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FAKTA ARK 
STENBUNKER 
Har du tænkt over, at stenbunken som måske 

ligger i et hjørne af marken eller i forbindelse 

med et levende hegn eller markskel, potenti-

elt er et levested for flere af landbrugslan-

dets arter? 

Formålet med tiltaget 

Mange gange er stenbunkerne opstået tilfæl-

digt, uden at man har tænkt på, at der skulle 

være et formål med at samle dem i bunker ud 

over at fjerne dem fra det dyrkede areal. 

Generelt er der ofte mangel på åbne solbe-

skinnede flader i landbrugslandet, og det 

gælder også solvarme sten, som ikke skygges 

af høj vegetation. Flere smådyr og insekter 

som eksempelvis snoge og firben vil benytte 

en stenbunke som levested. Når stenene efter 

noget tid er bevoksede med mos og lav, vil 

blandt andet visse bier bruge dem som over-

vintring. 

 

Slåning eller afgræsning, sikrer at stenbunken ikke gror til i høj 
vegetation. Foto: Niels Søndergaard 

  

Placering  

Stenbunken skal være soleksponeret. Så øn-

sker du at etablere en ny stenbunke, skal du 

tage højde for, det er muligt. Derudover vil 

det være en fordel, at stenbunken placeres i 

forbindelse med eksisterende småbiotoper 

som eksempelvis levende hegn og markskel, 

eller i forbindelse med et vildt- og bivenligt 

tiltag. 

Etablering  

Det er relativt simpelt at etablere en sten-

bunke, da det handler om at placere eksem-

pelvis sten fra marken i en bunke, på et areal 

hvor den kan få lov at ligge urørt efterføl-

gende. Vær opmærksom på ikke at tage sten 

fra eksempelvis stendiger, som er fredede, 

men udelukkende fra steder, hvor de lovligt 

må indsamles. Det er vigtigt at bunken får en 

vis størrelse. Minimum 5 kvadratmeter i areal 

og 1 meter i højden, anbefales for at sikre 

den mod tilgroning. 

Pleje 

Hvis du allerede har en stenbunke eller øn-
sker at anlægge en, skal du være opmærksom 
på, at den skal være soleksponeret for at fun-
gere bedst muligt som levested. Stenbunken 
skal derfor ikke gro til i høj vegetation eller 
ligge i konstant skygge fra træer og buske. 

Regler for grundbetaling 

Stenbunker på under 100 kvadratmeter er til-

ladt på alle støtteberrettigede landbrugsare-

aler.  
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