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FAKTA ARK 
FAUNASTRIBER 
Faunastriber er striber i marken, med lys-

åbent plantedække, enten naturligt fremspi-

rede urter eller udsåede blandinger af vildt- 

og bivenlige plantearter, som får lov til at 

blomstre og sætte frø. 

Formålet med tiltaget 

Faunastriber og større arealer med lysåben 

vegetation er med til at skabe levesteder og 

fødemuligheder for både markvildt, sommer-

fugle, humlebier og andre bestøvende insek-

ter. Den lysåbne vegetations urter, blomster 

og varme jord tiltrækker mange insekter, 

som er gode fødeemner for fx hønsefuglenes 

kyllinger, hvilket er afgørende for deres over-

levelse de første leveuger. Samtidig byder 

planternes frøsætning og grønne plantedele 

på føde til de voksne fugle og andre vildtar-

ter. Den lysåbne struktur skaber desuden en 

variation i landbrugslandets tætte afgrøder. 

 

Mange faunastriber placeres langs landevejen, hvor forbipas-
serende kan se dem. Men den positive effekt på natur og bio-
diversitet vil være begrænset med denne placering. Foto: Ja-
kob Bergmann Nielsen 

  

 

 Faunastriber placeret langs et lavt levende hegn skaber gode 
muligheder for markvildt og insekter. Foto: Jakob Bergmann 
Nielsen  

Placering  

Den optimale placering af faunastriberne er i 

tilknytning til andre tiltag og naturelemen-

ter, som kan tilbyde andre funktioner. Fx le-

vende hegn, diger, markskel, grøfter, græs-

ningsarealer eller søer, hvor faunastriben 

fungerer som en buffer og beskytter naturele-

menterne mod påvirkning fra pesticider og 

gødning.  Dette er med til at sikre komplette 

levesteder til både insekter og landbrugslan-

dets vildt med føde og dækning.  

Etablering  

Faunastriber med lysåben vegetation kan 

etableres ved at tilså arealet med en vildt- og 

bivenlig frøblanding. Det anbefales at vælge 

flerårige blandinger som har en lang blom-

string og et varieret udbud af pollen og nek-

tar. Du kan også etablere faunastriben ved at 

lade en stribe stub stå fra forrige års afgrøde. 

Herfra vil der ske en naturlig fremspiring fra 

jordens egen frøpulje.  
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En barjordsstribe mellem faunastriben og af-

grøden kan begrænse spredning af ukrudt til 

marken. Barjordstriben tilfører samtidigt til-

taget merværdi i form af soleksponeret areal 

hvor vildtet kan tørre sig efter en regnbyge.   

Pleje og omlægning 

I vækstsæsonen kræver faunastriben ingen 

pleje. Jo mere alder din stribe får, jo større 

et naturligt plante- og insektliv vil knytte sig 

til den. Til foråret kan du vurdere om din fau-

nastribe skal lægges om. Det er ikke nødven-

digt at gøre hvert år. For at skabe ekstra va-

riation og biodiversitet i markfladen, kan du 

med fordel vælge kun at omlægge en tredje-

del eller halvdelen hvert år.  

 

Blomstrende faunastriber giver smil på læben. Placeres de 
med omtanke, er de også med til at skabe komplette leveste-
der. Foto: Jakob Bergmann Nielsen 

Regler for grundbetaling 

Du må i hele kalenderåret etablere vildt- og 

bivenlige tiltag herunder faunastriber på 

landbrugsarealer i omdrift. Det kan være in-

sektvolde, lærkepletter, vildtstriber eller 

barjordsstriber. 

Tiltagene må ikke etableres på arealer med 

permanentgræs eller permanente afgrøder 

eller MFO- bræmmer. Det er dog muligt se-

nest 30. april at så en blanding af mindst 2  

 

 

 

forskellige frø og nektarproducerende arter 

på MFO bræmmer. Men det kan ikke anbefa-

les, da bræmmen skal omlægges hvert år. 

På brak og MFO brak må der ikke sås majs, 

korn og raps eller blandinger der udelukkende 

består heraf. 

Du skal holde de vildt- og bivenlige tiltag fri 

for tilgroning med træer og buske.  

Vildt- og bivenlige tiltag er ikke at betragte 

som en afgrøde, hvorfor de heller ikke er om-

fattet af krav om landbrugsaktivitet. Der gæl-

der derfor hverken et krav om slåning eller en 

frist for tilsåning. 

Du må maksimalt etablere vildt- og bivenlige 

tiltag på 10 procent af en marks samlede 

areal. Du må gerne anlægge forskellige tiltag 

ved siden af hinanden, så længe den samlede 

bredde ikke overstiger 10 meter. Vælger du 

at anlægge flere tiltag på samme mark, skal-

afstanden imellem dem være minimum 10 

meter. 

Husk at barjordsstriber maksimalt må være 3 

meter bredde, hvis du skal søge grundbeta-

ling.  

Vildt- og bivenlige tiltag, der overholder de 

beskrevne krav, skal ikke indtegnes separat 

på dit markkort og skal ikke anmeldes som en 

selvstændig afgrøde i ansøgningen om land-

brugsstøtte. Vildt- og bivenlige tiltag udgør 

dermed ikke en selvstændig afgrøde. 

Vildt- og bivenlige tiltag har ikke en kvæl-

stofnorm. 

Når du beregner kvælstofkvoten for en om-

driftsmark, hvor du har anlagt vildt- og biven-

lige striber, skal du huske at trække stribens 

areal fra markens samlede areal i din gød-

ningsplan. 
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