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Velkommen til Dansk Landskabsøkologisk Forenings 22. årsmøde, der i år handler om 
småbiotoper, alle de små levesteder for planter og dyr, der er placeret ude i agerlandet 
på og mellem de dyrkede marker. De har spillet en stor rolle i udviklingen af den 
moderne landskabsøkologi, ikke mindst her i Europa, og har i de senere år også 
påvirket den Europæiske landbrugspolitik gennem dens integration med 
miljøpolitikken, også selvom det foreløbigt ser ud til her i Danmark at sætte sig 
igennem på en måske noget krampagtig måde.  
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Vi har jo i de forløbne år haft en Natur- og Landbrugskommission, der har gjort 
et stort arbejde for at få natur- og landbrugsinteresser til i højere grad end 
hidtil at trække på samme hammel i forvaltningen af det åbne land. Men det er 
primært sket på et økonomisk, politisk og organisatorisk plan, mens man har 
været meget tilbageholdende med at bevæge sig ind på den konkrete 
landskabelige integration af natur og landbrug. Med den lige offentliggjorte 
Naturplan Danmark ser det ud til, at vi er kommet et skridt længere i en sådan 
konkretisering, selv om også den er stærkt præget af ganske overordnede 
principper.  

Men vi kan ikke blive ved med at lukke øjnene for de komplicerede processer 
og også konflikter, der udspiller sig i landskabet. Landskabet – og ikke mindst 
agerlandet som integration af produktion, økologi og kulturlandskab – forbliver 
i stigende udstrækning en kompleks størrelse, hvis brug, forvaltning og 
planlægning kræver et stort lokalkendskab og en høj grad af konkret 
samarbejde. Her vil dansk landskabsøkologisk forening gerne spille den lille 
dreng i ”Kejserens nye klæ’r”, når natur- og landbrugsinteresserne taler forbi 
hinanden.  
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 I løbet af 60erne og 70erne skete der en voldsom udvikling i både 
landbrugsteknologi og i strukturudviklingen i landbruget, med det resultat at 
mange småbiotoper som mergelgrave, levende hegn, skel, grøfter, mv. 
forsvandt med rivende hast.  



Det var ofte ganske ydmyge levesteder, for en stor del skabt af landbruget selv, men de 
udgør faktisk op mod 1/3 af al dansk natur. Så i det intensivt dyrkede danske 
landbrugslandskab har småbiotoperne stor betydning som levesteder for vilde dyr og 
planter. Og de har formentlig endnu større betydning som ledelinier og trædesten for 
spredningen af dyr og planter. Dermed danner de et vigtigt grundlag for den 
langtsigtede sikring af metapopulationer af arter, og virker på den måde stabiliserende 
på arternes overlevelse, altså sikringen af biodiversiteten. Småbiotoperne har også stor 
betydning for oplevelsen af landskabet, for friluftslivet, og menneskers mulighed for at 
kunne orientere sig og bevæge sig rundt i landskabet.  Endelig har småbiotoperne også 
betydning for landbruget, hvad angår stabilitet og modstandsdygtighed indenfor 
landbrugssystemet – det er jo ikke mindst det, der har været den historiske baggrund 
for mange af småbiotopernes dannelse.  

Småbiotoperne havde ikke den store bevågenhed i 60erne og 70erne.  
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Men så blev jo RUC etableret som universitet i 1972! Og verden forandrede sig 
– I hvert fald i nogle år: På Roskilde Universitet gik vi  i  slutningen af 70erne i 
gang med at udvikle et overvågningssystem for småbiotoper, hvis udvikling er 
beskrevet i denne oversigt. 

Vi kortlagte  gennem disse projekter udviklingen af småbiotoper, i nogle 
områder helt tilbage til midten af 1800-tallet, og fra 1981 og frem til 1996 
udvidedes overvågningen efterhånden til  32 områder a 4 km2 i hele det danske 
agerland.  

Vi registrerede og klassificerede alt hvad der var af små levesteder, dvs. 
linieformede biotoper og alle ikke-dyrkede arealer på op til 2 ha med naturlig 
vegetation. Vi kortlagde for alle disse arealer også vedvegetationen, men 
desuden interviewede vi også alle landmændene i områderne om de 
funktioner, som småbiotoperne havde eller havde haft for landmændene.  
 



Og her ser I resultaterne i tørre tal, der viser den voldsomme dynamik og 
konjunkturafhængighed, der kendetegner småbiotopernes udvikling: Her er de delt op i 
lineære og areelle. Og som I kan se, forsvandt de med ca. ½ % om året i 50erne og 
60erne. I halvfjerserne steg tabet af lineære biotoper til over 2% om året. Det betød at 
over 1/3 af alle de liniære biotoper forsvandt i perioden 1968-81. Det hang sammen 
med udviklingen i strukturrationaliseringen og markdriften, der tilsammen gav ophav til 
større bedrifter, og større markflader.  Da vi kom op i 80erne aftog fjernelsen af de 
liniere biotoper noget, men fortsatte med samme takt for de areelle biotoper. Faktisk 
var det ikke så let at finde ud af hvad der var sket før 1980, fordi det afhang af tolkning 
af flyfotos og topografiske kort. De mest udbredte småbiotoper, nemlig simple 
markskel, er slet ikke angivet på kortbladene, og først fra 1954, hvor US Air Force 
producerede detaljerede flyfotos over Danmark i 1:10 000 er vi i stand til at registrere 
markskellene, men dog sjældent deres bredde. Så det er altså først fra 1981 vi kan 
opgøre betydningen af småbiotoperne rent arealmæssigt.  
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Det var aldrig sket før. Og det er fortsat en meget, vigtig pointe i 
småbiotopovervågningen. Vi fandt frem til at småbiotoperne dækkede mellem 2 og 6% 
af det samlede areal i det åbne land. Med store variationer i sammensætningen. I 
nogle områder bestod næsten hele småbiotoparealet af lineære biotoper, som alligevel 
sjældent udgør under 2% af hele arealet, her vist op ad y-aksen.  

Hvor småbiotoperne fylder over 5 %, kan det både være lineære og areelle biotoper, 
der er dominerende. Men:  2 til 6 %. Det er nogle gode tal at huske i den senere 
diskussion.  
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Lad os vende tilbage til udviklingen efter 1980. Her ser vi det interessante, at hvor 
arealet af lineære biotoper faktisk går mere tilbage i 1980erne end længden, næsten 3 
% om året, så øges arealet af areelle biotoper i 1980erne, selv om antallet går tilbage. 
Og det hænger sammen med, at det især var de små biotoper, der forvandt, f.eks. 
mergelgrave, der blev fyldt op som led i markrationaliseringerne.  Men se, da vi så 
kommer op i 1990erne vender billedet. Der var nu positive tal over hele linien! Der 
kom flere småbiotoper til, og især steg deres arealer. Det gjaldt ikke mindst biotoper 
med tilknytning til jagtinteresser, hvilket vi også registrerede. Jeg må skynde mig at 
sige: I gennemsnit. Der var enorme og måske oven i købet stigende regionale og især 
lokale variationer.  
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Man skal nok være lidt forsigtig med at sammenknytte denne positive udvikling til den 
udvidelse af den generelle biotopbeskyttelse, der blev gennemført med 
naturbeskyttelsesloven fra 1992. Men vi regnede ud, at hvor den tidligere 
naturfredningslov gennem §43 kun sikrede gravhøje, enkelte vandløb,  1/6 af 
vandhullerne og 1/7 af moserne, så kom nu faktisk lidt under halvdelen af vandhullerne 
med og 2/3 af moserne.  Hegnene kom ikke med – det var ellers foreslået af Dansk 
Ornitologisk Forening, med henvisning til deres betydning for en række fuglearter i det 
åbne land. Det argument blev heller ikke tilbagevist, men man fandt det for vanskeligt 
at afgrænse og administrere hegnene som en relativt heterogen naturtype.   

Med 1996-kortlægningen stoppede vores overvågning.  

  

En  egentlig administrativ overvågning syns vi jo ikke var vores opgave som 
forskningsinstitution at tage os af, så vi var glade for at der viste sig mulighed for en 
fortsættelse i forbindelse med det statslige naturovervågningsprogram NOVANA, især 
fordi det var den eneste form for fladedækkende overvågning, der foregik i det 
almindelige agerland, ikke bare indenfor de særligt beskyttede NATURA2000-områder. 
Resultaterne fra NOVANAs overvågninger har ladet vente på sig, men de vil blive 
præsenteret af Jesper Fredshavn og Gregor Levin her i eftermiddag.  

Da vi gik i gang med at udvikle overvågningsprogrammet, gik der ikke mange år før det 
gik op for os, at lignende studier var ved at komme igang mange andre steder, især i 
Europa. Det var ikke mærkeligt. For industrialiseringen og strukturrationaliseringen  
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indenfor landbruget foregik jo overalt i Europa, der jo først og fremmest beståraf gamle 
kulturlandskaber, formet og udviklet i  takt med udviklingen i de meget forskellige 
europæiske landbrugssystemer. 
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Fra et landskabsøkologisk synspunkt har ikke mindst de stærkt varierede 
markafgrænsninger,  i form af alle mulige typer af hegn, diger, bevoksede diger mv. ,  
været i fokus, især på grund af deres spredningsøkologiske effekter. Navnlig tyske 
landskabsøkologer har argumenteret for, at med et habitatindhold på 10% af 
landbrugsarealet vil behovet for levesteder og spredningsmuligheder for vilde dyr og 
planter kunne sikre bevarelsen af biodiversitet og tilstrækkelig variation i landskabet. 
Der er netop sidste år udgivet et digert og detaljeret 2-binds værk på både engelsk, 
tysk og fransk om Europas markafgrænsninger, der også spiller så stor kulturel rolle for 
Europas landbrugslandskaber. I kan låne det på RUCs bibliotek.  
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Eus forpligtigelser overfor den internationale biodiversitetskonvention har især knyttet 
sig til udviklingen af Natura2000-netværket, der navnlig har været en udfordring for de 
stadigt mere intensivt udnyttede landbrugslandskaber, ikke mindst i Vesteuropas 
lavlandsområder.  
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Men der  har også i en årrække op til 2013 været arbejdet på at ændre den europæiske 
landbrugspolitik, CAPen, the Common Agricultural Policy, så den ikke blot tog mere 
hensyn til natur og miljø, men også inddrog de landskabelige problemer omkring 
landbrugets industrialisering og intensivering. Hovedprincippet i denne reform har 
været at komme bort fra tendensen til blot at afsætte supplerende midler til særligt 
miljø- og naturvenlig støtte, mens man fortsatte den almindelige arealstøtte til 
landbrugsproduktionen, men tværtimod at få indarbejdet markante hensyn til de miljø 
og landskabelige interesser direkte i den almindelige arealstøtte.   

Det er klart, at jo mere vi nærmede os de afsluttende forhandlinger om den nye CAP 
for 2013-2020, jo mere blev der presset på fra alle mulige sider, men selvfølgeligt især 
landbrugets interesseorganisationer, for at mindske kravene, dreje dem i mere 
landbrugsproduktionsmæssig retning og for at skabe undtagelsesbestemmelser. Og det 
er bestemt også lykkedes.  
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30% af den direkte ”støtte skal anvendes til opfyldelse af 3 grønne krav, der er til gavn 
for klimaet og miljøet”. De 3 grønne krav om betingelser for landbrugsstøtte er: 

1. Flere afgrøder på bedriften 

2. Krav om mindst 5% ’økologiske fokusarealer’, der muligvis vil blive hævet til 7% 
efter 2017.  Det er på dansk blevet til ’miljøfokusområder’, som jeg jo nok synes, 
giver det en ekstra drejning. Det har jo altså så fået forkortelsen (MFO) (til alle jer, 
der i mange år har arbejdet med naturpleje: MFO betyder nu ikke mere 
miljøfølsomme områder, men miljøfokusområder, der er noget helt andet) 

3. Opretholdelse af de enkelte landes andel af permanente græsarealer  

Økologiske landmænd er undtaget med den begrundelse, at de ”i forvejen har en god 
effekt for natur, biodiversitet og variation”. 

Disse krav er nu faktisk trådt i kraft. Så når danske landmænd senest d. 21 april næste 
år skal ansøge om grundbetaling for landbrugsstøtte, så skal implementeringen af de 
grønne krav for den enkelte landmand være helt på plads. NaturErhvervsstyrelsen 
offentliggjorde i sidste måned en foreløbig vejledning på 121, ret tæt skrevne sider.  

Jeg kan her kun nå at præsentere den danske implementering af kravet om 5 % 
miljøfokusområder og kort relatere det til forvaltningen af de 2-6% småbiotoper. Og 
som I vil kunne se, har denne plan nok ikke så lidt at gøre med lanceringen af Naturplan 
Danmark, som vi netop har hørt så meget om de sidste dage.  
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De mulige positive effekter af sådanne tiltag har været beskrevet i en lang række 
landskabsøkologisk orienterede undersøgelser. F.eks. har man i en EU-rapport 
fremhævet et fransk forslag om at anvende et arealindex for nyttige insekthabitater, 
BIH – Beneficial Insect Habitat-index, hvor man udregner, hvor stor en del af 
landbrugsarealet, der kan nås fra nyttige insekthabitater, når disse består af 
hegnssystemer, vandløb og vandhuller, som insekterne potentielt formodes at kunne 
nå at sprede sig 60 meter væk fra, og isolerede træer, som insekterne formodes 
potentielt at kunne sprede sig 30 m. væk fra. Det er en meget konkret måde at beskrive 
småbiotopernes økologiske betydning, også for landbruget.  
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Det er klart, at jo mere vi nærmede os de afsluttende forhandlinger om den nye CAP 
for 2013-2020, jo mere blev der presset på fra alle mulige sider, men selvfølgeligt især 
landbrugets interesseorganisationer, for at mindske kravene, dreje dem i mere 
landbrugsproduktionsmæssig retning og for at skabe undtagelsesbestemmelser. Og det 
er bestemt også lykkedes.  

NaturErhvervsstyrelsen præsenterer 5 forskellige typer af arealer, der kan anvendes 
som miljøfokusområder, og som ydermere vægtes forskelligt ved opmålingen af deres 
bidrag til de 5% miljøfokusareal, der altså på den måde gøres til en temmelig abstrakt 
størrelse : 

1. Randzoner udlagt ifølge randzoneloven. Det er egentlig ikke beskrevet nærmere. 
Men randzoneloven er jo netop her i august blevet revideret, så randzonen omkring 
vandløb og søer nu har en bredde på 9 meter, incl. en evt. 2-m. bræmme i henhold til 
vandløbsloven. Randzoner har en ekstra vægt som Miljøfokusområde, nemlig 1,5, som 
arealet af randzonen altså vil blive ganget med ved udregningen af dets bidrag til de 5 
% miljøfokusareal.  

2. Landskabselementer omfattet af god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM). Det 
kunne i princippet have været alle typer af småbiotoper, også knyttet til 
markafgrænsningerne.  Men der nævnes kun to specifikke typer af landskabselementer, 
nemlig 

Fortidsminder 
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Små søer og vandhuller 

De har en vægtningsfaktor på 1,0, men man skal være opmærksom på, at arealet  er 
incl. tilhørende randbevoksning. Desuden kan  der ligge en randzone omkring, som altså 
i sig selv tæller med, oven i købet med en faktor 1,5.  

3. Den tredie type miljøfokusområder er MFO-brakarealer. Der er det pudsige ved netop 
de brakarealer, at når landmanden anmelder et brak-areal som miljøfokusområde, 
betyder det, at arealet IKKE, som normalt, vil få status som permanent græs – og 
dermed §3-område - efter 5 år, så længe det er anmeldt som MFO-brak. Så anmeldelse 
af brakareal som MFO kan altså netop bruges til at sikre muligheden af senere 
inddragelse til omdriftsareal. Brakarealer har en vægtningsfaktor på 1,0. 

4. Det fjerde er lavskov, med et mindsteareal på 0,3 ha. Der kan anvendes 10 
almindelige danske træarter, der SKAL stævnes indenfor 10 år. Det er altså energiskov, 
der her er blevet til miljøfokusområde. Man må sågar gødske lavskoven, men dog ikke 
anvende plantebeskyttelsesmidler. Lavskov tæller dog kun med en vægtningsfaktor 0,3.  

5. Den sidste type miljøfokusområde er efterafgrøder og græsudlæg. Det kan enten 
være blandinger af afgrøder, der opfylder de danske krav til efterafgrøder og efterfølges 
af en vårsæd, eller det kan være udlæg af græs eller græsblandinger i en hovedafgrøde. 
Det kan sågar være udlæg af frøgræs. Og udlægget må gerne gødes. Ligesom lavskov er 
efterafgrøder og græsudlæg tildelt en vægtningsfaktor 0,3.  
Det lyder jo umiddelbart beskedent, men det betyder, at hvis en landmand blot 
anmelder 1/5 af sine omdriftsarealer som MFO-områder med efterafgrøder og 
græsudlag, så vil det som regel  i sig selv være rigeligt til at opfylde kravet om 5% 
miljøfokusområde. Det er jo et udmærket, og længe brugt middel til at nedsætte 
kvælstofudvaskningen fra omdriftsarealerne, men man kan jo spørge sig selv om det 
virkelig var det, der var hensigten med de 5% økologiske fokusområder.  
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Jeg hørte i går morges i radioen, at regeringen som en art kompensation for landbruget 
ville ophæve kravene om grønne marker. Nu synes jeg godt, jeg kan se 
sammenhængen. Men som NaturErhvervsstyrelsen selv skriver i deres foreløbige 
vejledning: ”Formålet med etableringen af miljømæssige fokusområder (MFO) er at 
beskytte og især forbedre biodiversiteten på landbrugsarealer”. Det havde jeg lidt 
svært ved at forstå. Men det skal jeg forklare om et øjeblik! 

I hvert fald: de våde biotoper og især vandløbene og deres randzoner er altså kommet 
godt med, som det jo også fremgår af Naturplan Danmark.  Men hvad med de tørre 
biotoper? Markafgrænsningerne med hegn, diger, skel mv., som har haft så stor 
bevågenhed ude i Europa? 

Ja, de er simpelthen blevet udgrænset i den stadigt mere detaljerede registrering af 
markblokke og marker, som NaturErhvervsstyrelsen har gennemført i de senere år.  
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NaturErhvervsstyrelsen understreger kraftigt, at direkte støtte, inkl. støtte for 
miljømæssige fokusområder, knytter sig til reglerne for God Landbrugs- og Miljømæssig 
stand, det der kaldes GLM-reglerne. I vejledningen står der (s. 19), at 

”GLM omfatter regler, der skal sikre bevarelse af landbrugsjorden til dyrkningsformål og 
undgå at landbrugsarealernes dyrkningsmæssige kvalitet forringes, så de ikke længere 
kan betragtes som landbrugsareal. Desuden har kravene til formål at beskytte 
karakteristiske landskabstræk, undgå forringelse af levesteder, hindre forurening af 
grundvand, beskytte vandressourcer samt forhindre spredning af invasive plantearter. 
Reglerne om god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM) skal overholdes på alle 
bedriftens landbrugsarealer, uanset om du søger om landbrugsstøtte for arealerne.” 

Og det lyder jo fint. Men læg mærke til formuleringen:..på alle bedriftens 
landbrugsarealer.  
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Se, for NaturErhvervsstyrelsen, så er bedriftens landbrugsarealer ikke hele 
landmandens bedriftsareal, men de relevante markblokke, markkort og tilhørende 
brutto- og taraarealer samt støtteprocenter.    

Landmanden er selv ansvarlig for indtegning og anmeldelse af marker, og deres 
afgrænsning. Og det skal nu være meget nøjagtigt:  

18 



Som det står i den foreløbige vejledning: 

”Du skal ... fremover indtegne helt nøjagtigt og fjerne evt. ikke støtteberettigede 
områder fra indtegningen. Tegn derfor omhyggeligt, hvor landbrugsjord grænser op 
mod ikke-støtteberettiget natur, vejrabatter, bygninger osv. ” 

Så en væsentlig del af de linieformede småbiotoper er altså eksplicit blevet til ikke-
støtteberettiget natur. Det er svært at gennemskue, hvilke konsekvenser, det vil få på 
længere sigt. Er det fortidsminder og vandhuller, så er de jo nu støtteberettigede. Er 
det anden §3-natur, er de jo derigennem sikret, nok især efter stramningen af bøderne 
for at sløjfe dem.   
 
Men den danske implementering af den nye CAP betyder f.eks. , at hvis en landmand 
har et 10 bredt hegn mellem to 300 m. lange marker, så er hegnet ikke mere bare et 
skel mellem to marker, men han har med den mere detaljerede markregistrering reelt 
fået nedsat sit støtteberettigede areal med 0,3 ha, som han vel at mærke kan få igen 
ved at nedlægge hegnet. Han kan også få de 0,3 ha igen ved i stedet for hegnet at 
plante et ligeså langt og bredt område som lavskov, hvis han vil forpligtige sig til at 
stævne det indenfor 10 år.  
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Læs lige den her en gang til. Forstår i den nu? 

Hegnsplantninger har jo en lang tradition i Danmark og har også i de senere år været 
ganske populære. Og på de danske godser vil man i hvert fald næppe nedlægge de 
typisk brede, gamle og artsrige hegn. For de har ikke mindst stor jagtmæssig betydning, 
hvilket jo spiller en enorm rolle for godsernes økonomi. Men jeg kan da godt blive 
nervøs for konsekvenserne på mange andre intensive specialiserede bedrifter, hvor 
markafgrænsningerne med deres hegn og andre småbiotoper ikke indgår med samme 
vægt i overvejelser over udviklingen i arealanvendelsen.  
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Som konklusion må jeg sige, at der stadig er en markant afstand mellem natur og 
landbrug i dansk forvaltning. Og der er stadig alt for lidt konkret landskabsøkologisk 
hensyntagen. Den generelle administrative regulering må i langt højere grad suppleres 
med et konkret landskabeligt samarbejde med inddragelse af både ekspertviden og 
den landskabelige viden som såvel lokale naturinteresserede som ikke mindst 
landmænd sidder inde med i kraft af deres daglige omgang med det lokale landskab.  

Og under alle omstændigheder betyder de nye regler, at der fremover vil være endnu 
mere brug for detajlerede og præcise overvågninger af småbiotopernes udvikling, og i 
øvrigt også af denne udviklings afhængighed af areealanvendelsens og driftsformernes 
udvikling i det åbne land.  
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