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FAKTAARK 
PLANTNING I DET ÅBNE LAND 
Plantning kan skabe et mere varieret land-

skab, og kan dermed være med til at forbedre 

levesteder og naturindhold i landbrugslandet.  

Formålet med tiltaget 

Formålet med plantning er at etablere nye le-

vesteder gennem bevoksninger med buske og 

træer. Der bør derfor være fokus på anven-

delse af arter, som vores hjemmehørende 

flora og fauna er tilpasset, og som derved un-

derstøtter de naturlige fødekæder mest mu-

ligt. Plantning anvendes i forbindelse med 

etableringen af nye skovarealer, men er også 

et vigtigt redskab til en permanent etablering 

af nye levesteder i det åbne land. I denne 

sammenhæng fokuseres der på anvendelse af 

plantning til etablering af levende hegn og re-

miser.  

 

Placering  

Levende hegn og remiser har en stor natur-

mæssig værdi i det åbne land, og skaber ikke 

bare levesteder, men fungerer også som 

vigtige ledelinjer og spredningskorridorer. 

Etableringen af nye levende hegn og remiser 

skal ske med udgangspunkt i det konkrete 

landskab, og dets eksisterende naturindhold. 

Et levende hegn kan f.eks. placeres så det 

binder eksisterende naturområder sammen, 

og dermed sikrer visse vildtarters sprednings-

muligheder.   

Planlægning og etablering 

Når plantningen af nye levende hegn og remi-

ser skal planlægges, er det vigtig at have 

både struktur og plantevalg for øje. Plan-

terne bør hovedsageligt være hjemmehø-

rende arter, og primært buske, da de har hø-

jere værdi for vildtet. De anvendte arter bør 

plantes i mindre grupper, hvilket sikrer at 

alle arter er repræsenteret i beplantningen 

på længere sigt. 

Levende hegn og remiser etableres ofte på 

landbrugsarealer, og grænser derfor op til 

arealer med landbrugsaktivitet. Overgangs-

zoner mellem mark og vedvegetation er vig-

tige for mange arter, og man bør derfor etab-

lere beplantninger, hvor der er gjort plads til 

en rand, med en såkaldt fodpose, omkring el-

ler langs beplantningen. Fodposen skal være 

mindst være et par meter bred, også når ved-

planterne er vokset op. Se mere i DJs fakta 

ark om græsbræmme som fodpose. 

Inden selve plantningen skal man forholde sig 

til jordbunden. Det er afgørende for planter-

nes vækstbetingelser, og hvilke planter der er 

bedst tilpasset lokaliteten. Udgangspunkt kan 

f.eks. variere mellem tør eller våd og mager 

eller næringsrig. En anden væsentlig faktor 

inden plantningen er mængden og typen af 

ukrudt. I visse tilfælde kan man plante di-

rekte i stubben. Omvendt kan det  

Levende hegn er vigtige for mange arter, som lever i det 
åbne land. Levende hegn kan sammen med vildtstriber skabe 
synergieffekter, og tilbyde føde, læ og dækning til mange ar-
ter året rundt.  Foto: Danmarks Jægerforbund 
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også være nødvendigt med jordbehandling af 

varierende grad for at sikre optimale vækst-

betingelser for planterne.  

Renholdelse i de første år efter plantningen 

er afgørende, for at planterne kan trives. 

Ukrudt kan hurtigt indfinde sig i beplantnin-

gen og begrænse væksten i konkurrencen om 

vand, næring og sollys. For at beplantningen 

kommer godt fra start, er det er derfor vigtigt 

at planteafstanden er tilpasset og planlagt ef-

ter de tilgængelige redskaber for renhol-

delse. Så den passer med afstanden mellem 

tænderne på harven eller med en rækkegå-

ende sprøjte.  

 

Lovgivning 

Ved etablering af levende hegn og remiser 

skal det undersøges, om der er juridiske bin-

dinger på arealet. Hvis arealet er udyrket, 

kan det være beskyttet efter naturbeskyttel-

seslovens § 3 mod tilstandsændring, af be-

stemte naturtyper. I så fald vil det kræve en 

dispensation fra kommunen for at plante. Der 

kan være beskyttelseslinjer, hvor plantning 

ikke er tilladt, uden dispensation fra den re-

levante offentlige myndighed. Det gælder 

bl.a.: fortidsmindebeskyttelseslinje, å- og sø-

beskyttelseslinje, strandbeskyttelseslinje og 

klitfredningslinje. Området kan også være 

omfattet af særlige fredninger, der forbyder 

plantning.  

På landbrugsjord kan der etableres levende 

hegn med op til 7 rækker og en bredde på 

max 10 m., samt småbiotoper og småbeplant-

ninger under 0,5 ha, uden at det kræver an-

meldelse til kommunen om ændret arealan-

vendelse. I forbindelse med implementering 

af CAP 2023, forventes dette at blive justeret 

til 1 ha. således det følger CAP planens 

grænse for småbiotopers størrelse 

Tilskud til beplantninger i det åbne land.  

Igennem tilskudsordningen Plant for vildtet, 

er det muligt at få tilskud på 75% af plante-

prisen til vildtvenlig beplantning. Tilskuds-

ordninger dækker en række udvalgte træer 

og buske, som kan variere.  

Ligeledes kan der i visse områder søges om 

støtte til etablering af beplantning, som er 

målrettet hasselmus og birkemus. 

Scan QR koden og læs mere om de tre til-

skudsordninger. 

 

 Jordbearbejdning, plante- og rækkeafstand samt metoden 
til renholdelse skal være velovervejet, for at opnå det bedste 
resultat. Foto: Rasmus Ahlmann Nielsen 

Renholdelse er vigtigt for at give planterne bedst mulige 
vækstbetingelser i de første år efter etablering. I denne plant-
ning bør der inddrages et par meter af marken for at give 
plads til en fodpose. Foto: Danmarks Jægerforbund 
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