
Markskel, levende hegn og jord- og  
stendiger som spredningskorridorer 
 
Baggrund 
I agerlandet, hvor arealanvendelsen ofte er dyrkede marker, fungerer de store arealer med store åbne 
markflader ofte som en barrierer for bevægelser af dyr og planter. For at tilgodese dyr og planters 
bevægelsesmuligheder mellem naturområder (kerneområder) der er adskilt ved f.eks. dyrkede 
marker, har man ofte benyttet sig af spredningskorridorer i form af markskel, levende hegn eller 
sten- og jorddiger. Disse ofte linieformede naturelementer fungerer også som ledelinier i 
landskabet, og er dermed med til at styre færdselen for særligt småpattedyr, men også for andre 
organismer tilknyttet agerlandet. 
 

 
Figur 1: Levende hegn kan fungere som en spredningsvej eller levested for dyr og planter 
 
Formål 
Formålet med etablering af spredningskorridorer i form af markskel, levende hegn og jord – og 
stendiger er at være med til forbinde naturområder og skabe spredningsmuligheder for dyr og 
planter og dermed formindske isolation og fragmentering af bestande af vilde dyr og planter.   
 
Teknisk udførelse 
Ved etablering af levende hegn skal man overveje flere aspekter som bl.a. hvilke organismer der 
kan/skal benytte det levende hegn, hvilke arter der er hensigtsmæssige at plante i hegnet ud fra bl.a. 
jordbundsforholdene samt en hensigtsmæssig placering af hegnet. Herudover skal der også tages 
landskabelige hensyn. Nærmere omkring den tekniske udførsel og hvilke hjemmehørende arter der 
er anvendelige kan der læses mere om i ”Træer og buske til skovbryn, læhegn og 
vildtplantninger. Beskrivelse af arter”  udgivet af SkovInfo. 
 
Naturtype 
Markskel, levende hegn og jord- og stendiger 
 
Arter  
Småpattedyr, insekter, fugle og andre dyr og planter der benytter markskel, levende hegn og jord- 
og stendiger enten som levested eller spredningskorridor - eller eventuelt til begge dele.

Eksempelsamling er udarbejdet i forbindelse med projektet ”Økologiske forbindelser i planlægning og forvaltning” 
der er udarbejdet ved Skov & Landskab, Københavns Universitet, Afd. for By & Landskabsstudier, finansieret af Skov- og 
Naturstyrelsen. Tekst: Kenneth Jensen, Henrik Vejre og Martin Schneekloth. Foto hvor intet andet er nævnt: Kenneth Jensen 
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Lov og planlægningsstatus 
Sten- og jorddiger er beskyttet af Museumslovens §29a. Levende hegn er ikke lovmæssigt 
beskyttet. 
 
Skala 
Lokal/regionalt 
 
Virkning på flora/fauna 
Værdien af disse spredningskorridorer har ofte været taget for givet, da man jo kan se at det fysisk 
forbinder naturområder. Værdien og effekten er dog i nyere tid blevet undersøgt og den viser at bl.a. 
at markskel, levende hegn, jord- og stendiger og lignende biotoper virker som spredningskorridor 
for nogle organismer, men ikke for alle. Før man planlægger at etablere en af de nævnte biotoper 
som spredningskorridor, skal man have undersøgt hvilke naturtyper man vil forbinde samt de 
tilknyttede arters forskellige behov. Et firben vil f.eks. benytte et stendige, mens grævlingen både 
benytter det levende hegn, markskel samt jord- og stendiger som sin spredningsvej i landskabet. For 
planter med dyrespredning kan et levende hegn virke positivt for spredning, da det levende hegn 
benyttes af mange småpattedyr. Samtidig kan det levende hegn virke hindrende for spredning af 
vindspredte planter, pga. hegnets lægivende virkning.  
En anden faktor man skal tage i betragtning er afstanden fra naturområde til naturområde. 
Organismer har kun en vis spredningsradius, men holder man sig inde for en afstand som 
organismerne kan tolerere, kan korridorerne godt bestå af adskilte biotoper som f.eks. solitære træer 
eller spredte lunde. Endelig skal det tages i betragtning at spredningskorridorerne også kan fungere 
som habitat for nogle organismer,  
 
Alle de nævnte biotoper kan således være anvendelige som spredningskorridor for nogle dyr og 
planter, men det er nødvendigt at man undersøger og vurderer hvilke organismer det er man ønsker 
at tilgodese ved etableringen af denne type spredningskorridorer.  
 

 
Figur 2: Stendiger er f.eks. både levested og spredningskorridor for markfirben.  
Foto: Bodil Mortensen 
 
 
Budget 
Der kan søges tilskud til etablering af levende hegn og vildtplantninger ved Skov og Naturstyrelsen 
og Landsforeningen De Danske Plantningforeninger m.fl. Læs mere f.eks. i Skovinfo hæfte 12 ” 
Træer og buske til skovbryn, læhegn og vildtplantninger Tilskudsliste” 
  
Evaluering  
For at få et indblik om den valgte spredningskorridor virker efter hensigten, er det meget 
hensigtsmæssigt at lave en evaluering af spredningskorridoren efter etableringen. Man kan f.eks. 
visuelt se hvad der benytter korridoren, og dyrespor giver også et godt fingerpeg om hvilke arter der 
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finder korridoren anvendelig. Ud fra disse betragtninger kan man evt. ændre i udseende eller 
konstruktion, hvis den ikke fungerer efter hensigten. Med i betragtningerne skal dog det faktum at 
det vil være forskellige organismer der benytter korridorerne ved forskellige alders- og 
udviklingstrin af korridorerne, og ældre naturelementer har ofte flere organismer tilknyttet end 
yngre. 
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