FAKTA ARK
BARJORDSSTRIBER
Barjordsstriber er op til tre meter brede striber i marken, som bliver holdt fri for vegetation. Lidt spredt opvækst af enårige urter tilfører tiltaget ekstra værdi.
Formålet med tiltaget
Åbne utilsåede arealer er en mangelvare i
landbrugslandet. Derfor er en udyrket barjordsstribe en nem og effektiv måde at skabe
variation i markfladen.
Områder med bar jord, hvor der kommer lys
og varme til jorden, er vigtige elementer,
som sikrer, at småvildtet kan tørre efter en
regnbyge og renholde fjerdragten ved at støvbade. Samtidig tilbyder de varme og solbeskinnede arealer, hvor flyvende insekter kan
sole sig. Barjordsstriber langs levende hegn
og marker fungerer tillige som ledelinjer i det
åbne land og sikrer en vis spredning af vildt,
insekter, padder og krybdyr.

Sporadisk opvækst af enårige planter med deres tilhørende insekter kan byde på ekstra føde til markvildtet. Foto: Thomas
Iversen

Placering
Det er en god idé at placere barjordsstriberne
i tilknytning med andre tiltag eller strukturer,
der kan tilbyde andre funktioner. Dette kan
være med til at sikre komplette levesteder til
landbrugslandets vildt. Barjordsstriben kan
samtidig være medvirkende til at mindske risikoen for at problemarter spreder sig til afgrøderne fra omgivelserne.
Barjordsstriberne kan også placeres midt i
marken for at bryde den monotone markflade.
Etablering
Barjordsstriben anlægges ved at harve et spor
på maksimum tre meters bredde på den ønskede placering.

Barjordsstriber er en billig måde at skabe et afbræk i det ellers
monotone marklandskab. Foto: Danmarks Jægerforbund
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Pleje
I løbet af vækstsæsonen gentages harvningen
jævnligt, så sporet altid byder på bar jord,
der er fri for høj, tæt plantevækst. Det skal
ikke gøres oftere end at der er plads til sporadisk opvækst af enårige urter, som byder på
gode fødemuligheder.
Regler for grundbetaling
Du må i hele kalenderåret etablere vildt- og
bivenlige tiltag på landbrugsarealer i omdrift.
Det kan være insektvolde, lærkepletter,
vildtstriber eller barjordsstriber.
Tiltagene må ikke etableres på arealer med
permanentgræs eller permanente afgrøder
eller MFO- bræmmer.

Du kan anlægge striben i markens yderkant.
Men barjordsstriben kan placeres også midt i
marken, hvis barjordsstriben på sin længste
side ligger parallelt op ad et andet vildt- og
bivenligt tiltag, som f.eks. en insektvold eller
vildtstribe. Du må ikke etablere barjordsstriber på arealer, der ligger nærmere end fem
meter fra søer, vandløb, kystlinjer samt fortidsminder, der er beskyttet af museumslovens §29.
Vildt- og bivenlige tiltag har ikke en kvælstofnorm.
Når du beregner kvælstofkvoten for en omdriftsmark, hvor du har anlagt vildt- og bivenlige striber, skal du huske at trække stribens
areal fra markens samlede areal i din gødningsplan.

Barjordsstriber må have en maksimalt være 3
meter bredde, og kan anlægges på dyrkede
og braklagte arealer (omdriftsarealer).

Her nyder en fasan en lun, solbeskinnet plet på barjordsstriben. Fuglevildtet nyder desuden muligheden for at kunne tørre sig efter et
regnskyl og at bale, som et led i deres fjerpleje. Foto: Thomas Iversen
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