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Kilde fx: Hallman et al 2018Foto: Anne Eskildsen, Michael Straarup Nielsen, Jakob Boll Overgaard

Masser af forskning viser markante 
tilbagegange blandt insekter – fx bier, 

sommerfugle og biller. Også i Danmark!



  

     
    

   ”Insekt-apokalypse”? Nej, men vi skal alligevel passe 
på insekterne

• License to produce: Fokus på 
biodiversitet er med til at sikre 
landbrugets fortsatte produktions- og 
udviklingsmuligheder

• Insekter bidrager til en rig, spændende og 
levende natur

• Tiltag, der hjælper insekterne, gavner 
også mange andre dyr og planter

• Nogle insekter forbedrer udbytte og 
kvalitet i landbrug og frugtavl

Vårsilkebi. Foto: Michael Strarup Nielsen



  

     
    

   Landbruget får en stor del 
af skylden – men kan også 
være en del af løsningen! 

Vigtigt at have fokus på en 
målrettet og 
omkostningseffektiv 
indsats, der både tager 
hensyn til produktion, 
økonomi og natur

Foto: Anne Eskildsen



  

     
    

   

Skovperlemorsommerfugl. Foto: Anne Eskildsen

Hvad truer insekterne?
#1: Tab af levesteder

#2 Gødning/pesticider

#3 Invasive arter

#4 Klimaforandringer

Kilde: Sanchez-Bayo et al 2019



  

     
    

   
#1 Passe på og forbedre eksisterende naturarealer

• Tommelfingerregel: Jo længere tid 
et areal har være udenfor 
dyrkning, jo højere naturværdi 

• Gammel natur = ”all-inclusive
spa-ophold på ***** hotel”

• Ny/midlertidig natur = ”hurtigt 
stop ved tankstationen”

• Har du arealer, hvor der mulighed 
for at lave en ekstensiv græsning?

Foto: Emil Brandtoft

Insekter har brug for:
• Mad (ofte blomster)

• Uforstyrrede levesteder, hvor 
de kan yngle/overvintre



  

     
    

   
#1 Passe på og forbedre eksisterende naturarealer

Foto: Emil Brandtoft

• Brug app’en ‘Beskyttet natur’ til 
at få overblik over din 
værdifulde natur

• Brug natur-indikatorer til at ‘tage 
temperaturen’ på dine 
naturarealer

• Snak med din kommunale 
naturmedarbejder



  

     
    

   #2 Pas på småbiotoperne • Det er ok at rode lidt!

• Bevar blomstrende buske og 
gamle/døde træer

• Undgå at slå vegetationen i maj-
august, hvor blomstringen er på sit 
højeste

• Placér en udyrket buffer mellem 
småbiotopen og marken, så den 
beskyttes mod gødning og 
pesticider



Se mere på seges.tv (søg fx på ‘natur’)



  

     
    

   #3 Overvej at udtage urentable jorde i marken

Arealer med lav dyrkningsværdi har størst naturpotentiale
Når de rigtige jorde udtages, kan der ofte opnås synergier mellem økonomi og natur. 

Prioritér at udtage jordstykker der:
• Giver lavt udbytte 
• Ligger i kant af marken 
• Ligger op ad eksisterende natur, fx levende hegn, søer eller gravhøje 
• Reducerer kiler og overlap på det dyrkede areal



  

     
    

   #3 Overvej at udtage urentable jorde i marken

Brug dit udbyttekort som redskab
Udbyttekort fra mejetærskeren – eller dine egne erfaringer - vil være et godt 
redskab til at finde områder, som ikke giver et positivt dækningsbidrag.

Udsåning eller ikke?
Kommer an på det naturlige udgangspunkt. Som udgangspunkt er det dog bedst, at 
lade naturen gøre arbejdet



  

     
    

   Hvad skal du være opmærksom på ved permanent udtagning 
af jord til naturformål?

• Søg permanent genopdyrkningsret, hvis du ikke ønsker, at arealet udvikler sig til 
§3

• Husk at holde arealer lysåbne, hvis du vil fastholde støtte. Hvis du vil tillade 
etablering af skov, skal dette anmeldes (herunder også selvsåning). 

• Skemaer til begge anmeldelser kan findes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside. 



  

     
    

   Hvad med blomsterbrak, blomsterstriber etc?

Blomsterbrak, MFO-brak og blomsterstriber er ikke 
gode levesteder, og har derfor alle meget begrænset 
værdi for insekterne. 

Du kan dog optimere deres virkning ved:

1. At sikre så lang en kontinuitet som muligt. 
Slåningsbrak > 1-årig blomsterbrak. Omlæg i en 
rotationsordning, så en del af brakken altid går fri 
for pløjning.

2. At placere insektvenlige tiltag som en buffer 
omkring permanente levesteder

Foto: Anne Eskildsen



  

     
    

   

Læs mere på lf.dk/bi

Virkemiddelkatalog og virtuel 
markvandring er på vej!



  

     
    

   Spørgsmål?

Okkergul pletvinge Foto: Anne Eskildsen

Besøg seges.dk/natur for 
mere viden om natur og 
biodiversitet
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