
 

 

5 forslag til biodiversitetstiltag på økologiske arealer i omdrift 

 

Bræmmer 

Udyrkede bræmmer i kanten af dine marker, kan være en fin måde at skabe mere natur på ejen-

dom. De får den største værdi, hvis de placeres langs med eksisterende levesteder, hvor de kan 

fungere som bufferzone mellem de dyrkede arealer og de eksisterende levesteder. Dernæst bør 

du ikke gødske eller jordbearbejde bræmmerne. På den måde får de den højeste værdi som le-

vested for blomsterplanter samt vilde bier og andre insekter. 

 
Figur 1. En dyrknings- og gødningsfri bræmme mellem læhegnet og den dyrkede markflade er en god måde 
at beskytte de eksisterende naturarealer på. (Foto: Anne Eskildsen, SEGES) 

 

Høslæt og græsning 

Hvis du har mange blomstrende urter på de arealer, hvor du tager høslæt, anbefales det at du 

først slår arealerne efter blomsterne er afblomstrede og har sat frø. På den måde sikrer du plan-

ternes fortsatte frøformering, samt at der er føde til insekterne. Hvis du har ynglende lærker eller 

viber på dine høslætarealer, anbefaler vi ligeledes, at du undlader at slå, hvor fuglene har rede. 

Hvis du har afgræsning kan du sikrer at blomsterne får lov at blomster og sætte frø, ved at sænke 

græsningstrykket mens blomsterne blomstre og sætter frø. 

 

Lort 

Lort udgør et enormt vigtigt levested og der er mere end 200 forskellige arter der er knyttet til 

møg. De lever ikke kun i, men også af møg. Det gælder både biller som skarnbasser og møgbiller 

men også mange fluer lever af lort. Mange større dyr som fugle og pattedyr ynder at gå på jagt 

efter insekter i eller omkring lortene.  
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For langt de fleste insektarter er det meget vigtigt, at der ikke er rester af ormemidler i lorten. Det 

dræber nemlig ikke kun orm i de græssende dyrene, men også det liv, der kunne udnytte den 

fantastiske ressource, som lort er. Overvej derfor om det er nødvendigt at give ormekur, og hvor-

når dyrene får ormekur i forhold til hvornår de kommer på græs. 

 

Vand 

Hvad enten der er tale om vandløb, søer eller fugtige arealer med naturlig hydrologi, så er vand 

med til at skabe vigtige levesteder for mange forskellige organismer. Mange insekter er knyttet til 

livet i og omkring vand. Når der er vand til stede, er der også fødegrundlag for blandt andet fugle, 

padder og mindre pattedyr, der lever af insekter. 

Hvis du har vandløb eller søer på din arealer, kan du med fordel udlægge nogle bræmmer, for at 

beskytte søen eller vandløbet mod påvirkning fra markdriften. 

 
Figur 2. Ved at udlægge bræmmer langs med søer og vandløb skabes der flere levesteder for de dyr og 
planter der lever i overgangszonen mellem land og vand. (Foto: Lisbeth Gliese Jensen, SEGES) 

Tiltag for fugle i marken 

Hvis du har pletter i dine marker, hvor afgrøden er slået fejl eks. i våde lavninger, frostramte bak-

ketoppe eller bevidst utilsåede pletter, så er det en god ide at lade disse være, da de er med til at 

skabe bedre levevilkår for fugle som lærker og viber, der er afhængige af områder, der er friholdt 

for jordbearbejdning og gødskning til rede- og fødesøgningssted.  


