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Hvad er biodiversitet og hvor findes den? 

FN's biodiversitetskonvention fra Rio-topmødet  i 1992 definerer den 
biologiske mangfoldighed således:

Ved biologisk mangfoldighed (biodiversitet) forstås mangfoldigheden af 

levende organismer i alle miljøer, både på land og i vand, samt de 
økologiske samspil, som organismerne indgår i. Biologisk mangfoldighed 
omfatter såvel variationen inden for og mellem arterne som mangfoldigheden 
af økosystemer

Biodiversitet omhandler alle arter (både alm. og sjældne) og findes i alle 
miljøer - også agerlandsøkosystemer



Biodiversitet i agerlandsøkosystemer

Truede arter i småbiotoper 

Almindelige arter både i småbiotoper og marker

Moeslund et al. 2019



Biodiversitet er normalt høj i naturområder
 Karakteristisk for marker med monokultur

 En planteart på marken (hvis man kan 
holde afgrøden fri for ukrudt)

 Enårige afgrøder

 Jorden bearbejdes 

 Periode med bar jord

 Døde plantedele fjernes som regel

 Kort varighed som habitat

 Lav biodiversitet

 Karakteristisk for naturområder

 Mange plantearter

 Overvejende flerårige arter (urter, græs, buske 
og træer

 Ingen jordbearbejdning

 Ingen perioder med bar jord

 Døde plantedele bliver

 Lang varighed

 Høj biodiversitet



Biodiversiteten er lav i marker – hvad med 
skovlandbrug?

 Karakteristisk for skovlandbrug

 En markkomponent og en skovkomponent

 Afgrødediversitet (enårige arter + træer og buske)

 Ingen jordbearbejdning i skovkomponenten

 Ingen perioder med bar jord i skovkomponenten

 Døde plantedele bliver

 Lang varighed i skovkomponenten

 Større diversitet af levesteder

 Forventning om højere biodiversitet 
pr. arealenhed

 Karakteristisk marker med monokultur

 Én afgrøde på marken 

 Enårige afgrøder

 Meget få andre arter i marken

 Jorden bearbejdes 

 Periode med bar jord

 Døde plantedele fjernes som regel

 Kort varighed som habitat

 Lav biodiversitet



Skovlandbrug – næsten ukendt i Danmark
• Skovlandbrug kan være alle kombinationer af træer og landbrug

• I Danmark vil det nok ofte blive/være ”rækkedyrkning” (alley cropping) eller dyr/fjerkræ i 
forbindelse med træer

• Ingen publicerede undersøgelser vedr. biodiversitet i skovlandbrug i Danmark



Biodiversitet i skovlandbrug 
– fra en Europæisk overbliksartikel

Generelt en positiv effekt af 
skovlandbrug på 
biodiversitet sammenlignet 
med almindelig landbrug

• især for fugle

• tendens til større effekt 
med højere 
gennemsnitstemperaturer

• tendens til større effekt i 
tørt klima

Kilde: Torralba et al., 2016



Biodiversitet i rækkedyrket skovlandbrug (Alley
cropping) 

Kilde: Tsonkova et al., 2012

a)
Forsøg i England med 
relativt kort rotation i 
skovdelen 

b)
Resultater på regnorme er fra et 11 årigt forsøg, Ontario Canada, med 
blanding af træarter i skovdelen og majs på markdelen
Resultaterne på små pattedyr er fra Nordengland med et system med 2 
m skovrækker (gavntræ og hasselbuske) og 12 m markstriber



Nyttedyr – biodiversitet med funktion

Meta-analyse af 19 datasæt fra 
tempererede områder i England, Tyrkiet, 
Frankrig, Canada og USA

En responsratio over 1.00 indikerer højere  
abundans eller aktivitet i skovlandbrug 
sammenlignet med monokultur

- Større abundans/aktivitet
af naturlige fjender, og mindre 
af skadedyr

Kilde: Stanton et al., 2019. 



Skovlandbrug = flere bestøvende insekter
men kun i Arable (= planteavl) ikke i Pasture (= græsning)

Kilde: Varah et al. 2020



Konklusioner
Der er stor variation på effekten af skovlandbrug på biodiversiteten i de forskellige undersøgelser

Der er dog ingen tvivl om, at skovlandbrug kan være et redskab til at fremme biodiversiteten i det danske 
agerland

Effekten på biodiversiteten afhænger af:

• Det omgivende landskab (indvandringsmuligheder)

• Træernes alder – lang omdriftstid vigtig og lad endelig eksisterende hegn bestå, da biodiversitet 
tager tid

• Træarter – generelt jo flere, desto bedre

• Dyrkningssystemet - græsning eller planteavl (græssende dyr ikke positivt for bestøvende insekter, 
mangler undersøgelser af fx jordfauna, gødningsbiller og fugle)

• Organismegruppen – ikke samme effekt på forskellige grupper, og nødvendigvis heller ikke inden for 
gruppen (fugle et eksempel)

• Brug af pesticider - virker generelt negativt på biodiversiteten

• Jordbearbejdning i markdelen – jo mindre, jo bedre
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