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Markvildtsindsatsen
Realisering af dele af Miljø- og Fødevareministeriet forvaltningsplaner for 
agerhøns og harer.

Er et landsdækkende projekt med netværk af markvildtslav, der udfører 
målrettet  frivillig indsats for at forbedre naturen i det åbne land. 

• Samarbejde mellem lodsejere på tværs af skel. 

• Interesseområde på. 1.000-1.500 ha. 

• Hvert lav har en fast vildt- og naturkonsulent (DJ) tilknyttet 

• Markvildtslavet har en lokal organisation og kommunikation. 

• Lavet tæller harer og agerhøns to gang årligt.

• Lavet udfører koordineret natur- og vildtpleje.

• Der indsamles data til effektmåling på arealerne.
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Rådgivning - ikke tilskud til frø mv.



Vildttælling



Terrænanalyse og handlinger



ØKOLOGISK RUM OG BIODIVERSITET I DET ÅBNE LAND 
Stenbunker – Veterantræer – Vibelavninger – Urtestriber – Ormegårde

Måling af biologiskeffekt



67 aktive lav
71.654 ha. Deltagerområde*

*Differencen fra 1. kvartalsrapport skyldes 
kortsoftware fejl. 
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Arealer med flerårig vegetation Beplantning Vandhuller og søer Vinterdækning Lysåben afgrøde
Aftalt 2014 9,19 5,70 0,56 3,47 -
Aftalt 2015 164,51 43,37 5,67 15,95 -
Aftalt 2016 241,26 68,49 7,19 18,35 11,54
Aftalt 2017 257,38 73,68 9,35 19,83 16,71
Aftalt 2018 347,36 85,09 9,93 19,99 21,22
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Beplantning Kantvegetation Lysåben afgrøde Soleksponerede arealer Vinterdækning
Aftalt 2014 30 26 71 102 9
Aftalt 2015 52 43 146 303 25
Aftalt 2016 97 55 194 418 29
Aftalt 2017 113 58 210 454 31
Aftalt 2018 124,5 65,6 219,5 479,6 32,0
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Antal tællinger

 TÆL HA  TÆL AH  TÆL TOTAL

31.090 totale obs.
16.390 harer
4.051 agerhøns



DCE er i gang med at vurdere tællingerne
Det foreløbige resultat for haretællingerne er:
• Tællemetoden fungerer – dvs. at data er valid
• Der er forskel på ”tællernes” fordeling af observationer væk fra afstandslinjen. Der skal beregnes om 

det er nødvendig med en korrektion. Årsagen er formegentlig aldersbetinget. 
• Der er en statistisk færre harer i efterårstællingerne end forårstællingerne. Datamæssigt vil det være 

bedre med tre tællinger i foråret, end en forårs og en efterårs.
• Datasættet har en størrelse og kvalitet der gør det muligt at undersøge parametre for harer, som 

afgrøder, markstørrelser, landbrugslands biotoper osv.

Analyser som kommer:
• Harebestandens udvikling i lavene
• DCE har ikke kigget på agerhønsene endnu, men forventer at metoden fungerer
• Fladetælling forventes at kunne erstatte en takseringslinje, så længe alt tælles og ikke kun det gode
• Flokvurderinger/parvurderinger forventes at fungere, hvis vi ved hvilke arealer der er indberettet fra og 

der er nok areal
• DCE kommer til at gennemføre de samme undersøgelser for agerhønsene som med harerne



Hvor er vi?

• Vi er gået fra en indsats på to arter, til en levestedsindsats i det 
åbne land for den brede biodiversitet. 

• Det er vigtigt, at det hele foregår på frivillighedens principper

• Det er vigtigt, at de Vildt og Naturkonsulenter som er derude også 
kigger på museumsloven udover naturbeskyttelsesloven.

• Det er vigtigt, at Vildt og Naturkonsulenterne altid forsøger at få 
den maksimale biodiversitet ud af det som er ejerens motivation.

• Det er vigtigt, at Vildt og Naturkonsulenterne kan udøve en ”straf 
fri” rådgivning når der ses overtrædelser. 



Fremtidens markvildtindsats

• Fastholde nuværende lavindsats. 

• Udbygge den usynlige rådgivning.

• Udvikle koncepter for lav, hvor målsætninger for lavdannelse kan tage udgangspunkt i 
forvaltningsmæssige udfordringer.

• Sikre rammebetingelser for integrering af natur- og vildtplejetiltag.

• I samarbejde med SEGES udvikle rådgivningsydelser til landmænd, planteavlskonsulenter etc.

• Tilbyde uddannelsesforløb på landbrugsskoler.

• Fokus på bekæmpelse af invasive arter (mink, mårhund og vaskebjørn)



26 rådgivningsforløb på 9 dage

• 22 rådgivningsrapporter med kortbilag
• 3 landmænd ønskede at bruge tiden til sparring på 

ideer og tiltag
• 1 landmand besøgt i forbindelse med 

skovrejsningsprojekt.

” Hej Jakob 
 
Takker for gennemgang, og tilsendte.  
Synes det var rigtig godt, vi fik lige lidt at tænke over…..” 
 
Mvh. 
Niels Hedermann 





Markvildtsindsats – vi elsker markvildtstriber 

• Brandmandslov
• Forståelse og indsigt skaber, der ansvarsfølelse
• Usynlig rådgivning

• Terræntiltag
• Markvildtstriber – blomsterstriber skaber 
biodiversitet 

• Management af tiltag
• Ikke tilskud, da rådgivning sikrer ”bæredygtighed”





Udyrket stribe – efterlade stubmarkstribe 
og med en levetid på 2-3 år. 











Terræntiltag – plads til forbedring?

Situationsbestemt brandmandslov 

Når vi har sikret det særligt 
værdifulde!



9 marker og 3 markveje1 mark og 1 markvej



En markvildtstribe bør være mindst 2 m bred og bestå af et eller flere af følgende elementer:

Afgrøde           Barjordsstribe             Udyrket stribe – gl. stubmark                        Gl. græsstribe        Levende hegn

•Barjordstribe

•Græsstribe - gl. vegetation

•Græsstribe – kort vegetativ vækst

•Insektvold

•Udyrket stribe ved stub/spildfrø

•Reduceret: udsæd, gødskning, sprøjtning

•Vildtafgrøde



Bufferzone



Hvor?

Hvor?

Break-even betragtning





Profil for det ideelle vildtvenlige hegn – buskhegnet

Kun buske og plads til naturlig udvikling samt værdifulde terrænelementer = stor værdi for vildt og natur 

Areal svarende til et trerækket levende hegn

Barjordsstribe

Udyrket/brak

Græsbræmme Græsbræmme

Udyrket/brak Kortklippet græs



Planteplan for et enrækket vildtvenlige levende hegn

Slåen – slåen – slåen - rødel – tjørn – tjørn – hunderose – hunderose - stilkeg – slåen – slåen – slåen – osv. 

(busk, bestandstræer/ammetræer)





Insektvold – et permanent tiltag, 
hvor værdien øges med alderen

Barjordstribe – et tiltag, hvor 
værdien øges med alderen

Vildt/blomsterstribe (Med 
rødkløver og kællingetand)–
et tiltag med en levetid på 

2-3 år. 

Vildt/blomsterstribe (Med 
rødkløver og kællingetand)–
et tiltag med en levetid på 
2-3 år. Forskudt med den på 

højre side 



Management
Insektvold

Kort græs
Barjord

Stub/brak

Permanente 
tiltag



Management – år 2



Management - år 3



Management
Kontinuitet via permanente 
strukturer:

Insektvolde, barjord, græsstriber

Enårig vegetation ”ukrudt” via 
midlertidige strukturer. 
udyrketbræmme eller 
blomsterstribe 

År 1.

År 2.

År 3.



Attractive but many losses Attractive and good
reproduction



Alternativet



Ejerskab 

• Ejerskab er nødvendigt for bæredygtig 
udvikling eller bevaring –
Brandmandslov tilgang 

• Ikke tilskud, men rådgivning 

• Forståelse skaber ejerskab



Ejerskab igennem viden

• En start med overskuelige natur- og vildtplejetiltag 
kan medvirke til at øge vidensniveauet om natur, så 
der på sigt styrkes biodiversitet i større skala! 


	Status for markvildtsindsatsen
	Markvildtsindsatsen�Realisering af dele af Miljø- og Fødevareministeriet forvaltningsplaner for agerhøns og harer.�
	Rådgivning - ikke tilskud til frø mv.
	Vildttælling
	Terrænanalyse og handlinger�
	Dias nummer 6
	67 aktive lav�71.654 ha. Deltagerområde*��*Differencen fra 1. kvartalsrapport skyldes kortsoftware fejl. 
	Dias nummer 8
	Dias nummer 9
	Dias nummer 10
	DCE er i gang med at vurdere tællingerne
	Hvor er vi?
	Fremtidens markvildtindsats
				26 rådgivningsforløb på 9 dage
	Dias nummer 15
	Dias nummer 16
	Dias nummer 17
	Dias nummer 18
	Dias nummer 19
	Dias nummer 20
	Dias nummer 21
	Dias nummer 22
	Terræntiltag – plads til forbedring?
	Dias nummer 24
	En markvildtstribe bør være mindst 2 m bred og bestå af et eller flere af følgende elementer:
	Dias nummer 26
	Break-even betragtning
	Dias nummer 28
	Profil for det ideelle vildtvenlige hegn – buskhegnet��Kun buske og plads til naturlig udvikling samt værdifulde terrænelementer = stor værdi for vildt og natur 
	Planteplan for et enrækket vildtvenlige levende hegn
	Dias nummer 31
	Dias nummer 32
	Management
	Management – år 2
	Management - år 3
	Management
	Dias nummer 37
	Alternativet
	Ejerskab 
	Ejerskab igennem viden

