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Marts måned er tiden for de første, lysegrønne forårstegn og 
årets første lærkesang. Men den muntreste forårsbebuder af 
alle er viben, der allerede fra midten af marts kan ses og høres, 
når den med sin akrobatiske sangflugt markerer sit territorie 
henover landmandens marker. Omkring 1950 ynglede der ca. 
150.000 par viber i Danmark, men i dag er tallet nede på blot 
20.000 par. Vibens deroute skyldes især, at der i dag er færre 
afgræssede engarealer, og at der i mindre grad opstår våde, 
udyrkede pletter i afgrøderne, hvor viben kan lægge sin rede, 
og hvor de nyklækkede unger kan søge føde. 

Som landmand har du mulighed for at tilgodese viben på flere 
måder. I dette faktaark kan du læse mere om hvordan.

HVAD ER EN VIBELAVNING?

En vibelavning er en fugtig plet på mark eller eng, gerne med 
vandsamlinger først på året. Plantevæksten er åben og spredt 
på grund af de fugtige forhold, og selv når forårssolen udtørrer 
lavningen, vil vegetationen stå tyndt de næste måneder.

Vibelavninger findes ofte naturligt i græssede enge og stran-
denge. I agerlandet er det særligt oplagt at lade de våde pletter 
være, og acceptere dem som vibelavninger i de områder af 
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marken, hvor det alligevel er besværligt at køre, og det ikke kan 
betale sig at dyrke jorden. 

HVAD ER FORMÅLET?

Viber yngler på våde enge og strandenge samt i agerlandet, hvis 
der er fugtige lavninger, hvor afgrøden ikke bliver for tæt. De 
våde lavninger giver levesteder, som der ellers er mangel på i 
agerlandet. 

HVEM GAVNER DET?

Ud over viben kan lavningerne også være levested for mange 
arter af vilde planter, insekter og padder - især hvis vandet 
ikke tørrer ud for tidligt på året. Selv når forårssolen udtørrer 
lavningen, vil den stadig holde sig åben, fx til gavn for mange 
smådyr, som vil trække ud i det lysåbne og varme område. 
Også fødesøgende fugle vil komme til, eksempelvis agerhøns, 
sanglærker og vagtler. 
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Man kan ikke undgå at lægge mærke til dukatsommerfuglen, 
når den vimser rundt som et lille, orange lyn. Særligt hannen 
er let at kende med sin knaldorange farve, mens hunnen er en 
smule mere afdæmpet, med mørke pletter. Dukatsommer-
fuglen forekommer på mange forskellige blomsterrige, tørre 
og let fugtige arealer såsom brakmarker, overdrev, skovlysnin-
ger, vejkanter, enge m.m. Når den sidder og suger nektar på 
blomster er den ofte nem at komme tæt på.

Dukatsommerfuglen er til blomster og atter blomster
Dukatsommerfuglen er en rigtig sommerart, som flyver fra juni 
til og med august. Hunnerne lægger deres æg på planterne 
rødknæ og almindelig syre og først det kommende forår, i april, 
kommer de små larver ud af æggene.  

Den allervigtigste faktor for, at dukatsommerfuglen kan trives 
er, at den kan finde områder med mange blomster, som den 
kan hente nektar fra. Arter som røllike, blåhat og almindelig 
brandbæger er særligt foretrukne. Rødknæ og almindelig 
syre, som sommerfuglen lægger æg på, er almindelige planter, 
som i langt de fleste tilfælde vil være i området i forvejen, så 
dem skal man ikke bekymre sig så meget om. Kræfterne skal 
derimod lægges i at fastholde og pleje områder med masser af 
hjemmehørende blomster. 

Hvad kan du gøre for dukatsommerfuglen?
Ofte kan man øge blomsterpragten på et areal ved at slå 
arealet på de rigtige tidspunkter. Her vil det være en god ide 
at benytte eksempelvis en fingerklipper eller et andet redskab, 
der ikke knuser eller findeler materialet. Slåning kan med for-
del gøres først på efteråret og i en højde på omtrent 20 cm. Det 
er vigtigt, at slåningen først foretages, når blomstringen er ved 
at være slut, så man ikke fjerner blomsterne, mens insekterne 
stadig har brug for dem.

Har man allerede et område med relativt mange blomster, kan 
man vælge kun at slå de områder, hvor græsserne dominerer 
mest eller eventuelt blot slå dele af arealet. Efter slåning er det 
vigtigt at høet opsamles, da det giver langt bedre spiringsmu-
ligheder for næste generation af blomsterfrø, når lys og varme 
kan komme helt ned til den bare jord.

Mængden og mangfoldigheden af blomster vil med tiden øges, 
hvis området ikke tilføres gødning. Gødning favoriserer græsser 
og kraftigt voksende urter der så vil overskygger de lavere 
planter. Den kraftige vegetation vil forhindre lys og varme i at 
nå jordoverfladen og kan derfor begrænse antallet af nektar-
planter. Samtidig er det skidt for sommerfuglenes larver, som 
kræver masser af varme for at udvikle sig.

Ekstensiv afgræsning kan også være et godt redskab til at 
opnå en mere varieret blomsterpragt og ikke mindst en mere 
varieret struktur på det afgræssede areal. Afgræsning kan have 
mange andre positive sidegevinster for diversiteten af dyr 
og planter, men det er afgørende at græsningstrykket er lavt, 
da for hård græsning kan begrænse antallet af blomster, og 
dermed antallet af insekter.

HVOR OG HVORDAN ETABLERER MAN VIBELAVNINGER?

Vibelavninger behøver ikke at være planlagte, men kan være et 
tilvalg efter særligt våde vintre, mens arealet kan dyrkes i tørre 
år. Selv en lille lavning kan tiltrække viber, men større arealer 
virker bedst. 

Da viben lever af insekter, orme, frøer, snegle og plantede-
le, fungerer vibelavninger godt i tilknytning til andre åbne 
områder, hvor viben også kan søge føde, eksempelvis fugtige 
enge, små vandhuller, nærliggende kyststrækninger eller andre 
udyrkede områder. Afgræsning af arealerne er vigtig, fordi den 
sikrer, at de holder sig lysåbne, mens friske kokasser og heste-
pærer giver flere insekter og dermed mere føde til viben. 

HVORDAN KAN MAN SE, AT DET VIRKER?

Hvis vegetationen er lav og åben med våd eller vanddækket 
jord gennem foråret er det et godt tegn på, at det er lykkedes at 
skabe et nyt levested. Kommer der ynglende viber, er succesen 
optimal, men selv uden viber er tilstedeværelsen af padder og 
fødesøgende fugle et godt tegn på, at der er liv i vibelavningen. 

HVORDAN PLEJES VIBELAVNINGER?

På våde enge og strandenge er ekstensiv græsning eller høslet 
med til at sikre gode forhold for viben. I marken er ’opskriften’ 
på vibepletter mere enkel: her skal de fugtige pletter ganske 
enkelt have lov til at ligge uden forstyrrelse sommeren over.

I marken holder viben mest af at anlægge sin rede i nytilsåede 
vårafgrøder. I vårsæden kan man hjælpe viberne ved at tromle 
vårafgrøderne så hurtigt efter udsåningstidspunktet som mu-
ligt. På den måde undgår man, at viben når at lægge æg, som 
bliver ødelagt af tromlen. Skulle viben alligevel nå at lægge æg 
inden du får tromlet, så sørg for at holde øje med rederne, og 
kør udenom hvis muligt.

En stribe med reduceret udsædsmængde langs kanten af 
marken, en barjordsstribe eller en lærkeplet i marken kan også 
hjælpe viben og dens unger, når de skal søge føde. Husk, at hvis 
du ønsker at lave ’vibe-venlige’ tiltag i marken, er det en god idé 
at placere dem i nærheden af enge eller lavninger.

REGLER

På arealer, hvor der søges Grundbetaling, må de enkelte udyr-
kede pletter (lærkepletter eller vibelavninger) ikke være mere 
end 100 m2 og barjordsstriber må max være 3 meter brede. 
Tilsammen må de udyrkede områder ikke fylde mere end 10 % 
af markens samlede areal. 

For vibelavninger er der ingen gødningskvote, hverken på dyr-
kede eller udyrkede marker. Til beregning af gødningskvoten 
skal der derfor laves en N-korrektion i gødningsplanen, hvor 
arealer med vibelavninger fratrækkes gødningskvoten. 

Du kan læse mere om regler for tiltag på støtteberettigede 
marker i faktaarket ’Gør markerne til gode levesteder for 
markvildtet’.

Dette faktaark er lavet som led i projeket ’Biodiversitetsfrem-
mende tiltag i marken’.
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