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Marknatur – Agerlandets fødekæde



Hvad siger EU?
Biodiversitetsstrategi …… er visse landbrugsmetoder en af 

hovedårsagerne til den faldende biodiversitet. 

Det er derfor vigtigt at arbejde sammen med 
landbrugerne for at støtte og motivere deres 
omstilling til fuldt ud miljøvenlige 
landbrugsmetoder. 

Hvis agroøkosystemernes tilstand og diversitet 
forbedres, vil det øge sektorens 
modstandsdygtighed over for klimaændringer, 
miljørisici og socioøkonomiske chok, ligesom der 
vil blive skabt nye job inden for f.eks. økologisk 
landbrug, landboturisme og fritidsaktiviteter på 
landet. 

…… Agerlandsfugle og insekter, navnlig bestøvere, 
er nøgleindikatorer for landbrugsøkosystemernes 
sundhedstilstand og af afgørende betydning for 
landbrugsproduktionen og fødevaresikkerheden. 

Det alarmerende fald i deres antal skal vendes. 



Hvad siger EU?
Farm to Fork Strategy …… Om end EU's omstilling til bæredygtige 

fødevaresystemer er kommet i gang på mange 
områder, er fødevaresystemerne således fortsat en 
af de væsentligste årsager til klimaændringer og 
miljøforringelser. 

Der er et presserende behov for at mindske 
afhængigheden af pesticider og antimikrobielle 
stoffer, reducere overdreven gødskning, øge 
andelen af økologisk landbrug, forbedre 
dyrevelfærden og vende tabet af biodiversitet. 

…… Det står klart, at omstillingen skal understøttes 
af en fælles landbrugspolitik, der fokuserer på den 
grønne pagt. 

…… De nye "økoordninger" vil være en vigtig 
kilde til finansiering af initiativer, der sætter skub i 
bæredygtig praksis



Hvad siger EU?

Green Deal - Naturgenopretning …… Naturgenopretning er ikke det samme som 
naturbeskyttelse og fører ikke automatisk til flere beskyttede 
områder.

…… er det ikke alle genoprettede områder, der skal blive til 
beskyttede områder. De fleste af dem vil ikke være det, da 
genopretning ikke udelukker økonomisk aktivitet. 
Genopretning handler om at leve og producere i pagt med 
naturen ved at bringe mere biodiversitet tilbage overalt, 
herunder i de områder, hvor den økonomiske aktivitet finder 
sted, f.eks. i forvaltede skove, på landbrugsjorder og i byer.

De foreslåede mål omfatter: 

…. Nedgangen i bestøverbestandene skal vendes inden udgangen af 2030, og 
bestandene skal øges efterfølgende

…. For landbrugsøkosystemerne en generelt øget biodiversitet og en positiv 
tendens for sommerfugle på græsarealer, agerlandsfugle, organisk kulstof i 
dyrkede mineraljorder og landskabstræk med høj diversitet på landbrugsjord

…. Fjernelse af hindringer for vandløb, således at mindst 25 000 km vandløb 
omdannes til fritflydende vandløb inden udgangen af 2030.



Hvordan forstår vi opgaven bag GLM8?
https://lbst.dk/tvaergaaende/eu-reformer/den-nye-landbrugsreform-
2023-2027/konditionalitet/faq-om-glm8/#c100946

Lærkepletter

Blomsterbrak

Slåningsbrak

2-3 meters bræmmer

Bestøverbrak

Markbræmmer

GLM-fortidsminder

GLM-søer

Markkrat

Småbiotoper

Barjordsstriber

Harestriber

Urørte vildtstriber

Urtestriber

Insektvolde

Vildt og bivenlige tiltag

UPRODUKTIVT AREAL



Ved uproduktivt areal forstås…….

Et areal svarende til 4 % af bedriftens omdriftsareal, der udtages af årets landbrugsproduktion

Arealet skal ved forpligtelsens start have status som omdriftsareal
• Evt. undtagelse (”markkrat” og ”markbræmmer”) 

Arealet skal i forpligtelsesperioden opretholdes med det plantedække det har ved periodens start
• Evt. undtagelse (mulighed for isåning/beplantning) 

Arealet må i forpligtelsesperioden ikke udsættes for produktionslignende aktiviteter –dræning, jordbehandling, høst/slet, 
græsning, sprøjtning eller gødskning
• Evt. undtagelse (modificeret 10-regel og græsning) 

Hvis et udtaget areal er over (1-2) ha. skal halvdelen af arealet nedpudses senest 25/10 – dog ikke i perioden 1/5 – 31/7.



• STRATEGI 0:
Udtagning hvor man nemmest opfylder kravet

• STRATEGI 1: 
Udtagning langs beskyttet natur

• STRATEGI 2: 
Udtagning – ”markkrat”+”GLM-landskabselementer”

• STRATEGI 3:
Udtagning af markfelter med lavt udbytte

• STRATEGI 4:
Udtagning – effektiv maskintid

• STRATEGI 5:
Udtagning som aktiv del af sædskiftet – ”fallow land”

• STRATEGI 6: 
Udtagning for at fremme nyttedyr

• STRATEGI 7:
Udtagning for at fremme udvalgte arter

• STRATEGI 8: 
Udtagning med jagttekniske hensyn



Målsætning for udtaget areal



Målsætning for udtaget areal






