
Insektfaunaen i
det åbne land
Det er ingen hemmelighed, at insektlivet i det  
åbne land er gået markant tilbage gennem en årrække. 
Projektet Økologisk Rum II skal derfor undersøge  
variationen af insekter og insektbiomassen indenfor  
forskellige habitatområder i landbrugslandet. 

Tekst og foto: Christian Lang Jensen

NATUR/VILDTFORVALTNING: Pro-
jektet er et samarbejde mellem DCE 
og Danmarks Jægerforbund, og det 
strækker sig frem til 2023, hvor for-
skerne forhåbentlig har opnået ny vi-
den om årsagerne til tilbagegangen i 
insektlivet.

– Med projektet håber vi at opnå en 
bedre forståelse af, hvilke faktorer der 
begrænser insektlivet i landbrugslan-
det og dermed begrænser fødegrund-
laget for de vildtarter, der lever af in-
sekter, forklarer seniorforsker ved In-
stitut for Bioscience på Aarhus 
Universitet Toke Thomas Høye.

Han forklarer yderligere, at projektet 
kan bidrage med ny viden om betyd-
ningen af naturarealer i det åbne land.   

– Hvis vi er heldige, får vi desuden 

en bedre forståelse af, hvor vigtige na-
turområder er som et understøttende 
element for vildtet. Lykkes det, kan vi 
bruge den viden til at rådgive land-
mænd i forhold til en dyrkningsprak-
sis, som kan bidrage til mere talrige in-
sektbestande, lyder det afslutningsvis.

Projektet i praksis
Forskerne har til projektet udvalgt en 
række forskellige habitatområder, som 
blandt andet omfatter brakarealer, af-
græssede arealer og dyrkede arealer. 
Nogle af disse arealer er beliggende i 
områder med 20 procent naturtæt-
hed, mens andre har omtrent 40 pro-
cent naturtæthed.

For at undersøge insektlivet inden 
for de forskellige arealer indfanges in-

sekterne i fald- og klækkefælder samt 
ved brug af en insektsuger, hvorefter de 
artsbestemmes, og mængden af insekt-
er registreres. Ved fælderne er der op-
sat måleudstyr, som registrerer lysin-
tensitet, jordfugtighed og temperatur.  

Ydermere registreres plantearterne 
på arealerne, som er nøje udvalgt af 
forskerne. Lodsejerne har frivilligt 
indvilget i at lade deres arealer indgå i 
projektet. 

Det videre forløb
Som Toke Thomas Høye påpeger, hå-
ber man på at opnå ny viden om tilba-
gegangen af insekter i det åbne land 
for dermed at kunne rådgive land-
mænd og andre jordejere om tiltag, 
som kan bidrage til at øge biodiversi-

I forbindelse med projektet undersøges flere forskellige arealer i landbrugslandet.
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teten. Natur- og vildtkonsulent ved 
Danmarks Jægerforbund Rasmus 
Ahlmann Nielsen bakker op om denne 
pointe: 

– Vi er interesserede i at finde ud af, 
hvorfor arterne i landbrugslandet har 
det så skidt, og hvorfor fødekæderne 
ikke længere er sammenhængende. 
Da insekterne er en af de vigtigste 
grundsten i fødekæderne i landbrugs-
landet, er det oplagt at starte her, for-
klarer han. 

Tilbagegangen af insekter er nemlig 
ikke blot skidt for insekterne, men i 
høj grad også for de mange vildtarter, 
som er afhængige af insekter. Eksem-
pelvis tyder meget på, at tilbagegang-
en for agerhøns, viber og lærker 
blandt andet er et resultat af mang-

lende insekter i det åbne land.  
– Ved at blive klogere på, hvilke ve-

getationstyper der er særligt gunstige 
for insekterne, og om der er en sam-
menhæng i forhold til naturtætheden, 
har vi bedre mulighed for at kunne 
rådgive landmænd om naturforbed-
rende tiltag, forklarer Rasmus Ahl-
mann Nielsen afslutningsvis. 

Projektet Økologisk Rum II er en 
forlængelse af projekterne Økologisk 
Rum og Biodiversitet i det åbne land, 
og forhåbentlig vil projektet kunne bi-
drage til en større indsigt i de meka-
nismer, som yder indflydelse på in-
sektfaunaen i det åbne land. 

Se video via dette link:  
kortlink.dk/28bfq

clj@jaegerne.dk

Mange insekter er afhængige af variation i floraen i det åbne land.

Støtte

Projektet er støttet økonomisk  
af Jægernes Naturfond og Godfred 
Birkedal Hartmanns Familiefond.

De medvirkende lodsejere har frivilligt 
stillet arealer til rådighed i forbindelse 
med indfangningen af insekter. 
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