
Faunastriber
- Øget biodiversitet i det nordjyske

Markvildtstiltag som faunastriber, barjordsstriber, insektvolde og 
lærkepletter giver bedre betingelser for flora og fauna, øger bio-
diversiteten, forbedrer landbrugets image, skaber øget naturværdi 
og sidst, men ikke mindst gør det landskabet smukkere. 

Vi vil i LandboNord medvirke til udbredelsen af fauna-
striber i det nordjyske.

LandboNord  |  Ring 9624 2424  |  www.landbonord.dk



Tilbuddet er som følger:
Maskinstationen sår og anlægger natur- 
pletter fra forår og frem til 1/5 2017.  
Faunastriberne laves som en kombination 
af striber eller pletter med enårige/ 
flerårige plantearter. 

Blandingen er sammensat således at  
den tilgodeser småfugle, vildt og insekter 
som redeskjul, fødesøgning og yngleplads. 
Desuden er den også rig på blomstrende 
urter.

Hvad skal du gøre?
Du skal, evt. i samarbejde med din planteavlskonsulent, beslutte hvor 
du ønsker at anlægge faunastriber. Striberne tegnes ind på et kort 
som afleveres til planteavlskonsulenten, herefter gør du selv striberne 
såklar ved at pløje eller fræse arealerne, og så kommer vi og tilsår den.

Om du ønsker en stribe midt i marken eller langs skel/hegn/skov eller 
andet, er helt op til dig. Hvis der er en kile i marken, kan du eventuelt 
lave det, så du får ”rettet marken op”. Dog må striben maks. være 10 
meter bred, hvor den er bredest, og den må maks udgøre 10 % af are-
alet.

     Det kan også være at du vælger at 
anlægge faunastriben langs med en vej, 
således at der bliver en flot blomstrende 
vejkant at se på til sommer. 

Der sås med en 3-meter maskine, så det 
vil være mest hensigtsmæssigt at vælge 
3, 6 eller 9 meters bredde.

Da der både er enårige og flerårige 
plantearter i blandingen, må du gerne 
tænke ind i placeringen, at striben 
eventuelt kan blive liggende næste år.



Anlæggelsen af en faunastribe går ikke ud over  
dit tilskud:
Du får ikke problemer med ekstra omkostninger, arbejde med udsåning, 
at ukrudtet tager magten, papirmæssigt bøvl eller at reglerne brydes. 
Alt dette er forsøgt fejet af bordet i dette tilbud. Det eneste du mister 
er gødningskvoten for striben.

Sådan tilmelder du dig:
Er du interesseret i ovennævnte tilbud, indtegner du selv på dine mark-
kort, hvor du ønsker naturpletterne anlagt. Du afleverer det udfyldte 
kort til din planteavlskonsulent.

Sidste frist for aflevering: 
Den 14. april 2017.

Arbejdet udføres af:
ALK Maskinservice,  
Nøragervej 5, 9740 Jerslev, 
tlf. 2370 4123

Navn

Adresse

Mailadr.

Telefon

Evt. andet Jeg ønsker:

400 m. 800 m.

Tilmelding: Faunastriber 
Afleveres til din planteavlskonsulent sammen med markkort med indtegnede faunastribe.



Vil du vide mere om projektet?
Kontakt:

Mikael O. Sørensen:
4033 1006 
mikael-kvesel@mail.dk 

Niels P. Qvist  
9825 7818 / 2022 7818 
qvist@npq.dk

Miljørådgiver Camilla L. Thomsen  
9624 2599 / 4083 3141  
clt@landbonord.dk 

Planteavlskonsulent Eske H. H. Laursen  
9624 2598 / 2146 9795  
ela@landbonord.dk

Længde maks. 400 m fordelt på to lokaliteter (inklusiv frø) = 850 kroner
Længde maks. 800 m fordelt på fire lokaliteter (inklusiv frø) = 1300 kroner
Øvrige ønsker kan laves efter aftale med maskinstationen.
Priser er ekskl. moms.  


