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Sanglærken synger i lærkepletterne

Et inspirationskatalog
Hvem har ikke gået en tur på landet og glædet sig over lærkens sang?

Lærkepletter er konstruerede, udyrkede pletter midt i marken, og de er en enkel og billig metode til at få flere 
ynglende lærker tilbage på markerne. 

Dette katalog henvender sig til landmænd og rådgivere indenfor landbrugsrådgivning og skal ses som inspiration 
og vejledning til at etablere lærkepletter.

Hvorfor lave lærkepletter?

Som landmand er målet med marken som udgangspunkt, at den skal give et højt udbytte, at afgrøderne står 
godt, at ukrudtstrykket minimeres samt at støttebetingelserne kan overholdes. Derfor gensås bare pletter, hvor 
kornet er gået ud. 

Det gælder om at få fortalt, at de bare pletter i markerne er lavet med vilje og 
tjener et større formål:

• Lærkepletterne skaber grundlag for flere ynglende lærker.
•  Hvor lærkepletterne bliver etableret, er arealerne stadig berettigede til 

Enkeltbetaling.
•  Det er ikke rentabelt at genså pletterne, da høsttidspunktet ikke vil falde 

sammen med hovedafgrøden.
• Det er ikke så dyrt at lave lærkepletter.

Lærkepletter virker
Nye forsøg viser, at 87,5 pct. af sanglærkerne var i de dele af markerne, hvor der var udlagt lærkepletter.

Alle de sanglærker, der sang mens de lettede fra marken, lettede fra forsøgsfelter med lærkepletter. 
Når sanglærkerne synger under opflyvningen, er det et rimeligt sikkert tegn på, at de har yngel.
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Lærken hører til i marken

Sanglærken - (Alauda arvensis)
Sanglærken er en karakteristisk fugl for det åbne landbrugsland. Lærkesangen er gennem mange generationer blevet 
forbundet med sol og forår – og kornet der vejrer i vinden på markerne.

Men antallet af sanglærker er gået tilbage med ca. 60 pct. siden 1980´erne. Det skyldes i høj grad overgangen fra vår- til 
vinterkorn, tættere afgrøder på marken samt en intensivering af græsarealerne. Om sommeren foretrækker lærkerne land-
brugsjord med en sparsom vegetation til redebygning og med gode muligheder for at finde biller og andre jordløbende 
insekter til ungerne.

Tidligere var lærken kendt for at ruge to til tre kuld unger hvert år, men i øjeblikket er de nede på kun et eller to forsøg, 
hvilket ikke er tilstrækkeligt til at sikre en bæredygtig population.

Lærkepletter kan afbøde manglen på egnede føde-
søgningsmuligheder
En kornmark giver et højt og tæt dække, som gør det svært for lærken at 
udruge 2. og 3. kuld. 

Ved at efterlade små, utilsåede lærkepletter i afgrøden bliver der skabt 
bedre levevilkår for lærkerne. Sanglærken bruger de åbne pladser til at 
lande på og lægger så reden lidt inde i afgrøden. Derved får de nemmere 
ved at bygge reder og finde føde inden for korte afstande. Sanglærke.

Foto: Daniel Pettersson.
http://da.wikipedia.org/wiki/Fil:Alauda_arvensis_2.jpg 
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Det er nemt at lave lærkepletter

Sådan laves lærkepletter
Lærkepletter er tørre pletter i en tilsået mark, hvor der ikke er etableret plantedække. Det er ikke så svært at lave lærke-
pletter. Faktisk etableres de blot ved, at udvalgte pletter i marken ikke tilsås. Det nemmeste er at hæve såmaskinen et par 
meter mens man alligevel sår marken til. 

Er marken allerede blevet tilsået er det ikke for sent at lave lærkepletter. De kan laves ved at fræse pletter i eksisterende 
afgrøder, inden de når at blive for høje. Lærkepletterne kan også etableres ved at undlade at genså tørre pletter i marken i 
løbet af sommeren.

Læs også faktaarket om lærkepletter på LandbrugsInfo.

Placering 
Det optimale er at placere lærkepletter i marker tilsået med en vintersæd. Lærkepletterne udlægges midt i marken, så 
ræve og andre rovdyr ikke så let finder derhen. 

Markerne skal helst være mere end 5 ha. Undgå marker med læhegn eller marker, der støder op til skoven, medmindre 
de er større end 10 ha. Det er bedst, hvis lærkepletterne placeres mindst 50 meter fra levende hegn, da lærker er meget 
opmærksomme på rovfugle, der kan overvåge dem fra de høje punkter. 

Det er en fordel at lave lærkepletterne på den samme mark, da lærker vender tilbage år efter år. 

Lovgivning
Fra 2012 er det muligt at etablere lærkepletter på støtteberettigede landbrugsarealer. I vejledningen for Enkelt-
betaling indgår lærkepletter som et nyt vildt- og bivenligt tiltag.
De enkelte lærkepletter må maksimalt være 100 m2. Det samlede arealet af lærkepletterne indgår i den samlede 
beregning for vildt- og bivenlige tiltag, der hver for sig eller tilsammen maksimalt må udgøre 10 pct. af markens 
areal.

Vær opmærksom på, at arealer med vildt- og bivenlige tiltag ikke har en kvælstofnorm. Det vil sige, at der skal laves 
en N-korrektion i gødningsplanen, hvor arealet med lærkepletter skal trækkes fra gødningskvoten.
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Samarbejde mellem Videncentret og DOF

Det konkrete forsøg
I 2012 lavede Videncentret for landbrug i samarbejde med Vestjysk Landboforening og Dansk Ornitologisk Forening (DOF) 
et nyt forsøg for at teste virkningen af lærkepletter.

To vestjyske landmænd har lagt marker til forsøgene. Den ene mark er en vinterhvedemark på ca. 13,8 ha i Ådum. 
Her er der udlagt ni lærkepletter. Den anden en vårbygmark på ca. 5,1 ha i Spjald, hvor der er udlagt fem lærkepletter. 
Alle lærkepletter er etableret ved fræsning i eksisterende afgrøder i juni måned, og de måler alle 4x10 meter.

Registreringen af lærker er sket ved, at observatørerne fire gange i perioden 12. juni-12. august 2012 har fulgt et transekt 
langs lærkepletterne og et tilsvarende transekt i samme mark minimum 50-100 meter fra lærkepletterne. 

Optællingsmodel
Linje-taksering hvor der optælles i to transekter, én indeholdende lærke-
pletterne og én uden. Alle fugle, der registreres inden for en afstand af  
25 meter på hver side af linjen, optælles.

Der blev foretaget fire tællinger på hver forsøgsmark i juni-juli måned i 
2012 og tællingerne varede cirka en time. Ruten blev talt om morgnen  
mellem solopgang og klokken 10, da det oftest er i dette tidsrum  
sanglærken er mest aktiv.

Se hele afrapporteringen fra DOF på LandbrugsInfo.dk 
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Resultater fra forsøget
Forsøgene viser, at 28 af 32 sanglærker fløj op fra forsøgsfelter med lærkepletter, mens kun fire fugle fløj op fra 
referencefelterne. 15 af de sanglærker, der lettede fra markerne, sang under opflyvningen. og samtlige af disse 15 
syngende fugle lettede fra forsøgsfelter med lærkepletter. Når sanglærkerne synger under opflyvningen, er det et 
rimeligt sikkert tegn på, at de har yngel.

En af de deltagende landmænd har anslået sine samlede omkostninger ved etablering af lærkepletter til størrelses  ordenen 
1 kr. pr. kvadratmeter. Det er således næppe de direkte omkostninger forbundet med pletternes etablering og manglende 
høstudbytte m.v., der hæmmer udbredelsen af dette initiativ. Men snarere en manglende viden om effekten eller frygten 
for, at det kan påvirke enkeltbetalingsstøtten samt det administrative bøvl, der kan være forbundet med N-korrektion af 
gødningsplanen.

Udvikling gennem året

 
Fotos: Lars Holm Hansen

Billedserien viser en udvikling i vegetationen i en lærkeplet gennem vækstsæsonen 2012. De tre billeder viser samme 
lærkeplet ved Spjald. Første billede er taget d. 12. juni, umiddelbart efter anlæggelsen. Andet billede er taget d 16. juli. 
Her ses nogen genvækst, men dog fortsat bar jord. Sidste billede er fra d. 16. august, hvor der er kraftig genvækst. 

Samarbejdet fortsætter
Det er hensigten, at der skal laves endnu flere forsøg med fugletællinger i lærkepletter i 2013. Læs mere om samarbejdet 
på LandbrugsInfo.dk.           
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