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DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 
AARHUS UNIVERSITET 

 

NaturErhvervstyrelsen 

Vedrørende ”Notat vedrørende nyetablering af randzoner, effekt af 

omlægning af græsarealer i randzoner og af etablering af insekt- og 

vildtvenlige tiltag randzonen” 

DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug har i efteråret 2011 modta-

get en bestilling fra det daværende FødevareErhverv, nu NaturErhvervstyrel-

sen, med tre spørgsmål omkring randzoner. Bestillingen er efterfølgende ud-

dybet med yderligere materiale om de tiltag, der har været fremsat ønske om 

at muliggøre på de inderste 5 m af randzonerne. 

DCA har udarbejdet nedenstående notat med bidrag fra DCE – Nationalt cen-

ter for Miljø og Energi. Notatets forfattere er seniorforsker Karen Søegaard, 

seniorforsker Goswin Heckrath og seniorforsker og temakoordinator for mil-

jø, Finn P. Vinther, alle fra Institut for Agroøkologi, samt cand. scient. Poul 

Nordemann Jensen, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi.  

 

Med venlig hilsen 

 

Susanne Elmholt  

Seniorforsker, koordinator for myndighedsrådgivning 

DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug 



1 

 

31. januar 2012 

Karen Søegaard, Goswin Heckrath, Poul Nordemann Jensen og Finn Pilgaard Vinther 

 

Notat vedrørende nyetablering af randzoner, effekt af omlægning af græsarealer i 

randzoner og af etablering af insekt- og vildtvenlige tiltag randzonen 

 

I forbindelse med etablering af de i Grøn Vækst vedtagne 10-m randzoner, har Fødevareministeriet 

(FVM) ønsket rådgivning i forhold til etablering og eventuelle fremtidige krav til randzonens 

plantedække, samt betydningen af omlægning af græsarealer og etablering af insekt- og vildtvenlige 

tiltag (faunazoner) i forhold til randzonens effekt på udledning af næringsstoffer. Dette omfatter 

1. anbefaling til velegnede frøblandinger ved nyetablering af randzoner, herunder om der evt. skal 

stilles krav om en maksimal andel af kvælstoffikserende planter. 

2. belysning af, hvor ofte der kan tillades en omlægning og i givet fald hvad omlægning af græsarealer 

betyder for randzonens effekt. Omlægning af vedvarende græs i randzonen kan komme på tale, idet 

der i randzonelovens § 2, stk. 3 står, at ”ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte 

regler om, i hvilket omfang der kan ske omlægning af vedvarende græs”.  

3. vurdering af, hvilken betydning forskellige insekt- og vildtvenlige tiltag på de inderste 5 m af 

randzonen, dvs. længst væk fra vandløbenes kronekant, har for randzonens effekt. Dette som følge 

af at der fra flere sider er fremført et ønske om at kunne etablere faunazoner eller bi- og vildtvenlige 

tiltag i randzonerne, som således betyder at jorden skal bearbejdes med deraf følgende betydning 

for randzonens effekt. Her tænkes på tiltag som udsåning af bræmmer med udvalgte 

sentblomstrende arter, etablering af insektvold, barjordsstriber og/eller vegetationsstribe, slåning i 

striber, hvor vegetationen holdes tæt og lavt gennem hele sæsonen.  

Nedenfor gives en kort gennemgang/opsummering af randzoners miljømæssige effekter, efterfulgt af 

besvarelser af spørgsmålene ovenfor. 

 

Generelt om effekt af randzoner 

Fosfor 

Randzoner langs vandløb og omkring søer har primært til formål at reducere tabet af fosfor til 

vandmiljøet, som beskrevet i Schou et al. (2007), hvor det bl.a. er nævnt, at etablering af udyrkede 

randzoner ved foden af omdriftsarealer, der støder op til vandløb og søer vil reducere fosfortabet til 

overfladevand ved sedimentation af jordbundet fosfor, der mobiliseres fra de bagvedliggende marker 

via erosion og overfladeafstrømning. I det omfang bræmmen besidder ledig fosforbindingskapacitet, vil 

den også kunne tilbageholde opløst fosfor, der passerer gennem randzonen. Udyrkede randzoner vil 

over tid også medvirke til at reducere mobiliseringen af fosfor ved brinkerosion, især hvis der etableres 

trævegetation. 

Effekten på fosfor afhænger i høj grad af hældningen på det bagved liggende areal og hvad der dyrkes på 

disse arealer. Er der en lav hældning opnås ingen effekt på fosforudledningen af at etablere en randzone 

her. Ligeledes vil effekten være begrænset, hvis der selv på skrånende arealer dyrkes græs eller vårkorn, 

hvor stubmarken om efteråret vil reducere risikoen for afstrømning. Størst reduktion i 

fosforudledningen opnås derfor ved en målrettet placering af randzoner langs skrånende marker, som 
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anført i DMU/DJF-notat (2011), hvor det ligeledes er nævnt, at en differentieret bredde af randzonen 

afhængig af de lokale forhold vil være mere omkostningseffektivt end en standardbredde på 10 m.  

Den samlede effekt af at etablere 50.000 ha randzoner på i alt 70-250 ton P/år, som angivet i 

virkemiddelkatalog til brug for vandplanindsatsprogrammer (Miljøministeriet, 2010), vurderes at være 

overestimeret. Genberegninger med inddragelse af nyere forskningsresultater har vist, at effekten af 

randzoner i forhold til at reducere tab af fosfor er væsentligt lavere end hidtil skønnet. Tilbageholdelsen 

af fosfor er således nedjusteret til ca. 1/10 eller fra 70-250 ton P pr år til 6-38 ton pr. år (DMU/DJF-

notat, 2011). For at opnå denne effekt skal randzonerne høstes årligt og plantematerialet med dets 

indhold af fosfor fjernes. Resultaterne viser dog også, at en aktiv indsats i form af træplantning langs 

vandløb har væsentlig betydning for stabilisering af vandløbenes brinker, hvilket kan reducere tabet af 

fosfor ved brinkerosion. Eksempelvis er plantning og tilvækst af træer i randzonerne langs 10 procent af 

alle vandløb anslået til at medføre en yderligere reduktion i fosfortabet på 11-83 ton fosfor pr. år 

(DMU/DJF-notat, 2011), således at den samlede tilbageholdelse kan øges til 17-121 ton fosfor pr. år. 

Hvad angår effekten af randzoner på fosfortab via jorderosion og overfladisk afstrømning kan denne 

forventes allerede det første år efter randzonens etablering, hvorimod effekten i forhold til udvaskning 

først forventes opnået i fuldt omfang efter 10-30 år i takt med, at jordens fosforindhold udpines i 

forbindelse med årlig afhøstning af vegetation. Effekt på tab via brinkerosion opnås ligeledes først i 

fuldt omfang efter 10-30 år efterhånden som træer og buske vokser til.  

 

Kvælstof 

En kvælstofeffekt opnås kun, hvis randzoner etableres på dyrkede arealer i omdrift, dvs. anvendes til 

dyrkning af primært etårige afgrøder. Er arealet i forvejen udlagt med vedvarende græs eller på anden 

vis dyrkes ekstensivt opnås en lavere eller ingen effekt af at anlægge en randzone.  

Randzoner vil reducere N-udvaskningen når omdriftsarealer tages ud af produktion, dvs. ophør med 

gødskning og jordbearbejdning. Randzoner på en gennemsnitlig omdriftsjord vurderes at reducere 

udvaskningen med ca. 40-50 kg N/ha randzone. Der er forskel på effekten på sand- og lerjord, og 

udtagning af gennemsnitlig omdriftsjord på sand vurderes at reducere udvaskningen med 56-66 kg 

N/ha, mens effekten på lerjord vurderes at være 26-36 kg N/ha (Jørgensen, 2004). På lavbundsjord er 

forholdene langt mere variable end på højbundsjord, som følge af forskelle i dræningsgrad, 

mineraliseringspotentiale og hydrologiske forhold. Randzoner etableret på lavbundsjord, hvor der som 

følge af høj denitrifikation i forvejen kan være en lav udvaskning, vil ikke reducere udvaskningen 

væsentligt. Der vil maksimalt kunne opnås en effekt svarende til effekten af at etablere randzoner på 

højbundsjord, hvorved effekten kan variere fra 0 til ca. 60 kg N/ha. 

I virkemiddelkatalog for vandplanindsatsen (Miljøministeriet, 2010) er der taget udgangspunkt i effekt 

på 26-66 kg N/ha reduceret udvaskning fra rodzonen, som angivet i Jørgensen (2004) og en 

gennemsnitseffekt for alle jordtyper på ca. 50 kg N/ha er anvendt til at estimere den samlede effekt på 

landsplan. 

 

Diversitet i landskabet 

Udyrkede randzoner vil på langt sigt kunne øge naturindholdet i både vandløb og randzone, herunder 

fungere som spredningskorridorer i landskabet for dyr og planter. 

I forbindelse med høringssvar af 10. januar 2011 vedr. udkast til lov om randzoner skrev det daværende 

DMU følgende om randzoner som ny natur (markeret med kursiv): 
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Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at randzonerne skal udgøre 2/3 af målet for ny 

natur i Grøn Vækst. Det hedder videre i bemærkningerne, at ”denne nye natur vil skabe nye 

levesteder for vilde dyr og planter og vil være af stor betydning for biodiversiteten ved at give 

plante- og dyrearter forbedrede muligheder for at sprede sig. Samtidig gives der mulighed for 

at dyrke visse flerårige energiafgrøder. 

DMU’s savner en dokumentation for, at randzoner vil kunne bidrage med de markante 

naturmæssige forbedringer, som er nævnt i lovforslaget. Dette gælder særligt på de arealer, 

som påtænkes anvendt til energiafgrøder.  

Helt generelt mangler naturen plads i Danmark, og derfor vil en udvidelse af naturens råderum 

være positiv for biodiversiteten. Den natur, Danmark mangler i dag og som for alvor kan øge 

biodiversiteten, er gammel urørt skov, alle næringsfattige naturområder, herunder områder 

med naturlig hydrologi. Det betyder, at nøglen til aktivt at forbedre biodiversiteten i randzoner 

og vandløb vil være en udlægning, hvor der lokalt tages udgangspunkt i:  

 den eksisterende natur i nærheden,  

 næringsstofpåvirkningen,  

 næringsstofpuljen i jorden samt  

 vandløbets fysiske udformning.  

For at opnå positive effekter på biodiversiteten vil udlægningen af randzoner kunne kræve, at 

vandløbenes fysiske udformning ændres. Velfungerende overgangszoner mellem land og vand, 

hvor vandløbsbunden hæves, og der dermed skabes mulighed for at øge samspillet mellem land 

og vand, kan i høj grad være medvirkende til at sikre god økologisk tilstand i vandløb. Opvækst 

af træer langs små vandløb og grøfter vil, ud over at give en stabilisering af brinken, også 

mange steder være den rigtige løsning til at sikre en højere biodiversitet, fordi trævegetation 

bortskygger den høje og ensformige urtevegetation, der vokser frem, når der er mange 

næringsstoffer i jorden. Samtidig vil træer kunne bidrage til at øge den fysiske variation i 

vandløbet til glæde for vandløbets dyr, samt skærme vandløb for store temperaturudsving.   

Flere forhold tilsiger derfor, at en optimal effekt af randzoner kræver en lokal og differentieret 

tilgang, hvor randzonens bredde afstemmes med de mål, man ønsker at opnå. 

Vidensgrundlaget om naturværdien af tidligere omdriftsarealer, som udlægges med forskellige 

energiafgrøder, er meget sparsomt, herunder dokumentationen i forhold til at indvirke på 

biodiversiteten. 

Endelig skal DMU gøre opmærksom på, at det kommende overvågningsprogram NOVANA 

2011-15 ikke indeholder aktiviteter, der gør det muligt at følge naturudviklingen på de berørte 

arealer (med eller uden energiafgrøder). Såfremt man ønsker at kunne dokumentere 

udviklingen i randzonerne, skal der derfor opstilles et overvågningsprogram, som er målrettet 

dette. 

I tråd med ovenstående er det vurderingen, at såfremt der over tid skal kunne etablere sig en naturlig 

fauna og flora i disse randzoner og dermed ske en forøgelse af biodiversiteten er det nødvendigt, at 

 der sker en naturlig indvandring af planter og dyr (dvs. ingen udsåning), 

 områderne ikke omlægges,   

 have arealer i forskellige successionsstadier (fra lav åben vegetation til lukket krat og skov). 
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Ved opretholdelse af et åbent vegetationsdække med græsning eller høslæt skal plejen/driften såvidt 

muligt tilrettelægges, så der fjernes næringsstoffer fra arealerne (dvs. afslået materiale efter slåning skal 

fjernes fra arealet). 

 

Etablering og pleje af Grøn Vækst randzoner 

Mht. etablering og efterfølgende pleje af randzoner bør det overvejes nøje, af hensyn til 

administrationen af de i forvejen komplicerede regler, om der er behov for at udarbejde nye regler 

specielt for Grøn Vækst randzoner, eller om man med fordel kan tage udgangspunkt i eksisterende MVJ 

- ordninger, som netop har til formål at beskytte vandmiljøet ved at reducere udvaskningen af kvælstof 

og fosfor til vandmiljøet, samt reducere brugen af plantebeskyttelsesmidler. Formålet med disse 

ordninger er endvidere at beskytte og forbedre natur- og biotopforholdene på landbrugs- og 

naturarealer (Fødevare Erhverv, 2011). En af disse ordninger omhandler braklagte randzoner langs 

vandløb og søer og kunne derfor danne basis for reglerne for de kommende Grøn Vækst randzoner. 

FVM har ønsket en besvarelse i forhold til de forskellige tiltags indflydelse på næringsstoftabet, hvorfor 

der ikke i det følgende er foretaget en vurdering af de beskrevne tiltags indflydelse på biodiversiteten ift. 

ingen tiltag (som beskrevet ovenfor): 

1.  Frøblandinger ved nyetablering af randzoner 

Ved nyetablering af randzoner vurderer vi, at det mest velegnede valg er frøblandinger som indeholder 

græsarter, der er naturligt forekommende i den danske flora, og som derfor forventeligt vil giver et godt 

plantedække. Der tænkes især på engsvingel, rød svingel, engrapgræs og engrottehale (timothe). 

Anbefalet frøblanding nr. 24, 25, 26, 36 og 44 er permanente blandinger med disse arter og anvendes til 

forskellige dyrkningsforhold (se bilag 1: Anbefalede frøblandinger til græsmarker, 2012). Fordelen ved 

disse blandinger er, at de allerede er tilgængelige på markedet, at de består af en blanding af naturligt 

forekommende græsarter, hvoraf især de lidt stivere svingel-arter anses for at være velegnede til 

tilbageholdelse af materiale fra overfladeafstrømning (Benjamin Christen, pers. med.), og at de 

indeholder mellem 11 og 24% bælgplantefrø og dermed opfylder kravene til plantedække på MVJ-

arealer, hvor udsæden højest må bestå af 25% kvælstoffikserende planter.  En andel af bælgplanter på 

mindre end 25% vil under normale forhold ikke øge risikoen for N-udvaskning, idet græsserne vil 

optage størstedelen af det kvælstof, der måtte blive frigivet fra bælgplanterne.   

2.  Omlægning og dennes betydning for randzonens effekt 

For at opnå den fulde effekt af randzonen bør omlægning begrænses mest muligt og bør helst helt 

undlades. Den yderste del af randzonen bør ikke omlægges, idet træer og buske har væsentlig betydning 

for stabilisering af vandløbenes brinker, og dermed reducerer tabet af fosfor ved brinkerosion. 

Der kan imidlertid være behov for med mellemrum at omlægge den inderste del af randzonen, og som 

nævnt giver loven mulighed for at ministeren kan fastsætte regler om, i hvilket omfang der kan ske en 

omlægning. Omlægning kan være ønskelig bl.a. for at bekæmpe uønsket plantevækst, inden den tager 

overhånd, herunder træer og buske. Vi har ikke specifik viden vedr. effekt af omlægningshyppighed, 

men for at være på linje med den øvrige lovgivning, foreslås at ompløjning ikke sker hyppigere end med 

5 års mellemrum. Vi vælger at foreslå fem år, fordi dette tilsyneladende markerer overgangen mellem 

græs i omdrift og permanent græs, idet græs omlagt hyppigere end hvert 5. år er græs i omdrift og hvis 

det ligger mere end 5 år betragtes det som permanent græs.     

Det har ikke været muligt at finde undersøgelser, hvor ugødsket græs er omlagt til græs, men i en 

undersøgelse med slættet og afgræsset græs og kløvergræs målte Eriksen (2001) udvaskningen det 
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første, andet og tredje-fjerde år efter ompløjning. Det første år efter omlægning var udvaskningen ca. 12 

kg N efter slættet græs og 21-36 kg N efter afgræsset græs. Efter kløvergræs var udvaskningen 24-28 kg 

N uanset om det var slættet eller afgræsset. Dvs., ifølge disse forsøg er udvaskningen efter ompløjning af 

rent græs til slæt ca. det halve af udvaskningen efter afgræsset græs og kløvergræs (afgræsset og 

slættet). 

Baseret på en række ældre undersøgelser har Jørgensen (2004) vurderet nitratudvaskning fra udtaget 

landbrugsjord med vedvarende plantedække til i størrelsesordenen 10-20 kg N/ha, men samtidig 

anført, at størrelsen afhænger af tiden siden landbrugsudnyttelsens ophør, hvor udvaskningen få år 

efter udtagning kan være så lav som 1-9 kg N/ha.  I Grant et al. (2010) er udvaskningen fra naturarealer 

beregnet til i størrelsesordenen 5-10 kg N/ha, hvor den lave del af intervallet henviser til udvaskningen 

fra gammel natur og den høje del fra landbrugsjord omlagt til natur. Ovenstående estimater (Eriksen, 

2001; Jørgensen et al., 2004; Grant et al., 2010) indikerer, at udvaskningen sandsynligvis er lidt højere 

efter omlægning af gødsket græs (12-36 kg N/ha) end fra udtaget landbrugsjord med vedvarende 

plantedække (10-20 kg N/ha).  

Hvis ompløjningen dog kun finder sted med minimum 5 års mellemrum, og ompløjningen finder sted 

om foråret, hvor risikoen for udvaskning er mindst, og hvis der umiddelbart efter ompløjning igen sås 

græs, vurderes en eventuel merudvaskning at være så minimal, at den efter vores vurdering ikke bør 

give anledning til et eventuelt forbud mod ompløjning af den inderste del af randzonen. Selvom der ikke 

findes tilsvarende undersøgelser til dokumentation, vurderer vi at den samme konklusion er gældende 

for fosfor, da det antages, at fosfor mobiliseret ved ompløjning tilbageholdes i jordprofilet. 

3.  Effekt på udvaskning af næringsstoffer ved etablering af insekt- og vildtvenlige tiltag (faunazoner) 

på de inderste 5 m af randzonen 

Faunazoner placeres gerne som striber igennem den dyrkede mark og kan udformes som skitseret i 

bilag 2 (Gør markerne til gode levesteder for markvildtet, Videncentret for Landbrug, 2010). 

Spørgsmålet er om tiltag, beskrevet i bilag 2, hvis de etableres på de inderste 5 m af randzonen (længst 

væk fra vandløb eller sø), vil kunne have negative effekter på udledning af næringsstoffer. 

Barjordsstriber, maks. 2 m, holdes fri for plantevækst ved mekanisk hjælp, som vil kunne øge 

mineraliseringen/omsætningen af jordens pulje af organisk bundet kvælstof og fosfor. Dette kan give 

anledning til øget udvaskning, dog i lille omfang for fosfor. Hvis jordbearbejdningen foretages om 

foråret, hvor risikoen for nedsivning er mindst, og hvis barjordsstriben placeres i de inderste 2 m af 

randzonen, dvs. længst væk fra vandløbet eller søen, vurderes risikoen dog at være meget lille.  

Insektvolde á 1-2 m bredde etableres ved sammenpløjning af furer og tilsås med en græsblanding. 

Udover at udgøre egnede levesteder for mange insekter vil insektvolde kunne fungere som en fysisk 

barriere, og vil således reducere risikoen for overfladeafstrømning af næringsstoffer til vandmiljøet, hvis 

anlagt korrekt.  

Samlet set vurderes etablering af faunazoner ikke at øge risikoen for udledning af næringsstoffer, men 

vil, hvis der anlægges insektvolde, kunne medvirke til at reducere udledningen yderligere. 

 

Afsluttende bemærkninger 

Den største miljømæssige effekt af randzonerne opnås ved at udtage omdriftsarealer tæt på vandløb og 

søer, dvs. undlade spredning af gødning og pesticider, samt undlade årlig jordbearbejdning, som 

stimulerer omsætningen og frigivelsen af næringsstoffer. Hertil kommer effekten af sedimentation af 

næringsstofholdigt materiale. Tiltag i randzonen i form af insektvolde, barjordsstriber eller lign. har 
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minimal betydning for udledningen af næringsstoffer til vandløb eller sø. Med de rette betingelser 

(spontan indvandring, ingen omlægning, pleje m.m.) kan der endvidere opnås en naturmæssig gevinst, 

idet der i randzonerne på sigt kan etableres egnede levesteder for såvel flora som fauna.  

Som det fremgår af ovenstående generelle bemærkninger er det meget usikkert at angive en 

gennemsnitsværdi for hvilken effekt randzoner har på udledningen af næringsstoffer, idet det er helt 

afhængig af de lokale forhold, så som terrænhældning og dyrkningspraksis på stedet. Som følge af 

denne store usikkerhed er det derfor også yderst vanskeligt at kvantificere betydningen for 

næringsstofreduktion af forskellige tiltag i randzonen, f.eks. etablering af faunazoner og hyppighed af 

evt. ompløjning.  
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sildig raj-

græs

strand-

svingel T D T D T D T afg. slæt

Alm. god Middeltidlig 20 20 10 15 24 14 6 11 26-30

Alm. god Middeltidlig 21 25 20 20 10 10 15 22-26

Alm. god Middeltidlig 22 30 27 28 11 4 22-26

Alm. god Sildig 23 30 55 11 4 22-26

Alm./ varieret Sildig 24** 50 10 10 10 12 8 22-26

Tør Middeltidlig 25** 45 15 20 12 8 22-26

Fugtig Sildig 26** 18 16 26 10 10 12 8 22-26

Alm. god Tidlig 31 45 37 9 9 22-26

Alm. god Tidlig 32 45 30 25 22-26

Alm. god Middeltidlig 33 30 40 30 22-26

Alm. god Middeltidlig 35 27 35 25 13 22-26

permanente Fugtig/vareret Sildig 36** 50 15 10 10 5 10 22-26

Alm. god Middeltidlig 42 23 40 20 8 9 22-26

Alm. god Tidlig 43 40 22 25 13 22-26

permanente Meget fugtig Middeltidlig 44** 35 35 10 8 12 22-26

Alm. god Middeltidlig 45 50 32 9 9 26-30

Alm. god Middeltidlig 46 50 37 13 26-30

Alm. god Meget tidlig 49 40 40 14 6 26-30

Får Alm./varieret Sildig 52** 25 15 20 15 10 15 22-26

Får, tidlig afg. og slæt Alm. god Tidlig 53 25 30 10 10 5 5 5 10 22-26

Drægtige søer Alm./varieret Sildig 55** 50 15 25 10 30-34

Grise, farefold Alm./varieret Sildig 56** 30 60 10 30-34

Geder, afgræsning Alm. god Middeltidlig 58 15 24 20 8 5 8 20 22-26

Geder, slæt Alm. god Tidlig 59 20 20 15 7 11 27 22-26

Heste Alm./varieret Sildig 60 45 20 15 20 22-26

Heste Alm./varieret Sildig 61** 45 15 10 20 10 22-26

Heste Alm./varieret Sildig 62 25 25 10 10 10 10 10 22-26

*  = anbefalet udsædsmængde om foråret i ikke aggressiv dæksæd. I renbestand og om efteråret bør udsædsmængden hæves med ca. 20 pct.

** = blandinger med under 25 pct. bælgplanter (frøandel) som opfylder kravene til plantedække på  MVJ-arealer.
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Gør markerne til gode levesteder for markvildtet
...............................................................................................................................................
– Sådan kan tiltag for markvildtet etableres på de støtteberettigede marker

Derfor!
Lærken, haren og agerhønen er nogle af de dyr, 
der lever i og omkring dyrkede marker.  Arterne 
har gennem mange år været i støt tilbagegang, 
fordi de mangler føde, dækning og ynglesteder. 
Små tiltag, der giver variation i forhold til afgrø-
den, er et vigtigt supplement, der giver dyrene 
mulighed for at gennemføre deres livscyklus. Det-
te faktaark giver eksempler på enkelte tiltag, der 
er mulige at etablere på støtteberettigede arealer. 

Gode og enkelte tiltag
• Vildtstribe
• 2 meter barjordsstribe
• Insektvolde

Tiltagene kan etableres enkeltvis eller i kombina-
tion, men vær opmærksom på reglerne i Enkelt-
betalingsordningen.

Det gode eksempel - så lidt skal der til
Ved en kombination af vildtstriber, 2 meter bar-
jordsstriber og insektvolde giver det arter som 
agerhøns og harer og deres afkom føde i de pe-
rioder, hvor det ellers kniber. Samtidig får arterne 
gode rede-, skjule- og hvilesteder. Det gælder om 
at ændre strukturen og øge variationen i agerlan-
det. De enkelte tiltag kan forbinde eksisterende 
levesteder og virker hver for sig som ledelinier for 
såvel store som små dyr i naturen. 

Barjordsstriber
Effekt
Barjordsstriberne bruges af hønsefuglene til at 
støvbade (baleplads). På den måde holdes fjer-
dragten i orden. Både hønsefuglenes kyllinger og 
harekillinger har brug for bare pletter, hvor de 
kan tørre efter regnskyl. Desuden kan fuglene 
finde andre insekter og nye spirer på striberne. 

Regler 
Maks. 2 meter brede. Striben skal placeres yderst 
i marken. Hvis barjordsstriben ønskes midt i 
marken, skal marken opdeles. Kan ved mekanisk 
hjælp holdes fri for plantevækst.

Barjordsstriber må ikke etableres inden for 5 
meter fra søer, åbne vandløb, kystlinjer, samt be-
skyttede fortidsminder. 

Insektvolde
Effekt
Insektvoldene skaber med sin opbygning særligt 
gode levesteder for mange insekter, heriblandt 
også mange nytteinsekter, der kan begrænse en 
opformering af bladlus. Bl.a. agerhønsenes kyllin-
ger er helt afhængige af store mængder insekter 
for at overleve. En anden vigtig funktion er, at in-
sektvoldene er gode som rede-, yngle- og raste-
område for hønsefugle og andre agerlandsfugle. 

Opbygning
1½ -2 m bredde og ½ m høj. Etableres ved sam-
menpløjning af furer og tilsås overvejende med 
tuedannende græsser. Insektvolden bør ikke slås, 
da målet netop er at få en biotop med gamle 
græsser, der giver skjul for insekter og markvildt. 
Undgå skarp furekant, der kan være en barriere 
for kyllinger og biller. 

Placering
Hvor det passer ind i markdriften. Giver størst 
effekt ved placering midt på store markflader og 
hvor der kommer mest mulig sol på volden. 

Regler
Må ikke være højere og bredere, end de kan plø-
jes væk igen. Kan etableres hele året.

Ved at kombinere tiltag opnår man større effekt.

Vildtstribe

Barjords-

stribe

Kortklippet 

græsstribe

Markkantsstribe
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Midtmarksstribe være forskellige formål med striberne afhængig 
af, hvordan de etableres.

Regler
Op til 6 m bredde – kan også være mindre. Op-
lagt tilpasset såmaskinen. Striberne kan f.eks. 
bruges til at arrondere skæve markkanter og må 
placeres overalt i marken.

Striberne må maks. udgøre 10 % af marken. Der 
skal være min. 6 m imellem striberne. Permanen-
te afgrøder som elefantgræs, rørgræs, buske og 
træer må ikke indgå i striben, der maks. må have 
en levetid på 4 år.

Striberne kan etableres på både udyrkede og dyr-
kede marker, samt på arealer med omdriftsgræs, 
men ikke på arealer med permanente afgrøder og 
permanent græs. 

Vildtstriben indgår som en del af den mark, den 
er etableret i, og skal derfor ikke indtegnes se-
parat på markkortet. Vildtstriben må gødes og 
sprøjtes som den øvrige del af marken, men vær 
opmærksom på gødningsreglerne. (Se afsnit 
herom). Hvis striben etableres på udyrkede mar-
ker, må de ikke sprøjtes og gødes. Striberne skal 
etableres mellem den 15. april og 31. maj eller 
mellem den 1. og 30. september. 

Opsummering af gødnings- og EB-regler 
Vildtstriber, insektvolde og 2 meter barjordsstri-
ber har ingen gødningskvote, hverken på dyrkede 
eller udyrkede marker. På dyrkede marker må der 
gødes med afgiftsbelagt gødning. Til beregning af 
gødningskvoten kan der laves en N-korrektion i 
gødningsplanen, hvor arealer med vildttiltag fra-
trækkes gødningskvoten. Vildttiltag på udyrkede 
arealer (afgrødekode 310) må ikke gødes. 

Undlad sprøjtning i kanten af marken
Sprøjtefrie randzoner i sig selv eller langs de be-
skrevne biotoper giver et større fødegrundlag for 
insekter og dermed fuglevildtet. Kombineres den 
sprøjtefrie kant med nedsat gødskning og evt. 
tyndere såning, bliver der skabt et ideelt levested 
for agerlandsfugle og insekter.      
 

               Faktaark nr. 1. 2010 

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet

Foto: Niels Søndergaard Foto: Niels Søndergaard Foto: Des Purdy

I midtmarken har tiltagene en stor effekt, da de 
bryder de store markflader. I midtmarken må 
der ikke anlægges barjordsstriber, men gerne 
insektvolde og vildtstriber.

Vildtstriber
Effekt
I vildtstriberne er der basis for en god frøproduk-
tion til agerlandets fugle. Enårig ukrudt, isåede 
blomsterblandinger og gammelt græs i striberne 
tiltrækker store mængder insekter – insekter som 
også giver et godt fødegrundlag for mange dyr og 
deres afkom. En kortslået græsstribe giver grønt-
føde til harer og hjortevildt. Græsbræmmer med 
langt gammelt græs giver redeskjul, læ- og over-
vintringssted.

Etablering
Etableres enten fra spildfrø i stubben fra tidligere 
afgrøder eller ved tilsåning af arealet med en 
bi- og vildtvenlige frøblanding. Ved lav udsæds-
mængde er der god basis for opvækst af 1-årige 
plantearter, der udgør et vigtigt fødegrundlag for 
flere dyrearter. 

Striberne kan etableres på mange måder, men 
det er optimalt at så tyndt og med striberne få 
skabt variation i forhold til markfladen. Der kan 

Vildtstribe

Insektvold
Kortklippet 

græsstribe




