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Græsmarker som del af et sædskifte leverer 
en række ydelser i form af kvalitetsfoder, jord
frugtbarhed og miljømæssige fordele. Men 
produktionsgræsmarkerne er i dag store og 
plantebiodiversiteten er lav. Udgangspunktet 
i et nyt projekt er derfor at øge plantebiodi
versiteten for derigennem at øge ”naturvær
dien” af det dyrkede areal. Biodiversiteten 
kan øges på markfladen via blandinger af flere 
græsmarksarter og ved iblanding af urter. Det 
forventes især at have betydning for bestøv
ende insekter, som generelt er i krise og til 
det formål skal designes græsmarker, som 
kan tilbyde blomstrende planter igennem 
hele vækstsæsonen. Yderligere gevinster ved 
mangeartsblandinger er husdyrsundhed 
og muligvis øget produktkvalitet. Dertil 
kom mer en eventuel værdi i markedsførin
gen af animalske produkter med ”en god 
historie”. Forudsætningen for det hele er 
dog, at produktionsniveauet i et vist omfang 
opretholdes, så det i den sidste ende også er 
økonomisk attraktivt for landmanden. Projek
tet, som er finansieret af Grøn Udviklings og 
Demonstrationsprogram (GUDP), er rettet 
imod økologisk produktion, men vil også 
være relevant for konventionelle landmænd.

Kriseramte bestøvere
Bestøvende insekter er i tilbagegang, og det 
gælder både honningbien og de vilde bestø
vere (humlebier, solitære bier, sommerfugle 
og svirrefluer). I projektet vil vi derfor un
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kan øge nytteværdien, f.eks. i form af forbedrede vilkår for bestø

ven de insekter, øget ressourceudnyttelse, kulstoflagring, udbyttesta

bilitet, husdyrsundhed og produktkvalitet. Det er hypotesen i et nyt 

projekt, hvor målet er at designe græsmarker, som både øger natur

værdien og giver en økonomisk bæredygtig fødevareproduktion. 

dersøge om økologiske græsmarker med et 
større antal urter, udvalgt blandt de såkaldte 
biplanter, og drevet med en slæt strategi, 
der giver blomster i marken gennem hele 
sæ sonen, vil resultere i flere bestøvere både 
arts og antalsmæssigt.

Bestøvning er et klassisk eksempel på posi
tivt samspil mellem planter og dyr. Bestøve
r en får nektar og pollen, der er de vigtigste 
fødekilder, til gengæld opnår planten at pol
len bliver transporteret til artsfæller og der
med, at den kan formerer sig. Bestøverne er 
imidlertid i voldsom tilbagegang såvel i Dan
mark som i resten af verden sandsynligvis 
med negative konsekvenser for bestøvningen 
af både afgrøder og vilde planter. I Danmark 
er antallet af honningbifamilier faldet med 39 
% i perioden 19852005, og selvom den samti
dige tilbagegang i antallet af biavlere (49 %) i 
nogen grad er vendt, er antallet af bifamilier 
fortsat lavt /1/. For de vilde bier er tilbagegan
gen mindst lige så stor. På rødlisten er om
trent halvdelen af de 29 danske humlebiarter 
(41 %), 56 % af dagsommerfuglene, 34 % af 

sværmer og spindere, og 31 % af svirreflu
erne, mens man ikke kender status for de 
solitære bier /2/3/4/. Der er mange mulige år
sager til tilbagegangen. Sygdomme, parasitter, 
sløjfning af habitater, fragmentering af land
ska bet, klimaændringer og den intensiverede 
landbrugsdrift nævnes alle som mulige årsa
ger /1/. Flere af disse påvirkningsfaktorer 
medfører perioder med fødemangel gennem 
året, og biavlerne har gennem de senere år 
oplevet, at fodring af bierne hen over som
meren er nødvendig. De vilde bestøvere har 
ingen biavler, der kan fodre, og de er fuld
stændig afhængig af de føderessourcer, der er 
til stede på markerne og i naturen. Græsmar
ker med en større andel af blomstrende bi
planter er derfor et godt bud på hjælp til de 
”kriseramte” bestøvere.

Bestøvningens værdi
På verdensplan anslås bestøvende insekter at 
bidrage til 1530 % af fødevareproduktionen 
og bier anses for de mest betydningsfulde 
bestøvere /1/. Værdien af bestøvning alene 
i Danmark anslås til en værdi af 646 mio. 

Figur 1: Effekten af antal blomstrende arter på antal bestøverarter og antal besøg af bestø-
vere. Fra /10/
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kr om året /5/. Tidligere er værdien af hon
ningbibestøvning blevet anslået til 600 mio. 
kr. om året /6/, men med de målemetoder 
man benytter til at undersøge værdien af 
insektbestøvningen kan man ikke skelne 
mellem honningbier og de vilde bestøvere 
og for mange insektbestøvede afgrøder er 
de vilde bestøvere dvs. humlebier, enlige 
bier, svirrefluer og sommerfugle også meget 
værdifulde. Endelig har bestøverne stor betyd
ning for bestøvningen af vilde planter, og be
støvere såvel som planter bidrager i sig selv til 
biodiversiteten. 

Man kan spørge sig selv, om det fortsat er 
muligt at bedre forholdene for bestøverne. 
For at opnå en positiv effekt af græsmarkerne, 
skal insekterne fortsat være til stede i landet. I 
undersøgelser af humlebier i danske rødklø
vermarker foretaget i perioden 20072009 
fandt man kun sekssyv relativt almindelige 
humlebiarter og blandt disse var kun tre arter 
hyppige /7/8/. En mini atlasundersøgelse 
foretaget i 10 kvadrater på 10 x 10 kilometer 
tilfældig lokaliseret i Jylland giver dog et lille 
håb for humlebierne. I disse områder blev ud
over de syv almindeligt forekommende arter 
fundet mange af de rødlistede arter, og fem af 
disse blev fundet på strandenge og gamle hø
enge. 

I flere andre lande i Europa er man også i 
gang med at undersøge, hvordan man kan 
forbedre forholdene for bestøverne. I  
Schweiz har man med succes prøvet at udså 
tre biplanter, radise, høstborst og nøgle
blomstret klokke, i græsområder og fundet, at 
det øger diversitet og tæthed af svirrefluer, 
enlige bier, sociale bier og sommerfugle /9/. 
Undersøgelser i eksperimentelt etableret 
græs med varierende antal plantearter i Tysk
land har ligeledes vist en sammenhæng mel
lem antallet af plantearter og diversiteten af 
bestøvende insekter. Sammenhængen (figur 
1) viser dog en mætning, dvs. man opnår ikke 
en forøgelse af antallet af bestøverarter, hvis 
man øger antallet af biplanter ud over dette 
punkt /10/.

For at opnå en gavnlig virkning af biplan
ter i græsmarksblandinger på bestøverne kræ
ver det også, at planterne får lov til at blom
stre. I projektet vil vi derfor afprøve 
for  skel lige strategier for slættagning med hen
blik på at sikre, at der er føde til insekterne 
gennem hele sæsonen.

Etablering af nicher
Plantearter, der anvendes i græsmarkerne, 
er valgt da de har en god foderkvalitet og 
sam tidig en stor produktion under frugtba re 

forhold. De vigtigste er alm. rajgræs, hvidklø
ver og rødkløver. Disse arters store vækstpo
tentiale og brede vækstform gør, at de er 
stærke konkurrenter overfor andre arter. Det 
kan bl.a. ses ved, at der ikke er særlig meget 
ukrudt i disse marker. Når vi ønsker at intro
ducere en højere biodiversitet, er udfordrin
gen derfor at etablere nicher for mindre 
konkurrencestærke arter. 

Vi undersøger nu forskellige urter udsået 
sammen med kløvergræs for at vurdere deres 
konkurrenceevne, når de vokser direkte sam
men med det konkurrencestærke kløvergræs. 
Det er tre stærke arter, nemlig cikorie, lancet
bladet vejbred og kommen (tabel 1). Cikorie 
og vejbred klarer sig godt i starten, men der 
bliver mindre med årene. Kommen bliver de
rimod mere og mere kraftig med årene og 
udgør efterhånden en betydelig del af det 
høstede tørstof (figur 2). Bibernelle og kæl lin
getand udgør ikke meget af plantebestanden, 
selv om der kan være ret mange planter. 
Blandt de svage er kørvel, som spirer udmær
ket, men derefter hurtigt forsvinder, sandsyn
ligvis fordi kørvel ikke kan klare afhugningen. 
Hidtil har fokus været på foderkvalitet for 
drøvtyggere, og de arter, vi har undersøgt, 
har hver især nogle fordele set ud fra et fod
ringsmæssigt synspunkt. Men skal biodiversi

Billede 1: Græsmarker med en større andel af blomstrende bi-plan-
ter er et godt bud på hjælp til de ”kriseramte” bestøvere.  
Foto: Karen Søegaard.

Billede 2: Mange-arts-blandinger kan øge nytteværdien af græs-
marker i form af bl.a. udbyttestabilitet og husdyrsundhed.  
Foto: Karen Søegaard.
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teten også have en øget værdi for insekter er 
der behov for yderligere arter.

Hvis en høj biodiversitet skal lykkes, er det 
nødvendigt at skabe en arkitektur i marken, 
hvor der er områder, som tilgodeser de svage 
konkurrenter. Skal der opnås en effekt på fo
derkvaliteten, er det nødvendigt, at den en
kelte urt udgør en betydende del af marken, 
hvorimod dette ikke er så nødvendigt, hvis 
det er fødegrundlaget for insekterne, som er 
målet. I projektet undersøges mulighederne 
for at tilgodese begge formål. Produktion og 
varighed af 17 forskellige arter skal afprøves i 
renbestand, bl.a. blåhat, rød tvetand, døv
næl de, mælkebøtte, hjulkrone og purløg. 
Derudover undersøges forskellige toarts 
blan dinger, for at finde mulige kombinationer 
af mindre konkurrencestærke arter, som kan 
vokse sammen. 

Med de erfaringer, som vi får fra forsøgene, 
udarbejdes til slut en række forslag til mar
kens arkitektur, med varierende fokus på de 
forskellige formål. Vi forestiller os, at arter der 
primært har et formål som fødegrundlag for 
insekter, kan etableres i felter nær mark kan
ten og/eller i smalle bånd gennem marken. 

Perspektiver
En forøgelse af biodiversiteten i græsmarken 
kan, udover den beskrevne potentielle effekt i 
forhold til bestøvende insekter, have en posi
tiv effekt på en række områder. Et eksempel 

herpå er øget kulstoflagring i jorden pga. dy
bere rodvækst og dermed større afsætning af 
kulstof i dybden /11/. I den sidste ende er det 
dog nødvendigt, at fødevareproducenten mo
tiveres økonomisk, hvis det skal blive en suc
ces i praksis. Det kan være i form af præmie
ring for ”blomstrende græsmarker”, som det 
kendes i bl.a. Tyskland, Frankrig og Schweiz 
/12/. Eller, som vi i projektet vil regne på, 
den reelle merværdi af økosystem services 
(bestøvning, husdyrsundhed osv.) og en øget 
markedsføringsværdi af kvalitetsprodukter 
med ”en god historie”. Projektet er netop 
star tet og forløber til udgangen af 2013.
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Figur 2: Andelen af afgrødetørstof i forårsproduktionen ved forskellig alder af marken. Re-
sultater fra kløvergræsmarker med urter.

Tabel 1. Urters konkurrenceevne i græsmarken

Konkurrencestærke Mellem Svage

Cikorie Bibernelle Kørvel

Lancetbladet vejbred Kællingetand Esparsette

Kommen Hvid stenkløver
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