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Indledning 
 
NaturErhvervstyrelsen (NAER) har i bestilling af 30. september 2013 anmodet om DCA’s vurde-
ring af hvilke vægtningsfaktorer der ville være relevante at anvende for forskellige elementer i mil-
jøfokusarealer (EFA) under EU’s landbrugsreform. Denne landbrugsreform træder i kraft 1. januar 
2015, og hermed indføres der en række grønne krav (greening/grønning). Opfyldelsen af disse er 
en betingelse for, at en landmand er berettiget til 30 % af den direkte støtte. Et af de grønne krav 
er, at alle bedrifter over 15 ha, og som ikke er økologer, skal udlægge 5 % miljøfokusarealer. Beho-
vet for miljøfokusarealer opgøres i forhold til bedriftens samlede landbrugsareal fratrukket perma-
nent græs og permanente afgrøder. De elementer, som landmanden kan anvende som miljøfokus-
arealer, kan det enkelte land selv vælge ud fra en bruttoliste, mens fastlæggelse af vægtningsfakto-
rerne, der bestemmer hvor stor relativ betydning de enkelte elementer skal have, er delegeret til 
EU-Kommissionen. I oktober 2013 skal reglerne vedrørende miljøfokus-arealer som sådan drøftes i 
en ekspertkomité i i regi af EU-Kommissionen, og Kommissionen vil på baggrund af drøftelserne 
fastlægge de endelige regler.  
 
NAER har ønsket at vurdering af relevante vægtingsfaktorer foretages med udgangspunkt i effekt 
på miljøet generelt, herunder N-belastning af vandmiljøet, fosforbelastning af vandmiljøet, klima 
og biodiversitet, og vurderingen skal foretages for følgende typer miljøfokusarealer:  
• Braklægning (enårig) 
• Efterafgrøder 
• Vintergrønne marker, dvs. efterår såede marker med korn og oliefrø 
• Proteinafgrøder (bælgsæd) 
• Lavskov 
• 2 meter bræmmer og randzoner ved naturlige eller højt målsatte vandløb, 8 eller 10 m 
• Fortidsminder (GLM) med randbeplantning, max 2.000 m2 
• Små søer < 0,2 ha med randbeplantning 
• Træer i grupper, < 0,2 ha 
• Læhegn 
• Andre rækker af træer 
• Sten- og jorddiger 

Der er taget udgangspunkt i en situation, hvor korn uden efterafgrøder (enårige afgrøder i omdrift) 
tæller med en vægtningsfaktor på 0 og enårig brak tæller med en vægtningsfaktor på 1. For prote-
inafgrøder er der taget udgangspunkt i bælgsæd, hvilket i Danmark omfatter ært, hestebønne og 
lupin. Der er her ikke skelnet mellem læhegn og andre rækker af træer, der begge kan betegnes som 
levende hegn. Der er i øvrigt taget udgangspunkt DCA’s notat for miljøeffekter af de enkelte EFA-
elementer af 17. september 2013 (Olesen et al., 2013). 
 
Effekter på miljø, klima og biodiversitet 
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Effekterne af EFA-elementer på kvælstofudvaskning fra rodzonen og reduktion af klimagasser er 
beskrevet af Olesen et al. (2013) og gengivet i tabel 1. Tilsvarende er der i tabel 1 angivet en kvalita-
tiv vurdering af forskellige elementer på reduktion af fosforudledninger, som også er baseret på 
Olesen et al. (2013), dog med en vurdering af at landskabselementer som randzoner, levende hegn 
og sten- og jorddiger kan have en reducerende effekt på overfladetransport (erosion) af fosfor til 
vandmiljøet. Disse landskabselementer er derfor vurderet at have den største fosforreducerende 
effekt. For fortidsminder og små søer er det ikke muligt at definere effekter på kvælstofudvaskning, 
fosforudledning og klimagasser, dels fordi disse elementer er for dårligt definerede og dels fordi N-
udvaskning fra rodzonen ikke giver nogen mening for små søer. Dog kan der i små søer finde en 
denitrifikation sted, som kan reducere kvælstofbelastningen fra landbrugslandskabet, og effekten 
af små søer skønnes derfor at have en større vægt end brak (tabel 2). 

For biodiversitet er der taget udgangspunkt i de kvalitative vurderinger af Fredshavn og Strandberg 
(2013), som indikerer, at der ikke vil være nogen nævneværdig effekt af flere vintergrønne marker 
og proteinafgrøder, og at varige elementer i landskabet (repræsenteret ved fortidsminder, små sø-
er, lavskov, sten- og jorddiger, trægrupper og levende hegn) alt andet lige bidrager mere til biodi-
versiteten end ”enårige eller hyppigt forandrede lokaliteter”. Dette er afspejlet i de kvalitative in-
deks i tabel 1.  Proteinafgrøder er skønnet at have en højere biodiversitetsværdi end korn, da der er 
tale om blomstrende afgrøder af betydning for bestøvere. Tilsvarende er efterafgrøder tillagt en 
værdi i kraft af vegetationsdække om efteråret, og energiskov en tilsvarende værdi som semi-
permanent bevoksning, dog tillagt en mindre værdi end træer i grupper og levende hegn, hvor der 
ofte er en større diversitet i artssammensætningen. 

Tabel 1. Effekt af EFA-elementer på N-udvaskning fra rodzonen (kg N/ha), udledning af klimagas-
ser (kg CO2-ækv/ha), og kvalitative vurderinger af effekt på reduktion af fosforudledninger og bio-
diversitet. 

EFA-element Udvasknings-
reduktion 
(kg N/ha) 

Klimagas- 
reduktion 

(kg CO2-ækv/ha) 

Fosfor-
reduktion* 

Biodiversitet* 

Braklægning (enårig) 50 2901 ++ ++ 
Efterafgrøder 33 (16-46) 663 + + 
Vintergrønne marker 0 182 0 0 
Proteinafgrøder 0 -14 0 + 
Lavskov (energiskov) 40 1792 ++ + 
Randzoner 50 2901 +++ ++ 
Fortidsminder - - - +++ 
Små søer < 0,2 ha - - - +++ 
Træer i grupper, < 0,2 ha 50 3390 ++ ++ 
Levende hegn 50 3390 +++ ++ 
Sten og jorddiger 50 823 +++ +++ 

*: Effekt på fosfortab og biodiversitet er anslået kvalitativt, således at 0 angiver ingen effekt i for-
hold til jord i omdrift, + angiver en lille effekt, ++ en moderat effekt og +++ en stor effekt. 
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Tabel 2. Index for effekt af EFA-elementer på N-udvaskning fra rodzonen, udledning af klimagas-
ser, reduktion af fosforudledninger og biodiversitet samt et samlet gennemsnitligt indeks, hvor 
enårig braklægning har en indeksværdi på 1 og landbrugsjord i omdrift har en værdi på 0. 

EFA-element Udvasknings-
reduktion 

Klimagas- 
reduktion 

Fosfor-
reduktion 

Biodiversitet Samlet 

Braklægning (enårig) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
Efterafgrøder 0.7 0.2 0.5 0.5 0.5 
Vintergrønne marker 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 
Proteinafgrøder 0.0 0.0 0.0 0.5 0.1 
Lavskov (energiskov) 0.8 0.6 0.5 0.5 0.7 
Randzoner 1.0 1.0 1.5 1.0 1.1 
Fortidsminder    1.5 1.5 
Små søer < 0,2 ha 1.5   1.5 1.5 
Træer i grupper, < 0,2 ha 1.0 1.2 1.0 1.0 1.0 
Levende hegn 1.0 1.2 1.5 1.0 1.2 
Sten og jorddiger 1.0 0.3 1.5 1.5 1.1 

 
På grundlag af opstillingen i tabel 1 er der foretaget en vægtning af EFA-elementerne for de enkelte 
miljøindikatorer og biodiversitet. Ved denne vægtning er effekten af korn i omdrift sat til 0 og en-
årig brak til 1. De kvalitative indikatorer i tabel 1 er omregnet til en skala fra 0 til 3 (+++). De resul-
terende vægte er vist i tabel 2. Her er der også udregnet en samlet vægt som et simpelt gennemsnit 
af de enkelte vægte. For fortidsminder og små søer er der dog tale om at gennemsnittet dækker 
over færre indikatorer. De resulterende vægte varierer fra 0 for vintergrønne marker til 1.5 for for-
tidsminder og små søer. Det skal understreges at der ved disse beregninger indgår overordnede 
vurderinger af effekterne af de forskellige EFA-elementer, og at deres effekt lokalt kan afvige bety-
deligt. 
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