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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. 

Den Europæiske Landbrugsfond 
for Udvikling af Landdistrikterne

FOTO: COLOURBOX

FOTO: JØRN PAGH BERTELSEN

D
EC 2017

FAKTAARK

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’.

KONTAKT
Heidi Buur Holbeck, landskonsulent
SEGES, Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.
hbh@seges.dk
+45 8740 5450 / +45 2374 3157

KONTAKT
Anne Erland Eskildsen, specialkonsulent
SEGES, Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.
anee@seges.dk
+45 8740 5423

FOTO: RASMUS EJRNÆS

Stor vandsalamander er den største af vore tre salamanderarter i 
Danmark. Med en længde på op til 16 cm fylder den nærmest hele 
hånden. Begge køn har en blålig, perlemorsagtig streg på langs 
med halen og tydelig orange bug. I artens yngletid, som strækker sig 
henover forår og sommer, har hannen desuden en drageagtig takket 
kam på krop og hale. Den er et ganske prægtigt dyr! 

Stor vandsalamander findes over hele landet, men dog ikke på en 
lang række mindre øer. I Vendsyssel og Vestjylland er arten sjælden.

Årets gang
De befrugtede æg bliver placeret enkeltvist på planter i vandhuller 
eller oversvømmede områder. Hver enkelt æg pakkes omhyggeligt 
ind ved at folde et blad sammen om det klistrede æg. I løbet af som-
meren går salamandrene på land, hvor man i en periode kan finde 
dem, når de gemmer sig under træstubbe, i brændestakke, i kældre, 
udhuse eller andre steder, hvor de i dagtimerne kan finde et fugtigt 
sted at gemme sig. Overvintringen foregår et frostsikkert sted, ofte i 
nærheden af eller i forbindelse med bygninger. Er det er godt sted at 
overvintre, kan der være mange individer samlet på ét sted. I løbet 
af foråret starter det hele forfra og de voksne vandrer nu tilbage til 
vandhullerne for at parre sig og lægge deres æg. 

Krav til levestedet
Stor vandsalamander finder man typisk i små, lavvandede vandhul-
ler med rent vand og uden fisk. Ofte kan man finde stor vandsal-
amander i vandhuller, der ligger midt på dyrkede marker, hvis vand-
hullerne ikke er alt for næringsbelastede. I vandhuller med meget 
næring ser man ofte en opblomstring af alger i løbet af foråret eller 
sommeren og her trives stor vandsalamander mindre godt. 

Som andre padder, og i øvrigt en lang række andre vandhulsdyr, så 
kan stor vandsalamander godt lide at opholde sig der, hvor solen 
varmer vandet op. Det varmeste vand finder man, hvor der er læ og 
en god solindstråling til lavvandede områder.
Hvad kan du gøre for den store vandsalamander?

Har man et vandhul på sin ejendom, som man gerne vil gøre bedre 
for stor vandsalamander og andre padder og vandhulsdyr, så er det 
vigtigste, at skabe lavvandede områder, hvor sollyset kan komme 
ned det meste af dagen. Derfor er det vigtigt af fjerne træer og store 
buske, der skygger - især på sydsiden af vandhullet.

Vandhuller, der med tiden er groet til, og måske kun har en lille 
vandflade tilbage, kan med fordel renses op. Ved en oprensning er 
det vigtigt også at være opmærksom på eventuelle stejle brinker. 
Mange gravede vandhuller er lavet med stejle brinker, men de giver 
som regel ikke særligt gode muligheder for at dyr og planter trives. 
Her vil det være en god ide at trække brinkerne ud til siderne med 
maskine, så der opstår flere lavvandede områder. Det er også i disse 
områder at andre dyr, for eksempel bekkasiner, ofte finder føde. 
Husk at søge dispensation hos kommune, hvis du vil etablere eller 
oprense et vandhul. 
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