Bilag 10b

Manual til flere Viber på markerne.
En operationel gennemgang af virkemidler, der kan forbedre forholdene for Viberne i landbrugslandet.
Denne manual er tiltænkt naturinteresserede landmænd, som vil vide hvilken indsats der skal til, for at få
Viben tilbage på markerne. Her beskrives de biologiske forhold, der begrunder hvilken indsats, der kan føre til
succes. Kort sagt et katalog over praktisk handling, som kan udføres, uden at det går ud over grundbetalingen.

Den 27. april. Viben ruger i en mark. Foto: Jørgen Dam.

Baggrund
Viben var engang sammen med Sanglærken karakterfugl i det danske bondeland. Sådan er det ikke mere. De
seneste 40 års stadige strukturforandringer i landbruget, har efterladt et landskab med stadig større marker,
men med stadig mindre plads til det vilde plante- og dyreliv, herunder er det i særdeleshed fuglene, der har
betalt prisen med stor tilbagegang i bestandene.
Viben er siden arten indgik i Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) punkttællingsprogram i 1976 gået tilbage med
gennemsnitligt 2,4 % om året, og tilbagegangen er accelereret, idet den i de seneste 10 år gennemsnitligt årligt
er gået tilbage med 6,3 %. Bestandsindekset i 2013 var således nede på blot 23 % af indekset i 1976 og den
samlede Vibebestand i Danmark formodes nu at ligge et godt stykke under 20.000 par og med en profil, der
forskydes i retning af en stadig lavere andel på markerne.
Da en medvirkende årsag til tilbagegangen skal findes i den landbrugsmæssige drift, vil jeg her omtale nogle af
de praktiske initiativer, der umiddelbart kan sættes i værk for at hjælpe fuglen i et forsøg på at standse den
triste udvikling.
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Vibens biologi og krav til omgivelserne
Viben er oprindelig en steppefugl. I Danmark yngler den tilsvarende på (strand)enge og marker med
kort vegetation og gerne i løse kolonier, hvor udsynet er uhindret, så den kan opdage fjender i tide og
sætte et kollektivt forsvar ind. I landbrugslandet er den således især knyttet til vårbehandlede marker
med sparsom vegetation i tidsrummet april/maj, hvor æglægning og rugning foregår, men den ses også
yngle i vintersæd, især på tørre og bakkede partier, hvor kornet kan stå spredt. Efter klækningen føres
ungerne gerne til våde lavninger, enge og græsmarker, hvor føden i form af smådyr og orme er
tilgængelig og rigelig. Også her skal vegetationen helst være lav og gerne holdt nede af græssende dyr.
Omkring Skt. Hans er ungerne flyvedygtige. Og fuglene samler sig i flokke, oftest nær kysten, for
senere at vende tilbage til landbrugslandet, når høsten er overstået og jorden atter bliver tilgængelig
på stubmarker eller marker med græssende dyr.

Skræddersyede ordninger
Skal Viben hjælpes på fode i vores landbrugsland igen, må de foranstaltninger, der kan tilbydes den
være tilpasset de krav, den stiller for at slå sig ned og gennemføre ynglecyklus med succes.
Samtidig må de ikke være af en sådan karakter, at landmanden 1) oplever væsentligt besvær i
etablering og drift 2) mister sin grundbetaling og endelig 3) må han holdes skadesløs.
Heldigvis er der en række såkaldt faunaforbedrende foranstaltninger, der kan leve op til disse mål.
Disse skal helst som udgangspunkt være så lavpraktiske og ubureaukratiske, at den naturinteresserede
landmand umiddelbart kan se sig selv hjælpe det trængte markfugleliv.

Sådan hjælpes Viberne på marken. Praktisk del, især for landmanden
1. Lad vårafgrøder indgå i sædskiftet -gerne op ad enge.
2. Kør udenom rederne.
3. Afmærk evt. reder med ”flag”, fx 10 skridt nord og 10 skridt syd for, herimellem findes reden
og vis derefter gerne hensyn overfor reden ved senere jordbehandling, sprøjtning og gødning,
herunder gylleudbringning. Ofte anlægger Viben sin rede i køresporene i fx vintersæd.
4. Udfør jordbehandlingen om foråret, pløjning, harvning, såning og evt. tromling i ét hug. Så
undgås, at Viben skal lægge om flere gange. Viben kan lægge et nyt kuld, som påbegyndes 8
dage efter at første kuld gik tabt. De fire æg lægges på fem dage og rugningen påbegyndes
således først ca. 2 uger efter redetabet. Ofte ses, at reden ødelægges første gang under
pløjningen, og så igen 3 uger senere under tromlingen, og så kan Viben ikke klare sig. Det
gælder derfor om at foretage tromlingen så hurtigt som muligt efter såning, eller helt undlade
at tromle.
5. Under såningen kan etableres de såkaldte Lærkepletter, som sikrer bar jord over længere tid.
Lærkepletter anlægges ved fx at løfte såmaskinen nogle meter og så genoptage såningen, eller
ved under såningen at svinge ud et såbedsbredde over fx 5-10 meters længde. Lav gerne et
antal Lærkepletter i samme markomgang eller arbejdsgang, men helst ikke i forbindelse med
kørespor, da køresporene ofte benyttes af rovdyrenes færden. Respekter gerne lærkepletterne
og deres omgivelser gennem hele vækstsæsonen, også når du sprøjter og gøder.

2

To eksempler på Lærkepletter. Til venstre har man blot løftet såmaskinen et antal meter, til
højre har man svinget ud nogle meter. Foto Henrik Wejdling og Peter Odderskær.
Lærkepletterne anvendes af såvel Sanglærke som Vibe både til redeplacering og fouragering.
For Sanglærkerne gælder det, at de herved kan få yderligere et kuld på vingerne, for Viben, at
der friholdes for afgrøde/vegetation, så redeomgivelsene levner den rugende hun muligheder
for at opdage fjender, og ungerne de første dage kan fouragere, førend de styrkede føres bort.
Lærkepletter er et anerkendt tiltag som vildtvenlig foranstaltning. Se næste side.
Vibelavningerne opstår ofte helt af sig selv i lave partier på marken og som efter
vinternedbøren stadig ved forårets jordbearbejdning står vandfyldte eller for fugtige til at køre
på. Undlad dræning og hold dem udenfor forårets normale drift, lad derfor være med at
efterså. Så undgås også bøvlet med flere arbejdsgange. Efter høst og ved efterårets
jordbehandling kan de indgå normalt, da fugtigheden oftest vil være overstået.

En vibelavning er en fugtig eller våd lavning på marken, gerne med vandsamlinger først på året.
Vibelavninger er yderst vigtige for opfostringen af unger, som finder dem lette at færdes i
samtidig med at fødeemner er let tilgængelige på grund af den bløde jordbund (fx regnorme,
som er meget næringsholdig ungeføde). Kombination mellem Lærkepletter og Vibelavninger
er af største vigtighed, da de kompletterer hinanden og kan give en synergieffekt.
Vibelavninger er et anerkendt tiltag som vildtvenlig foranstaltning. Se næste side.
6. Sørg for, at der er god kommunikation mellem driftsleder og traktorfører – og omvendt.
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Sådan hjælpes Viberne på marken. Bureaukratisk del, især for konsulenten
Her kommer en mere formel og bureaukratisk oplistning over initiativer, der kan hjælpe Viberne ud af
den nødlidende situation, de befinder sig i. Her vil der ofte være brug for konsulentbistand.
10 er tallet. På møder i landboforeningerne om etablering af Markvildtlav, målgruppe landmænd og
jægere, blev tallet 10 nævnt som et magisk tal: Holdt man sig indenfor 10 % af markarealet, etablerede
man de såkaldte vildtstriber på under 10 m bredde og med mindst 10 m imellem, så kom man ikke i
klemme i EU’s tilskudsregler, den såkaldte enkeltbetaling (fra 2015 Grundbetaling).
Det er grundbetalingsbekendtgørelsen BEK nr. 1544 af 16/12/14 og herunder de ”Vildt- og bivenlige
tiltag”, der refereres til. I § 29 hedder det:
§ 29. På arealer, bortset fra arealer med permanent græs eller permanente afgrøder, kan der hele året
etableres vildt- og bivenlige tiltag i form af insektvolde, vildtstriber, barjordsstriber og lærkepletter.
Stk. 2. Foranstaltninger efter stk. 1 skal holdes fri for tilgroning med vedplanter.
Stk. 3. Foranstaltninger, omfattet af stk. 1, må på braklagte arealer hverken etableres med majs,
kornafgrøder i renbestand eller med majs i blandinger.
Stk. 4. Plantedække kan undlades i en bredde af højst tre meter rundt om hver enkelt mark
(barjordsstriber). Dette areal kan ved mekanisk bearbejdning holdes plantefrit hele året. Plantedække
kan dog ikke undlades på arealer, der ligger nærmere end fem meter fra søer, åbne vandløb, kystlinjer
samt beskyttede fortidsminder, f.eks. gravhøje, der er beskyttet i medfør af museumsloven.
Stk. 5. Barjordsstriber, som nævnt i stk. 4, kan dog etableres mellem afgrøden og et tiltag efter stk. 1,
når denne er placeret i tilknytning til et markskel.
Stk. 6. En eller flere sammenhængende foranstaltninger i henhold til stk. 1 må højst have en bredde på
10 meter, og der skal være en afstand på mindst 10 meter imellem disse foranstaltninger.
Stk. 7. Foranstaltninger omfattet af stk. 1 og 4 må højst udgøre ti procent af markens samlede areal.

Faunaforbedrende foranstaltninger må altså udgøre op til 10 % af marken, være op til 10 meter brede
(barjordsstriber dog kun 3 meter og kun langs skel, men gerne sammen med vildtstriber på tilsammen
10 meters brede) og der skal være mindst 10 meter mellem striberne, hvis der er flere på samme mark.
Reglerne er uddybet lidt i 'Vejledning om direkte arealstøtte 2015' p. 93 ff hvoraf det bl.a. fremgår, at
Lærkepletter max må være 100 m2 (og det samme må man så formode gælder for en Vibelavning, det
skriver Videncentret for Landbrug i hvert fald i deres faktaark om 'vibelavninger', hvoraf det tillige
fremgår, at 'Hvor pletterne opstår af sig selv, i våde perioder i løbet af dyrkningssæsonen, er der ikke
krav om at gødningskvoten reguleres, hvis pletterne er under bagatelgrænsen på 100 m2.')
Og her er altså berørt faktaarkene ”Natur og vildtvenlige tiltag i landbruget – udførelse og effekt”, som
Seges, det nye navn for Videnscentret for Landbrug, på deres hjemmeside oplister 14 af til download.
PDF Vibelavning og PDF Lærkepletter (omfattet af DLBR Fælles login) er i denne sammenhæng de
vigtigste, og har kort været omtalt ovenfor, men da flere af de øvrige også har været nævnt og er
omtalt under ”10 er tallet”, medtages alle her:
PDF Vildtvenlige høstmetoder, PDF Økonomi i natur- og vildttiltag, PDF Haregrønning, PDF
Sammensætning, placering og dyrkningsvejledning for naturstriber, PDF Barjordsstribe, PDF
Naturstriber med succes!, PDF Urtestribe, PDF Insektvold, PDF Nektarstribe, PDF Naturvildtsstriber hvor kan det gå galt! PDF Gør markerne til gode levesteder for markvildtet og endelig PDF Natur- og
vildtstriber på braklagte arealer og randzoner med grundbetaling fra 2015. Samlet PDF til udprintning.
Det er vigtigt at fremhæve, at både Lærkepletter og Vibelavninger kan etableres på støtteberettigede
arealer, men det gælder, at både Lærkepletter og Vibelavninger ikke har nogen gødningskvote,
hverken på dyrkede eller udyrkede arealer. Derfor skal der i gødningsplanen laves en N-korrektion, når
gødningskvoten skal beregnes og arealerne med Lærkepletter og Vibelavninger fratrækkes (for
Vibelavningernes vedkommende dog ikke, hvis de opstår spontant og er under 100m2).
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Information
Der forestår et arbejde for konsulenterne at informere om disse muligheder for at forbedre forholdene
for det naturlige dyreliv ude på markerne, herunder Viberne. Det er der da også sørget for:
NaturErhvervstyrelsen har i 2015 afsat 0,5 mio. kr. til at sikre, at konsulenterne også husker at vejlede i
de ordninger og muligheder, der eksisterer for faunaforbedrende foranstaltninger. Det blev
kompromisset mellem EU-Kommissionen og Danmark, da det nye landdistriktsprogram skulle
godkendes, og Kommissionen mente, at man i Danmark gjorde for lidt ud af at sikre naturindholdet i
det intensivt drevne landbrugsland. Det fremgår på side 42 i det vedtagne ”Det danske
landdistriktsprogram 2014-2020” - og man vil finde penge hertil også i de efterfølgende år, hvis det
skønnes nødvendigt! Det hedder: Erfaringen viser, at der kun i begrænset omfang rådgives om
støtteordningerne for forvaltning af lavproduktive, ekstensive arealer igennem konsulentnetværket.
NaturErhvervstyrelsen vil derfor som supplement afsætte 0,5 mio. DKR i 2015 til rådgivning om
støtteordningerne for naturpleje og tilknyttet viden om naturpleje, biodiversitet og dyr. Indsatsen
finansieres under programmets midler til Teknisk Bistand og kan forlænges, hvis der vurderes at være
behov herfor. http://naturerhverv.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tvaergaaende/EUarbejdet/LDP_GODKENDT_101214.pdf

Svendborgmodellen kan bredes ud. Supplement
I 2014 lykkedes det i Svendborg at få en model, der kan sikre Vibelavninger. Der blev sat en beløbsramme på op til 5.000 kr. Ikke meget, men en begyndelse, der måske nu kunne række længere med
det beløb på 0,5 mio. kr., som NaturErhvervsstyrelsen, som nævnt ovenfor, har afsat til information.
Svendborgmodellen går i sin enkelhed ud på, at landmanden af de kommunale midler til
naturindsatsen ved udlægning af Lærkepletter og Vibelavninger tilbydes konsulentbistand og
kompensation for manglende dækningsbidrag. Sådan hedder det i aftalen fra 10. februar 2014:
Svendborg Kommune kan bidrage til betaling af en planteavlskonsulent, så gødningsregnskabet passer,
og så ejeren får en planteavlskonsulents garanti for, at han ikke bliver trukket i nogen form for støtte i
forbindelse med udlægning af lærkepletter, vibelavning og lignende. Vi aftalte også, at Svendborg
Kommune vil se venligt på et ønske om kompensation i forhold til tabt afgrødeindtægt.
For at Svendborg Kommune vil give en kompensation samt bidrage med betaling af en
planteavlskonsulent, så skal omkostningerne være indenfor en økonomisk forsvarlig ramme på ikke over
ca. 5000 kr. Vores endelige tilsagn om støtte vil afhænge af om vi vurderer, at udgiften står mål med de
tiltag, der planlægges gennemført på arealerne.
På mødet omtalte vi også, at Svendborg Kommune vil følge op på, at forpagtningsaftaler screenes for
naturhensyn ved nyforhandling.”

Denne sidste passus er medtaget, fordi det var den del af oplægget, at kommunalt ejet landbrugsjord
fremover skulle have indskrevet i forpagtningsaftalerne, at de ovennævnte ”Natur og vildtvenlige tiltag
i landbruget – udførelse og effekt” kunne implementeres på ”offentlig” jord og dermed bidrage til at
opfylde de fremtidige krav om at stoppe tabet af biodiversitet i 2020.
Der er potentiale i denne aftale til at den kunne bredes ud til andre kommuner og derigennem blive
landsdækkende.
Niels Andersen, DOF’s repræsentant i Svendborg
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