlag for opdatering af de ovennævnte opgørelser af klima- og miljømæssige
effekter af læhegn og småbiotoper med træer og buske.
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