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Landbrug & Fødevarers forslag til flere muligheder for at tælle eksiste
rende natur med i kravet om 4 pct. ikke-produktive arealer 
 
Det kommende GLM 8-krav i reformen af EU's landbrugspolitik betyder, at alle landmænd 
skal have 4 pct. ikke-produktive arealer og elementer. Det vil ramme langt hovedparten af 
de danske landmænd økonomiske hårdt. Samtidigt undlader den danske udmøntning af 
reformen at belønne de mange store og små initiativer til gavn for biodiversitet og natur, 
som landmænd – økologiske som konventionelle – landmænd har taget over tid. 
 
På den baggrund har Landbrug & Fødevarer oplistet en række konkrete forslag til, hvordan 
det eksisterende naturindhold på bedrifterne kan belønnes bedre. Forslagene omhandler 
både tidligere fremsendte forslag samt nye forslag: 
 
• Forskellige eksisterende elementer i landbrugslandet, som for eksempel læhegn, små-

biotoper, diger m.v., der i dag ligger langs kanterne af marblokkene skal tælle med i op-
fyldelsen af kravet. Elementerne skal kun tælle med i kravet om etablering af 4 pct. ikke-
produktive arealer og elementer, men de skal ikke samtidigt beskyttes som et GLM-
landskabselement. 
 

• Omdriftsarealer beliggende i vådområde- og lavbundsprojekter skal tælle med i opfyl-
delsen af kravet (som brak eller småbiotoper). 

 
• Der skal fastsættes en højere omregningsfaktor for markkrat og småbiotoper, ligesom 

der skal fastsættes en højere omregningsfaktor for arealer, der lægges i tilknytning til 
eksisterende naturelementer. 

 
• De undtagelsesmuligheder, som er mulige ifølge forordningsteksten, skal anvendes 

fuldt ud, det vil sige, at bedrifter skal undtages, når 
o mere end 75 pct. af omdriftsarealet anvendes til produktion af græs og andet grønt-

foder, brak og kvælstoffikserende afgrøder eller en kombination af disse. 
o mere end 75 pct. af det støtteberettigede areal er permanent græs, anvendes til 

produktion af græs og andet grøntfoder, dyrkning af afgrøder under vand eller en 
kombination af disse. 

o de har et omdriftsareal på mindre end 10 ha. 
 

• Det skal sikres, at størrelsen på 4 pct.-kravet kun beregnes ud fra de arealer, der reelt 
kan anvendes til at opfylde kravet. Det vil sige, at omdriftsarealer i naturplejeprojekter 
og lignende projekter ikke indgår i beregningen af de 4 pct. Mange naturplejere står lige 
nu med det problem, at de reelt ikke har nogle arealer, de kan udlægge til at opfylde 
kravet. 
 

• Eksisterende markkrat, der er smallere end 10 meter, skal kunne indgå. 
 
• Bedrifter, som på hele bedriften allerede har udlagt mere end 10 pct. naturarealer, skal 

undtages for 4 pct.-kravet. Naturarealerne kan fx være permanente græsarealer, §3-
arealer, skov, læhegn, småbiotoper m.v. 
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