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Baggrund 
Landbrugsstyrelsen har bedt Aarhus Universitet om et notat, som belyser det danske potentiale 
for at udlægge småbiotoper i forbindelse med de eksisterende landbrugsarealer, i fald det bliver 
muligt som et led i den fremtidige EU landbrugsreform CAP2020.  Småbiotoper forstås i denne 
forbindelse som ”et eller flere mindre enkelte eller sammenhængende områder på et 
landbrugsareal”. Småbiotoper anvendes ikke ”til produktion og der er ikke krav til 
landbrugsaktiviteter – de kan derved bestå af højt uslået græs, træer, buske, krat mv. og kan evt. 
stå under vand”. Tilstedeværelsen af småbiotoperne må imidlertid ikke medføre ”at det øvrige 
areal ikke længere kan anvendes landbrugsmæssigt, hvorfor det den samlede andel ikke må 
udgøre mere end fx 1/3 af markens samlede areal”1.  

Aarhus Universitet har tidligere opgjort indholdet af ikke-produktive elementer på 
landbrugsjorden i Danmark (Dalgaard et al. 2019b), hhv. inden for det eksisterende 
landbrugsareal og/eller i direkte tilknytning hertil. Nærværende besvarelse fokuserer på 
småbiotoperne inden for det eksisterende, støtteberettigede landbrugsareal, og dermed inden 
for de eksisterende markblokke. Herunder vurderes, ligeledes i forlængelse af tidligere 
besvarelser på området (Dalgaard og Olesen 2019; Dalgaard et al. 2018), de natur-, miljø- og 
klimamæssige effekter af en sådan ændring i landbrugspolitikken. 

 
Formål 
Formålet med nærværende notat er at give: 

1. En opgørelse af den andel af en gennemsnitlig dansk mark, der i forvejen udgøres af 
småbiotoper, og som er inden for de eksisterende regler vedr. definitioner af 
støtteberettigede arealer. 

2. En vurdering af hvor mange landmænd der potentielt vil udlægge nye småbiotoper på 
deres arealer, hvis de nuværende regler lempes, samt hvor stor en andel af det 
støtteberettigede areal de eksisterende og nye småbiotoper herefter vil udgøre (vurderet 
ift. arealernes forskellige dyrkningsbetingelser og de indtægter og udgifter der er ift., at 
hele markarealet ellers kunne dyrkes med en afgrøde).  

                                                            
1 Større ændringer i arealanvendelsen kan dog accepteres, og støtten kan opretholdes på arealer der har været 
støtteberettiget under den nuværende reform, hvis disse arealanvendelsesændringer skyldes tiltag for at 
opretholde Danmarks EU direktivforpligtelser (fx Vandrammedirektivet eller Habitatdirektivet) eller forpligtelser 
under den kommende konditionalitet for støtte (herunder særligt praksis til modvirkning af- og tilpasninger til 
klimaændringer ifm. det såkaldte GLM2 krav for God Landbrugs- og Miljømæssig praksis for jordhåndtering, med 
det formål at yde en passende beskyttelse af vådområder og tørveområder, og derved beskytte kulstofrige jorder. 
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3. En estimering af hvilke arealtyper de nye småbiotoper typisk vil blive udlagt på, fordelt på 
a) omdriftsmarker (herunder brak), b) marker med permanent græs, og/eller c) marker 
med permanente afgrøder. Desuden ønskes en vurdering af hvor på marken det 
forventes at småbiotoperne placeres, og om det f.eks. er i markhjørner, langs 
dyrkningsskel eller mere spredt?  

4. En vurdering af hvad den natur-, klima og miljømæssige effekt er, hvis småbiotoperne 
(eksisterende og nye) fastholdes på arealerne i hhv. 1, 2 eller 5 år. 

 
I nærværende besvarelse belyses hver af disse spørgsmål i de følgende fire sektioner, som hver 
især afsluttes med et fremhævet kort resultatresume. 
 
 

Besvarelse 
 

1) Eksisterende småbiotoper på støtteberettigede marker i Danmark 

De støtteberettigede marker i Danmark er afgrænset således, at de eksisterende småbiotoper 
inden for markfladen udgør en meget begrænset andel. I henhold til de eksisterende regler kan 
småbiotoper omfatte arealer på op til 100 m2 for omdriftsmarker og 500 m2 for permanente 
græsmarker, og kan bestå af klynger af træer og buske, våde områder eller områder der ikke er 
slået eller afgræsset.  

De såkaldte ”ikke produktive elementer på markfladen” udgør ifølge Dalgaard et al. (2019) ca. 
2.150 ha, fordelt på 750 ha GLM2 søer og fortidsminder og 1.400 ha miljøfokusområde (MFO) 
bræmmearealer. Dertil kommer betydelige braklagte arealer (ca. 39.500 ha), som i nærværende 
undersøgelse ikke betegnes som småbiotoper. Desuden findes pletvis på markfladen solitære 
træer og andre mindre ”småbiotoper”, som er så små, at de falder uden for ovenstående GLM 
elementer, men som selvfølgelig også har en funktion som levested for dyr og planter. Tidligere 
undersøgelser af omfanget af sådanne elementer på markfladen (Pedersen og Bøcher 2010; 
Direktoratet for Fødevareerhverv 2005) viste, at arealet af disse var væsentligt mindre end arealet 
af overstående GLM elementer og disse pletvise småbiotoper vurderes i dag samlet set at udgøre 
< 1000 ha fordelt på hele det støtteberettigede landbrugsareal. Hvad angår mulige øvrige 
småbiotoper på permanente græsmarker (der jf. ovenstående definition må omfatte 
halvkulturarealer á op til 500 m2 per småbiotop) er det svært at skelne biotopværdien af den 
slåede eller afgræssede del af marken fra de øvrige arealer, da den afgræssede eller slåede del af 
marken ofte har lige så stor eller større biotopværdi som de øvrige arealer (Oddershede et al. 
2017; Ejrnæs et al. 2012). Desuden gælder det, at vandstanden på våde arealer ændrer sig meget 
henover året og fra år til år, og derfor er svær at vurdere nøjagtigt. Fordeling af High Nature Value 
(HNV) arealer (Ejrnæs et al. 2012) kan dog give et fingerpeg over fordelingen af småbiotoperne på 
markarealet. I Tabel 1 er værdier fra den nyeste version af HNV kortet3 (Landbrugsstyrelsen 2019, 

                                                            
2 Kravet om God Landbrugsmæssig praksis (GLM) for at modtage EU enkeltbetalingsstøtte omfatter muligheden for GLM-
landskabselementer i form af søer, vandhuller eller fortidsminder mellem 100 m2 og 2000 m2 inklusiv randbeplantning, 
som er omkranset af støtteberettigede arealer. Disse skal være indtegnet som GLM element på internet markkortet.  
3 High Nature Value (HNV) kortet består af 14 parametre, som indikerer naturværdien på et areal, og som er udvalgt efter, 
at det er muligt at indsamle landsdækkende data for den enkelte parameter. Der kan scores enten 0 eller 1 point på hver 
parameter. Kortet omfatter 3 parametre for landskab (Kystnærhed, Stejle skrænter og Lavbund), tre parametre for 
levesteder (§ 3 arealer, + en 50 m zone rundt om disse, samt Nærhed til småbiotoper i form af en 50 meter zone op mod 
levende hegn, skov m.m.), to parametre for driftspraksis (Økologisk drift, Ekstensiv drift (ingen drift, permanent græs med 
lav gødningskvote m.m.)), samt seks parametre for arter (Planteindikator 1, 2 og 3, Rødliste/bilagsarter 1, 2, 3). 
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Bladt og Moeslund 2016) derfor sammenstillet med GIS-temaet for alle EU støtteanmeldte marker 
i Danmark 2017, fordelt på om den anmeldte mark er i omdrift, i permanent græs eller dyrket med 
andre permanente afgrøder jf. Det Forskningsbaserede Jordbrugsregister (2019). 

 
Tabel 1. Ansøgt markareal i 2017 og andele heraf på lavbund (>12% kulstof), i Natura 2000 
områder, og med High Nature Value indeks hhv. over 4 eller over 10. 

 Areal 
(mio. ha) 

Lavbund 
(% areal) 

Natura 2000 
(% areal) 

HNV>4 
(% areal) 

HNV>10 
(% areal) 

Omdrift 2,35 1,6 3,1 0,1 0,0 
Permanent græs 0,16 12,0 12,2 19,4 0,3 
Øvrige perm. afgrøder 0,07 10,1 41,0 48,8 4,1 

 

Som det ses, er High Nature Value (HNV) indekset typisk højere for permanent græs og øvrige 
afgrøder end for marker i omdrift, og der findes kun et ubetydeligt areal med marker i omdrift, 
som har en høj High Nature Value (kun 0,1% af arealet har jf. Tabel 1 HNV> 4). Der imod findes et 
betydeligt areal med permanente afgrøder med højere naturværdi (f.eks. har 19% af arealet med 
permanent græs en HNV-værdi>4, mens hele 49% af de øvrige arealer med permanente kulturer 
har HNV>4 og heraf 4% HNV>10. Andelen af areal indenfor Natura 2000 
naturbeskyttelsesområder under EU Habitatdirektivet er desuden en god indikator for 
naturværdien, og er i 2017 opgjort til hhv. 3% af arealet med omdriftsmarker, 12% af det 
permanente græsmarksareal og 41% af de øvrige, permanente afgrøder. I Tabel 1 er andel af areal 
på lavbund desuden angivet, hvilket særligt har betydning ift. miljø og klima (jf. afsnit 4 nedenfor). 

En anden småbiotoptype, som i dag findes på støtteanmeldte landbrugsarealer, er de såkaldte 
”Vildt- og Bivenlige Tiltag (VBT)”, hvor jordbrugeren har mulighed for at etablere insektvolde, 
barjordsstriber, lærkepletter eller vildtstriber (Landbrugsstyrelsen 2017). Disse tiltag kan etableres 
under særlige betingelser. Det betyder bl.a. at tiltagene ikke må få permanent karakter, at de 
højest må udgøre 10% af markens samlede areal, have en maksimal bredde på 10 m samt en 
afstand på mindst 10 m mellem tiltagene, og at de må etableres på braklagte arealer. Da disse 
tiltag ikke skal indtegnes separat i internet-markkortet, er arealet heraf ikke registreret noget 
samlet sted, men en rundspørge til i alt 15 landbrugs- og vildtkonsulenter fordelt over hele landet 
(se også næste afsnit) indikerer en meget begrænset arealmæssig udbredelse af denne mulighed, 
hvilket bl.a. kan skyldes kravet om at bedriftens samlede kvælstofnorm skal korrigeres med det 
areal et VBT dækker. VBT implementeringen er generelt kritiseret for at være for kompliceret, og 
med for ringe effekt, da den ikke er permanent, og benyttes således kun meget lidt. Det er mest i 
jagtøjemed, at dette tiltag har interesse som en del af biotopplaner for udsætning af vildt. 
Konsulenterne tilkendegiver, at de ønsker at udbrede det mere, men at det sjældent prioriteres. 
Når den anvendes, er det primært på omdriftsarealer eller i forbindelse med blomsterbrak på 
miljøfokusområder (MFO). Langt den overvejende del af VBT placeres i kanten af markerne, og 
kun i særlige tilfælde inde i marken (dette kan f.eks. kan være aktuelt ift. point til biotopplaner for 
udsætning af vildt, og som særligt benyttes på større godser og gårde). Det er ikke bedriftens 
produktion af afgrøder, mælk, svin eller andre produkter der er afgørende for, hvorvidt VBT 
anvendes. De adspurgte konsulenter havde svært ved at give et overslag på, hvor mange hektar 
VBT der udlægges, grundet at det implementeres i så ringe grad, men et forsigtigt skøn vil på det 
forhåndenværende grundlag være at VBT udgør under 1000 ha på landsplan.  

Endelig er der i dag inden for enkeltbetalingsordningen mulighed for at deklarere hele marker som 
blomster- og bestøverbrak (afgrødekode 324 ”Blomsterbrak”, 325 ”MFO-Blomsterbrak”, 342 
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”Bestøverbrak” eller 343 ”MFO-Bestøverbrak”, hvor der jf. Landbrugsstyrelsen 2019b var ansøgt 
hhv. 296 ha, 1383 ha, 18 ha og 356 ha), ligesom en række arealer under samlekategorien 
”Udyrkede arealer, vildtagre” kan have særlige værdier som biotoper. Disse arealtyper 
klassificeres dog i denne sammenhæng ikke som småbiotoper, og er ikke er medtaget i 
nærværende arealopgørelse. 
 
Alt i alt vurderes andelen af småbiotoper inden for de eksisterende regler vedr. definitioner af 
støtteberettige arealer (inkl. VBT) at udgøre under 10.000 ha (fordelt på ca. 5.000 ha GLM 
elementer + MFO bræmmearealer, og mellem 1.000 ha og 5.000 ha af de øvrige kategorier listet 
i teksten ovenfor), hvilket for en gennemsnitlig dansk støtteberettiget mark svarer til under en 
halv procent af det samlede areal, men hvis flere småbiotopkategorier regnes med, kan det 
udgøre op mod omkring to procent af arealet. 
 
 
2) Potentiale for landmænd der vil udlægge nye småbiotoper 

For at belyse det potentielle grundlag for at landmænd vil udlægge småbiotoper på det 
nuværende støtteberettigede areal, er der foretaget en rundspørge til et udsnit af konsulenter i 
Landøkonomiske Foreninger fra hele landet, og til udvalgte støtteberettigede jordbrugere med 
hhv. plante-, svine- eller kvægavl (både økologiske og konventionelle bedrifter). I alt har 
undersøgelsen omfattet 15 konsulenter, samt 387 marker hos 10 jordbrugere hvor samtlige 
marker og potentielle biotoper er registreret. En fast spørgeguide og kvalitative interviews 
kombineret med indtegninger på markkort sammen med de udvalgte jordbrugere har sporet os 
ind på, i hvor høj grad muligheden for at udlægge småbiotoper vil blive taget i brug, og har 
kvalificeret den faglige vurdering, som desuden blev suppleret med et særligt spørgeskema til 
konsulenter, og opfølgende telefoninterview med udvalgte landbrugs-, natur og vildtkonsulenter. 
De semi-kvalitative interviews har derudover gjort os opmærksomme flere uforudsete muligheder 
og forhindringer, der kan opstå ved implementering i praksis. De 10 jordbrugere blev udvalgt som 
repræsentative for de forskellige typer af enkeltbetalingsmodtagere i Danmark, og selvom det er 
en meget lille stikprøve, giver besvarelserne et billede af potentialet for at udlægge småbiotoper i 
Danmark, og sammenhængen mellem forskellige typer af marker og andelen af arealet der 
potentielt set ønskes udtaget. 

 
Sammendrag på baggrund af konsulenternes udsagn 

Når konsulenterne præsenteres for denne nye mulighed for udlægning af småbiotoper, er det 
hyppigste svar, at arealet udtaget af drift vil øges i Danmark. Der er dog også en del, der mener, at 
arealet vil forblive uændret. Det hænger sammen med den observation, at mange landmænd 
allerede benytter diverse muligheder for at tage besværlige hjørner og kanter ud af drift i 
samarbejde med deres konsulenter. Det nye tiltag for småbiotoper har dog potentielt to fordele 
sammenlignet med nuværende muligheder: den er simplere at gå til, og arealet kan lades helt 
urørt, hvilket kan spare landmændene meget tid. 

Flere konsulenter efterspørger således simplere regler frem for flere mulighederer. De mener, at 
en af de største hindringer for at få bragt naturtiltag ud i praksis er, at der ikke er tid og overskud 
pga. af de mange andre krav og komplicerede systemer. Færre, simplere og mere klare regler vil 
give mere tid til at bruge de i forvejen gode muligheder. Vildt og Bivenlige tiltag (VBT) giver f.eks. 
mange af de samme muligheder, som den foreslåede ændring i grundbetalingsordningen. 
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Muligheden for at afrette markerne med de eksisterende MFO- og braklægningsordninger bliver i 
dag brugt i varierende grad af konsulenterne, når de i samarbejde med landmanden laver 
markplaner.  

 

Sammendrag på baggrund af landmændenes udsagn 

De adspurgte landmænd udpeger gerne hele engstykker til udtagning, da de sjældent er 
økonomisk produktive i moderne drift, og de udpeger hellere større arealer med potentielle 
småbiotoper på permanent græs frem for på omdriftsarealer. Dette er interessant set i forhold til 
udtagning af lavbundsjorde. Landmændene vil gerne være fri for at slå engene, da det ofte blot er 
arbejde uden økonomisk afkast. Det vil dog sandsynligvis ikke have nogen positiv effekt på 
naturkvaliteten, hvis slåning ikke erstattes med passende græsning, da disse naturtyper netop skal 
holdes lysåbne for at have høj kvalitet og ikke gro til. Frafaldet af krav om landbrugsaktivitet på 
disse arealer er derfor ikke altid ønskeligt set fra et natursynspunkt. Man kan måske med fordel 
lempe på kravene til, hvornår og hvor ofte arealerne skal slås eller græsses, hvilket kan have 
positive effekt på naturkvaliteten og samtidig lette landmændenes arbejdsbyrde. Flere landmænd 
oplever at forstyrre vildtet ved slåning i sommerhalvåret og af hensyn til biodiversiteten vil vi 
anbefale tiltag som fremmer ekstensiv helårsgræsning frem for slåning. Det bedste alternativ til 
ekstensiv græsning på arealer som ikke rummer unik biodiversitet knyttet til lysåbne overdrev, 
heder, moser og enge er fri succession. Slåning uden opsamling frarådes generelt som naturpleje 
og kan i sommermånederne være direkte skadelig for biodiversiteten. Ophørt slåning kan derfor 
være gavnligt. Nogle steder er høslæt eller græsning en forudsætning for bevarelse af værdifulde 
lysåbne eng- og moseområder, mens slåning andre steder finder sted på ensformige 
kulturprægede enge, hvor en tilgroning med pilekrat eller sumpskov vil medføre øget 
biodiversitet. Her er altså brug for en individuel vurdering af behovet for høslæt eller græsning. 

Småbiotoper på omdriftsarealerne må forventes at give mere rum og plads til natur. Imidlertid er 
det samtidig disse arealer, der er mest produktive og derfor har størst økonomisk betydning for 
landmændene, omend markdriften i mange sammenhænge særligt på disse arealer kan 
effektiviseres, især hvor der køres med store maskiner, da hjørner kan afrundes, og kanter kan 
udrettes. Landmændene dyrker typisk markerne ”helt til kanten” alene for at kunne opretholde 
støtten til det fulde areal, og derfor er der stor interesse for en ændring af denne type i 
grundstøtten. Det er derfor ofte mindre arealer der udpeges til potentielle småbiotoper på 
omdriftsarealerne end på arealer med permanent græs (jf. Figur 1). Markerne bliver i nogen grad 
allerede udrettet ved hjælp af braklægning og nuværende rammer for MFO-krav. 

Set fra et natur- og landskabssynspunkt kan det være vigtigt at bevare de lysåbne arealer, og 
derved en eller anden form for høslet eller afgræsning. Incitamenter til opretholdelse af 
traditionel ekstensiv landbrugsdrift på enge og overdrev bør derfor overvejes, og af naturhensyn i 
en form som fremmer en ekstensiv udnyttelse, hvor man minimerer risikoen for overgræsning 
eller maskinel monotonisering. Derimod kan omdriftsarealerne bedre tages ud uden krav om 
opretholdelse af en særlig landbrugsdrift. Flere af landmændene var interesserede i at udnytte 
disse arealer til at opfylde MFO-krav. Hvis dette kan lade sig gøre, må man antage at ændringen 
ikke vil føre til flere arealer uden for omdrift. Der herskede blandt landmændene en bekymring 
for, hvordan retten til at genoptage markdriften på jorden vil blive påvirket, hvis jorden først 
udlægges til småbiotoper. En del landmænd vil derfor hellere sælge de ufrugtbare arealer (og især 
lavbundsjordene). 

I mange tilfælde dyrkes forpagtet jord. Hektarstøtten og fordelene ved en lettere markdrift 
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tilfalder den landmand, der dyrker marken, mens beslutningen om at lade et hjørne forsumpe 
eller gro til ligger hos ejeren af jorden. Der kan dermed findes mange oplagte stykker jord, som 
ikke kommer i betragtning, da fordelene af ordningen ikke tilfalder ejeren og dermed 
beslutningstageren.  

Udbringningsarealet for husdyrgødning er afgørende for landmænd med husdyrhold. Er antallet af 
husdyr afstemt til det maksimale antal dyreenheder pr. areal, kan der ikke udtages noget uanset 
om hektarstøtten bevares. I alt udtrykte lidt over halvdelen af de adspurgte jordbrugere interesse 
for at inkludere nye småbiotoper på det støtte-berettigede areal, og denne andel svarede til hvad 
de adspurgte konsulenter forventede. Der var en tendens til at økologiske jordbrugere, og 
jordbrugere med en høj husdyrtæthed, i højere grad har brug for hele deres produktionsareal, og 
derfor er mindre interesseret i at benytte sig af det mulige, nye tiltag.  

 

Samlet set vurderes det, på baggrund af de gennemførte interviews med konsulenter og 
landmænd samt vores egen faglige vurdering, at måske lidt over halvdelen af alle danske 
landmænd har en væsentlig interesse i at udlægge nye småbiotoper på sine arealer, hvis de 
nuværende arealer lempes.  

På baggrund af de kvalificeringer af data, som fremgår af det følgende afsnit, vurderes det nye 
areal med småbiotoper at kunne udgøre 2-4% af det nuværende støtteberettigede areal, fordelt 
på 1-2% af de 2,35 mio. ha omdriftsarealer og 10-20% af de 0,16+0,07 mio. ha øvrige arealer jf. 
Tabel 1. Men andelen vil variere meget efter hvordan tiltaget konkret implementeres. 

 

 

Figur 1. Eksempel på de forskellige typer af marker og de potentielle småbiotoper indtegnet af en 
landmand (efterfølgende digitaliseret), samt de bagved liggende værdier fra High Nature Value 
(HNV) kortet. 
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3) Estimering af nye småbiotoper på marker i omdrift, med permanent græs eller andet 

Ovenstående interviewundersøgelse af landmænd omfattede i alt 387 marker. Heraf blev der 
udtrykt ønske om at etablere nye småbiotoper på i alt 60 marker, svarende til at seks ud af de ti 
interviewede landbrugere potentielt set ville etablere nye småbiotoper på udvalgte marker, hvis 
det blev muligt i form af den reviderede EU politik for støtteberettigede landbrugsarealer. Figur 1 
viser således et eksempel på klassificeringen af markerne i omdriftsarealer, permanente 
græsarealer og øvrige arealer, samt de ind-digitaliserede delmarker som den interviewede 
jordbruger har udpeget som typiske områder til udtagning af nye biotoper, og som indgår i 
nærværende opgørelser. 

For at kunne foretage en generel vurdering af, hvilke arealtyper de nye småbiotoper typisk vil blive 
udlagt på, under forskellige forudsætninger, har vi plottet andelen af det totale markareal, hvorpå 
der tænkes udlagt nye småbiotoper med de tilsvarende andele af hver mark, som ønskes udtaget 
(Figur 2). Samtidig viser figuren fordelingen på marker der i dag er registreret som værende hhv. i 
omdrift, med permanent græs eller med øvrige afgrøder. Som det ses svarer summen af arealet på 
de i alt 60 marker hvor der er ønske om nye småbiotoper til ca. 19% af det samlede ansøgte 
landbrugsareal på stikprøvens i alt 387 marker, og at der er stor forskelle på hvor stor en andel af 
markerne der ønskes udtaget. 

 

 
Figur 2. Summeret opgørelse af arealet på de i alt 60 ud af 387 undersøgte marker, hvor de 
adspurgte jordbrugere ønskede at etablere nye småbiotoper, plottet mod andelen af hver mark 
som ønskes udtaget (Baseret på potentielle småbiotoper indtegnet af jordbrugerne på markkort 
som illustreret i Figur 1 ovenfor, og opdelt på marker som pt. er i omdrift, med permanent græs, 
eller øvrige afgrøder). Som det ses, udgør de 60 marker i alt ca. 19% af de totale areal, og for de 
fleste omdriftsmarker er det kun en lille del der ønskes udtaget, mens det for de permanente 
græsmarker typisk er en stor andel, eller hele marken som potentielt ønskes udtaget som nye 
småbiotoper. Desuden ses det af grafen, at de marker, hvor der er udpeget under 1/3 af arealet 
som potentielle nye småbiotoper (dvs. < 33% på y-aksen) jf. den tilsvarende værdi på x-aksen, 
udgør godt 16% af det samlede markareal, mens de marker hvor en større del af arealet ønskes 
udtaget udgør ca. 19%-16%=3% af det samlede markareal. 
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Resultaterne på Figur 2 viser overordnet set, at det typisk er en mindre del af marken, der ønskes 
konverteret for jord i omdrift, mens ønsket for de permanente græsmarker typisk er, at 
størstedelen eller hele marken udtages. For kategorien ”øvrige afgrøder” er stikprøven ikke stor 
nok til at sige noget generelt. Dog var der i alle tilfælde et klart ønske om at udpege arealer i 
ukurante hjørner af markerne og langs markskel, og særligt hvor ”tarme” udløber fra marken, 
mens der ikke var ønske om nye småbiotoper midt på markerne.  

I alt viste landmændenes egne udsagn ifølge interviewundersøgelsen at hhv. godt 1% af 
omdriftsarealet, 32% af det permanente græsareal og 6% af de øvrige arealer i gennemsnit kunne 
tænkes udtaget som nye småbiotoper, når de blev spurgt direkte. Imidlertid er der meget stor 
usikkerhed på disse arealer og afgrænsningen heraf, ligesom størrelsesfordelingen af de udpegede 
arealer som det fremgår af det følgende kan være af stor betydning. Figur 2 er baseret på arealet 
af de potentielle småbiotoper, som landmændene selv kunne tegne ind på deres markkort (som 
illustreret i Figur 1). En mere generaliserbar konklusion kan på den måde udledes af Figur 2: Her 
ud fra estimeres det, at ca. 1-2% af arealet på omdriftsmarkerne (herunder brak) typisk ville blive 
udlagt som småbiotoper med den nye mulighed. På de permanente græsmarker vil en væsentlig 
større andel jf. Figur 2 blive udtaget på marker, hvor enten hele arealet, eller den maksimale andel 
af arealet som vil kunne godtages ifm. tiltaget, vil blive udlagt (dvs. på de ca. 3% af det samlede 
areal, som jf. figurteksten henfører til marker hvor > 1/3 af arealet ønskes udtaget). På den 
baggrund estimeres det, at op til måske 1/3 eller mere af det totale permanente græsareal kunne 
tænkes udtaget til småbiotoper, hvis et nyt tiltag giver fri mulighed for også at udtage hele marker 
som småbiotoper. Hvis der imidlertid stilles krav om, at der maksimalt må udtages fx 1/3 af hver 
marks samlede areal vil det udtagne areal i gennemsnit være lavere, om end jordbrugerne ofte vil 
kunne komme uden om et sådant krav ved blot at ligge marker sammen. Summa summarum 
vurderes det at omkring 10-20% af det totale, nuværende, anmeldte areal med permanent græs 
kunne blive udlagt ifm. det nye tiltag, men med stor usikkerhed alt efter hvordan tiltaget konkret 
defineres. For de øvrige marker med permanente afgrøder estimeres det, at arealet med nye 
småbiotoper vil svare til gennemsnittet for de permanente græsarealer. 

En vigtig pointe, særligt ift. udtagning af permanente afgrødetyper til nye småbiotoper, er, at den 
nuværende driftsform kan være en betingelse for opretholdelsen af de ”High Nature Value” 
værdier som er indikeret i Tabel 1. Det er en problematik som også diskuteres i det følgende 
afsnit, og som er behandlet i afsnit 2 ovenfor. 

 

Totalt set estimeres det, at der på omdriftsmarkerne typisk vil blive udlagt 1-2% af arealet med 
nye småbiotoper. Omfanget af nye småbiotoper på de vedvarende græsmarker og/eller marker 
med permanente afgrøder vil i højere grad afhænge af, hvor stor en andel af marken, der vil 
kunne udtages ifm. det aktuelle tiltag (hvis f.eks. maksimalt 1/3 af marken kan udtages), og det 
estimeres, at den typiske udtagne arealandel vil udgøre 10-20% af arealet med disse afgrøder 
(men noget mindre på de mest intensivt udnyttede permanente afgrødearealer, hvor andelen vil 
svare til den på omdriftsmarkerne). Det forventes, at småbiotoper på omdriftsmarker typisk 
placeres i markhjørner eller langs markskel, mens det på de permanente græsmarker og øvrige 
marker typisk er hele marken eller større samlede andele af marken der ønskes omlagt.  
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4) Den natur-, klima- og miljømæssige effekt af at fastholde småbiotoperne i 1, 2 eller 5 år 
 

Natureffekter 

Natureffekten af at udlægge småbiotoper i 1, 2 eller 5 år afhænger meget af den rumlige kontekst 
småbiotoperne indgår i, samt det forstyrrelsesregime som småbiotoperne forvaltes med 
(Oddershede et al. 2017). I forhold til den rumlige kontekst, vil småbiotoper have den største 
positive natureffekt hvis de placeres direkte op ad mere permanent natur som eksempelvis skove 
eller lysåbne naturarealer omfattet af §3 i naturbeskyttelsesloven. Den positive effekt af dette 
naboskab er tovejs: For det første kan den udlagte småbiotop medvirke til at mindske de negative 
randpåvirkninger af naturarealet fra landbrugspraksis. Dette gælder især den utilsigtede spredning 
af næringsstoffer og afdrift af pesticider. Langs hav- og fjordkyster samt ved vores ådale finder vi 
ofte skrænter med beskyttede naturtyper og skove som ligger nedenfor dyrkede marker. Her vil 
der kunne være en stor og vigtig buffer-funktion af et udlæg af lineære småbiotoper. Den positive 
effekt af ”natur-naboskab” går også den modsatte vej, idet dyr og planter fra naturområdet 
lettere vil kunne kolonisere eller fouragere i en småbiotop som ligger nær på kildebestandene. 
Ved siden af spørgsmålet om naboskab, kan det have en betydning for småbiotopens værdi om 
naturgrundlaget afviger fra markens dyrkningsoptimum – vandlidende arealer eller tørre, stenede 
bakker har et langt større potentiale for at blive værdifulde levesteder end veldrænede og 
dybmuldede jorde, hvor ophørt dyrkning straks vil medføre en enorm fremvækst af flerårige 
konkurrenceplanter, som vil danne en tæt og skyggefuld vegetation bestående af planter som 
allerede er almindelige overalt i kulturlandskabet.  

I forhold til forstyrrelsesregimet er det afgørende for biodiversiteten, at de vilde arter af planter 
og dyr har tid til at gennemføre mindst en fuld livscyklus samt at man undgår at konstruere en 
økologisk fælde (Hale og Swearer 2016), hvor arterne lokkes til at etablere sig i en egnet biotop, 
hvorefter biotopen forandres eller nedlægges pludseligt ved eksempelvis pløjning. Risikoen for 
økologiske fælder er overordentligt stor, når man opererer med kortlivede småbiotoper, og hvis 
man vil undgå denne risiko, skal man aldrig høste/slå eller omlægge 100% af en småbiotop på 
samme tid, men derimod etablere en vekseldrift, hvor eksempelvis halvdelen af småbiotoparealet 
på et konkret sted udlægges i f.eks. to år og den anden halvdel i f.eks. fem år.  

Som udgangspunkt har tidslig kontinuitet en positiv betydning for småbiotopernes værdi som 
levested for de vilde dyr og planter. Alt andet lige vil værdien altså stige jo længere tid 
småbiotopen ligger uden omlægning. På den anden side er den længste af de foreslåede perioder 
på 5 år stadigvæk meget kort tid, hvis man forestiller sig at vilde planter, dyr og svampe skal kunne 
kolonisere og etablere sig. De småbiotoper som i dag især fungerer som levested for agerlandets 
biodiversitet er fortrinsvis gamle, vedvarende småbiotoper såsom markveje med rabatter, grøfter 
og jorddiger eller gamle hegn med blomstrende buske, gamle hule træer og dødt ved. Den slags 
gode levesteder tager meget længere tid at etablere end fem år. 

 

Klima- og miljøeffekter 

Ifølge Dalgaard and Olesen (2019) gælder det, at de klima- og miljømæssige effekter af 
småbiotoper og læhegn med træer og buske vurderes tilsvarende udtagning af landbrugsjord, 
med en opgjort reduceret klimaeffekt på 3,39 t CO2-ækv./ha/år, og en reduktion af 
kvælstofudvaskningen svarende til 50 kg N/ha/år (se også Olesen et al. 2013).  

Denne vurdering vurderes stadig at gælde, idet de nuværende N- og P-virkemiddelkataloger 
(Eriksen 2014) ikke omfatter særlige opgørelser for effekten af småbiotoper.  
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I nyere analyser af de miljø-, klima- og biodiversitetsmæssige effekter for den nuværende 
implementering af CAP13+ reformen (Dalgaard et al., 2018) diskuteres bl.a. effekterne af MFO-
lavskov. Effekter af skovlandbrug er diskuteret i Dalgaard et al. (2019a). Selvom skovlandbrug og 
MFO-lavskov kan have karakter af småbiotoper, kan estimaterne umiddelbart ikke give grundlag 
for at revidere småbiotopers effekt. Småbiotoper gødes generelt ikke, hvilket ofte er tilfældet ved 
skovlandbrug og MFO-lavskov, og effekterne på miljø og klima vil derfor generelt 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 effekt af 
læhegn og småbiotoper, ækvivalerende udtagning af landbrugsjord.  

Imidlertid kan der jf. Fredshavn og Strandberg (2013) være betydelige randeffekter i forbindelse 
med småbiotoper, hvor afdrift af gødning og pesticider fra de tilstødende marker samt afsætning 
af ammoniak, kan påvirke både kvælstoftab og biomasseproduktion. Opgørelsen af sådanne 
effekter er bl.a. diskuteret i Dalgaard et al. (2016a), og vil variere meget alt efter de lokale forhold. 
Et andet vigtigt element at tage i betragtning er hvis de udtagne arealer ligger på lavbundsjorde. 
Effekten heraf er bl.a. diskuteret i Olesen et al. (2019) og vil være størst for lavbundsjorde i 
omdrift. Det potentielle areal af lavbundsjorde i omdrift er dog relativt set mindre end for 
lavbundsjorde med permanent græs eller øvrige afgrøder (jf. Tabel 1). 

Det vurderes ikke, at en fastholdelse af småbiotoperne i hhv. 1, 2 eller 5 år vil påvirke ovenstående 
konklusioner, om end der jf. Dalgaard et al. (2016b) kan være en vis tidsmæssig effekt ift. netto 
udledningen af klimagasser i form af lattergas og CO2, især hvis arealanvendelsen ændres fra 
omdriftsafgrøder til permanente beplantninger såsom ugødet græs. 

 

Det konkluderes, at småbiotoperne lokalt set4 har en betydelig natur-, miljø- og klimaeffekt, 
men at denne effekt på kort sigt ikke påvirkes væsentligt af om arealerne fastholdes i hhv. 1, 2 
eller 5 år. Dog vil effekterne kunne påvirkes på længere sigt, og afhænge af hvilke arealer der 
udtages f.eks. kan udtagning af lavbundsjorde særligt påvirke klima- og miljøeffekten, mens de 
naturmæssige effekter f.eks. påvirkes af hvilken eksisterende ”High Nature Value” de udtagne 
marker har. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
4 Indirekte effekter på arealanvendelsen er ikke medtaget, men vil variere efter hvilken produktion der er på de arealer 
der udtages, og kan afhænge af hvilken type landbrugsproduktion der erstatter denne, nationalt eller internationalt. 
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