Faunastriber 2021

Giv naturen en håndsrækning
I de foregående år skabte de nordjyske faunastriber bedre
betingelser for flora og fauna, og bidrog til at øge biodiversiteten i og omkring landbrugsarealerne.
I 2020 havde faunastriberne gode betingelser, og blomsterne stod smukt henover hele sommeren, til stor glæde
for den omkringlevende fauna. I år fortsættes succesen,
og der er fortsat mulighed for at vælge imellem to forskellige frøblandinger.
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Faunastriber

Vi gentager succesen fra de foregående år, hvor der er blev etableret
kilometervis af faunastriber, til stor glæde for både flora og fauna, men
selvfølgelig også for mennesker.
Striberne tilgodeser småfugle, vildt og insekter, og fungerer som redeskjul, fødesøgnings- og yngleplads.
I år er det igen muligt at vælge mellem to frøblandinger:
1. Vildtblanding – her er der fokus på at producere pollen og nektar, som
tiltrækker bier, sommerfugle mv. Blandingen giver føde for insekterne, der
dermed kan danne fødegrundlaget for fuglevildtets unger.
2. Blomsterblanding – blandingen består af en lang række sommerblomster,
der giver en flot og farverig blomsterstribe med en lang
blomstringstid. Blomsterne sørger endvidere for vigtig nektar til bierne.

Striberne
Der sås med en 3-meter maskine, så det vil være mest hensigtsmæssigt
at vælge 3, 6 eller 9 meter bredde striber.
Det vil også være muligt at få tilsået større arealer efter individuelle
ønsker.
Da der både er en- og flerårige plantearter i blandingen, må du gerne
tænke ind i placeringen, at striben eventuelt kan blive liggende næste
år.
Etablering
Maskinstationen sår og anlægger striberne fra 25. april og frem til
1. juni 2021. Faunastriberne laves som en kombination af striber eller
pletter med en- og flerårige plantearter. Har du særlige ønsker til placering og udformning af striberne, kan maskinstationen være behjælpelig.
Tilmelding
TIlmelding kan foretages direkte til ALK Maskinservice som står for
etablering af striberne eller større arealer med blomsterblandingerne.
ALK Maskinservice

Liljevej 12, 9740 Jerslev,
tlf. 2370 4123

Vil du vide mere om projektet? Kontakt:
Planteavlskonsulent Eske H. Laursen 9624 2598 / 2146 9795 ela@landbonord.dk
Miljøkonsulent Rasmus Arvidson 9624 2549 / 4023 1265 rav@landbonord.dk
Miljøkonsulent Camilla L. Thomsen 9624 2599 / 4083 3141 clt@landbonord.dk

Vildtstribe
Længde maks. 400 m fordelt på to lokaliteter (inklusiv frø) = 900 kroner
Længde maks. 800 m fordelt på fire lokaliteter (inklusiv frø) = 1.400 kroner
Blomsterstribe
Længde maks. 400 m fordelt på to lokaliteter (inklusiv frø) = 1.000 kroner
Længde maks. 800 m fordelt på fire lokaliteter (inklusiv frø) = 1.500 kroner

Vil Øvrige
du vide
omaftale
projektet?
Kontakt:
ønsker mere
kan laves efter
med maskinstationen.
Planteavlskonsulent Eske H. Laursen 9624 2598 / 2146 9795 ela@landbonord.dk
Miljøchef Camilla L. Thomsen 9624 2599 / 4083 3141 clt@landbonord.dk

