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Danmark kan udnytte de positive incitamenter i EU’s fælles landbrugspolitik bedre  

Små naturområder har altid har været en del af det danske landbrugsland. Men de små natur-
områder i landbrugslandet er set over en længere periode blevet færre, fordi levende hegn, 
grøfter og skel historisk er blevet nedlagt i takt med strukturudviklingen. Den udvikling er dog 
vendt de seneste år. Selvom arealet med småbiotoper vokser, er det kun en lille del, der beva-
res over en længere årrække og dermed kan udvikle et naturindhold, der ville være tilstede 
under mere stabile og beskyttede forhold. Derfor er der fortsat behov for incitamenter til, at 
småbiotoperne bevares, og der etableres flere og bedre småbiotoper1.  

Sådanne incitamenter findes i EU’s fælles landbrugspolitik, der giver langt flere muligheder for 

at belønne landmanden for at bevare og etablere småbiotoper, end de danske regler tillader.  

 
Bedre incitamenter for at bevare de ubeskyttede småbiotoper kan bidrage til, at landbrugs-
landet ikke mister de landskabselementer, som er levesteder for almindelige dyr og planter, 
og gør det attraktivt at bo og færdes der.  

Derfor vil Collective Impact styregruppen Det åbne land som dobbelt ressource anbefale, at 

småbiotoper i større udstrækning kan bidrage til procentsatsen for miljøfokusområder på den 

enkelte bedrift i den nationale implementering af EU’s fælles landbrugspolitik. Det gælder 

bl.a. levende hegn, træer, markbræmmer, damme, grøfter og stendiger. Den mulighed benyt-

tes i adskillige andre medlemslande.  

 

Styregruppen er af den opfattelse, at når den enkelte lodsejer kan medregne småbiotoper 

som miljøfokusområde, vil det blive opfattet som et positivt incitament til at bevare sådanne 

ubeskyttede naturpletter, der ellers ville være i fare for at blive nedlagt.  

 

Større muligheder for at medregne småbiotoper som miljøfokusområder forener hensynet til 

et varieret kulturlandskab med plads til et landbrugserhverv i udvikling og en rig natur.  
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