
 

 

 

 

 

Miljø- og klimaeffekter af småbiotoper, 

der må afgræsses 
Rådgivningsnotat fra DCA – National Center for Fødevarer og Jordbrug 

 

 

Tommy Dalgaard1 og Beate Strandberg2 

Institut for Agroøkologi1 og Institut for Ecoscience2, Aarhus Universitet 

 

 

 

 

  



2 

 

Datablad 

Titel: Miljø- og klimaeffekter af småbiotoper, der må afgræsses 

Forfatter(e): Professor Tommy Dalgaard, Institut for Agroøkologi og Seniorforsker Beate 

Strandberg, Institut for Ecoscience 

Fagfællebedømmelse: Seniorforsker Troels Kristensen, Institut for Agroøkologi. Seniorrådgiver Bet-

tina Nygaard, Institut for Ecoscience. 

Kvalitetssikring, DCA: Specialkonsulent Stine Mangaard Sarraf, DCA Centerenheden 

Rekvirent:  Landbrugsstyrelsen, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FVM) 

Dato for bestilling/levering: 02.03.2022/ 01.04.2022 

Journalnummer: 2022-0331353 

Finansiering:  Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Rammeaftale om forskningsbaseret 

myndighedsbetjening” indgået mellem Ministeriet for Fødevarer, Land-

brug og Fiskeri (FVM) og Aarhus Universitet under ID nr. 6.28 i ”Ydelsesaf-

tale Planteproduktion 2022-2025”. 

Ekstern kommentering:  Nej.  

Eksterne bidrag: Nej 

Citeres som: Dalgaard T., Strandberg B. 2022. Miljø- og klimaeffekter af småbiotoper, 

der må afgræsses. 6 sider. Rådgivningsnotat fra DCA – Nationalt Center 

for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet, leveret: 01.04.2022. 

Rådgivning fra DCA:  Læs mere på https://dca.au.dk/raadgivning/ 

  



3 

 

Baggrund 

Landbrugsstyrelsen (LBST) har i en bestilling sendt til DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug 

ønsket en kort  vurdering af, om den angivne effekt af småbiotoper på klima og miljø jf. 

virkemiddelkatalogerne (Olesen et al. 2018; Eriksen et al. 2020; Dalgaard et al., 2019a, 2020) påvirkes, ”hvis 

det tillades, at våde eller tilgroede (vedagtige) småbiotoper må have forekomst af afgræssende 

øremærkede husdyr”. 

 

Baggrunden for spørgsmålet er, at EU-Kommissionen, ift. implementeringen af den  kommende 

landbrugsreform, der træder i kraft fra 2023, har præciseret, at det ”kan tillades at ikke produktive 

elementer, der består af træer, buske eller er våde, godt må have forekomst af øremærkede græssende 

dyr under betingelse af, at de græssende dyr ikke medfører så voldsom en indvirkning på elementet, at det 

bliver ødelagt eller fjernet fra arealet”. Dette gælder under hensyn til de biodiversitetsmæssige fordele, der 

kan være ved at have græssende husdyr gående på arealerne, og leveringen af de ønskede klima- og 

miljøresultater. 

 

Som ønsket i bestillingen, gives således med dette notat ”et kort svar, som alene beskriver, om effekten 

(klima og miljø) af småbiotoper vil blive påvirket af at de våde eller tilgroede småbiotoper afgræsses med 

øremærkede dyr”, idet denne effekt skal ses i forhold til Danmarks samlede målsætning for den nye 

landbrugsreform. Hvis der findes en betydelig effekt, ønskes det at størrelsesordenen vurderes, men 

derimod er effekter på biodiversitet og økonomi ikke nødvendige at inddrage.  

Besvarelse 

Sammendrag 

Studier, som har undersøgt den isolerede effekt af afgræsning i småbiotoper, set i forhold til klima- og mil-

jøeffekten uden afgræsning, er begrænset, og omfatter særligt græsning med kvæg og får. Den gene-

relle konklusion for disse dyrearter er, på bagrund af nedenstående gennemgang, at afgræsning uden 

anvendelse af tilskudsfodring har en relativ lille såvel miljømæssig effekt i form af kvælstof- og fosfortab, 

som klimamæssig effekt målt i CO2 ækvivalenter, i forhold til den effekt, der allerede er ved at etablere 

småbiotopen sammenlignet med tidligere intensivt dyrket markflade, og dermed de effekter, der er op-

gjort i virkemiddelkatalogerne uden afgræsning. Det vurderes, at effekterne for afgræsning vil kunne 

overføres til andre grovfoderædende husdyr som hjorte og heste og antagelig geder, hvorimod der ikke 

er grundlag for at vurdere den generelle effekt fra græsning med grise eller andre én-mavede dyr i øvrigt. 

Definitioner 

 Øremærkede dyr: Kvæg, får, geder og farmede hjorte 

 Afgræsning: Ophold af dyr uden tilførsel af foder. 

 Effekt af småbiotop ifølge virkemiddelkatalog: Sammenlignet med et intensivt dyrket landbrugsareal 

med handelsgødning 
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 Effekt af afgræsning – i dette notat:  

- Direkte effekt via ændringer i tab af næringsstoffer, herunder emissioner af lattergas og ammoniak, 

samt ændringer i jordens kulstofindhold 

- Indirekte effekter via ændringer i antal husdyr og/eller deres fodring såfremt afgræsning af småbi-

otoper tillades 

 

Udredning 

I en rapport om effekter fra ekstensiv afgræsning af ferske enge ved Fussingø, anfører Hald et al. (2003) ift. 

miljøeffekten, at der ikke kunne ”påvises forskel i udvaskningen af kvælstof og fosfor fra parcellerne med 

henholdsvis høj og lav belægningsgrad”, og ift. klimaeffekten (-1-70 mg CH4/m2/dag, 0-105 mg 

N2O/m2/dag og 0-20 g CO2/m2/dag), at ”den store rumlige variation bevirkede, at der ikke kunne måles 

signifikante forskelle i emissions-raterne mellem de to vandstandsniveauer” og at ”den tidslige variation i 

emissionsraterne kunne relateres til variationer i klimaet med maksimum emissionsrater i forbindelse med 

nedbørshændelser i sommerperioden”, og derved overskyggede effekten af selve afgræsningen. I et ge-

nerelt studie af græsning uden tilskudsfodring i Natura 2000 områder konkluderer Kristensen og Horsted 

(2011) tilsvarende ift. miljøeffekten at ”næringsstofbalancen på arealet kun påvirkes lidt ved afgræsning, 

mens der bortføres betydelige mængder ved slåning og senere bjærgning af vegetationen”, mens klima-

effekterne, som primært henføres til indirekte effekt fra metan-udledning og antagelsen om flere dyr, vari-

erer meget idet ”Udledningen af drivhusgasser, pr kg animalsk produkt, er størst ved kødkvæg og mindst 

ved stude.” Desuden konkluderes at ”inddragelse af effekten af afgræsning på jordens kulstofindhold, spe-

cielt på naturarealer sandsynligvis ikke vil forrykke dette, men ved sammenligning med andre produktions-

former er det afgørende at viden herom udvides og inddrages i vurderingerne”. I øvrigt kan forskellige ma-

nagement strategier, som fremført i Abdallah et al. (2018) på baggrund af en internationalt litteraturgen-

nemgang, være afgørende for den aktuelle effekt på jordens kulstofbalance under afgræsning, men igen 

er den reelle effekt svær at opgøre.  

I det hele taget kan det være vigtigt både at betragte den direkte og den indirekte effekt ved afgræsnin-

gen, idet den indirekte effekt vil afhænge af, hvad græsningen på småbiotoperne erstatter. Erstatter den fx 

importeret foder kan det have en indirekte miljø- og klimaeffekt langt uden for Danmarks grænser, hvilket 

ikke påvirker den nationale målsætning. Derimod vil den nationale miljø- og klimaeffekt i højere grad på-

virkes, hvis afgræsningen betyder, at den tilsvarende animalske produktion og tilhørende næringsstof- og 

drivhusgasudledning øges, og omvendt vil effekten kunne mindskes betydeligt, hvis afgræsningen erstatter 

foderproduktionen på andre arealer, der så fx kan bruges til produktion af afgrøder til bioenergi eller erstat-

ning af anden fødevareproduktion.  

Generelt varierer både miljø- og klimaeffekterne meget for de forskellige biotoptyper, men effekten fra 

græsning udgør en mindre del set i forhold til den generelle effekt ved anlæggelsen af nye biotoper, og er 

herunder afhængig af de forskellige græsningsperioder (græsningstryk og udbindingsperiode) der måtte 

praktiseres for de forskellige typer af græssende dyr (Buttenschøn 2007), ligesom den relative effekt af 

nærringstofudledningen kan variere meget mellem biotoptyper; fx vil næringsstofeffekt ved græsning og 

afsætning af husdyrgødning typisk betyde relativt mere for hede-biotoper, som i forvejen er næringsfattige, 

end for mere næringsrige skovbiotoper (Pedersen et al., 2001). Tilsvarende kan de lovgivningsmæssige 

rammer ud over Landbrugspolitikken, for eksempel ift. beskyttelsen af fortidsminder og sårbar natur, sætte 

rammer for den intensitet og management der afgør effekten ved mulig afgræsning.  
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Miljø- og klimaeffekterne af småbiotoper, der afgræsses, skal ses i forhold til LBST definition af småbiotoper 

som ”områder på en støtteberettiget mark, hvor landbrugeren undlader at udføre en årlig/flerårig land-

brugsaktivitet. Derfor kan en småbiotop bestå af højt ikke slået græs, opvækst af træer og buske, våde 

områder, ligesom det også indebærer at landbrugeren kan foretage aktiv tilplantning med træer og buske 

uden produktionsformål”. Det vurderes at ovenstående betragtninger omkring miljø- og klimaeffekter med 

visse begrænsninger (fx at træagtige vækster jo påvirker næringsstofomsætningen og kulstofbalancen) 

kan overføres til arealer under denne definition, også selvom typen af småbiotoper og såkaldte ”ikke 

produktive elementer på landbrugsjorden” varierer meget (Dalgaard et al. 2019b), og omfatter en lang liste 

af forskellige våde og/eller vedagtige småbiotoper (herunder typer som hegn, krat og små lunde, 

vandhuller inkl. deres omgivelser, våde lavninger, bevoksede jord- og stendiger, vandløbsbrinker, gravhøje, 

skrænter med træ- og/eller buskbevoksning, vildtremiser, og markskel med træ og/eller buskbevoksning, 

der i princippet alle kan afgræsses, og er nærmere beskrevet i  Biodiversitetsvirkemiddelkataloget, 

Dalgaard et al. 2020, og som både omfatter områder med og uden naturlig tilgroning). 

Konklusion 

Den meget generelle konklusion er, at miljø- og klimaeffekterne af de i bestillingen definerede småbiotoper 

i store træk er uafhængig af, om de afgræsses eller ej, set i forhold Danmarks samlede målsætning for Den 

nye EU Landbrugsreform. Dette selvfølgelig under betingelse af det anførte krav om, at ”de græssende dyr 

ikke medfører så voldsom en indvirkning på elementet at det bliver ødelagt eller fjernet fra arealet”. Her-

under er det afgørende, hvordan det anførte krav tolkes og håndhæves, idet det her antages, at kravet 

relateres til de enkelte småbiotopers funktion (som fx gennemgået i Biodiversitetskataloget nævnt ovenfor). 

Der er behov for mere viden for at drage mere specifikke konklusioner, herunder effekterne afhængig af 

de forskellige biotoptyper, og den græsningsmanagement - der konkret udføres, samt i forhold til græsning 

med andre typer af dyr end kvæg og får. 
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