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Faglig redegørelse for den natur- og landskabsmæssige effekt ved at øge 
arealstørrelsen på GLM beskyttede landskabselementer fra 2.000 m² til 5.000 m² 
Tommy Dalgaard og Inge T. Kristensen, Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi. 
 
 
Indledning og bestilling af opgave 
Per 1. februar 2014 indførte NaturErhvervstyrelsen (NAER) et nyt krav til at holde landbrugsarealer 
i God Landbrugs- og Miljømæssig stand (GLM). Kravet omfatter beskyttelse af små søer og 
vandhuller med randbevoksning op til 2.000 m² på landbrugsjord. I 2013 blev der indført et 
lignende krav til beskyttelse af fortidsminder op til 2.000 m², så GLM beskyttelsen nu omfatter både 
små søer og vandhuller og fortidsminder på landbrugsarealer. 
 
NAER er ved at undersøge om den maksimale grænse for de beskyttede landskabselementer (LE) 
bør øges og har i den forbindelse anmodet DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug om  
en faglig redegørelse for den natur- og landskabsmæssige effekt ved,  at øge arealstørrelsen på de 
beskyttede landskabselementer fra 2.000 m² til 5.000 m², jf. bestilling modtaget fra NAER den 4. 
februar 2015.  
 
Nærværende notat er udarbejdet som svar på denne bestilling og redegør i den forbindelse for: 
• Den natur og landskabsmæssige effekt ved at forøge den maksimale arealstørrelse af de GLM 

beskyttede landselementer, 
• Forskelle på småbiotoper og effekten af GLM ordningen i forskellige typer 

jordbrugslandskaber, 
• Best og worst case eksempler i forhold til samspillet med den øvrige forvaltning af 

landbrugsarealerne, samt 
• Diskussion af afledte og langsigtede effekter på natur, miljø og klima, som baggrund for 

konklusionen.  
 
 
Baggrund 
Af NAERs bestilling fremgår følgende om GLM-kravene: 
 
”GLM kravene er en række natur- og miljøbetingelser (krydsoverensstemmelse), der stilles for 
modtagelse af landbrugsstøtte. Bestemmelsen om beskyttelse af landskabselementer fremgår af 
RFO 1306/2013 art 94 bilag II, under GLMS 7 og er et af de tiltag, der har til formål at integrere 
natur- og miljøhensyn i den fælles europæiske landbrugspolitik.  Den specifikke beskyttelse af 
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landskabselementer har til formål at sikre, at denne type småbiotoper på landbrugsarealer bevares 
som karakteristiske landskabstræk, og at de beskyttes som levested for dyr og planter. Ifølge 
forordningen er det er op til den enkelte medlemsstat at fastlægge de minimumskrav på nationalt 
plan for god landbrugs- og miljømæssig stand, som støttemodtagerne skal overholde, ud fra 
stedlige jordbunds- og klimaforhold, eksisterende landbrugssystemer, arealanvendelse, vekseldrift, 
landbrugspraksis og landbrugsstrukturer. 
 
Hvis GLM bestemmelserne ikke overholdes, vil der ske reduktion i landbrugerens samlede 
landbrugsstøtte. Til gengæld gives der direkte landbrugsstøtte under grundbetalingsordningen til de 
landskabselementer, der er beskyttede på lige fod med landbrugsarealer. LE kan samtidigt 
anvendes til at opfylde de nye betingelser, der stilles til, at der mindst skal udlægges 5 % af det 
areal, der søges støtte til som miljøfokusareal (MFO) på den enkelte bedrift. 
 
GLM landskabselementer i Danmark 
De danske bestemmelser om landskabselementer fremgår af krav 1.36 i bilag 1 til Bekendtgørelse 
om krydsoverensstemmelse. 
 
For at være omfattet af GLM beskyttelsen skal landskabselementet have et samlet areal på maks. 
2.000 m² inklusiv randbevoksning, og hele landskabselementet skal være beliggende indenfor 
grænserne af en markblok.  
 
Landskabselementet må ikke fjernes, ødelægges eller reduceres, hvilket betyder, at 
landskabselementet og randbevoksningen ikke må ødelægges ved eksempelvis jordbehandling, 
nedsprøjtning eller ved inddragelse i landbrugsdriften.  
 
Kravet omfatter naturlige og gravede søer og vandhuller og fortidsminder med omgivende 
randbevoksning. Dvs. søer over 100 m² og vandhuller, der ikke er temporære, og hvor der har 
udviklet sig et karakteristisk plante- og dyreliv i tilknytning til søen eller vandhullet. Ved GLM-
fortidsminder forstås et fredet fortidsminde omfattet af museumslovens § 29 e og den dyrkningsfrie 
bræmme på 2 meter, samt eventuel tilhørende randbevoksning indenfor og udenfor 2 meter 
bræmmen. Ved randbevoksning forstås den bevoksning, der var tilknyttet de små søer og vandhuller 
og fortidsminder ved indførelsen af kravet. Randbevoksningen kan bestå af både selvsåede 
vedagtige og ikke-vedagtige planter, der ikke er adskilt fra vandhullet af dyrkede arealer. 
Randbevoksningen består typisk af træer, krat og græs- og urtevegetation udenfor omdrift. 
Anlæggelse af vildtstriber eller vildtagre i randbevoksningen betragtes som inddragelse i 
landbrugsdriften.  
 
Selve søen eller vandhullet med tilhørende vegetation bestående af vand og sumpplanter er som 
hovedregel beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3 mod ændring af tilstanden. Randbevoksningen 
er ikke omfattet af Naturbeskyttelsesloven eller Museumsloven. 
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Det anses ikke som en overtrædelses af kravet, hvis den omgivende randbevoksning anvendes til 
afgræsning, træer fældes, rør afskæres til udnyttelse, søen oprenses, eller der foretages mindre 
deponi af eksempelvis marksten i randbevoksningen, men søen, vandhullet eller fortidsmindet og 
den eventuelt tilhørende randbevoksning må eksempelvis ikke omlægges eller inddrages i 
markdriften.  
 
Ca. 1.810 ha. landskabselementer er omfattet af GLM beskyttelsen. Fordelt på ca. 1.500 ha. små 
søer og vandhuller, og ca. 310 ha. fortidsminder. NaturErhvervstyrelsens analyser viser, at hvis 
den maksimale størrelse for landskabselementer øges fra de nuværende 2.000 m² til 5000 m², vil 
antallet af småbiotoper, som bliver omfattet af krydsoverensstemmelse øges med ca. 5.000 - fra de 
nuværende ca. 30.000 - til i alt 35.000. Landskabselementernes arealmæssige omfang vil øges fra 
ca. 1.800 ha til ca. 3.300 ha.”  
 
 
Faglig analyse 
I Danmark er ca. 62 % af landarealet i landbrugsmæssig drift, og størstedelen af dette 
landbrugsareal er i omdrift med intensiv dyrkning af enårige afgrøder. Dermed er de danske 
landbrugslandskaber internationalt set blandt de mest intensivt opdyrkede (Høye et al. 2012), og 
småbiotoper bidrager positivt til biodiversitet og naturbeskyttelse i sådanne landskaber.  
 
Generelt opnås den største natureffekt ved at prioritere beskyttelsen af eksisterende småbiotoper 
mod opdyrkning, og gennem tilføjelse og beskyttelse af nye småbiotoper i forbindelse med 
eksisterende småbiotoper (Andersen et al. 2014). Både den eksisterende GLM ordning, med 
beskyttelse af landskabselementer på maksimalt 2.000 m², og en udvidelse af størrelsen til 5.000 m² 
vil derfor generelt set bidrage positivt til naturbeskyttelsen i landbrugslandet, men med en række 
diskussionspunkter, som gennemgås i det følgende.  
 
Den natur- og landskabsmæssige effekt ved at forøge den maksimale arealstørrelse af de GLM 
beskyttede landselementer fra 2.000 m² til 5.000 m². 
For småbiotoper gælder i store træk, at flora- og faunabestandens størrelse og diversitet øges med 
småbiotopens størrelse og udbredelse; dog således at små og spredte biotoper kan være 
utilstrækkelige til at oppebære en artsbestand. Figur 1 viser således et eksempel på målte 
bestandsstørrelser af småpattedyr (Andersen et al. 2014). Heraf ses det, at der ikke blev fundet 
småpattedyr i de mindste biotoper (<500 m²), men at bestandene ellers øges proportionelt med 
biotopstørrelser op til 5.000 m². 
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Figur 1. Bestandsstørrelse af småpattedyr om efteråret som funktion af biotopens størrelse og opdelt efter, hvorvidt 
omkringliggende arealer drives konventionelt eller økologisk (Jensen et al. 2015). 
 
 
Tilsvarende viser studier af bræmmer langs læhegn at bredden af den dyrkningsfrie og/eller 
usprøjtede og ugødede bræmme har væsentlig betydning for flora-diversiteten (Madsen og 
Damgaard 2011), både i bræmmen og den tilstødende biotop, og at randbevoksninger langs søer og 
vandhuller samt ved fortidsminder vil have samme effekt. Desuden er det vigtigt for biodiversiteten 
at biotoperne etableres i et sammenhængende netværk i landskabet, fx i forbindelse med lineære 
elementer i landskabet såsom læhegn, jorddiger, vandløb, eller eksisterende skove.  
 
Effekten af GLM ordningen i forskellige typer jordbrugslandskaber 
En række studier viser forholdsvis store forskelle mellem placeringen af småbiotoper og 
biodiversitets hot spots i forskellige danske jordbrugslandskaber (Levin og Jepsen 2010; Odgaard et 
al. 2013, 2014; Jørgensen et at. 2015; Olsen et al. 2014). Ofte er tætheden af småbiotoper og den 
relaterede naturværdi størst langs ådalene, på skrånende arealer og i landskaber domineret med 
mange små brug, græssende dyr, og flere økologiske landbrug. GLM ordningen fritager de små og 
de økologiske landbrug, og målretter derved GLM biotopbeskyttelsen mod de resterende brug, 
hvilket vil have en mindre total effekt men en større relativ effekt lokalt i områder med mange store 
og konventionelle landbrug. Der kan således argumenteres både for og imod denne målretning, men 
sikkert er det at en fortsat strukturudvikling mod større landbrug alt andet lige vil øge udbredelsen 
af GLM småbiotopforpligtelsen, mens en udvikling mod flere økologiske brug vil mindske den.    
 
Best og worst case eksempler i forhold til samspillet med den øvrige forvaltning af 
landbrugsarealerne og afledte og langsigtede effekter på natur, miljø og klima 
Når effekten af en revideret GLM ordning, med en forøgelse af den maksimale arealstørrelsen på de 
beskyttede landskabselementer fra 2.000 m² til 5.000 m² skal evalueres, kan det være nyttigt at 
overveje worst case og best case eksempler på effekten heraf. Worst case for biodiversiteten vil 
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være hvis hele det ekstra GLM areal alternativt inddrages til intensivt landbrug, og her vil GLM 
ordningen have størst effekt. Best case vil være hvis arealerne forblev udyrkede også uden at blive 
inkluderet i GLM ordningen, og i dette tilfælde vil en revision af GLM ordningen stort set ingen 
effekt have. Erfaringer fra ophøret af den obligatoriske braklægningsordning (Kristensen og 
Pedersen 2008) viser en klar tendens til at ikke-båndlagte arealer opdyrkes, og kun en mindre del af 
de tidligere braklagte arealer fik således lov at ligge også i årene efter ordningens ophør. Dette 
indikerer at GLM ordningen vil have en vigtig effekt på beskyttelsen af småbiotoperne.   
 
En vigtig afledt effekt er hvorledes bedrifter med krav om 5 % miljø-fokus-områder (MFO) vil 
reagere på muligheden for at øge GLM småbiotoparealet. Tabel 1 viser vægtningen af de forskellige 
typer af miljøfokusområder (Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2015). Når der 
inddrages flere landskabselementer, der er beskyttet under reglerne om god landbrugs- og 
miljømæssig stand (GLM) i form af arealer omkring fortidsminder og søer på mellem 100 og 2000 
m2 (eller op til 5000 m2) vil der i stedet implementeres færre af de andre grønne tiltag, hvilket bør 
tages i betragtning ved effektvurderingen. 
 
 
Tabel 1. Vægtningsfaktorer for miljøfokusområder (MFO) på bedrifter med krav om 5% MFO (Ministeriet for 
Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2015). 
Miljøfokusområde Faktor 
Bræmmer/randzoner langs vandløb, udlagt efter randzoneloven. Arealerne skal 
støde op til bedriftens omdriftsareal 

1,5 

Landskabselementer, der er beskyttet under reglerne om god landbrugs- og 
miljømæssig stand (GLM), fortidsminder og søer mellem 100 og 2000 m2. 
Arealerne skal være beliggende på et omdriftsareal 

1 

Braklagte arealer 1 
Lavskov (fx energipil), der ikke er sprøjtet med pesticider i det pågældende 
kalenderår 

0,3 

Græsudlæg, både renbestand og blanding. Efterafgrøder, der er udsået som en 
blanding af afgrøder, og som følges af en vårsået afgrøde 

0,3 

 
 
Overordnet set har en prioritering af landskabselementer i form af arealer omkring fortidsminder og 
søer med baggrund i ovenstående en stor naturværdi og vil ligeledes bidrage til opsamling af kulstof 
i jorden (klimaeffekt) samt opsamling af overskydende næringsstoffer fra de omkringliggende 
landbrugsjorde. Dog har bræmmer langs vandløb og efterafgrøder en mere målrettet miljøeffekt, 
ligesom energiskov potentielt set vil kunne bidrage med en større produktionsværdi end GLM 
landskabselementerne, også selvom GLM arealerne vil kunne afgræsses og dermed bidrage til 
produktionen på bedrifter med græssende dyr. 
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Konklusion 
Det konkluderes, at en udvidelse af den maksimale grænse for de GLM beskyttede landskabsele-
menter fra 2.000 m² til 5.000 m² vil  fremme jordbrugets muligheder for at bidrage til beskyttelsen 
af natur- og kulturlandskabet i Danmark; også når de afledte konsekvenser tages i betragtning. 
Antallet af omfattede småbiotoper vil derved kunne øges fra ca. 30.000 til ca. 35.000, svarende til at 
landskabselementernes arealmæssige omfang vil øges fra ca. 1.800 ha til ca. 3.300 ha, med en 
tilsvarende effekt på beskyttelse af naturværdien i de tilknyttede småbiotoper.  
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