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1 Sammenfatning 

En biotopplan er en plan, der har til formål at medvirke til at etablere nye og 
/eller forbedre eksisterende biotoper for at skabe forbedringer for naturind-
holdet på en ejendom, hvor udsætning af agerhøne og fasan foregår. Planen 
sættes i værk på de dyrkede arealer, hvor antallet af biotoper er lavt. Ord-
ningen trådte i kraft i 2010, hvor omkring 260 ejendomme tilsluttede sig 
ordningen ved at indsende biotopplaner til Naturstyrelsen. 

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi under Aarhus Universitet har 
været ansvarlig for at gennemgå et udvalg af de gennemførte biotopplantil-
tag med henblik på at vurdere deres naturforbedrende virkning. Resultater-
ne i denne rapport bygger på en monitering af 12 udvalgte biotopplanejen-
domme fordelt i Jylland, på Fyn og Sjælland med omliggende øer i hhv. 2010 
og 2012. 

Resultaterne af DCE’s monitering af de udvalgte biotopplanejendomme vi-
ser følgende om spørgsmålet om biotopplanerne har været med til at skabe - 
eller kan skabe - forbedringer for naturindholdet: 

• Det nuværende koncept for biotopplaner er et brugbart forvaltningsred-
skab til at skabe mere rum for naturindholdet ved at øge antallet af og 
forbedre biotoperne for dyr, svampe og planter på dyrkningsfladerne. 

• Alle de undersøgte biotopplantiltag er med til at skabe og forøge variati-
onen for naturindholdet i det eksisterende, ensartede landbrugsland. Til-
tagenes effekt øges, når de anlægges i kombination med og/eller etable-
res i samspil med de eksisterende naturområder på ejendommen. 

• Indførelsen af biotopplaner er et positivt skridt for lokalt at bremse den 
negative udvikling for naturindholdet i det dyrkede land, også selv om 
det samlede biotopplanareal udgør en beskeden del af det samlede land-
brugsland. 

• De mest anvendte tiltag er insektvolde, barjordsstriber, græsstriber og 
sprøjte- og gødningsfri randzoner, kombinationer af disse indbyrdes eller 
sammen med vildtstriber og vildtplantninger. 

DCE’s monitering viser endvidere: 

• På de udvalgte biotopplanejendomme findes der biotoper og naturfor-
hold, som yderligere kunne anmeldes og bidrage med point, dvs. bedrif-
terne pointmæssigt i betydeligt omfang overstiger det obligatoriske krav 
om 100 point. 

• Hvis der ikke foretages forårsjordbehandling og reetablering af vegetati-
onsdækket eller gives mulighed for fremspiring af den lokale frøpulje, 
bliver vegetationen efter det andet dyrkningsår mere ensartet og mindre 
artsrig, ofte domineret af græsarter og andre arter med dybdegående 
rodsystemer, hvilket hæmmer den positive effekt af de pågældende til-
tag.  

• Der er endnu ikke konstateret spredning af udsåede, eksotiske plantear-
ter fra vildtstriber til naturlige biotoper med undtagelse af almindelig 
hanespore. 

• To invasive arter er blevet registreret på flere biotopplanejendomme, 
nemlig den 1-årige canadisk bakkestjerne og den flerårige rød hestehov, 
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hvor især rød hestehov lokalt kan være et invasivt problem. Begge arter 
er blevet registreret i Danmark inden iværksættelsen af biotopplanerne. 

• Der savnes vidensopbygning om de dyrkningsmæssige anvisninger, når 
det gælder valg og etablering af de forskellige biotopplantiltag, og hvor-
dan der opnås optimal natureffekt. 

• Antallet af biotopplantiltag kan reduceres og derved forenkles, da ud-
gangspunktet i 2006 - EU’s braklægningsordning - er 0-stillet. 

• Mulighederne for at indarbejde biotopplanerne i markstyringssystemet 
og udarbejde et forvaltningskodeks for naturindhold og vildtvenlige bio-
toper, der kan indgå i ejendommens driftsplanlægning, kan med fordel 
undersøges. 
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2 Indledning 

Omkring 62 %1 af det danske landareal indgår direkte i den landbrugsmæs-
sige drift. Det sker i form af marker, der jordbehandles, tilsås med afgrøder, 
der høstes ved modenhed, eller ved udlægning til permanente græsarealer, 
der primært anvendes som fødegrundlag for græssende husdyr. Arealfor-
valtningen og driftsformerne medfører og har medført, at nutidens land-
brugsarealer rummer højproduktive, afgrøder i monokulturer på store, ofte 
ensartede dyrkningsflader. 

Biologisk set har mange landbrugsarealer et lavt naturindhold, da nutidens 
produktionsformer ikke levner megen plads til biodiversiteten. I mange til-
fælde er biodiversiteten ligefrem en konkurrerende faktor for landbrugets 
afgrøder om lys, økologisk rum og ressourcer, og landbruget har derfor ud-
viklet metoder til at begrænse biodiversitet og naturindhold på dyrknings-
flader. 

Biodiversiteten er derfor marginaliseret til at udfolde sig i udyrkede lommer 
og hjørner af de dyrkede arealer, småbiotoper og restarealer, som det ikke 
lønner sig at tage under plov, eller som på grund af manglende rentabilitet 
er taget ud af drift. Et incitament for at fremme naturindholdet på dyrk-
ningsfladerne er jagtinteresser, idet der på mange ejendomme er en stor 
økonomisk interesse i at udsætte fugle, i første række agerhøns og fasaner, i 
jagtligt øjemed. 

Det er således tre forskellige indgange til anvendelsen af landbrugsarealer-
ne, der står over for hinanden, nemlig 1. den agronomiske, 2. de jagtmæssige 
interesser og 3. hensynet til naturindholdet. Denne rapport omhandler vur-
deringer af betydningen for naturindholdet af de biotopplantiltag, som er 
blevet gennemført på dyrkningsfladerne på et udvalg af de ejendomme, der 
har tilsluttet sig Miljøministeriets biotopplanordning. 

                                                           
1 Tal fra 2008 ifølge Danmarks Statistik. 
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3 Formål, opgave og baggrund 

3.1 Formålet med biotopplaner 
En biotopplan skal medvirke til at etablere nye og/eller forbedre eksisteren-
de biotoper for at skabe forbedringer for naturindholdet på en ejendom, 
hvor udsætning af agerhøne og fasan foregår. Dette opnås ved at skabe mere 
plads til dyre-, svampe- og plantelivet ved at forbedre naturindholdet på 
flest mulige små, vildtvenlige biotoper, der er placeret i og mellem marker-
ne. Der skal samtidig, så vidt det er muligt, skabes sammenhæn-
ge/spredningsveje mellem forskellige leve- og ynglesteder for at øge om-
fang og forbedre kvalitet af vildtlevende fugles og pattedyrs levesteder, her-
under livsvilkårene for naturindholdet som helhed. 

De første og basale betingelser for øget naturindhold på et biotopplanareal 
er udvikling af et artsrigt, lysåbent vegetationsdække, som danner det første 
led i fødekæden for den lavere fauna. Det sker mest hensigtsmæssigt ved at 
understøtte de naturelementer, der findes på biotopplanejendommen i for-
vejen. I praksis vil det oftest være i markernes randzoner og langs linjefor-
mede biotoper som levende hegn, diger, skel og grøfter samt omkring areel-
le småbiotoper som moser og søer. 

3.2 DCE’s opgave 
DCE havde ansvaret for at monitere de gennemførte biotopplantiltag med 
henblik på at vurdere deres generelle naturforbedrende virkning ad to om-
gange i to forskellige år. 

Ved tilfældig udtrækning blev der udvalgt 12 biotopplanejendomme bland 
ca. 260 anmeldte ejendomme. De 12 biotopplanejendomme var fordelt med 
fire i Jylland, tre på Fyn og fem på Sjælland med omliggende øer. 

3.3 Definitioner 
I det følgende gennemgås definitioner på en række begreber, der er centrale 
for forståelsen og anvendelsen af biotopplaner. De første syv er defineret i 
bekendtgørelsen, mens de resterende definitioner er formuleret af DCE. 

Biotop: Levested for planter, svampe og dyr. 

Biotopplan: Plan, hvis formål er at medvirke til at etablere nye og/eller for-
bedre eksisterende biotoper, for herved at øge omfanget og forbedre kvalite-
ten af vildtlevende fugles og pattedyrs levesteder, herunder livsvilkårene for 
det hjemmehørende plante- og dyreliv på landbrugsarealerne.  

Biotopplanejendom: Den ejendom/de ejendomme/det areal/de arealer, 
der indgår ved beregningen af det tilladte antal udsatte agerhøns og fasaner. 
Arealerne skal være sammenhængende. 

Ejendom: Sammenhængende arealer med samme ejer. 
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Biotopplanareal: De arealer, som en biotopplan angiver forbedringer for, og 
kan omfatte brak og udyrkede landbrugsarealer, non food lavskov, samt 
udyrkede bræmmer, der indgår i brak eller MVJ2-randzoner.  

Biotopforbedring: En pleje af eksisterende biotoper eller øgning af antallet 
af biotoper på de dyrkede arealer på biotopplanejendommen og dermed en 
mulighed for øgning af den naturlige artsdiversitet. 

Brak/udyrket areal: Hvor der er angivet tiltag, som medfører ændringer i 
brak og/eller brak/udyrkede arealer, skal man forstå brak efter de hidtil 
gældende forpligtelser til at braklægge min. 8 % af det samlede støtteberetti-
gede landbrugsareal i 2007, eksklusive permanent græs. Udyrkede land-
brugsarealer skal forstås efter de gældende regler i enkeltbetalingsordnin-
gen, det vil sige som arealer, hvor der ikke er nogen form for produktion, og 
hvor betingelserne for GLM3 er opfyldt. Udyrkede arealer skal under norma-
le vejrforhold være dyrkbare.  

Primære tiltag: Gennemføres ved etablering af tiltag på arealer, der lå inden 
for begrænsningerne i de indtil 2007 gældende braklægningsregler. 

Alternative tiltag: Gennemføres ved etablering af tiltag eller biotopforbed-
ringer uden for braklagte arealer. 

En biotopplan anses for gennemført: Det tidligste tidspunkt, hvor de tiltag, 
biotopplanen angiver, er gennemført i på landbrugsarealet, dvs. tiltagene 
har eller kan have en reel betydning for naturindholdet.  

Hjemmehørende eller naturligt forekommende art: En art, der af egen kraft 
er indvandret til Danmark, som dermed bliver en del af artens naturlige ud-
bredelsesområde. 

Eksotisk art: En art, der er udbredt under andre himmelstrøg og som følge 
af human aktivitet er kommet til Danmark. Det kan ske enten aktivt ved ind-
førsel, hvor mennesket bevidst har indført arter som f.eks. kornarterne og 
mange nåletræer, eller passivt ved indslæbning, hvor arten tilfældigt er 
kommet til Danmark f.eks. som følge af transporter af husdyr og gods med 
skib, tog, lastbil eller fly fra andre verdensdele. Nogle eksoter har været i 
stand til at naturaliserer sig i den danske natur, dvs. de er i stand til at over-
leve og reproducere sig selv. Eksempler herpå er valmuearterne, kornblomst 
og gul okseøje. 

Invasiv art: Eksotiske plante-, svampe- og dyrearter, der af mennesket er 
blevet flyttet fra en del af verden til en anden og her påvirker hjemmehøren-
de arter negativt. 

3.4 Udførelse 
Reglerne om udarbejdelse af biotopplaner var koblet til de tidligere regler 
om braklægning (8 % brakforpligtelse). Det var endvidere muligt at inddra-
ge øvrige naturarealer uden for almindelig omdrift i biotopplanen som eksi-
sterende levende hegn, skovbryn, vandhuller m.v. 

                                                           
2 Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger 
3 GLM står for god landbrugs- og miljømæssig stand og dækker over en ordning til støtte til drift af udyrkede arealer. 
Der kan læses mere på: http://eb.ferv.fvm.dk/glm-krav.aspx?ID=44747. 
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Efter brakforpligtelsens 0-stilling i 2008 var udgangspunktet, at der fortsat 
skulle være tale om en 8 % udtagelse ved definition og beregning af biotop-
planarealerne, hvorfor planerne skulle udarbejdes for andre 8 % af ejen-
dommens arealer. Ved beregningen og dermed fastlæggelse af antallet af 
hektar på ejendommen indgik alle fysisk sammenhængende arealer bortset 
fra søer med åbne vandflader over 1 ha. 

Efter Miljøministerens bekendtgørelse er der indført et pointsystem for at 
gøre udmøntningen af biotopplantiltagene operationel. Når minimum 100 
points opnås, gives tilladelse til udsætning af op til 7 agerhøns eller fasaner 
per ha på biotopplanejendommene. Man kan frit vælge mellem forskellige 
typer af tiltag såvel primære som alternative for at opfylde kravene til en bi-
otopplan. Hovedsagen er, at man kommer op på minimum 100 point ved 
udfyldelsen af biotopplanskemaet (bilag 1).  

Samtidig med biotopplanens gennemførelse kan antallet af udsætningsfugle 
beregnes; det sker på grundlag af biotopplanarealet. 

3.5 Biotopplantiltag 
De fleste landbrugsejendomme har et varierende indhold af naturgivne be-
tingelser, og derfor er der forskellige behov for natur- og vildtvenlige tiltag. 
Valget af konkrete tiltag foretages ud fra kendskab til ejendommens eksiste-
rende småbiotoper. Valget af hensigtsmæssige biotopplantiltag og valg af 
gunstig placering på ejendommen er en grundlæggende forudsætning for, at 
biotopplantiltagene kan bidrage til en reel naturforbedring. De skal etableres 
på dyrkningsarealer, hvor forholdene ofte er dynamiske på grund af årligt 
skifte mellem afgrøder og en i reglen høj næringspulje i jorden. Det medfø-
rer en række agronomiske udfordringer ved etablering og pleje af de forskel-
lige tiltag for at opnå den tilsigtede vegetationssammensætning med hensyn 
til artsdiversitet og lysåben struktur i tiltagene.  

Ifølge bekendtgørelsen kan lodsejeren vælge mellem 23 pointgivende bio-
topplantiltag, hvoraf de to er kombinationstiltag (Tabel 3.1, bilag 2). Beskri-
velserne af deres biologiske funktioner er baseret på Naturstyrelsens vejled-
ning om ’God skik for etablering af biotopplantiltag’, der kan findes på: 
http://www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/C1B6B7ED-5FD6-4FD6-
A4A7-B90D3FD3181D/121787/biotop.pdf. 

Ud over denne vejledning findes der ikke faktuelle, vidensbaserede dyrk-
ningsvejledninger for biotopplantiltag, men regler for hvornår tiltagene skal 
være til stede på ejendommen. Etableringen af tiltag sker oftest i forbindelse 
med de øvrige forårsaktiviteter og med den samme maskinelle teknik. Bio-
topplantiltag, der etableres i marker, kræver som udgangspunkt de samme 
vilkår som ved afgrødeetablering dvs. et veltilberedt såbed. Der anvendes 
ikke gødning og pesticider på biotoparealer, og der tilstræbes lave udsæds-
mængder for at opnå en lysåben struktur i en artsrig vegetation. 

Når et biotopplantiltag er etableret om foråret, går der en periode ind i 
vækstsæsonen, før plantedækket er udviklet og blomstringen starter, dvs. 
der er en responsperiode, før tiltaget opnår en biologisk gunstig referencetil-
stand. Fremspiringen af den udsåede frøblanding og fra den naturlige 
frøpulje afhænger af jordbonitet og såbedets beskaffenhed. Såning af 
frøblandinger med stor variation af frøstørrelser kan ofte medføre, at de 
mindste frø sås for dybt og ikke spirer. 
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Biotopplantiltagene skal spredes mest muligt på ejendommen, således at 
placeringen sker under nødvendig hensyntagen til mikroklima (sol- og 
læforhold osv.) og enten danner spredningsveje mellem eksisterende leve-
steder for vildtet, naturområder og -elementer eller understøtter disse f.eks. 
ved placering i forbindelse med levende hegn, skovbryn, markskel, vandløb, 
vådområder etc.  

Tabel 3.1. De 23 pointgivende biotopplantiltag. 

Nr. Navn på tiltag Formål 

1 Spredning af brak/udyrkede land-

brugsarealer - fra 40 % 

Skabe mange, små vildtvenlige biotoper og dermed at forøge randeffekten 

2 Omlægning af mindst 20 % af 

brak/udyrkede landbrugsarealer i 

3-årig omdrift 

Fastholde et lysåbent, artsrigt plantedække domineret af enårige arter spiret frem fra 

den naturlige frøpulje 

3 Udsåning af vildt- og bivenlige arter 

- min. 10 % 

Øge artsdiversiteten 

4 Vildtstriber 3-6 meter i 

brak/udyrkede landbrugsarealer 

Opretholde en lysåben vegetationstilstand eksponeret for lys og varme 

5 Barjordsstriber i brak/udyrkede 

landbrugsarealer 

Skabe vegetationsfrie spredningsveje i et tæt, køligt, fugtigt og ufremkommeligt 

vegetationsdække 

6 Slåning af striber i brak/udyrkede 

landbrugsarealer 

Åbne et tæt vegetationsdække for at give lys, varme og fremkommelighed for vildtet 

7 Insektvolde i brak/udyrkede land-

brugsarealer 

Skabe biotoper med voldstruktur med forskel i lys- og temperaturforhold på de to 

sider af volden 

8 Midtmarksbrak/-udyrkede land-

brugsarealer 

Skabe flere levesteder for planter, svampe og dyr 

9 Smalle brak-/udyrkede striber 

langs naturelementer 

Skabe en bufferzone til andre vildtvenlige biotoper 

10 Vildtstriber 3-6 meter Skabe midlertidige natur- og vildtvenlige biotoper, der samtidig skaber variation på 

ensartede dyrkningsflader 

11 Vildtvenligt areal Identisk med tiltag 10 

12 Sprøjte- og gødningsfri randzoner, 

min. 6 m 

Skabe nye og gode levesteder for den hjemmehørende flora og dermed et naturind-

hold i ranzonerne omkring de dyrkede marker 

13 Græsbræmmer som fodpose, 2 

meter 

Skabe yngle- og levesteder for jordrugende fugle, små pattedyr og overvintrende 

insekter 

14 Barjordsstriber eller tætslåede 

græsstriber langs natur, 1-2 m 

Identisk med tiltag 5 og tiltag 20 

15 Insektvolde Identisk med tiltag 7 

16 Kombinationstiltag – 3 af tiltagene 

10 og 12-15 samlet  

Opnå en øget effekt ved at kombinere flere tiltag 

17 Kombinationstiltag – som 16, men 

placeret som tiltag 8 (midtmark) 

Opnå en øget effekt ved at kombinere flere tiltag 

18 Etablering og pleje/vedligeholdelse 

af træ- og buskbevoksninger 

Skabe flere biotoper med blandet løvtræ- og buskbevoksninger og opretholde varige 

stedfaste biotoper 

19 Etablering og pleje/vedligeholdelse 

af levende hegn og diger 

Skabe flere løvtræshegn og lysåbne diger for at sikre bevarelse og løbende pleje af 

de levende hegn 

20 Slåning af græsstriber 1-6 meter Åbne et tæt vegetationsdække for at skaffe lys og varme 

21 Genåbning af rørlagte grøfter Reetablering af oprindelige vandførende kanaler m.v., således at rørene fjernes og 

vandet igen frilægges. 

22 Søer Forbedre og forøge adgangen til vand for vildtet og forbedre variationen i plante-

dækket 

23 Etablering af skov Skabe flere biotoper til gavn for den biologiske mangfoldighed 
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I lighed med gunstig placering af et tiltag er det vigtigt, at det arealmæssige 
volumen, der afsættes til biotopplanformål, udnyttes fuldt ud. Eksempelvis 
vil en smal fodpose langs et løvtræshegn have en stor værdi som ynglehabi-
tat for det åbne lands pattedyr og fugle, ligesom en lysåben, blomstrende ur-
testribe vil være af stor værdi for bestøvende insekter. I modsætning hertil 
vil volumen af et isoleret biotopplantiltag uden sammenhæng med andre til-
tag og/eller øvrige naturelementer på ejendommen ikke fungere optimalt. 

I biotopplanerne er der mulighed for at vælge mellem en vifte af natur-
fremmende tiltag både til dyrkede marker og til eksisterende småbiotoper, 
hvor det i forhold til tiltag 23 gælder det både pleje af eksisterende og ny-
etablering af beplantninger. Det er derfor hensigtsmæssigt at opdele bioto-
perne i to kategorier: a) stedfaste biotoper, der igen kan inddeles efter deres 
form, og som udgør ejendommens naturindhold f.eks. i form af remiser, le-
vende hegn, diger, skel, grøfter osv. og b) midlertidige biotoper i marker, 
som udlægges for en kortere periode på 1-3 år (Tabel 3.2). 

 
De midlertidige biotoptiltag stiller krav til dyrkningsforholdene i marken og 
kan udlægges i mange forskellige varianter, og de kan kombineres på for-
skellig måde. Der findes ikke en fællesnævner for de mest hensigtsmæssige 
tiltag, men oftest vil der kunne opnås en gunstig natureffekt, hvis tiltaget 
understøtter eksisterende naturelementer. 

Flere af tiltagene kan kombineres, f.eks. barjordstriber, insektvolde og slåede 
græsstriber (Figur 3.1). Det samme gælder visse tiltag, der med fordel kan 
laves på det samme areal. En sådan sammenhæng gavner naturindholdet, 
hvorfor der er kombinationstiltag, der præmierer en sådan sammenhæng 
mellem tiltagene. 

Velvalgte biotopplantiltag, som er gunstigt placeret i dyrkningslandskabet, 
kan forbedre naturindholdet på flere måder ved at (Figur 3.1): 
• Skabe kontrast til ensartede dyrkningsflader, 
• Skabe plads til lysåbne arealer, hvor bredbladede urter har udfoldelses-

muligheder, 
• Skabe øget artsdiversitet ved udsåning af artsrige, enårige frøblandinger, 

der yder nektar og frø, 
• Skabe plads til reproduktion fra den naturlige frøpulje, 
• Skabe nye levesteder for den lavere fauna, padder og krybdyr,  
• Generere nye fødekæder for insekter og fuglevildt, 
• Genskabe egnede og spredte fourageringsbiotoper med let tilgængelig 

føde, 
• Genskabe netværk af vildtvenlige spredningskorridorer,  
• Genskabe et netværk af egnede dæknings- og ynglebiotoper i dyrknings-

landskabet, og 
• Genskabe biotoper, som øger den strukturelle variation i og mellem marker. 

Tabel 3.2. Eksempler på biotoper i det åbne, dyrkede land. 

Stedfaste biotoper Midlertidige biotoper 

Areelle Lineære  

Lysåbne tørre biotoper Vejkanter Barjordstriber 

Lysåbne fugtige-våde biotoper Levende hegn Græsstriber 

Lysåbne vandækkede biotoper Markskel, tørre grøfter mv. Insektvolde 

Træbevoksede tørre biotoper Vandløb og grøfter Braklagte arealer 

Træbevoksede våde biotoper  Vildtstriber 
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Vedrørende pleje af græsstriber og barjordsstriber spiller både redskaber og 
tidsintervaller en stor rolle. Under gode vækstbetingelser om sommeren skal 
slåningen af græsstriber foretages hyppigt med 3 ugers interval. Barjords-
striber kultiveres om foråret, eventuelt midsommer og efterår. En moderat 
vækst af bredbladede arter fremmer natureffekten i barjordsstriben. 

3.6 Valg af plantearter 
Ud fra et biologisk synspunkt kan agerlandets organismer deles i to hoved-
typer, nemlig de biotopbundne arter som markens vilde plantearter og de 
landskabsbundne arter, som er de mobile dyrearter med store pladskrav 
som fugle, pattedyr, padder og insekter (Ejrnæs 2000). For disse faunagrup-
per består levestederne af flere biotoper, f.eks. både agerjord og udyrkede 
arealer. Disse arter stiller visse krav til fødesøgning, ynglebiotop, vinterskjul 
osv., men er ofte mindre specialiserede i forhold til valget af levested end de 
biotopbundne arter. 

I den forbindelse er det også vigtigt at skelne mellem de temporære tiltag, 
som skal omlægges årlig eller med års mellemrum, og de varige tiltag, som 
diger, volde og levende hegn. I både de temporære og varige tiltag er arts-
ammensætning og beskaffenhed af plantedækket et vigtigt element for de 
enkelte biotopplantiltags udformning og funktion, da de fleste tiltag direkte 
eller indirekte omfatter vegetationsdækket. Det er derfor vigtigt at foretage 
de rigtige valg af plantearter i forhold til de planlagte tiltag, jordbundsfor-
hold og tiltagenes placering på biotopplanejendommene. Udformningen 
spænder fra de vegetationsfattige barjordsstriber over forskellige former for 
enårige og flerårige udsåninger til permanente, slåede græsstriber og insekt-
volde samt til flerårige beplantninger i form af levende hegn og skov. Der er 
således en række egenskaber, der karakteriserer de planter, der anbefales 
ved planlægningen af tiltagenes udførelse, og som forekommer i biotop-
planejendommenes frøpuljer. 

Figur 3.1. Midtmarksstribe med 
kombination af tiltag i form af en 
insektvold tilsået med tueformede 
græsser omgivet af en vildtstribe 
med udsåning af enårige bi- og 
vildtvenlige arter til venstre og en 
græsstribe til højre. Foto: Peter 
Wind. 
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Tiltagenes funktion er blandt andet at opbygge en føderessource, at give 
mulighed for at etablere ynglesteder for jordrugende fugle og pattedyr samt 
at skabe muligheder for dækning og skjul mod rovvildt for det vilde dyreliv 
både inden for og uden for dyrkningssæsonen. Den samlede effekt af bio-
topplantiltagene er, hvis de udføres og behandles efter forskrifterne, at de på 
en relativ beskeden plads skaber variation i landbrugslandskabet og dermed 
bidrager til øget biologisk mangfoldighed. Derfor er valget af plantearter es-
sentielt og bærende for de enkelte tiltags udformning og funktion, da de en-
kelte arter har hver deres karakteristik med hensyn til livsvarighed og 
vækstform. 

Ved udsåning af vildtstriber og -agre er der forskellige plantearter, der er 
velegnede til at tilgodese faunaen ved at generere føderessourcer, læ, dæk-
ning og skjul. Det er eksempelvis arter, der har et højt næringsindhold og 
dermed foderværdi for de vildtlevende dyr, idet planterne opmagasinerer 
næring i de underjordiske organer, i stænglerne og i bladene som roe, tur-
nips, fodermarvkål, boghvede og cikorie (Figur 3.2 og 3.3). Det drejer sig og-
så om arter, der producerer næringsrige frugter og frø som solsikke, almin-
delig hør, boghvede og kornarterne. Flere arter er vinterfaste og fungerer 
som fødemagasin over det meste af vækstsæsonen og endda i vintermåne-
derne. 

 

 

Figur 3.2. Nektarproducerende arter.  Honningurt øverst tv., cikorie (afbidt af vildt) øverst th., almindelig boghvede nederst tv. 
og almindelig hør nederst th. Fotos: Peter Wind. 
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Mange enårige plantearter karakteriseres ved at vokse lodret i vejret og efter 
løvfald at danne stive, oprette vinterstandere, hvor frugter og frø ofte bliver 
siddende længe, indtil de vindslyngsspredes f.eks. i forbindelse med kraftig 
blæst. Andre enårige grener sig kraftigt fra stængelbasis og fungerer på den 
måde som minibuske. Hvis minibuskene samtidig er vinterfaste, kan de 
sammen med de oprette vinterstandere give de vilde dyr dækning, læ og 
skjul det meste af året. 

Flere af plantearterne har stor nytteværdi, idet de producerer nektar og pol-
len til gavn for bier og andre insekter, der tiltrækkes af denne produktion. 
En række arter karakteriseres som biplanter netop på grund af den rigelige 
nektarproduktion. Ved en varieret sammensætning af arter, der blomstre 
gennem vækstsæsonen, kan de nektarsamlende insekter sikres en fødekilde 
det meste af året. Af enårige biplanter med lang blomstringstid og god nek-
tarproduktion, der indgår i de gængse frøblandinger, kan nævnes alminde-
lig boghvede, hjulkrone, honningurt, almindelig hør, raps og gul sennep (Fi-
gur 3.2). 

En række plantearter har den egenskab, at de i samarbejde med nitrogenfik-
serende bakterier lagrer kvælstof i form af proteiner i plantedelene og især i 
frugter og frø. De er ofte også i stand til at forøge mængden af tilgængeligt 
kvælstof i jorden, forhindre udvaskning fra jordbunden, forbedre jord-
bundsstrukturen og konkurrencen fra uønskede vilde planter samtidig med, 
at de kan fungere som fødekilde, nektarproducent, give dække og skjul. Ek-
sempler på velegnede arter er hvid-kløver, rød-kløver, almindelig kællinge-
tand og hestebønne (Figur 3.4). 

 

Figur 3.3. Fodermarvkål til venstre og radise til højre samt turnips forneden giver både føderessourcer og - i kraft af deres 
vækstform - dækning, også når afgrøden på marken er høstet. Fotos: Peter Wind. 
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Figur 3.4. Nitrogenfikserende planter. Hvid-kløver øverst tv, rød-kløver øverst th., almindelig kællingetand nederst tv og heste-
bønne nederst th. Foto: Peter Wind. 

 

Figur 3.5. Eksempler på fire vildtvoksende græsser, der med fordel kan anvendes ved etablering af flere af biotopplantiltagene. 
Almindelig hundegræs øverst tv., eng-rottehale øverst th., strand-svingel nederst tv. og rød svingel nederst th. Foto: Peter Wind.
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På områder, der er udlagt til græs, f.eks. de slåede græsstriber, bør der an-
vendes plantearter med en god regenerationsevne efter slåning. Det er en 
evne, som mange græsarter har, og de indgår derfor i mange frøblandinger 
til græsplæner, sportsbaner og vejrabatter m.m. Typiske plæneblandinger 
består af almindelig rajgræs, eng-rapgræs og rød svingel i forskellige blan-
dingsforhold alt efter anvendelsesformål og jordbundsforhold. Andre an-
vendte græsser er hvenearter, almindelig hundegræs og strand-svingel (Fi-
gur 3.5). 

Samtidig er flere af de vildtvoksende græsarter værdifulde fodergræsser, 
især i ung tilstand og efter afslåning, hvor der sker en rigelig regeneration af 
bløde og næringsholdige blade. Det drejer sig blandt andet om almindelig 
hundegræs (i ung tilstand), eng-svingel, rød svingel, almindelig rapgræs, 
eng-rapgræs, mose-bunke, draphavre, kryb-hvene, eng-rævehale, eng-
rottehale, rørgræs (i ung tilstand) og almindelig rajgræs (Figur 3.5). 

I de tiltag, der indeholder barjodsstriber, genetableres plantedækket af den 
tilstedeværende frøpulje efter behandling. Det bliver således den lokalt fore-
kommende frøbank af vilde plantearter, der dominerer den naturlige selv-
foryngelse i barjordsstriberne. 

3.7 Hjemmehørende og ikke-hjemmehørende arter samt  
invasive arter 

Den vildtvoksende flora kan overordnet deles efter, om den er hjemmehø-
rende, hvor den enkelte planteart selv er indvandret til Danmark, eller ikke-
hjemmehørende (eksotisk), når arten er kommet til landet ved menneskets 
mellemkomst. Eksoterne fordeles principielt efter, om de er indførte (Figur 
3.6) eller introduceret passivt til landet med blandt andet transportmidler, 
afgrøder eller frøblandinger, i daglig tale kaldet indslæbning. Det er imidler-
tid ikke altid en let opgave at fordele planterne på de tre kategorier, hvilket 
ud over gennemgangen af de invasive arter i næste afsnit ikke vil blive ud-
dybet her. Spørgsmålet om den vilde floras oprindelse er diskuteret grun-
digt i en artikel af Buchwald m.fl. (2013). 

Invasive arter er eksoter, som har vist sig at være aggressive og konkurren-
cedygtige i en grad, så de kan danne store bestande og dermed forvolde 
skade på levestederne for de hjemmehørende arter og i værste fald fortræn-
ge dem. De væsentligste invasive arter er samlet på sortlisten, en liste over 
arter, der fra det offentliges side anses for at være uønskede i Danmark. Det 
er både arter, der forekommer vidt udbredt, og arter, der kun forekommer i 
begrænsede områder. Listen indeholder både arter, der ikke kan bekæmpes, 
og arter, der kan bekæmpes med en begrænset indsats. Da der ikke forelig-
ger objektive kriterier for udarbejdelsen af en liste over de værste invasive 
arter, er den blevet udarbejdet i et samarbejde mellem Naturstyrelsen, for-
skere og relevante myndigheder. Listen findes på følgende link: 
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/invasivearter/Arter/ (Fi-
gur 3.7). 
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Figur 3.6. Fire importerede og udsåede græsarter, der er blevet anvendt i biotopplantiltagene: Almindelig hirse øverst tv., grøn 
skærmaks øverste th., almindelig hanespore nederst tv. og korn-hanespore nederst th. Foto: Peter Wind 

Figur 3.7. To invasive arter, der er medtaget på Naturstyrelsens sortliste, og som er registreret på de udvalgte biotopplanejen-
domme: Rød hestehov tv. og canadisk bakkestjerne th. Foto: Peter Wind. 
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4 Metoder 

Ved den biologiske monitering gennemgås den praktiske udmøntning, hvori 
biotopplanarealets naturtilstand, funktionalitet og plejetilstand vurderes 
med henblik på at dokumentere, hvorvidt der er opnået en gunstig og reel 
naturforbedring med øget artsdiversitet. 

Endvidere vurderes samspillet imellem tiltagene og deres sammenhæng 
med eksisterende naturelementer og småbiotoper på biotopplanejendom-
mene. Hertil er udvalgt en række kvalitative og kvantitative parametre, der 
gennemgås i det følgende. 

4.1 Tidspunkt for overvågningen 
Feltarbejdet blev udført i 2010 og 2012. Afhængig af ejendommenes størrelse 
og placering af tiltagene var der afsat 3 til 5 timer til gennemgang og vurde-
ring af deres betydning for naturinholdet på biotopplanejendommene. Inden 
gennemgangen var ejendommene blevet skriftligt orienteret om besigtigel-
sen.  

Gennemgangen af de 12 udvalgte biotopplanejendomme blev foretaget i 
slutningen af august og begyndelsen af september i henholdsvis 2010 og 
2012. Dette viste sig at være et velvalgt tidspunkt, hvor hovedparten af 
kornafgrøderne var høstet, mens mange af de tiltag, der indebar udsåning af 
enårige urter, var fuldt udviklede. Samtidig var biotopplantiltagene fysisk 
tilgængelige på ejendommene og dermed lette at gennemgå og vurdere. 

4.2 Tilstandsvurdering af biotopplantiltag 
Ved tilstandsvurderingen af udvalgte biotoptiltag blev der vurderet ud fra 
en række parametre. Valget af tiltag vurderedes og vægtedes i forhold til, 
om tiltagene var anvendt enkeltvis eller i kombination, dets potentiale for 
synergi med eksisterende biotoper og valget af plantedække. Gunstig place-
ring af tiltaget i marken blev vurderet og vægtet i forhold til lys, varme, læ 
og korridoreffekt og potentiale som føde, dæknings- og ynglebiotop. 

Gunstig udførelse blev vurderet og vægtet i forhold til planmæssigt agro-
nomisk udførelse, hvilket omhandler jordbehandling, såning, fremspiring af 
udsåede frøblandinger etc.  Kvalitet og volumen af tiltaget blev vurderet og 
vægtet i forhold til vegetationens artsdiversitet, lysåbne struktur og samspil 
til nabobiotop. For at understøtte eksisterende biotoper skulle tiltaget have 
et passende volumen eller udstrækning langs levende hegn, småbiotoper 
mv. Ud fra disse kriterier blev det vurderet, om tiltagene bidrog til øget na-
turindhold. 

Referencetilstand for biotopplantiltag 

En referenceskala for gennemførte biotopplantiltag har til formål at kunne 
vurdere, hvor forskellige tiltagene er, dels i forhold til udførelse og dels i 
forhold til den frembragte vegetations artsdiversitet og struktur. For at kun-
ne omsætte de subjektive feltmæssige vurderinger af udvalgte biotopplantil-
tag er der anvendt en intervalskala, der som nul- og toppunkt har henholds-
vis den ringest mulige og den bedst tænkelige tilstand.  
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For at kunne vurdere tilstand i forhold til en referenceskala har man brug for 
at kunne beskrive den ideelle tilstand for de enkelte biotopplantiltag og nye 
levesteder. Referencen skal repræsentere hele variationsbredden, dvs. den 
bedst opnåelige tilstand beskrives, så den dækker areal, struktur, funktion 
og planteartsindhold (Tabel 4.1). Det er vigtigt at gøre sig klart, at et biotop-
plantiltags referencetilstand er afhængig af varighed og alder, dvs. tidslinjen 
fra etableringstidspunktet til udfasning har afgørende indflydelse på vegeta-
tionsudvikling, sammensætning og struktur. Det betyder i praksis, at visse 
biotopplantiltag som f.eks. sprøjte- og gødningsfrie randzoner har en meget 
kort responstid, som følger dyrkningssæsonen, hvorimod vildtstriber med 
græsstriber, barjord og insektvolde udvikler sig over tid. Den ideelle tilstand 
for biotopplantiltag er endnu ikke beskrevet teoretisk, men Naturstyrelsen 
har som nævnt udviklet et paradigme for god skik og de mål, der skal til-
stræbes.  

Tilstandsvurdering af biotopplantiltag 

En feltmæssig tilstandsvurdering af udvalgte biotopplantiltag har til formål 
subjektivt at vurdere de udførte biotopplantiltag i forhold til de kvalitative 
parametre, som blandt andet omfatter den valgte placering af tiltaget i mar-
ken, tiltagets dyrkningsmæssige udførelse, vegetationens artsdiversitet og 
struktur på tiltaget og tiltagets samspil til naboafgrøde eller naturelement 
(Tabel 4.1). Tilstandsvurderingen bliver derved et redskab til at rangordne 
tiltagene i forhold til hinanden og i forhold til en gunstig referencetilstand. 
Tilstandsvurdering tager udgangspunkt i de parametre, som har primær be-
tydning for, om biotopplantiltaget har opnået en gunstig naturtilstand, og 
som resulterer i en subjektiv vurdering, der placerer biotoparealet på en in-
dividuel score og en samlet score for biotopplanejendommen. 

 

Udvalgte parametre 

Der er udvalgt særlige parametre for monitering af biotopplantiltagene, som 
er egnede til at vurdere den temporære naturtilstand i biotoparealer. Der er 
nemlig tale om et øjebliksbillede på moniteringstidspunktet, da der konstant 
sker ændringer på biotopplanarealet. De udvalgte parametre, som erfa-
ringsmæssigt har positiv betydning, repræsenterer de konkrete udvalgte, 
målbare parametre, der benyttes til vurdering af tilstanden i de udvalgte 
plots. Det drejer sig om 1. Valg af tiltag, 2. Placering i marken, 3. Udførelse, 
4. Volumen, 5. Kvalitet og 6. Forøget naturindhold. Det bygger blandt andet 
på tiltagenes struktur og funktion, de udsåede frøblandinger og artssam-
mensætning i den naturlig frøpulje.  

Kriterier 

For hver af de anvendte parametre angives der, hvilke værdier parameteren 
antager, når biotopplantiltaget er i gunstig tilstand, og hvilke værdier den 
antager, når tilstanden er ugunstig. Dermed kan der opstilles mere eller 

Tabel 4.1. Skala for tilstandsvurdering af biotopplantiltag. 

Tilstandsvurdering af biotopplantiltag: 

Dyrkningsmæssig udførelse / artsdiversitet / vegetationsstruktur / synergi til  

nabobiotop 

Dårlig Ringe Moderat God Høj 

00 – 25 25 – 50 50 – 65 65 - 80 80 - 100 
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mindre skarpe grænseværdier eller kriterier, som kan benyttes i en samlet 
vurdering af, hvorvidt biotopplantiltagets tilstand på besigtigelsestidspunk-
tet er gunstig eller ugunstig (se bilag 3). 

1. Valg af tiltag 

På de udvalgte biotopplanejendomme blev de udførte tiltag i felten sam-
menholdt med de, der var indberettet ved anmeldelsen af ejendommen, og 
relevansen af tiltaget blev vurderet i forhold til eksisterende naturelementer. 
Endvidere blev det undersøgt, om der var sket ændringer i valget af tiltag på 
biotopplanejendommen mellem de to undersøgelsesår. 

2. Placering af biotopplantiltag 

Tiltagenes placering på biotopplanejendommene blev gennemgået for at 
vurdere deres potentiale for samspil til eksisterende naturelementer og 
funktionalitet i synergi med andre tiltag. Parameteren blev endvidere an-
vendt til at konstatere ændringer i placeringen af tiltag på biotopplanejen-
dommen mellem de to undersøgelsesår. 

3. Udførelse af biotopplantiltag 

Ved moniteringen blev tiltagenes udførelse vurderet agronomisk i forhold 
etablering, jordbehandling, såning og pleje. Endvidere vurderedes fremspi-
ring af henholdsvis udsået frøblanding og fremspiring fra jordens naturlige 
frøpulje samt i forhold til fremspiring af problemarter som almindelig kvik, 
tidsler, skræpper, grå-bynke og burre-snerre samt invasive arter. 

4. Volumen af biotopplantiltag 

Ved moniteringen blev der foretaget en vurdering af tiltagenes volumen 
(rummelighed og udstrækning) i relation til at understøtte eksisterende bio-
toper og potentiale som spredningsvej og mosaikbidrag i marklandskabet. 

5. Kvalitet af biotopplantiltag 

Ved moniteringen blev tiltagenes alder og struktur sammenholdt med arts-
diversitet og variation af plantedækket for at vurdere, om der var sket en re-
el forbedring af naturtilstanden som følge af biotopplantiltaget. 

6. Forøget naturindhold 

Ved moniteringen blev tiltagenes potentielle forbedringer af levesteder og 
fremme af fødekæderne vurderet. Hensigten var at vurdere, om der var tale 
om temporære tiltag, om der var skabt nicher for arter, som dannede langli-
vede frøpuljer, og om fødeudbuddet, mulighederne for dækning og yngle-
steder for faunaen var blevet forøget. 

7. Floraliste 

For hvert af de undersøgte biotopplantiltag blev udfærdiget en liste over de 
registrerede plantearter i en 2 m bred stikprøvebane udlagt på et sted på 
tværs af tiltagets længderetning, hvor plantedækket var repræsentativt for 
tiltaget. Både udsåede og vilde arter blev noteret for at karakterisere valget 
af udsåede planter og de fremspirede arter fra den tilstedeværende frøpulje. 
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Karakteristikken dannede udgangspunktet for vurderingen af tiltagenes 
funktionalitet, udførelse og kvalitet samt af faunaens muligheder for fødes-
øgning året rundt, for dækning og for etablering af ynglesteder samt effekti-
vitet som spredningsveje mellem naturområderne i landbrugslandet. 

Det at benytte vegetationens artssammensætning som parameter har den 
fordel, at plantedækket er ’stationært’, så det i princippet kan moniteres uaf-
hængigt af vejrforhold og i det meste af dyrkningssæsonen. Endvidere kræ-
vede det kun én besigtigelse af de udvalgte biotopplanejendomme, da arts-
indhold og -sammensætning ikke ændrede sig væsentlig i løbet af dyrk-
ningssæsonen. Endelig kan de fleste plantearter bestemmes på stedet. 

Undersøgelse af de mere mobile markvildtsarter i forhold til biotopplantil-
tag kræver et design, som omfatter et større sammenhængende agerlands-
område, hvor biotopplantiltag udmøntes systematisk på 10-15 landbrugsbe-
drifter. En undersøgelse af denne karakter ville være mere ressourcekræ-
vende og lå ikke inden for rammerne af nærværende undersøgelse. 

Midt i hver 2 m stikprøvebane blev udlagt et midlertidigt prøvefelt på 1 x 1 
m2. Her blev oplysninger om de kvantitative parametre indsamlet. De kvan-
titative parametre er jordbundens fugtighed, temperatur og produktivitet, 
andelen af barjord, blomstrende og frugtsættende planter samt vegetations-
højden. Metodikken er først blevet udviklet i 2012 i forbindelse med et andet 
projekt. 

8. Jordfugtighed 

Jordfugtigheden vurderes subjektivt på en 5-punkt skala fra meget tør til 
meget våd jord, under hensyntagen/korrektion for umiddelbart forudgåen-
de nedbør. De fleste landbrugsjorde vil naturligt falde i kategori 2-4: 

1. Meget tør - arealer som tørrer meget hurtigt ud 
2. Tør - arealer som tørrer hurtigt ud 
3. Moderat tør-moderat fugtig - arealer som holder på fugten, men frem-

træder veldrænede 
4. Fugtig - arealer som fremtræder fugtige længe, evt. svagt vandlidende 
5. Meget fugtige - arealer som fremtræder noget vandlidende, evt. med 

vandsamlinger efter regn 

9. Jordtemperatur 

Jordtemperaturen vurderes subjektivt på en 5-punkt skala fra meget varm til 
kølig og de fleste landbrugsarealer vil naturligt falde i kategori 2-5: 

1. Meget varm jord - arealer med meget tør jord, høj indstråling og lavt 
plantedække 

2. Varm jord - arealer med varm og ofte tør jord 
3. Moderat varm jord - arealer med nogenlunde varm jord og varierende 

plantedække 
4. Kølig jord - arealer med lav indstråling og relativt tæt plantedække 
5. Kold jord - arealer med fugtig jord, lav indstråling og meget tæt plante-

dække 
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10. Produktivitet 

Produktiviteten vurderes subjektivt på en 4-punktsskala fra lavproduktiv til 
højproduktiv. De fleste landbrugsarealer vil naturligt falde i kategori 2-4: 

1. Meget lavproduktiv - arealer med stærkt begrænset plantevækst grundet 
f.eks. vandlidende, ekstremt tør eller næringsfattig og sandet jordbund 

2. Lavproduktiv - arealer med begrænset produktion, f.eks. grundet dårlige 
lysforhold, ringe jordbund eller rodkonkurrence fra vedplanter 

3. Normalt produktiv 
4. Højproduktiv - arealer med optimal og frodig vækst 

11. Barjord 

Der anføres en skønnet dækningsgrad (i procent) af barjord, blottet 
sand/tørv eller blankt vand, der som følge af forstyrrelser (f. eks. over-
svømmelser, tråd og erosion) fremstår uden vegetationsdække og med mu-
lighed for nyetablering.  

12. Vegetationshøjde 

Vegetationens højde registreres i prøvefeltets fire hjørner og måles i cm med 
en tommestok som den gennemsnitlige højde af vegetationen i oprejst til-
stand. 

13. Blomstring 

Mængden af pollen- og nektarressourcer registreres ved at skønne tætheden 
af insektbestøvede, blomstrende urter i prøvefeltet efter følgende skala: 

1. Ingen blomstrende, insektbestøvede urter i prøvefeltet 
2. Få blomstrende urter i prøvefeltet (1-10 blomster) 
3. Nogle blomstrende urter i prøvefeltet (10-100 blomster) 
4. Mange blomstrende urter i prøvefeltet (> 100 blomster) 

14. Frøsætning 

Mængden af frø registreres ved at skønne tætheden af frøbærende urter (og-
så umodne frø eller kastede frø tæller, men ikke golde frugter) i prøvefeltet 
efter følgende skala (her tæller også græsser): 

1. Ingen individer med frøsætning  
2. Få individer med frøsætning (1-10 individer) 
3. Nogle individer med frøsætning (10-100 individer) 
4. Mange individer med frøsætning (> 100 individer) 

15. Densitet og position 

Vegetationsdækkets tæthed og position er af betydning for det enkelte til-
tags funktionalitet. Nogle tiltag skal have et åbent, opret plantedække, mens 
andre skal have et kortklippet, tætsluttende plantedække for at kunne opti-
mere faunaens livsbetingelser. Derfor blev de to parametre beskrevet efter 
følgende skalaer 1-4 for densitet og 5-8 for position: 

1. Tæt – vegetationsdækket fremstår visuelt tætsluttet, så kun lidt lys kan 
trænge ned til jordoverfladen 
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2. Halvtæt – vegetationsdækket fremstår visuelt knap så tæt, så mere lys 
kan trænge ned til jordoverfladen 

3. Halvåbent – vegetationsdækket fremstår visuelt åbent og lader end del 
lys trænge ned til jordoverfladen 

4. Åbent – vegetationsdækket fremstår visuelt meget åbent, så meget lys 
kan trænge ned til jordoverfladen. 

5. Opret – vegetationsdækket er domineret af planter, der står ret op i vejret 
og ikke grener sig ved grunden. Dette gælder blandt andet for mange en-
årige planter 

6. Halvt opret – vegetationsdækket er domineret af planter, der enten er op-
stigende eller grener sig kraftigt fra grunden. 

7. Halvt nedliggende – Vegetationsdækket er domineret af planter, der er 
nedliggende til opstigende, eller der er lagt ned som følge af vind- eller 
vandtryk. 

8. Nedliggende – Vegetationsdækket er domineret af planter, der er helt 
nedliggende eller krybende eller består af tuedannende arter. 

 

 

Figur 3.8. Artsrig vildt- og biven-
lig udsåning med honningurt, gul 
sennep, enårig solsikke og lugt-
løs kamille. Foto: Jørn Pagh 
Berthelsen. 
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5 Resultater 

5.1 De anvendte biotopplantiltag 
Biotopplanarealet på de udvalgte ejendomme varierede fra 50 til over 1800 
hektar. I gennemsnit havde ejendommene valgt 7 forskellige typer af bio-
topplantiltag, som igen var opsplittet og udmøntet i en række del-tiltag 
spredt ud på særligt udvalgte marker. Den gennemsnitlige pointsum var 
127, men de fleste ejendomme havde opnået 100 point og lige derover, mens 
nogle få ejendomme havde mere, idet den højeste pointsum på en biotop-
planejendom var 325. I gennemsnit kunne der udsættes 4017 fugle på de un-
dersøgte biotopplanejendomme (Tabel 5.1). 

 
I 2010 var der på ejendomsniveau gennemsnitlig udlagt 4,8 ha med areelle 
tiltag og 18,1 km med lineære tiltag. I 2012 var der 5 ha areelle tiltag og 18,9 
km med lineære (Tabel 5.2). En biotopplanejendom på 100 ha havde således 
i gennemsnit udlagt 0,94 ha med areelle biotoptiltag og 3,5 km med lineære 
biotoptiltag.  

Tabel 5.1. Biotopplanareal, antal typer af tiltag, pointsum og antal udsætningsfugle på de 

udvalgte ejendomme. 

Ejendom 

Kode 

Areal i ha Typer af tiltag Pointsum Potentiale for udsætning 

af fugle 

J1 221 7 325 1.547 

J2 498 7 115 3.485 

J3 568 10 102 3.976 

J4 685 6 101 4.795 

F5 173 8 150 1.029 

F6 219 7 105 1.533 

F7 259 6 100 1.232 

S8 50 6 126 351 

S9 1.850 9 102 12.950 

S10 1.340 10 103 9.380 

S11 428 6 101 2.996 

S12 703 6 100 4.932 
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Naturtilstanden på de udvalgte biotopplanejendomme blev vurderet ud fra 
standardiserede kriterier (se afsnit 4.2 og bilag 3). Vurderingen fra de to un-
dersøgelsesår af biotoptiltagene viser en markant spredning mellem ejen-
dommene. I 2012 er der opnået en lavere score på en række tiltag, hvor der 
indgår udsåede frøblandinger (Tabel 5.2). Dette skyldes, at urteblandingen 
ikke er blevet årligt genetableret, og at plantedækket er blevet domineret af 
græsser. 

Tabel 5.3 viser den samlede gennemsnitlige vægtning af de gennemførte bio-
toptiltag og natureffekten heraf. Der blev udvalgt og moniteret plots i for-
skellige typer af biotoptiltag på alle ejendomme. Den feltmæssige vurdering 
og vægtning, som blev foretaget ud fra standardiserede indikatorer, viste et 
gennemsnitligt mønster, hvor de fleste ejendomme havde opnået en gunstig 
score med hensyn til valg og placering af biotoptiltag i forhold til placerin-
gen på landbrugsarealerne. En gunstig placering i marken i forhold til eksi-
sterende naturelement og eksponering for vejr spiller en vigtig rolle for bio-
toptiltagets natureffekt, og mange af de undersøgte ejendomme opnåede og-
så en gunstig score her. Den praktiske, agronomiske udførelse var af varie-
rende kvalitet med hensyn til jordbehandling og udsåning af frøblanding. 
En generel tendens var uensartet fremspiring af de udsåede frøblandinger 
og udvikling af en tæt biomasse som følge af stor udsædsmængde og høj 
næringspulje i jordbunden. Natureffekten af biotoptiltagene afspejler i, hvil-
ken grad det er lykkedes at opnå den gunstige tilstand, som netop var hen-
sigten med tiltaget det pågældende sted i marken. Her fandtes en betydelig 
variation, såvel inden for den enkelte ejendom som blandt alle de undersøg-
te biotopplanejendomme. 

Mindre gunstig, gunstig og meget gunstig referencetilstand af de monitere-
de biotopplantiltag på de udvalgte ejendomme er eksemplificeret ved hjælp 
af billeder, der er samlet i bilag 4. 

 

Tabel 5.2. Antal og omfang af biotoptiltagenes areelle og lineære udstrækning på ejendomsniveau i henholdsvis 2010 og 2012.

Biotopplan- 

ejendom 

ha Antal  

tiltag 

2010 

Areelle  

biotoper 

ha 

Lineære  

biotoper 

km 

Antal  

tiltag 

2012 

Areelle  

biotoptiltag 

ha 

Lineære  

biotoptiltag 

km 

J 1 222 8 5,9 14,6 7 1,7 16,1 

J 2 498 7 2,3 38,8 7 7,4 27,3 

J 3 568 13 4,3 15,5 10 4,3 14,6 

J 4 685 5 0,7 9,0 6 1,1 5,7 

F 5 173 9 0,3 19,7 8 0,2 34,7 

F 6 219 7 13,3 1,7 7 13,2 1,7 

F 7 259 4 0 16,5 6 0,3 20,0 

S 8 50 5 2,0 4,2 6 4,1 2,0 

S 9 1.850 9 10,1 34,1 9 9,3 33,0 

S 10 1.340 12 13,7 41,3 10 15,0 40,7 

S 11 428 6 0,6 7,3 6 0,3 15,8 

S 12 705 6 4,0 14,8 6 4,2 14,8 

I alt 6.292 91 57,2 217,5 88 59,4 226,4 

Gennemsnit 524 7,6 4,8 18,1 7,3 5 18,9 
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De fem mest foretrukne biotopplantiltag på de 12 udvalgte biotopplanejen-
domme er alle primært relateret til randzoner, men flere var også placeret i 
midtmarken på dyrkede arealer. De midlertidige biotopplantiltag på ager-
jord havde størst natureffekt i anlægsåret og det følgende år. Herefter blev 
vegetationsdækket mere ensartet og domineret af græsser. Der var tilsyne-
ladende betydelig interesse for at kombinere tiltagene, så vildststriben sam-
mensættes af flere strukturer f.eks. 2 meter barjordstribe, 2 meter insektvold 
og 4-6 meter udsåning med vildtvenlige frøblandinger (Figur 5.1, Tabel 5.4). 

 

Tabel 5.3. Vægtningen af biotoptiltagenes udførelse på ejendomsniveau 2012. En score på 100 relateres til det bedst mulige 

valg og udførelse af biotoptiltag på baggrund af en grundlæggende kortlægning. En score på omkring 80 anses som det bedst 

opnåelige. 

Biotopplan 

Ejendom 

År 2012 

 

Valg af  

tiltagstyper 

antal i alt 

Kode 01 - 22 

Placering af 

biotoptiltag 

Indikatorer for 

gunstig  

placering 

Udførelse af 

biotoptiltag 

Indikatorer for 

gunstig  

udførelse 

Volumen af 

biotoptiltag 

Indikatorer for 

gunstig  

udnyttelse 

Strukturel  

tilstand 

Indikatorer for 

gunstig tilstand 

Samlet  

vurdering af 

biotoptiltag 

Point pr. ejendom 

100 point obligatorisk 

 

Antal primære 

(og sekundære) 

tiltag 

Samlet vurdering 

af udvalgte plots 

Samlet vurdering 

af udvalgte plots 

Samlet vurdering 

af udvalgte plots 

Samlet vurdering 

af udvalgte plots 

Samlet vurdering 

af udvalgte plots 

J 1. 

325 point 

6 (1) 75 70 75 72 73 

J2. 

115 point 

0 (7) 75 72 76 74 74 

J3. 

102 point 

1 (9) 70 65 65 60 65 

J4. 

101 point 

0 (6) 60 50 45 50 51 

F5. 

150 point 

0 (8) 73 75 72 73 73 

F6. 

105 point 

5 (2) 65 60 60 58 61 

F7. 

100 point 

0 (6) 68 74 72 70 71 

S8. 

126 point 

4 (2) 68 70 72 68 70 

S9. 

102 point 

0 (9) 68 70 65 68 68 

S10 

103 point 

3 (7) 74 75 76 75 75 

S11. 

101 point 

4 (2) 65 60 55 58 60 

S12. 

100 point 

0 (6) 65 70 68 70 68 
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Figur 5.1. Diagrammet illustrerer 
hvor mange ejendomme, der 
procentvis har valgt de forskellige 
typer af biotoptiltag. De 5 mest 
foretrukne biotoptiltag er alle 
relateret til de dyrkede marker og 
vurderes at have reel 
naturfremmende effekt på 
ejendomsniveau. Randzoner 
dækker over sprøjte- og 
gødningsfrie randzoner. 

Vildtvenlig 
udsåning

Barjords- og 
græsstribe

Randzoner Insektvolde Kombi-tiltag
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Tabel 5.4. De udvalgte biotopplanejendommes procentvise præference for valg af biotop-

plantiltag i forhold til antallet af undersøgte ejendomme. De hyppigst valgte typer af tiltag 

var vildt- og bivenlig udsåning, vildtstriber, barjords-og græsstriber, sprøjte- og gødnings-

frie randzoner samt kombinationer af tiltag. 

Kode Primære biotopplantiltag 2010 2012

1 Spredning af brak i striber (minimum 40 %) 16 17 

2 Omlægning af brak i 3 årig omdrift (minimum 20 %) 16 17 

3 Isåning af vildt- og bivenlige arter (minimum 10 %) 16 25 

4 Vildtstriber 3-6 meter i brak / udyrkede arealer 16 8 

5 Barjordsstriber i brak/udyrkede arealer 25 17 

6 Slåning af striber i brak/udyrkede arealer 42 33 

7 Insektvolde i brak/udyrkede arealer 16 8 

8 Midtmarksbrak/ -udyrket areal 33 33 

9 Smalle striber med brak/udyrket areal på 5 - 10 m bredde 33 33 

 Sekundære biotopplantiltag   

10 Vildtstriber 3-6 m. 67 67 

11 Areal med vildt- og bivenlige isåninger 67 75 

12 Sprøjte- og gødningsfrie randzoner, min. 6 m 58 58 

13 Græsbræmme som fodpose, 2 m 25 33 

14 Barjordsstriber eller tætslået græsstriber, maks. 2 m 67 67 

15 Insektvolde  42 42 

16 3 ud af tiltagene 10 og 12-15 samlet 58 58 

17 Som 16, men placeret som tiltag 8 (midtmark) 25 25 

18 Etablering og pleje af træ- og buskbevoksninger 42 42 

19 Etablering og pleje af levende hegn m.m. 33 25 

20 Slåning af græsstriber 1-6 m 42 42 

21 Genåbning af rørlagte grøfter 17 0 

22 Etablering af søer 8 0 

23 Etablering af skov 0 17 
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5.2 Biotopplantiltagenes funktionalitet og planteartssam-
mensætning 

Da valget af plantearter er et væsentligt element i udførelsen af flere af bio-
topplantiltagene, gennemgås tiltagenes planteartssammensætning for at be-
lyse deres funktionalitet i forhold til det dyreliv og dermed fødenet, som det 
enkelte tiltag er målrettet mod. I det følgende gennemgås de dominerende 
og repræsentative plantearters oprindelse (hjemmehørende eller eksoter), 
livsvarighed, vækstform, bestøvningsforhold og funktion i biotopplantilta-
gene, ligesom eventuelle generelle uhensigtsmæssigheder påpeges. 

Da opdeling mellem primære og alternative tiltag alene beror på hensynet til 
den ophævede braklægningsordning, er tiltagene grupperet efter biologisk 
funktionalitet til fem enhedstiltag, hvor deres numre i biotopplanregnearket 
(se bilag 2) er nævnt i parentes. Det er samtidig de tiltag, der har fundet 
størst anvendelse på de udvalgte biotopplanejendomme (jf. Tabel 5.3), og 
hvor valget af plantearter er en væsentlig faktor for, om tiltaget fungerer ef-
ter hensigten, og dermed om deres målsætning opnås. 

Barjordsstribe (tiltagskode 5 og 14) 

Målet med at anlægge barjordsstriber er at skaffe lys og varme til jordbun-
den i et tæt, køligt, fugtigt og ufremkommeligt vegetationsdække (jf. Tabel 
3.1). I 2010 blev 16 barjordsstriber fordelt på fire biotopplanejendomme un-
dersøgt, mens tallet for 2012 var seks fordelt på fem ejendomme. 

Planteartssammensætningen i de undersøgte barjordsstriber var domineret 
af de hjemmehørende arter i frøpuljen, og af de arter, der voksede på arealet, 
inden det blev udlagt til barjordstribe. Der var store forskelle i antallet af 
dominerende arter fra landsdel til landsdel, nemlig mellem 0 og 20 i 2010 og 
2 og 24 i 2012. Blandt de dominerende arter er der flest 1-årige med opret 
vækst. De fleste arter bestøvedes ved vindens hjælp, men der er også flere 
biplanter og en enkelt foderplante (Tabel 5.5). Af plantearter opvokset fra 
spildfrø blev der i 2010 sporadisk registreret byg, hvede og raps, mens der i 
2012 alene blev registreret byg. 

Som det fremgår af Tabel 5.6, var barjordsstriberne generelt udlagt på høj-
produktiv jordbund, hvorfor spiring og tilgroning foregik kontinuerligt og 
med stor hastighed, hvilket resulterede i rigelig blomstring og frugtsætning. 

Konklusion: Der blev både i 2010 og i 2012 registreret flere velplejede bar-
jordsstriber med et lavtvoksende plantedække af flere hjemmehørende eller 
naturaliserede, enårige arter på biotopplanejendommene, som derved op-
fylder målet for at anvende barjordsstriber. Når tiltaget samtidig indgik i 
kombination med andre tiltag, f.eks. en insektvold eller en græsstribe, og 
blev placeret enten midt i marken eller i randzonen langs andre naturele-
menter som levende hegn eller skovbryn, blev funktionaliteten forstærket. I 
enkelte tilfælde betød mangel på pleje kombineret med jordbundens høje 
næringsindhold, at vegetationsdækket havde nået en uhensigtsmæssig høj-
de og tæthed, hvilket kan være en årsag til, at problemarten almindelig kvik 
blev registreret hyppigt (Tabel 5.5 og 5.6). 
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Fodpose (tiltagskode 13) 

Målet med at udlægge græsbræmmer som fodposer er at skabe yngle- og le-
vesteder for jordrugende fugle, små pattedyr og overvintrende insekter (Ta-
bel 3.1). I 2010 blev 12 fodposer fordelt på seks biotopplanejendomme un-
dersøgt, mens tallet for 2012 var to fordelt på to ejendomme. Det lave antal i 
2012 var udtryk for, at der ikke var sket de store ændringer de to år imellem. 

Fodposerne anlægges i forbindelse med levende hegn og langs beplantnin-
ger, hvor de skal fungere som bufferzoner mellem hegn og beplantninger og 
de intensivt dyrkede arealer. De er normalt udformet som en græsstribe, der 
er opstået med udgangspunkt i det forekommende urtedække og frøpuljen. 

Derved bliver det også de lokalt forekommende, vilde, flerårige plantearter, 
der dominerer de undersøgte fodposer. Det er især de kraftige, ofte tuedan-
nende, vindbestøvende græsser som almindelig hundegræs og eng-rottehale 
sammen med draphavre, almindelig rajgræs, almindelig rapgræs og almin-
delig kvik, mens antallet af bi- og foderplanter var lavt, hvilket afspejler sig i 
det lave antal af blomstrende planter. Flere af de tuedannende græsser er 
samtidig vinterfaste og grønne også i vinterperioden (Tabel 5.7 og 5.8). 

Almindelig kvik kan med dens dybdegående jordstængler udgøre et pro-
blem, da den kan sprede sig fra fodposen til de dyrkede arealer. Dette kan 

Tabel 5.5. De hyppigst registrerede hjemmehørende eller naturaliserede* planter i barjordsstriberne i 2010 og 2012. 

Plantenavn 2010 2012 Livsvarighed Vækstform Bestøvning Biplante Foderplante 

Hvidmelet gåsefod 6 2 1-årig Opret Vind  Ja 

Gold hejre 5 - 1-årig Opret, grenet Vind   

Almindelig hundegræs 2 3 Flerårig Tueformet Vind   

Hyrdetaske 3 3 1-årig Opret Selv   

Lugtløs kamille 3 3 1-årig Opret, grenet Insekt Ja  

Almindelig kvik 3 3 Flerårig Opret Vind   

Vej-pileurt 3 2 1-årig Nedliggende Vind   

Radise/ræddike* 3 - 2-årig Opret, grenet Insekt Ja  

Ager-tidsel 7 2 Flerårig Opret Insekt Ja  

Tadder-vikke 3 - 1-årig Opstigende Insekt Ja  

Storkronet ærenpris* 2 2 1-årig Nedliggende Insekt Ja  

Tabel 5.6. Barjordsstriber, kvantitative parametre i 2012. 

Parameter/ejendom F5 F5 F6 F6 S8 S10 S12 

Fugt 1 3 2 2 2 2 3 

Temperatur 1 3 2 2 2 2 3 

Produktivitet 2 4 4 4 3 4 4 

Barjord % 99 10 80 90 50 50 40 

Blomstring 0 10-100 1-10 0 1-10 0 0 

Frøsætning 0 10-100 1-10 0 1-10 0 0 

Vegetationshøjde 1 0 cm 50 cm 0 cm 15 cm 0 cm 10 cm 150 cm 

Vegetationshøjde 2 0 cm 75 cm 0 cm 0 cm 8 cm 10 cm 100 cm 

Vegetationshøjde 3 0 cm 100 cm 10 cm 10 cm 0 cm 0 cm 150 cm 

Vegetationshøjde 4 0 cm 80 cm 10 cm 0 cm 2 cm 10 cm 120 cm 

Densitet Åben ±åben Tæt, lavtvoksende Lavtvoksende Åben Harvet ±tæt 

Position Velholdt Opret Opret til krybende Krybende Opret Harvet Opret 
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modvirkes ved at kombinere fodposen med en barjordsstribe mod markare-
alet. 

Vegetationsdækket i de undersøgte fodposer var højtvoksende og opret 
samt generelt tætsluttende på grund af de tuedannende græsser, samtidig 
med at produktiviteten blev vurderet til at være høj som følge af et stort næ-
ringsindhold i jorden. Det tætte vegetationsdække bevirkede, at jordbunden 
blev holdt fugtig og kølig, og at barjordsprocenterne var lave (Tabel 5.8). 

Konklusion: På grund af det høje næringsindhold i jorden på mange af bio-
topplanejendommene var vegetationsdækket højtvoksende og tæt i de fleste 
af de undersøgte fodposer. De kunne derfor opfylde deres formål ved at væ-
re levested og ynglebiotop for pattedyr og jordrugende fugle, ligesom de 
funktionelt kan skabe overvintringssteder for dyr. De kan samtidig fungere 
som en bufferzone mellem de dyrkede arealer og naturområder ved at opta-
ge overskydende udbragt gødning. Kombineret med eksempelvis en bar-
jordsstribe kan problemarter som stor nælde og almindelig kvik forhindres i 
at vandre ind på de dyrkede arealer. 

 

 

 

Tabel 5.7. De hyppigst registrerede hjemmehørende eller naturaliserede* planter i fodposerne i 2010 og 2012. – arten er ikke 

registreret. 

Plantenavn 2010 2012 Livsvarighed Vækstform Bestøvning Biplante Foderplante 

Brombær 1 2 Flerårig Opstigende Insekt Ja Ja 

Draphavre 4 2 Flerårig Opret Vind   

Almindelig hundegræs 2 2 Flerårig Tueformet Vind   

Almindelig kvik 7 3 Flerårig Opret Vind   

Stor nælde 2 1 Flerårig Opret Vind   

Vej-pileurt 3 1 1-årig Nedliggende Vind   

Almindelig rajgræs 4 1 Flerårig Opret, tueform Vind   

Lav Ranunkel 3 - Flerårig Nedliggende Insekt Ja  

Almindelig rapgræs 4 - Flerårig Nedliggende Vind   

Eng-rottehale 4 1 Flerårig Opret Vind   

Glat vejbred* 1 2 Flerårig Opret, roset Vind   

Tabel 5.8. Fodposer, kvantitative parametre 2012. 

Parameter/ejendom J4 F7 F7 

Fugt 3 4 3 

Temperatur 4 4 3 

Produktivitet 4 4 4 

Barjord % 10 0 10 

Blomstring 1-10 0 1-10 

Frøsætning 1-10 0 10-100 

Vegetationshøjde 1 10 cm 110 cm 20 cm 

Vegetationshøjde 2 70 cm 90 cm 50 cm 

Vegetationshøjde 3 10 cm 100 cm 40 cm 

Vegetationshøjde 4 70 cm 140 cm 40 cm 

Densitet Tæt Tæt, lukket ±tæt 

Position Opret ±opret ±opret 
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Græsstribe (tiltagskode 6 og 20) 

Formålet med slåede græsstriber er at åbne vegetationsdækket for at give lys 
og dermed akkumulere varme samtidig med, at der kan skabes sprednings-
veje i et tæt vegetationsdække (Tabel 3.1). I 2010 blev 25 græsstriber fordelt 
på otte biotopplanejendomme undersøgt, mens tallet for 2012 var 11 fordelt 
på otte ejendomme. 

Græsstriberne var enten udlagt i det bestående vegetationsdække eller an-
lagt ved udsåning af en græsblanding. Efter høst af afgrøderne på markerne 
må græsstriben anlægges, så også spildfrø indgår. Derved blev plantedæk-
ket i de undersøgte græsstriber på biotopplanejendommene domineret af de 
forekommende arter fra frøpuljen, af spildfrø fra de dyrkede arealer eller 
den artssammensætning, den valgte græsblanding til etablering af græsstri-
ben havde. En nyetableret græsstribe bliver derved artsrig, men vil efter 
gentagne slåninger være domineret af flerårige, vindbestøvende, gerne tue-
dannende græsser, mens antallet af insektbestøvende planter var lavt, hvil-
ket også afspejler sig i det lave antal af blomstrende planter i flere af græs-
striberne. Dette styres til dels af hyppige slåninger. Generelt faldt antallet af 
enårige arter mellem 2010 og 2012, hvilket blandt andet hænger sammen 
med de lave andele af barjord, hvor enårige arter kan spire (Tabel 5.9 og 
5.10). Af plantearter fremvokset fra spildfrø blev der registreret hvede og 
sporadisk raps.  

I biotopplanvejledningen anbefales det, at græsstriberne behandles regel-
mæssigt i vækstsæsonen afhængig af vejr- og jordbundsforhold. Derfor blev 
vurderingen af de kvantitative parametre afhængig af det tidspunkt, hvor 
græsstriben sidst var blevet behandlet. Som det fremgår af Tabel 5.9, var 
græsstriberne generelt udlagt på højproduktiv jordbund, hvor tilvækst fore-
gik kontinuerligt og med stor hastighed, hvilket afspejlede sig i plantehøjder 
på op til 90 cm med et antal arter med rigelig blomstring og frøsætning. 

Dertil kom, at flere græsstriber var i en optimal plejetilstand, da de var ble-
vet behandlet umiddelbart inden besigtigelsen og dermed stort set fri for 
højtvoksende plantedække. På andre biotopplanejendomme var græsstri-
berne ikke slået kontinuerligt, hvorfor vegetationsdækket var højtvoksende 
og tæt (Tabel 5.9). 

Konklusion: Der blev både i 2010 og i 2012 registreret flere velplejede græs-
striber med et lavtvoksende plantedække af flere hjemmehørende og natura-
liserede arter på biotopplanejendommene, som derved opfylder målet for at 
anvende græsstriberne. Når tiltaget samtidig indgik i kombination med an-
dre tiltag, f.eks. en insektvold eller en barjordsstribe, og blev placeret enten 
midt i marken eller langs andre naturelementer som levende hegn eller 
skovbryn, blev funktionaliteten forstærket. I enkelte tilfælde betød mangel 
på pleje kombineret med jordbundens høje næringsindhold, at vegetations-
dækket havde nået en uhensigtsmæssig højde og tæthed, hvilket kan være 
en årsag til, at problemarter som almindelig kvik og ager-tidsel blev regi-
streret hyppigt (Tabel 5.9 og 5.10). 
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Tabel 5.9. De hyppigst registrerede hjemmehørende eller naturaliserede* planter i græsstriberne i 2010 og 2012. – arten blev 

ikke registreret. N-plante er en kvælstoffikserende plante. 

Plantenavn 2010 2012 Livsvarighed Vækstform Bestøvning Anvendelse 

Grå-bynke 9 2 Flerårig Opret, grenet Vind  

Draphavre 1 2 Flerårig Løst tueformet Vind  

Mark-forglemmigej*+ 7 1 1-årig Opret, grenet Insekt  

Blød hejre 5 3 1-årig Opret Vind  

Almindelig hundegræs 9 3 Flerårig Tueformet Vind  

Almindelig hvene 8 3 Flerårig Opstigende Vind  

Hyrdetaske+ 6 4 1-årig Opret Selv  

Almindelig hønsetarm 4 3 Flerårig Opstigende Insekt?  

Lugtløs kamille 10 4 1-årig Opret, grenet Insekt Biplante 

Hvid-kløver 13 5 Flerårig Nedliggende Insekt Biplante, N-plante

Almindelig kvik 17 6 Flerårig Opret Vind  

Vej-mælkebøtte 8 3 Flerårig Opret, roset Selv  

Stor nælde 5 4 Flerårig Opret Vind  

Bleg pileurt* 6 1 1-årig Opret, grenet Vind Foderplante 

Snerle-pileurt* 1 5 1-årig Nedliggende Vind Foderplante 

Vej-pileurt+ 7 4 1-årig Nedliggende Vind  

Aften-pragtstjerne - 4 Flerårig Opstigende Insekt  

Almindelig rajgræs 12 9 Flerårig Løst tueformet Vind  

Lav ranunkel 4 2 Flerårig Opstigende Insekt Biplante 

Almindelig rapgræs 10 5 Flerårig Løst tueformet Vind  

Enårig rapgræs* 9 3 1-årig Nedliggende Selv  

Eng-rottehale 11 5 Flerårig Løst tueformet Vind  

Rød svingel 9 5 Flerårig Løst tueformet Vind  

Strand-svingel 4 1 Flerårig Tueformet Vind  

Ager-tidsel 12 6 Flerårig Opret Insekt Biplante 

Glat vejbred*+ 9 - Flerårig Rosetplante Vind  

Mark-ærenpris 2 3 1-årig Opret Selv  

Storkronet ærenpris*+ 7 2 1-årig Nedliggende Insekt Biplante 
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Parameter/ejendom F6 S8 S10 S10 S12 

Fugt 3 3 3 3 4 

Temperatur 3 3 3 3 4 

Produktivitet 3 3 4 4 4 

Barjord % 5 25 20 2 5 

Blomstring 1-10 10-100 0 10-100 0 

Frøsætning 10-100 10-100 1-10 10-100 1-10 

Vegetationshøjde 1 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm 55 cm 

Vegetationshøjde 2 60 cm 3 cm 15 cm 15 cm 65 cm 

Vegetationshøjde 3 40 cm 10 cm 20 cm 10 cm 50 cm 

Vegetationshøjde 4 20 cm 30 cm 30 cm 10 cm 50 cm 

Densitet Tæt, lavtvoksende Tæt Tæt Tæt Tæt 

Position Opret Slået Nedliggende Nedliggende ±nedliggende 

 

Insektvold (tiltagskode 7 og 15) 

Formålet med at anlægge insektvolde er at skabe en voldstruktur i et fladt 
landbrugslandskab med forskellige lys- og varmeforhold på voldens to sider 
(Tabel 3.1). I 2010 blev otte insektvolde fordelt på fire biotopplanejendomme 
undersøgt, mens tallet for 2012 var syv fordelt på fem ejendomme. 

De undersøgte insektvolde var domineret af tuedannende, vindbestøvende 
græsser som almindelig hundegræs, almindelig rajgræs, almindelig rapgræs, 
eng-rottehale, rød svingel og strand-svingel. I 2010, hvor mange af insekt-
voldene var nyetablerede, var der tillige en stor forekomst af enårige arter, 
der i 2012 var reduceret i mængde, efterhånden som de flerårige græsser 
dannede et sammenhængende vegetationsdække og havde udkonkurreret 
de enårige arter. 

En af de større udfordringer er forekomsten af flerårige arter, som er uøn-
skede på insektvoldene, men som på grund af dybdegående jordstængler og 
rodsystemer er svære at bekæmpe med konventionelle midler. Det drejer sig 
blandt andet om almindelig kvik og ager-tidsel samt arter af skræppe (Tabel 
5.11). 

Det generelle billede af vegetationsforholdene på de undersøgte insektvolde 
var, at dominansen af tuedannende græsser havde skabt et med tiden tæt, 
nedliggende til opret vegetationsdække med varieret vegetationshøjde, som 
igen medførte variation i fugtigheds- og temperaturforhold på begge sider af 

Tabel 5.10. Græsstriber, kvantitative parametre 2012. 

Parameter/ejendom J1 J2 J3 J3 J3 J4 

Fugt 3 2 2 2 2 2 

Temperatur 3 3 3 4 3 2 

Produktivitet 4 4 4 4 4 4 

Barjord % 10 5 10 0 25 50 

Blomstring 0 10-100 1-10 0 0 0 

Frøsætning 0 10-100 1-10 0 0 0 

Vegetationshøjde 1 10 cm 20 cm 60 cm 60 cm 90 cm 0 cm 

Vegetationshøjde 2 3 cm 20 cm 90 cm 60 cm 90 cm 8 cm 

Vegetationshøjde 3 7 cm 15 cm 70 cm 70 cm 60 cm 0 cm 

Vegetationshøjde 4 5 cm 20 cm 70 cm 70 cm 80 cm 7 cm 

Densitet Tæt Tæt Tæt Tæt Tæt Åben, tuet 

Position ±nedliggende Slået Nedliggende Nedliggende ±nedliggende Opret 
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volden. Det høje næringsindhold i jordbunden var med til at forstærke væk-
sten af græsserne og dermed nedsætte mængden af blomstrende, bivenlige 
planter og planter, der kan være fødekilde for dyr (Tabel 5.11 og 5.12). 

Konklusion: Der blev både i 2010 og i 2012 registreret flere veletablerede in-
sektvolde med plantedække af flere hjemmehørende, tuedannende græsar-
ter. Samtidig var mange insektvolde placeret optimalt på biotopplanejen-
dommene ved at være placeret i hovedretningen øst-vest. Når tiltaget sam-
tidig indgik i kombination med andre tiltag, f.eks. en græsstribe eller en bar-
jordsstribe, og blev placeret enten midt i marken eller langs andre naturele-
menter som levende hegn eller skovbryn, blev funktionalitet og variation 
forstærket (Tabel 5.12). 

 

 

Tabel 5.11. De hyppigst registrerede hjemmehørende eller naturaliserede* planter i insektvoldene i 2010 og 2012. – arten blev 

ikke registreret. N-plante er en kvælstoffikserende plante. 

Plantenavn 2010 2012 Livsvarighed Vækstform Bestøvning Anvendelse 

Canadisk bakkestjerne*+ 3 - 1-årig Opret Vind  

Hvidmelet gåsefod+ 4 1 1-årig Opret Vind Foderplante 

Almindelig hundegræs 3 4 Flerårig Tueformet Vind  

Hyrdetaske+ 3 1 1-årig Opret Selv  

Lugtløs kamille 4 . 1-årig Opret, grenet Insekt Biplante 

Hvid-kløver 3 2 Flerårig Nedliggende Insekt Biplante, N-plante

Almindelig kvik 5 4 Flerårig Opret Vind  

Snerle-pileurt*+ 4 1 1-årig Nedliggende Vind Foderplante 

Vej-pileurt+ 6 2 1-årig Nedliggende Vind  

Almindelig rajgræs - 3 Flerårig Tueformet Vind  

Almindelig rapgræs 3 4 Flerårig Løst tueformet Vind  

Enårig rapgræs*+ 5 1 1-årig Nedliggende Selv  

Eng-rottehale 4 3 Flerårig Løst tueformet Vind  

Rød svingel 4 2 Flerårig Løst tueformet Vind  

Strand-svingel 4 2 Flerårig Tueformet Vind  

Ager-tidsel 6 5 Flerårig Opret Insekt Biplante 

Storkronet ærenpris*+ 3 1 1-årig Nedliggende Insekt Biplante 

Tabel 5.12. Insektvolde, kvantitative parametre 2012. 

Parameter/ejendom F5 F7 F7 S9 S10 S10 S12 

Fugt 4 4 4 3 4 4 4 

Temperatur 4 4 4 3 4 4 4 

Produktivitet 4 4 4 4 4 4 4 

Barjord % 1 20 10 40 10 5 0 

Blomstring 1-10 1-10 1-10 0 1-10 1-10 10-100 

Frøsætning 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 10-100 

Vegetationshøjde 1 100 cm 150 cm 50 cm 90 cm 130 cm 70 cm 90 cm 

Vegetationshøjde 2 110 cm 150 cm 60 cm 120 cm 130 cm 30 cm 100 cm 

Vegetationshøjde 3 100 cm 140 cm 60 cm 110 cm 60 cm 30 cm 50 cm 

Vegetationshøjde 4 100 cm 120 cm 60 cm 110 cm 60 cm 40 cm 125 cm 

Densitet Tæt Tæt Tæt Tæt Tæt Tæt Tæt 

Position ±nedliggende Opret Opret Opret Opret Opret ±nedliggende
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Vildtstribe - udsåning (tiltagskode 3, 4, 10 og 11) 

Vildtstriber omhandler flere tiltag, der funktionelt er ens, idet alle tager ud-
gangspunkt i udsåning af enårige arter. Formålet er at øge diversiteten af ar-
ter, der anvendes som fødekilde, dækning og skjul for vildtet, og øge 
mængden af blomstrende planter til gavn for bestøvende insekter (Tabel 
3.1). I 2010 blev 34 vildtstriber fordelt på otte biotopplanejendomme under-
søgt, mens tallet for 2012 var 14 fordelt på syv ejendomme. 

De frøblandinger, der var anvendt til udsåning på vildtstriberne og lignende 
tiltag i både 2010 og 2012, var domineret af valget af blanding, som er af-
hængig af det sortiment, de forskellige frøfirmaer udbyder. Hovedparten af 
disse frøblandinger indeholdt eksotiske, 1-årige arter. 1-årige urter med op-
ret vækstform var gennemgående i de undersøgte vildtstriber. Samtidig blev 
hovedparten af de registrerede arter bestøvet af insekter, blandt andet bier, 
så som biplanter fungerede de efter hensigten. Artsvalget var også foretaget 
således, at en lang blomstringssæson var blevet sikret, idet de valgte arter 
havde forskellige blomstringstidspunkter. Andre af de valgte arter havde 
stor fødemæssig værdi, så de kunne fungere som ressource også på tider af 
året, hvor fødemængderne på naboarealerne var begrænsede dvs. vinterpe-
rioden. Endelig indgik der flere plantearter, i første række af ærteblomstre-
de, der evner at binde kvælstof via symbiosen med nitrogenfikserende bak-
terier (Tabel 5.15), hvilket er med til at øge jordbundens indhold af tilgænge-
ligt kvælstof. 

Variationen mellem plantearter med ugrenet, opret, stærkt grenet, opret og 
nedliggende vækstform afspejler sig i fugtigheds- og temperaturforhold 
samt i barjordprocenterne og vegetationshøjden, der varierede fra ejendom 
til ejendom og placeringen af vildtstriberne på den enkelte ejendom (Tabel 
5.15). En ulempe for vegetationsdækkets udvikling og volumen kan være 
jordbundens høje næringsindhold og de kvælstoffikserende arter, som kan 
få de enkelte planter til at vokse uforholdsmæssigt og blive større end deres 
bæreevne. Kraftig regn og blæst kan derfor få planterne til at kollapse og 
blive angrebet af svampe, blandt andet meldug, så den samlede gunstige ef-
fekt for naturindholdet nedsættes. 

Konklusion: Både i 2010 og 2012 registreredes mange vellykkede vildt- og 
bivenlige udsåninger, hvor plantedækket var nedliggende til opret, mange 
planter forgrenede sig og bar samtidig mange blomster gennem det meste af 
vækstsæsonen med deraf rigeligt udbud af nektar og siden af frø og frugter 
til gavn for vildtet og insekterne. I kombination med andre tiltag, eksempel-
vis græsstriber, barjordsstriber og insektvolde, blev den samlede naturmæs-
sige effekt forøget, ligesom en placering midt i marken eller i forbindelse 
med andre naturelementer forstærkede vildtstribernes værdi. Den største 
negative effekt er den udbredte anvendelse af eksotiske, enårige arter (Tabel 
5.13, 5.14 og 5.15). 



37 

 

 

Tabel 5.13. De hyppigst registrerede hjemmehørende eller naturaliserede* planter i vildtstriberne i 2010 og 2012. 

Plantenavn 2010 2012 Livsvarighed Vækstform Bestøvning Anvendelse 

Grå-bynke 11 6 Flerårig Opret, grenet Vind  

Følfod 5 3 Flerårig Opret Insekt Biplante 

Hvidmelet gåsefod 18 5 1-årig Opret Vind Foderplante 

Lugtløs kamille 17 5 1-årig Opret, grenet Insekt Biplante 

Hvid-kløver 9 10 Flerårig Nedliggende Insekt Bi- og N-plante 

Almindelig kvik 17 8 Flerårig Opret Vind  

Bleg pileurt* 11 4 1-årig Opret, grenet Vind Foderplante 

Ager-stedmoderblomst* 8 5 1-årig Opret Selv  

Ager-tidsel 13 7 Flerårig Opret Insekt Biplante 

Storkronet ærenpris* 8 3 1-årig Nedliggende Insekt Biplante 

Tabel 5.14. Eksotiske arter anvendt ved såning i vildtstriberne i 2010 og 2012. – arten blev ikke registreret. N-planter er de 

kvælstoffikserende planter. 

Plantenavn 2010 2012 Livsvarighed Vækstform Bestøvning Anvendelse 

Boghvede 5 2 1-årig Opret Insekt Foderplante 

Toradet byg 7 2 1-årig Opret Vind Foderplante 

Cikorie 3 1 Flerårig Opret, grenet Insekt Bi- og foderplante 

Sæd-dodder 1 2 1-årig Opret Insekt Biplante 

Fodermarvkål 9 5 1-årig Opret Insekt Foderplante 

Almindelig hanespore 1 3 1-årig Opret, grenet Vind  

Korn-hanespore 4 4 1-årig Opret, grenet Vind  

Spinkel hanespore 1 - 1-årig Opret, grenet Vind  

Almindelig havre 6 1 1-årig Opret Vind Foderplante 

Hestebønne 2 - 1-årig Opret Insekt Bi-, foder- og N-plante 

Almindelig hirse 1 5 1-årig Opret, grenet Vind Foderplante 

Hjulkrone - 5 1-årig Opret, grenet Insekt Biplante 

Honningurt 11 16 1-årig Opret Insekt Biplante 

Almindelig hør 4 5 1-årig Opret Insekt Foderplante 

Hvede - 1 1-årig Opret Vind Foderplante 

Rød-kløver 4 11 Flerårig Opstigende Insekt Bi- og N-plante 

Lucerne 6 6 Flerårig Opret, grenet Insekt Bi- og N-plante 

Majs 9 3 1-årig Opret Vind Foderplante 

Quinoa 1 7 1-årig Opret Vind Foderplante 

Radise/ræddike 7 4 2-årig Opret, grenet Insekt Biplante 

Raps 2 8 1-årig Opret Insekt Biplante 

Ager-/gul sennep 5 5 1-årig Opret Insekt Biplante 

Solsikke 6 6 1-årig Opret Insekt Biplante 

Hvid/mark-stenkløver - 7 Flerårig Opret, grenet Insekt Biplante 

Turnips 5 5 1-årig Opret Insekt Foderplante 
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Parameter/ejendom F7 S8 S9 S9 S9 S10 S10 S10 S10 

Fugt 3 3 2 2 2 3 3 3 3 

Temperatur 3 3 3 2 3 3 3 3 3 

Produktivitet 4 3 4 4 4 4 4 4 4 

Barjord % 30 20 75 60 40 40 25 40 10 

Blomstring 10-100 1-10 10-100 1-10 1-10 10-100 10-100 10-100 10-100 

Frøsætning 10-100 10-100 10-100 10-100 10-100 10-100 10-100 10-100 10-100 

Vegetationshøjde 1 140 cm 20 cm 200 cm 35 cm 80 cm 40 cm 40 cm 110 cm 70 cm 

Vegetationshøjde 2 110 cm 20 cm 150 cm 20 cm 70 cm 40 cm 60 cm 110 cm 90 cm 

Vegetationshøjde 3 0 cm 30 cm 200 cm 25 cm 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm 40 cm 

Vegetationshøjde 4 50 cm 30 cm 125 cm 30 cm 30 cm 70 cm 120 cm 100 cm 85 cm 

Densitet Åben Åben ±tæt Åben ±tæt ±åben ±åben ±åben ±åben 

Position Opret Opret Opret Opret Opret Opret Opret Opret Opret 

 
Parameter/ejendom S12 S12 

Fugt 4 2 

Temperatur 4 2 

Produktivitet 4 4 

Barjord % 5 25 

Blomstring 0 10-100 

Frøsætning 0 10-100 

Vegetationshøjde 1 75 cm 90 cm 

Vegetationshøjde 2 100 cm 90 cm 

Vegetationshøjde 3 100 cm 70 cm 

Vegetationshøjde 4 100 cm 70 cm 

Densitet Tæt ±tæt 

Position Opret ±nedliggende Opret 

 

5.3 Hjemmehørende og ikke-hjemmehørende arter samt  
invasive arter 

Antallet af eksotiske plantearter var højere end antallet af hjemmehørende 
arter for de tiltag, hvor der var foretaget udsåninger, dvs. i første række 
vildtstriberne, mens det modsatte gjorde sig gældende for de øvrige tiltag. 
De eksotiske plantearter omfatter både de arter, der er blevet tilført med 
frøblandinger, og de, som på anden måde er indført eller indslæbt til landet 
og har formået at naturalisere sig (Tabel 5.16). 

 

Tabel 5.15. Tilsåning af vildtstriber, kvantitative parametre 2012. * majsstribe. 

Parameter/ejendom J1 J1 J2 J3 J4 F5 F5 F6* F7 

Fugt 2 2 2 4 2 2 3 4 3 

Temperatur 2 2 2 4 3 2 3 4 3 

Produktivitet 4 4 3 4 4 4 4 4 4 

Barjord % 25 10 20 10 25 75 10 25 30 

Blomstring 1-10 10-100 10-100 10-100 1-10 10-100 10-100 1-10 10-100 

Frøsætning 1-10 10-100 10-100 0 10-100 10-100 10-100 1-10 10-100 

Vegetationshøjde 1 25 cm 50 cm 30 cm 50 cm 80 cm 90 cm 50 cm 200 cm 100 cm 

Vegetationshøjde 2 60 cm 60 cm 50 cm 50 cm 10 cm 90 cm 75 cm 200 cm 120 cm 

Vegetationshøjde 3 60 cm 90 cm 50 cm 60 cm 12 cm 30 cm 100 cm 200 cm 110 cm 

Vegetationshøjde 4 25 cm 70 cm 50 cm 40 cm 8 cm 80 cm 80cm 200 cm 140 cm 

Densitet Åben Åben Tæt Tæt Aben Åben ±åben Tæt Åben 

Position Opret Opret ±nedliggende Nedliggende Opret, slået Opret Opret Opret ±opret 
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Et fåtal af de eksotiske arter har invasive egenskaber, jf. Naturstyrelsens 
sortliste omtalt i afsnit 3.7. I forbindelse med gennemgangen af biotopplan-
ejendommene er der blevet registreret to invasive arter, nemlig canadisk 
bakkestjerne og rød hestehov. 

 

 

Tabel. 5.16. Fordeling af hjemmehørende og eksotiske arter i biotopplantiltag i 2010 og 2012. 

 Hjemmehørende arter Eksotiske arter 

Tiltag 2010 2012 2010 2012 

 Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

Barjord 28 58 % 28 54 % 20 42 % 24 46 % 

Fodpose 31 72 % 20 67 % 12 28 % 10 33 % 

Græsstribe 52 51 % 39 57 % 49 49 % 29 43 % 

Insektvold 29 56 % 22 54 % 23 44 % 19 46 % 

Vildtstribe 55 44 % 56 46 % 71 56 % 66 54 % 

Figur 5.1. Agerhøns fouragerer i 
græsstribe. Foto: Jørn Pagh 
Berthelsen. 
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6 Diskussion 

Udviklingen i det danske landskab er velkendt og dokumenteret. Omkring 
62 pct. af det danske landareal er opdyrket. Markdriften er gennem de sidste 
50 – 60 år ændret og effektiviseret markant, ligesom marker er blevet sam-
menlagt (Figur 6.1). De store marker og udviklingen i landbrugets driftsfor-
mer betyder, at mange af det åbne lands plante-, svampe- og dyrearter, der 
tidligere var almindelige, nu hører til blandt de mere sårbare arter, da de i 
stor udstrækning har mistet deres levesteder og deres muligheder for 
spredning i det åbne land. Danske og udenlandske undersøgelser har do-
kumenteret denne tilbagegang (se f.eks. Ejrnæs m.fl. 2011, Meltofte 2010). 

Den negative udvikling for flora og fauna på markfladerne vil sandsynligvis 
fortsætte, medmindre der gøres en effektiv indsats for at bremse tilbagegan-
gen. En genopretning og optimering af levesteder f.eks. for agerhøne eller 
sanglærke giver kun mening, hvis det sker på de dyrkede arealer eller på 
arealer i tilknytning hertil. Den hjemmehørende markflora og insektfauna er 
blevet stærkt reduceret over flere årtier, og derfor er det vigtigt at inddrage 
markkanternes biologiske potentiale for genopbygning af fødenetværk og 
ynglebiotoper. 

Figur 6.1. De enkelte markers størrelse er forøget og tilpasses bredden af høstmaskinernes skær. Samtidig gøres markfladerne 
gennem arrondering så firkantede som muligt. Foto: Jørn Pagh Berthelsen. 
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En generel indførelse af biotopplaner kan derfor være et skridt i den rigtige 
retning, men det samlede areal omfattet af biotopplaner udgør p.t. en beske-
den del af det samlede, dyrkede landbrugsland. 

6.1 Monitering 
Ud fra de rammebetingelser, der var givet for monitering af de udvalgte bio-
topplanejendomme, blev der som nævnt i afsnit 4.2 valgt at fokusere på bo-
taniske undersøgelser af tiltagenes indhold og vegetationsstruktur for at 
kunne vurdere deres betydning for naturindholdet. Begrundelsen herfor 
var, at for hovedparten af biotopplanejendommene var det vegetationstypen 
i tiltagene, der var det bærende element for naturkvaliteten. Derfor har 
frøblandingernes sammensætning i anlægsåret haft afgørende indflydelse på 
tiltagenes effekt for landbrugslandets natur. 

6.2 Valg af biotopplantiltag 
Da Miljøministeren besluttede at indføre biotopplaner i 2006, eksisterede der 
fortsat et EU-krav om, at 8 % af landbrugsarealet skulle ligge i brak. EU’s 
tvungne udtagningspligt (braklægningsordningen) blev siden udfaset, og en 
stor del af de tidligere braklagte arealer blev igen inddraget i dyrkning. Det 
fik stor betydning for udmøntningen af biotopplanerne. 

En af følgerne blev, at det i overvejende grad var de alternative tiltag, der 
blev taget i anvendelse ved gennemførelse af biotopplanerne på de under-
søgte ejendomme. Mange af de valgbare tiltag har som udgangspunkt sam-
me udformning og indhold, uanset om der er tale om primære eller alterna-
tive tiltag, hvorfor deres biologiske funktion er ens. Det afspejler sig i valget 
af tiltag, da de mest anvendte tiltag på de undersøgte biotopplanejendomme 
er de midlertidige biotoper på landbrugsarealerne: Insektvolde, barjordsstri-
ber, græsstriber, sprøjte- og gødningsfrie randzoner samt diverse kombina-
tioner af vildtstriber og vildt- og bivenlige isåninger (Figur 5.1).  

I princippet er der valgfrihed mellem de 23 bioplantiltag, og tiltagene kan 
placeres frit på ejendommene. Det eneste krav er, at minimum 100 points 
opnås, for at biotopplanen kan godkendes. Der er således en række værktø-
jer til rådighed, men for at opnå den tilsigtede natureffekt og dermed natur-
kvalitet af de valgte tiltag, er det afgørende, at de passer ind til ejendom-
mens eksisterende naturforhold og forvaltningspraksis. Kvaliteten af bio-
topplantiltagene afhænger med andre ord i høj grad af deres relevans for na-
turindholdet på ejendommen. Hvis der vælges uhensigtsmæssige bioplantil-
tag, betyder det efter de nugældende regler, at der kan opnås 100 points eller 
flere for et biotopplanareal, som kun har ringe natureffekt. Det er en svag-
hed ved systemet. 

De naturfremmende tiltag på de dyrkede arealer skal ikke blot være fysisk 
til stede, men de skal gerne være vellykkede i lighed med en afgrøde. I prak-
sis betyder det dog ”modsat fortegn”, idet vildtstriben etableres uden brug 
af kemi og med lav udsædsmængde for at opnå en lysåben varieret blom-
strende og frøsættende vegetation af dels udsåede arter, dels naturligt frem-
spirede arter fra frøpuljen. Vildtstriben henligger ubehandlet om vinteren og 
omlægges om foråret. Normalt kan striben opretholdes det samme sted i to 
år.  
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Resultaterne af DCE’s undersøgelser viser, at vildtstriber i kombination med 
andre tiltag og/eller naturelementer har det største potentiale for at øge na-
tureffekten, hvis de placeres hensigtsmæssigt på ejendommens dyrknings-
flader og etableres med et lysåbent plantedække domineret af en artsrig, 
bredbladet urtevegetation (Figur 6.2). I lighed med sædskifteafgrøderne, der 
både omfatter vårsæd og vintersæd, er det hensigtsmæssigt, at også vildt-
striberne holdes dynamiske og om nødvendigt omplaceres på dyrkningsfla-
derne, så der opnås et samspil mellem tiltagene, eksisterende naturelemen-
ter og afgrøder. Omplacering af tiltaget kan komme på tale, hvis der eksem-
pelvis opstår problemer med indvækst af uønskede arter. 

På de fleste af de undersøgte ejendomme er der en række biotopplantiltag, 
som har været opretholdt på de samme arealer. Når det gælder insektvolde, 
græsstriber og barjordsstriber, viser DCE’s resultater, at de har en positiv ef-
fekt for naturindholdet. Anderledes forholder det sig for de temporære, ud-
såede vildtstriber og vildtagre samt udyrkede braklagte arealer. Hvis der ik-
ke foretages forårsjordbearbejdning, så den naturlige frøpulje får mulighed 
for at spire, eller der sker en genudsåning af en frøblanding, bliver vegetati-
onsdækket efter 2. år ensartet og mindre artsrigt og ofte domineret af selvså-
ede græsser og arter med dybdegående systemer af jordstængler og rødder. 
Dette medfører blandt andet en nedgang i antallet af nektarproducerende 
planter og planter, der skaber fødegrundlag for dyrelivet. 

6.3 Placering af biotopplantiltag på ejendommen 
Som hovedregel opnås den bedste biologiske effekt for naturindholdet ved, 
at tiltagene understøtter den natur, der i forvejen findes på ejendommen. 
Forudsætningen for at vælge og placere biotopplantiltag er et basalt for-
håndskendskab og en kortlægning af ejendommens forekomst af småbioto-
per og deres naturtilstand. Ud fra kortlægningen vurderes forekomsten af de 
eksisterende naturområder og dermed biotoper på ejendommen, og der ud-
vælges de biotopplantiltag, som på den givne ejendom har det bedste poten-
tiale for at give natureffekt. 

Det er samtidig vigtigt at få et overblik over og kende til det øvrige natur-
indhold, der allerede findes på ejendommene, og som mange ejere allerede 
har kendskab til og forkærlighed for. Der tænkes her blandt andet på den 
samlede mængde af skovdækkede arealer, søer, moser, hedestrækninger, 
overdrev og strandenge. Et væsentligt spørgsmål er her, hvordan den aktu-
elle naturtilstand i de eksisterende småbiotoper vurderes. Et vist kendskab 
til naturtilstanden i f.eks. løvtræshegn, gamle beplantninger, vildtremiser, 
småplantninger osv. er en forudsætning for at kunne vurdere plejebehov, 
indsats og evt. genopretning. I den driftsmæssige planlægning bør også ind-
gå de midlertidige biotopplantiltag, som dels understøtter de stedfaste små-
biotoper og dels skaber helt nye levesteder på de dyrkede arealer. I løbet af 
året foregår der til stadighed et samspil mellem de forskellige biotoptyper, 
hvor især marker med biotopplantiltag og ekstensive efterafgrøder kan bi-
drage betydningsfuldt. 

I praksis betyder det, at der i videst muligt omfang skal udlægges langstrak-
te buffere af vildtstriber i markkanter langs de mest værdifulde naturbioto-
per, samtidig med at det tilstræbes at opbygge en mosaik af spredningsveje, 
der giver sammenhængskraft mellem naturområder og biotoper i landska-
bet. Placering tilstræbes på de lysåbne lokaliteter langs markveje, levende 
hegn, grøfter, diger og småbiotoper, mens den bør undgås under skovbryn, 
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ved gamle løvtræshegn med skygge og rodtryk, på tidvist vanddækkede 
arealer samt på arealer med almindlig kvik, så brugen af kemikalier til be-
kæmpelse af uønskede planter undgås.  

DCE’s undersøgelse viser, at forudsætningen kun i mindre omfang er op-
fyldt på de udvalgte ejendomme. Her kan markstyringssystemet være et 
velegnet værktøj på bedriftsniveau til også at forvalte og dyrke natur.  Her 
kan de igangværende landsforsøg med vildtstriber, som foregår i et samar-
bejde mellem DCE og Videncentret for Landbrug, i de kommende år bidrage 
med mere nyttig viden og erfaring om praktiske dyrkningsforhold, valg af 
biotoptiltag, kombinationer af tiltag samt natureffekten på bedriftsniveau. 

6.4 Opbygning af et videngrundlag om biotopplantiltag 
Der har gennem de seneste år vist sig interesse for opbygning af et viden-
grundlag, der gør det muligt i højere grad at optimere og målrette natur- og 
vildthensyn på landbrugsbedrifterne. Samtlige udvalgte biotopplanejen-
domme har et erfaringsgrundlag med biotopfremme. En samlet vurdering af 
de udvalgte ejendomme er, at hensigten med biotopplanerne er indfriet, 
men de dyrkningsmæssige forhold omkring placering af tiltagene, etable-
ring og pleje samt omlægning af vildtstriber stadig kan forbedres inden for 
det gældende regelsæt. På landsplan har flere ejendomme udført biotop-
fremmende praksis gennem en lang årrække og har opbygget betydelige er-
faringer med etablering og pleje, hvorfor der på disse ejendomme er opnået 
en relativ høj score.  Samtidig forekommer der på flere ejendomme et natur-
indhold, der gør, at ejendommen kan score langt over de obligatoriske 100 
points. 

De mest anvendte tiltag er alle blevet afprøvet i forskellige forbindelser, bl.a. 
af interesserede landmænd, Videncentret for Landbrug, Danmarks Jæger-
forbund, Hedeselskabet m.fl. Der er i de senere år skabt et praktisk erfa-
ringsgrundlag for, hvordan biotoptiltag kan etableres og vedligeholdes, 
hvilket især understøttes af eksperimentelle, engelske undersøgelser (se 
f.eks. The Game Conservancy Trust 1995, Strauss 2006, www.saffie.info). 

Der er ikke foretaget kvantificerende undersøgelser af, hvilken betydning til-
tagenes specifikke udformning, placering og varighed har for naturen på 
dyrkningsfladerne. Der findes ikke konkrete dyrkningsvejledninger, som 
beskriver samspillet med sædskiftet og effekten af midlertidige, dynamiske 
biotoptiltag. Dette omhandler især beskrivelser af gunstig referencetilstand 
af vegetationsstruktur og samspillet til udyrkede biotoper på ejendommene. 
Der er behov for mere agronomisk viden om biotopplantiltagene mht. plan-
lægning, placering, teknik, udsæd og plejetiltag i vækstsæsonen. Hidtil har 
det betydet, at den positive effekt af natur- og vildtvenlige initiativer kan 
være begrænset på grund af et manglende helhedsorienteret kendskab til 
samspillet mellem dyrkningsforhold og natur på de enkelte ejendomme 
herunder kendskab til de egnstypiske naturforhold. 

6.5 Valg af plantearter i frøblandingerne 
Agerbruget har gennem tiderne været medvirkende til, at en række plante-
arter med naturlig oprindelse i andre dele af Europa eller andre verdensdele, 
eksoter, er kommet til Danmark. Hovedparten af eksoterne er forblevet på 
de dyrkede arealer, mens et fåtal har spredt sig fra dyrkning til naturområ-
der og er nu naturaliserede. Eksempler herpå er ager-kohvede og småskul-
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pet dodder, der kan findes på tørre skrænter rundt om i landet, og som på 
ingen måde udgør en invasiv trussel mod den naturlige vegetation i natur-
områder. Nogle eksoter har ikke fået fodfæste i Danmark og er forsvundet 
igen efter en kort årrække, mens andre er forblevet trofaste følgesvende på 
de dyrkede arealer og lignende steder med omskiftelige og urolige jord-
bundsforhold. Kendte eksempler er valmue-arterne, gul okseøje, kornblomst 
og klinte. Sidstnævnte findes på grund af effektiv frørensning stort set ikke i 
Danmark mere. 

En række hjemmehørende arter er blevet begunstiget af agerbruget, så deres 
hyppighed er øget, da de har kunnet profitere på de anvendte dyrknings-
former. Det skyldes også, at agerjord, foderstoffer og andre agrikulturelle 
materialer transporteres på kryds og tværs i landet. Det drejer sig eksempel-
vis om arter som ager-tidsel, almindelig kvik, følfod, ager-svinemælk, lugt-
løs kamille og ager-padderok, der alle har deres oprindelse på lysåbne bio-
toper, som nu blandt andet forekommer på strandoverdrev, kystskrænter og 
klinter. 

Gængse græsblandinger til udsåning blandt andet på græsplæner består ty-
pisk af eng-rapgræs, almindelig rajgræs og rød svingel i forskellige blan-
dingsforhold alt efter anvendelsen. Til de græsdominerede tiltag foreslår bi-
otopplanvejledningen at anvende tuedannende græsser som almindelig 
hundegræs, eng-rottehale og strand-svingel (Figur 3.5). En grund til dette 
valg er, at mange af arterne regenerere hurtigt efter slåning og sætter næ-
ringsrige, sukkerholdige, bløde skud, der værdsættes af vildtet. De tuedan-
nende græsser opnår hurtigt en stor dækningsgrad, der kan nedsætte lystil-
gangen til jordbunden, hvilket ofte forstærkes af, at mange tiltag anlægges 
på jorde med et højt næringsindhold. En negativ effekt er, at lystilgangen til 
jordoverfladen formindskes. Her kan mindre aggressive og mere løst tue-
dannende, hjemmehørende græsarter som almindelig hvene, kamgræs, hjer-
tegræs, dunet havre og rød svingel, som er karakterarter på mange over-
drev, med fordel indgå i frøblandingerne. 

I nogle biotopplantiltag indgår udsåninger af eksotiske arter med det sigte at 
forbedre fødegrundlaget i første række for vildtet men også en række andre 
dyr, især insekter, der fouragerer på og samler nektar i de blomsterrige 
vildtstriber. Disse arter er valgt, fordi de er gode biplanter, producerer rige-
ligt med næringsrige frø eller plantedele, der er vedvarende i vinterperio-
den, og ved at deres vækstform yder dækning og skjul for vildtet. Men der 
er en risiko for, at nogle eksoter vil være i stand til at sprede sig til naturlige 
biotoper og dermed have en negativ effekt på biodiversiteten i området. 

På den korte bane er der endnu ikke konstateret nævneværdig spredning til 
naturområder af de arter, der er blevet udsået på de undersøgte biotopplan-
ejendomme. En undtagelse er den 1-årige almindelig hanespore. Arten har i 
de senere år spredt sig til granbeplantninger, vejkanter, ruderater m.m., altså 
biotoper med en stor grad af forstyrrelse. Den er endnu ikke konstateret i na-
turområder i Danmark (Figur 5.6). 

Spredningspotentialet på langt sigt er derimod ukendt, ikke mindst set i ly-
set af den effekt, klimaforandringerne formodes at få også for den danske 
flora. Resultaterne fra klima- og vegetationsmodeller tyder på, at ændrin-
gerne vil gå i retning af, at der i Danmark kan opnås klima- og vegetations-
forhold, som det i dag kendes i Sydeuropa. Om det vil ændre på de udsåede 
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arters evner i retning at blive invasive, er uvist, hvorfor benyttelsen af ekso-
ter i udsåningerne bør undgås. 

To invasive arter er blevet registreret i flere af tiltagene på biotopplanejen-
dommene, nemlig den 1-årige canadisk bakkestjerne og den flerårige rød 
hestehov (Figur 3.7). Canadisk bakkestjerne kan optræde i store mængder 
især på blottet både næringsfattig og næringsrig jordbund og kan i visse til-
fælde tage overhånd, så den kan dominere over anden vegetation. Men ar-
ten kræver fortsat forstyrrelse af jordbunden for at kunne trives, og den 
spreder sig derfor ikke til naturområder i nævneværdig grad. Canadisk bak-
kestjerne blev registreret på biotopplanejendomme i alle tre landsdele, hvil-
ket måtte forventes, da dens frugter indgår i frøpuljen. Rød hestehov blev 
alene registreret på sjællandske biotopplanejendomme, hvor den optrådte i 
store mængder på vandløbsbredder og vandløbsbræmmer samt vejkanter. 
Arten havde således rodfæste i naturområder og kunne sprede sig herfra til 
nogle af nabotiltagene på de dyrkede arealer. Det er således muligt, at arten 
ved hjælp af overskårne jordstængelsstykker lokalt kan brede sig via bio-
topplantiltag til andre naturområder. Både canadisk bakkestjerne og rød he-
stehov har været naturaliserede i Danmark længe før, der blev etableret bio-
topplantiltag. 

 

 

Figur 6.2. Kombinationstiltag 
bestående af fodpose langs 
skovbryn, barjordsstribe og 
græsstribe mod dyrket mark. 
Foto: Jørn Pagh Berthelsen. 
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7 Konklusion 

Hensigten med Miljøministerens indførelse af obligatoriske biotopplaner for 
ejendomme, hvor der i større omfang udsættes fugle med henblik på jagt, 
var ud fra bekendtgørelsens 23 valgfrie, pointgivende tiltag (Tabel 3.1) at 
skabe reelle naturforbedringer på ejendommene. På baggrund af DCE’s re-
sultater vurderes det, at det nuværende koncept for biotopplaner er et brug-
bart forvaltningsredskab til at skabe mere plads til naturindholdet ved at 
øge og forbedre levestederne i marklandskabet. Der er dog fortsat centrale 
spørgsmål i forhold til udmøntningen af biotopplaner på ejendomsniveau, 
som rapporten ikke afklarer. Det kan eksempelvis være mangel på kendskab 
til de naturforbedrende mål for de enkelte tiltag og viden om deres funktio-
nalitet. 

Det kan fastslås, at biotopplantiltagene alle er med til at skabe og forøge va-
riationen i det nuværende ensartede landbrugsland til gavn for naturind-
holdet, og at de ikke kan stå alene, men skal etableres i samspil de eksiste-
rende naturområder og småbiotoper på ejendommene, hvis de skal fungere 
optimalt. 

En kortlægning forud for etablering af biotopplantiltag af forekomsten af en 
ejendoms naturområder og småbiotoper samt en vurdering af deres naturtil-
stand er derfor en fordel. Dette giver blandt andet et kendskab til egnstypi-
ske naturforhold, der med fordel kan indarbejdes i biotopplanen for ejen-
dommen. 

Det kan endvidere fastslås, at der er behov for systematisk viden om betyd-
ningen af tiltagenes specifikke udformning, placering og varighed for natu-
ren på dyrkningsfladerne. 

Da spredningspotentialet for arterne i de anvendte frøblandinger og dermed 
deres mulighed for at blive invasive ikke er kendt, og der foreligger en mu-
lighed for, at deres potentiale for at blive invasive kan ændre sig, hvis de 
nuværende klimaændringer fortsætter, anbefales det at vise tilbageholden-
hed med anvendelsen af eksoter til udsåning. I stedet bør brugen af egnede 
kandidater blandt de vildtvoksende arter i Danmark fremmes, og ikke 
mindst de arter, der i forvejen findes i den lokale frøpulje. Dette betyder, at 
der skal foregå en udvælgelse af egnede, vildtvoksende, danske plantearter. 

Ud fra foreløbige erfaringer fra monitering af biotopplanejendomme vurde-
res det, at konceptet for biotopplaner kan forenkles og gøres mere overskue-
ligt, så antallet af tiltag begrænses til ca. halvdelen af de nuværende, især da 
braklægningsordningen ikke længere er aktuel. Hvorvidt tiltagene kan for-
bedres, og om der er behov for nye tiltag med et andet sigte, må vurderes af 
interesseorganisationerne og Vildtforvaltningsrådet. En mulig forenkling af 
anmeldelse og indberetning af biotopplaner kan eksempelvis være, at de 
indgår i ejendommens markstyringsprogram, hvor alle relevante ejendoms- 
og dyrkningsdata allerede varetages elektronisk. 
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Tak 

Rapportens forfattere takker hermed ejere og forvaltere af de biotopplan-
ejendomme, vi havde lejlighed til at besigtige i 2010 og 2012. Vi noterede os 
ved besigtigelserne, at der var stor interesse for at få drøftet biotopplantilta-
genes praktiske udmøntning og muligheder for forbedring af forholdene for 
naturindholdet.  
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Bilag 1. Beregning af en biotopplan (point-
systemet) 

Der er to typer af tiltag, primære og alternative. Der skal opnås min. 100 po-
int samlet pr. biotopplan-ejendom for at opfylde kravene til en biotopplan.  

Tiltagene 1-3 beregnes på ejendomsniveau. For tiltag 1 beregnes 1 point pr. 
% af brak, der er spredt i striber. For tiltagene 2 og 3 beregnes hhv. 10 og 5 
point pr. ejendom, såfremt der laves tiltag som beskrevet. 

Systemet forudsætter som udgangspunkt, at 8 % af de landbrugsmæssigt 
dyrkede arealer er udlagt som brak. Såfremt der på en ejendom er udlagt et 
mindre areal, reguleres forholdsmæssigt herfor ved beregningen af point for 
tiltaget. Se nedenfor under beregning af sum 1. Derimod øges pointsummen 
ikke, hvis der er udlagt et større areal end 8 %. Dog er det et krav for at kun-
ne opnå point for spredning af brak/udyrkede arealer (tiltag 1), at der er 
som minimum er spredt på et areal, der svarer til 40 % af de 8 % af biotop-
plan-ejendommens landbrugsareal.  

Der er endvidere i pointsystemet taget højde for, at en enhed på f.eks. 100 m 
insektvold betyder mere på en lille ejendom end på en stor. For alle tiltagene 
4-23 sker der derfor en forholdsmæssig afkortning i pointtildelingen. Se ne-
denfor under beregning af sum 2. 

Point-summen beregnes som følger: 

Sum 1 (beregnes for tiltagene 1-3): 

Summen af point for tiltagene 1-3 x biotopplan-arealet i ha/8 % af biotop-
planejendommens landbrugsarealer i ha.  

Sum 2 (beregnes for tiltagene 4-23): 

Summen af point for tiltagene 4-23 x 100 ha/biotopplanejendommens land-
brugsarealer i ha.  

Ved ”Sum 1” tages højde for, hvor stor en del af ejendommen, der er udlagt 
til brak i forhold til udgangspunktet på de 8 %. Ved ”Sum 2” tages højde for, 
hvor stor ejendommens landbrugsmæssigt dyrkede arealer er. Systemet for-
udsætter endvidere, at der anvendes flere forskellige typer af tiltag. En plan 
kan opfyldes enten fuldt ud i primære tiltag, fuldt ud i alternative tiltag eller 
i en kombination af primære og alternative tiltag. Der skal dog anvendes 
min. 3 af tiltagene 2-9 (primære tiltag), hvis biotopplanen opfyldes ved alene 
at anvende primære tiltag. For de alternative tiltag er der en lignende be-
grænsning, idet de enkelte alternative tiltag maksimalt kan bidrage med 25 
points pr. tiltag.  

For tiltagene 17 og 18 gives der alene point for etablering i etableringsåret. 
Derefter må plejetiltagene (tiltag 19 og 20) anvendes. 
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Biotopplanskema 

 

Regneark til udregning af pointsum for ejendommen: Modtaget Journalnr. Ejendomsnr. 

      

   

Navn:   

Gade/vej og nr.:   

Postnr. Og By:   

Lokalt stednavn/Ejendomsnavn:   

CVR-Nr. (8 cifre):   

Biotopplanejendommens samlede areal i hektar, Note 1 100 
Antal fugle, der kan 

sættes ud: 
Biotopplanejendommens dyrkede areal i hektar, Note 2 100 

Biotopplanens basisareal på 8 % i hektar, Note 3 8 

Brak/udyrkede arealer i hektar 100 

Kode Tiltag Enhed Point  Antal Point 

  Primære tiltag pr. enhed Enheder 

1 

Spredning af brak/udyrkede landbrugsarealer - fra 40 %  om-

lægning af mindst 20 % af brak/udyrkede Ha  0,0 

2 Landbrugsarealer i 3 årig omdrift Ha 0,0 

3 Isåning af vildt- og bivenlige arter - min. 10 % Ha 0,0 

4 Vildtstriber 3-6 meter i brak/udyrkede landbrugsarealer Km 15,00 0,0 

5 Barjordsstriber i brak/udyrkede landbrugsarealer Km 15,00 0,0 

6 Slåning af striber i brak/udyrkede landbrugsarealer Km 10,00 0,0 

7 Insektvolde i brak/udyrkede landbrugsarealer Km 20,00 0,0 

8 Midtmarksbrak/ -udyrket landbrugsareal Km 50,00 0,0 

9 Smalle striber med brak/udyrkede striber langs naturelementer Km 15,00 0,0 

0,0 

Alternative tiltag 

10 Vildtstriber 3-6 m. Km 15,00 0,0 

11 Vildtvenligt areal Ha 15,00 0,0 

12 Sprøjte- og gødningsfrie randzoner, min. 6 meter Km 40,00 0,0 

13 Græsbræmme som fodpose, 2 meter Km 10,00 0,0 

14 Barjordsstriber eller tætslået græsstriber, maks. 2 meter Km 15,00 0,0 

15 Insektvolde  Km 20,00 0,0 

16 3 ud af tiltagene 10 og 12-15 samlet Km 5,00 0,0 

17 Som 16, men placeret som tiltag 8 (midtmark) Km 50,00 0,0 

18 Etablering og pleje af træ- og buskbevoksninger Ha 12,00 0,0 

19 Etablering og pleje af levende hegn og diger Km 30,00 0,0 

20 Slåning af græsstriber 1-6 meter Km 10,00 0,0 

21 Genåbning af rørlagte grøfter Km 50,00  0,0 

22 Søer Pr. sø 10,00 0,0 

23 Etablering af skov Ha 5,00 0,0 

0,0 

I alt point Ikke nok tiltag 0,0 
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Bilag 2. Biotopplantiltag4 

Ifølge bekendtgørelsen kan lodsejer vælge mellem 23 pointgivende biotop-
plantiltag. Her gennemgås 20 af disse tiltag, idet tiltag 16 og 17 er kombina-
tionstiltag, der er pointgivende ved, at flere af de øvrige tiltag kombineres. 
Der skelnes mellem primære tiltag (nr. 1-9), der oprindelig var tiltænkt brak 
eller udyrkede landbrugsarealer, og alternative tiltag (nr. 10-15 og 18-22), 
der var tiltænkt udlagt på de dyrkede landbrugsarealer.  

2.1 Primære tiltag 

Tiltag 1. Spredning af brak/udyrkede landbrugsarealer - fra 40 % 

Ved spredning af brak forstås udlægning af brakarealer i striber af 5 - 25 me-
ters bredde. Formålet med at opdele og sprede brak/udyrkede landbrugs-
arealer er at skabe så mange små vildtvenlige biotoper som muligt og at øge 
randeffekten. Derved opnås blandt andet: 

• en øget variation i agerlandet for at bryde større, ensartede flader, 
• en øget adgang til føde, dækning og ynglesteder for vilde dyr, 
• et biologisk samspil med udyrkede nabobiotoper, og 
• en buffereffekt, dvs. beskyttelse mod påvirkning af gødning og pestici-

der. 

Tiltag 2. Omlægning af mindst 20 % af brak/udyrkede landbrugsarealer 
i 3-årig omdrift 

Formålet med løbende omlægning af udyrkede landbrugsareal er at fasthol-
de et lysåbent, artsrigt plantedække domineret af almindelige énårige arter 
fra frøpuljen f.eks. arter af pileurt og gåsefod. Derved opnås blandt andet at 
skabe en øget: 

• adgang til føde, dækning og ynglesteder, 
• mangfoldighed af vilde planter og insekter, og 
• understøtning af den naturlige frøpulje. 

Tiltag 3. Udsåning af vildt- og bivenlige arter - min. 10 % 

Formålet med udsåning af vildt- og bivenlige arter er at øge artsdiversiteten 
og dermed optimere natureffekten af omlægning af et udyrket landbrugs-
areal (tiltag 2). 

Herved skabes blandt andet: 
• let tilgængelige, lysåbne levesteder med en vegetation, der skaber for-

bedret grundlag for et varieret insektliv, som igen er føde- og yngle-
grundlag for fugle og pattedyr m.v., og 

• let tilgængelig vinterføde og –dækning bestående af en vegetation med 
frøstande, der er velegnede som vinterføde, og som også indeholder stør-
re, robuste planter, der sikrer bedre læ mod vind og vejr samt giver skjul 
mod rovdyr. 

                                                           
4 Beskrivelserne er baseret på Naturstyrelsens vejledning om ’God skik for etablering af biotopplantiltag’ på nær tiltag 
21, der ikke er beskrevet i vejledningen. 
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En optimering af effekten kan opnås ved brug af en udsædsblanding af ar-
ter, f.eks.: 

• almindelige forårsudsåede kornarter med en udsædsmængde på maksi-
malt 25 % af den normale udsædsmængde på ca. 150 kg, 

• blomstrende, nektarproducerende arter, f.eks. boghvede, almindelig hør, 
honningurt, sæd-dodder, cikorie og arter af kløver (Figur 3.1), og 

• plantearter, der giver dækning, f.eks. fodermarvkål, radise, cikorie og ar-
ter af stenkløver (Figur 3.2). 

En betingelse for at opnå en god (vildtvenlig) fremspiring er en grundig 
jordbearbejdning forud for såningen og et såbed fri for græsser som almin-
delig kvik. I stubmark kan isåning ofte foretages uden jordbearbejdning. 

Tiltag 4. Vildtstriber 3-6 meter i brak/udyrkede landbrugsarealer 

Kravet om omlægning af plantedækket skyldes, at der derved søges opret-
holdt den ønskede, lysåbne vegetationstilstand eksponeret for lys og varme. 
Det er ugunstigt for såvel insektlivet som vildtet, hvis vegetationsstrukturen 
bliver for tæt, hvilket kan medføre kolde og fugtige betingelser i biotoparea-
let. 

Tiltaget kan med fordel anvendes som understøtning til eksisterende natur-
elementer f.eks. i forbindelse med linjeformede biotoper som levende hegn, 
diger, markskel, grøfter, vandløb og andre nabobiotoper. Herudover kan 
vildtstriberne bidrage til at skabe en varieret struktur i store ensartede flader 
af større landbrugsarealer. Vildtstriber udlagt midlertidigt i store marker har 
en særlig funktion ved at tjene som erstatning for de tidligere meget udbred-
te lysåbne diger, skel og gærder med spredt lavt buskvegetation. 

Tiltag 5. Barjordsstriber i brak/udyrkede landbrugsarealer 

Formålet med tiltaget er i vækstsæsonen at skabe en vegetationsfri spred-
ningsvej som kontrast til et tæt, koldt, fugtigt og for vildtet ufremkommeligt 
vegetationsdække. På den måde opnås blandt andet: 

• lysåbne arealer, hvor der kan fremspire tokimbladede urter, der er basale 
for fødekæden. Derved understøttes også agerjordens naturlige frøpulje, 

• soleksponerede varmenicher, tørreplads og spredningsveje for agerlan-
dets fauna, og 

• forbedrede miljøer for insektlivet, blandt andet til gavn for faunaen. 

En vildtvenlig barjordsstribe har en moderat fremspiring af vilde frøpuljear-
ter. For at begrænse frøsætning eller tilgroning bør den harves eller fræses 2-
3 gange i løbet af vækstsæsonen. 

Tiltag 6. Slåning af striber i brak/udyrkede landbrugsarealer 

Slåede striber har til formål at åbne det tætte vegetationsdække for at give 
lys, varme og fremkommelighed for vildtet. Herved opnås blandt andet, at 
der skabes: 

• øget biologisk randeffekt, 
• nicher, hvor vildtet og dets afkom har adgang til lys og varme, 
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• fourageringssteder med god dækning, hvor den genspirende vegetation 
skaber lettilgængelig føde for vildtet, og 

• spredningsveje i tæt vegetation. 

Slåning af striberne kan med fordel foregå ved, at den fremvoksende vegeta-
tion holdes kortklippet ved gentagne afpudsninger med passende interval-
ler, dvs. hver gang vegetationen er højere end ca. 10 cm. Herved undgås, at 
jordrugende fugle etablerer reder. Hvor det er muligt, udføres slåningen i 
snoninger, hvorved der opnås bedre dækningsmuligheder for faunaen, lige-
som eksponeringen for rovdyr og rovfugle reduceres. En optimering kan ske 
ved at slå tidsmæssigt forskudt, f.eks. ved at slå 1/3 af strækningen ad gan-
gen. 

Tiltag 7. Insektvolde i brak/udyrkede landbrugsarealer 

Insektvolde er temporære, græsklædte jordvolde, som kan etableres på dyr-
kede og udyrkede arealer og har blandt andet til formål at skabe en særlig 
biotop med voldstruktur (dige) på dyrkningsfladerne, der som kontrast til 
afgrøden er særlig velegnet som leve- og ynglested for jordrugende fugle, 
små pattedyr og overvintrende insekter på ellers ensartede markflader. In-
sektvolden skaber læ og placeres ideelt, så den er maksimalt eksponeret for 
lys og varme. Det er blandt andet med til at: 

• øge den naturlige variation og skabe sammenhæng som korridor mellem 
eksisterende levesteder i ensartede monokulturer, 

• optimere fødetilgængelighed og skabe dækning samt egnede ynglehabi-
tater blandt andet for jordrugende fugle,  

• sikre levested for rovinsekter, der optræder som prædatorer over for 
skadedyr i markafgrøder, 

• sikre gunstige levebetingelser for artsrig insektfauna og overvintrings-
sted, 

• bidrage til varierede forekomster af insekter og dermed at øge fødekæde 
grundlaget, og 

• sikre levesteder for padder og krybdyr som f.eks. markfirben. 

Tuedannende græsarter danner et godt vegetationsdække for markvildtets 
yngel. Der kan f.eks. vælges almindelig hundegræs, timoté (eng-rottehale) 
og strand-svingel (Fígur 3.3). Sprøjtning bør undgås. Der må dog der anven-
des selektive herbicider til bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo, tidsler og flyve-
havre. 

Insektvolde placeres, så de forbinder eksisterende, udyrkede agerlandsbio-
toper og derved skabe mosaik i landskabet med mulighed for spredningsve-
je, fødesøgnings- og redesteder, og biotoper med dækning hele året. 

Tiltag 8. Midtmarksbrak/udyrkede landbrugsarealer 

Midtmarksbrak har stor randvirkning og tillægges stor en biologisk værdi. 
Formålet med et udyrket landbrugsareal inde i et dyrket areal er, at skabe 
flere levesteder for planter, svampe og dyr. Det opnås blandt andet ved at: 

• Opdele større ensartede flader og øget randeffekt, og  
• skabe spredningsveje mellem tætte afgrøder. 
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Tiltaget kan med fordel optimeres ved at lave ét eller flere af de øvrige, pri-
mære tiltag i det samme areal. 

Tiltag 9. Smalle brak-/udyrkede striber langs naturelementer 

Formålet med tiltaget er at skabe en bufferzone til andre vildtvenlige bioto-
per. Herved opnås blandt andet: 

• en beskyttelse mod påvirkning af gødning og pesticider af nabobiotoper, 
• en randeffekt, 
• øgede spredningsveje, og 
• flere leve-, føde- og ynglesteder. 

Tiltaget kan med fordel optimeres ved at lave ét eller flere af de øvrige pri-
mære tiltag i det samme areal. Dette tiltag kan med fordel udbygges ved at 
lægge alternative tiltag parallelt hermed og placeres ved naturelementer 
som åbne vandløb, søer, kystlinjer, levende hegn, skove, diger, fortidsmin-
der og solitære træer. 

2.2 Alternative tiltag 

Tiltag 10 Vildtstriber 3-6 meter 

Formålet med vildtstriber er at tilvejebringe midlertidige, natur- og vildtven-
lige biotoper, der samtidig skaber variation i ellers ensartede dyrkningsfla-
der med sædskifteafgrøder (Figur 3.4). 

Herved skabes blandt andet: 

• lysåbne levesteder med en vegetation, der skaber forbedret grundlag for 
et varieret insektliv, som igen er føde- og ynglegrundlag for fugle og pat-
tedyr m.v., og  

• vinterføde og –dækning bestående af et vegetationsdække, som produce-
rer frø, der er velegnede som vinterføde, og som også indeholder større, 
robuste planter, der sikrer bedre læ mod vind og vejr samt giver skjul 
mod rovdyr og rovfugle. 

Vildtstriber kan med fordel etableres med et lysåbent, varieret vegetations-
dække. De kan med fordel etableres ved hjælp af naturlig fremspiring, spild-
frø og udsåning af frø i reduceret mængde, jf. under tiltag 3. 

Kravet om omlægning skyldes, at der derved kan opretholdes den ønskede, 
lysåbne tilstand. Det er ikke til vildtets fordel, hvis vegetationsdækket bliver 
for tæt.  

Tiltaget kan i praksis anvendes som et supplement i forbindelse med leven-
de hegn, diger, markskel, grøfter, vandløb og andre nabobiotoper. Herud-
over kan vildtstriberne bidrage til at skabe en varieret struktur i større, 
udyrkede arealer. 

Tiltag 11. Vildtvenligt areal 

Tiltaget svarer i princippet til tiltag 10 vildtstriber, men har en areel ud-
formning og er ikke udlagt i striber langs eksisterende biotoper. 
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Vildtvenlige arealer kan med fordel for landbrugsdriften anvendes i besvær-
lige markhjørner m.v. (=arrondering) med henblik på at skabe mere regulæ-
re dyrkningsflader (Figur 6.1). 

Tiltag 12. Sprøjte- og gødningsfri randzoner, min. 6 m 

Formålet med sprøjte- og gødningsfri randzoner er at skabe nye og gode le-
vesteder for den naturlige flora og herved skabe et naturindhold i randzo-
nerne omkring de dyrkede marker og langs eksisterende udyrkede biotoper, 
som hegn, diger, grøfter, markskel m.v., til gavn for vildtet. Herved opnås 
blandt andet: 

• forbedrede føde-, leve- og ynglesteder, og 
• en overgangszone mellem de dyrkede arealer og vildtets levesteder. 

Naturgevinsten ved sprøjte- og gødningsfrie randzoner er stor. Denne effekt 
opnås først og fremmest, hvor randzonerne placeres med maksimal lysek-
sponering i markerne. Randzoner som placeres langs nordvendte hegn, 
skovbryn og småbiotoper opnår ikke den gunstige biologiske effekt. 

Tiltag 13. Græsbræmmer som fodpose, 2 m 

Formålet med græsbræmmer langs løvtræshegnets/løvtræsbeplantningens 
fodpose er i samspil med hegnet/beplantningen at skabe yngle- og leveste-
der til jordrugende fugle, små pattedyr og overvintrende insekter. Herud-
over har græsbræmmen værdi som en bufferzone i forhold til de intensivt 
drevne landbrugsarealer.  

Værdien af en fodpose reduceres væsentligt, når den påvirkes af gødning og 
sprøjtning, hvorfor dette bør undgås. 

Tiltag 14. Barjordsstriber eller tætslåede græsstriber langs natur, 1-2 m 

Barjordsstriber har både en agronomisk og en biologisk funktion. I landbru-
get kan barjordsstriber anvendes til at modvirke problematiske plantearter 
fra randzonen. Som et biotopfremmende tiltag kan barjordsstriber og tætslå-
ede græsstriber udlægges langs eksisterende naturelementer som beplant-
ning, vildtagre samt skov- og naturarealer. Ved en god placering er der fo-
kus på samspillet til stedfaste biotoper og det lokale mikroklima. En vildt-
stribe med en tør soleksponeret placering med gode læforhold vurderes som 
godt placeret. Vindforholdene varierer fra område til område, hvorfor en 
gunstig placering også vil variere, men en placering på nordsiden af et læ-
hegn eller en skov vil typisk ikke være en gunstig placering. 

Formålet med tiltaget er i vækstsæsonen at skabe en kortklippet smal spred-
ningsvej som kontrast til en tæt, fugtig og for vildtet og især for vildtynglen 
ufremkommelig vegetation. På den måde opnås blandt andet: 

• et lysåbent areal, hvor der kan fremspire tokimbladede urter, der er basa-
le for fødekæden. Derved understøttes også agerjordens naturlige frøpul-
je, 

• en varmestue, tørreplads og transportvej for agerlandets fauna, og 
• et forbedret miljø for insektlivet, blandt andet til gavn for faunaen. 
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En vildtvenlig barjordsstribe har en moderat og varieret fremspiring af vilde 
arter. For at forhindre frøsætning eller total tilgroning bør den harves eller 
fræses 2-3 gange i vækstsæsonen.  

Slåede striber har til formål at åbne det tætte vegetationsdække for at give 
lys, varme og fremkommelighed for vildtet. Herved opnås flere fordele, der 
er nævnt under tiltag 6. 

Tiltag 15. Insektvolde 

Tiltaget er identisk med tiltag 7, se ovenfor.  

Tiltag 18. Etablering og pleje/vedligeholdelse af træ- og buskbevoks-
ninger 

Formålet med tiltaget er dels at skabe flere biotoper med blandet løvtræ- og 
buskbevoksninger i agerlandet dels at opretholde en landskabsstruktur med 
varige stedfaste biotoper i form af mindre bevoksninger i det åbne land, så 
de fremstår naturligt og landskabstypisk. Herved opnås blandt andet øget: 

• lysindfald til fodposen, 
• variation i træ- og busklaget, og 
• læ og varme og dermed øgede muligheder for fødesøgning og etablering 

af ynglesteder, hvilket kan give en generel øgning af artsdiversiteten. 

Dette opnås blandt andet ved, at udtynding sker hvert 4-5 år. Der tilstræbes 
en strukturel variation med fleretagering af vedplanter og lysåbne partier i 
bevoksningerne. Buske i yderkanten af bevoksningerne tilbageskæres kraf-
tigt, så de holdes tæt ved jordoverfladen. 

Tiltag 19. Etablering og pleje/vedligeholdelse af levende hegn og diger 

Formålet med tiltaget er dels at skabe flere løvtræshegn og lysåbne diger i 
agerlandet og sikre bevarelse og løbende pleje af de levende hegn. Herved 
opnås blandt andet øget indslag af varige vildtbiotoper som levende løv-
træshegn og diger. Det anbefales derfor, at: 

• tilstræbe et varieret træartsvalg og en fleretagering i løvtræshegnet, 
• beskære udhængende grene, som skygger for lyskrævende arter i fodpo-

sen, 
• ammetræer tyndes hårdt i modsætning til bestandstræer, som tyndes 

moderat, typisk hvert 8-10 år, 
• pleje i hegn foretages ved selektiv udrensning, og 
• behovet for tynding i nyetablerede hegn vil typisk opstå efter 6-7 vækst-

sæsoner for at regulere lys og skygge og sikre en tilpas mængde lys til 
bundbuske, fodpose og urter.  

Nye biotopforbedrende levende hegn bør etableres af hjemmehørende ar-
ter5. Hegnet skal suppleres med udlæg af brakstriber og/eller en barjords-
stribe og en græsbræmme. Ved hegn på 3 rækker eller mere etableres åbnin-
ger i beplantningen for hver 50 m.  

                                                           
5 Naturstyrelsen har udgivet pjecen: 40 danske træer og buske, der findes på linket: 
http://www.naturstyrelsen.dk/Udgivelser/Aarstal/Foer1997/40Danske.htm. 
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Tiltag 20. Slåning af græsstriber 1-6 m 

Slåede striber har til formål at åbne det tætte vegetationsdække for at give 
lys og varme. Herved opnås blandt andet, at der skabes: 

• en øget biologisk randeffekt, 
• fourageringssteder, hvor den genspirende vegetation skaber lettilgænge-

lig føde for vildtet, og 
• spredningsveje i et tæt vegetationsdække. 

Tiltaget vil typisk kunne bruges til at slå striber i de 10 meter bræmmer, der 
er udlagt langs vandløb. 

Tiltag 21. Genåbning af rørlagte grøfter 

Formålet med genåbning af rørlagte grøfter er at forbedre og forøge adgan-
gen til vand for vildtet og udnytte randeffekten af de linjeformede biotoper 
samt at forbedre variationen i plantedækket.  

Tiltag 22. Søer 

Formålet med retablering af søer er at forbedre og forøge adgangen til vand 
for vildtet samt at forbedre variationen i plantedækket. 

Vand - i form af moser, våde enge, små vandhuller, søer eller vandløb - er alt 
sammen med til at bringe mere liv til et område. Det gælder både planter, 
insekter, padder, krybdyr og hvirveldyr. Etablering af nye vådområder er 
med til at give mere variation og dermed flere levesteder og mere føde til 
vildtet.  

Tiltag 23. Etablering af skov 

Ved selve opbygningen af en skov bør der tages hensyn til f. eks. biologisk 
mangfoldighed, landskab, naturhistorie, kulturhistorie og miljøbeskyttelse, 
således at den nye skov vil kunne opfylde skovlovens krav om bæredygtig 
skovdrift. 

 



58 

Bilag 3. Feltskema 

2012 BIOTOPPLAN EJENDOM ……………………………………………………………… 

Biotoptiltag nr. ………………….. 

 

VALG AF TILTAG 

Indikatorer & synergi af tiltag 

Skala for tilstandsvurdering 100 point max  

Vurdering af enkelt / kombinerede biotoptiltag 

Foto nr.  Score  

100   

2 m græsbuffer / kortslået    

2 m barjordsstribe     

4 m bi- & vildtvenlige arter    

Vildtager, vildt- & bivenlige arter    

Majs vildstribe    

Pleje af løvtræshegn    

Andet    

PLACERING AF TILTAG 

Indikatorer for gunstig placering 

Strategisk placering ved eksist. biotop øger den biologiske synergi 

Føde – dækning - ynglested 

Mosaik – ledelinje - korridor 

   

Nabohabitat, afgrøde/ udyrket   Sædskifteafgrøde, løvhegn, skovbryn, remise, dige, grøft 

UDFØRELSE AF TILTAG  

Indikator for agro-drifts par. 

Forudsætninger; gunstig jordbehandling-dyrkningsteknik- såbed      

Etablering planmæssigt udført; jordbe-

handling, såning, slåning 

   

Fremspiring: udsået frøblanding. ar-

ter/naturlig frøpulje & græs 

   

Problemarter: kvik, tidsel, bynke    

Almindelig Redskaber el. specialredsk.      

VOLUMEN AF TILTAG  

Indikatorer,spredning af tiltag 

Arealer som anvendes til biotoptiltag skal understøtte eksisterende biotoper for at 

opnå en naturgevinst på kort tidshorisont    

Længde i km    

Areal i ha    

% af markarealet     

KVALITET AF TILTAG 

Indikatorer for vegetation div. 

Naturtilstanden optimeret som følge af bp-tiltag  

Tiltag: 1.år/ 2.år/ 3.år    

Artsdiversitet (visuel vurdering = vv).    

Strukturel diversitet, (vv)    

Variation inden for tiltag,(vv)    

Strukturel bidrag i marklandskab (vv)    

    

ØGET NATURINDHOLD  

Indikatorer ager / halvkultur 

Parametre for flere & bedre levesteder/indikatorer af tiltag som fremmer fødekæder 

Temporær biotop på agerjord        

Niche for frøpuljearter     

Føde-dækning-ynglebiotop    

Mosaik-ledelinje-korridor    

Reel naturforbedring     

Optimering: jagt eller biodiversitet      
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Denne rapport indeholder resultaterne af overvågnin-
gen af biotoptiltag til forbedring af naturtilstanden på 12 
udvalgte biotopplanejendomme udført i årene 2010 og 
2012. Biotopplaner gennemføres på ejedomme, der ønsker 
at udsætte op til syv fasaner eller agerhøns pr ha i jagtligt 
øjemed. Ifølge bekendtgørelsen kan der vælges mellem 
23 biotopplantiltag – enten udmøntet enkeltvis eller i kom-
bination på de dyrkede arealer. Tiltagenes placering, udfø-
relse, funktionalitet og sammenhængskraft på de udvalgte 
ejendomme blev undersøgt for at belyse deres mulige 
eff ekt for naturindholdet lokalt på ejendommene. I mange 
tilfælde giver tiltagene især i sammenhæng forbedrede 
livsvilkår for dyre-, svampe- og plantelivet på de dyrkede 
arealer på de ejendomme, hvor de er etableret.
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