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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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Lakrød møgbille er en lille bille på lidt under en centimeter 
med flotte sorte og røde farver. Som mange andre biller lever 
den i – og af - gødning fra græssende dyr. Den lakrøde møgbille 
har derfor – sammen med de andre møgbiller - stor betydning 
for nedbrydningen af dyrenes gødning i naturen. For lakrød 
møgbille er det især kokasser og hestepærer, der står på 
menuen. 

Lakrød møgbille er udbredt over det meste af landet, men er 
generelt går tilbage fordi den – ligesom alle andre møgbiller 
– lider under mangel på græssende kvæg i landskabet. Arten 
trives desuden dårligt, når der bliver brugt ormemidler eller 
anden medicin til husdyrene, som er skadeligt for møglevende 
insekter. 

Møgbiller er et godt tegn
På gode steder kan man finde rigtig mange møgbiller under 
kokasserne. Billerne kan lugte kokasserne på afstand, som de 
så kommer kravlende og flyvende til. De voksne biller ser man 
mest i sommerhalvåret. 
For en lakrød møgbille går livet ud på at finde en god kokas-
se eller hestepære, spise af den, parre sig og for hunnernes 

vedkommende at lægge æg i kokassen. Lakrød møgbille lægger 
kun sine æg i helt friske kokasser eller hestepærer. Når æggene 
er klækket lever larverne af dyrenes efterladenskaber. 
Har man lakrød møgbille på sine arealer fortæller det, at man 
ikke - eller kun i mindre grad - benytter sig af diverse ormemid-
ler til sine dyr.  Tilstedeværelsen af møgbiller er et sundheds-
tegn, der også gavner en lang række andre insekter, fugle og 
pattedyr. Eksempelvis spiser stære, pindsvin og grævlinger 
larver af møgbiller.

Hvad kan du gøre for lakrød møgbille?
Hvis man gerne vil være med til at sikre lakrød møgbille og 
andre  møgbiller, er det vigtigt at man reducerer brugen af 
ormemidler og anden medicin mest muligt. Der er også flere 
møgbiller i kokasser fra kreaturer, der har spist meget groft 
foder.

Generelt set er møgbillerne afhængige af, at der er en frisk 
forsyning af gødning på græsarealerne hele året rundt, og ikke 
kun i sommerperioden, hvor de fleste dyr kommer på græs. 
Derfor er det en stor fordel for møgbillefaunaen, at der så vidt 
muligt går dyr ude året rundt.  

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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