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Nu er vinteren kommet, buske og 

træer smider sine blade og går i 

dvale. 
Af Sebastian Behnke, Markvildtsrådgiver 

 

Inden frosten for alvor tager fat, er det stadig muligt at plante. Hvis du står og gerne 

vil nå at have noget i jorden, er der her et par vigtige ting at huske på: 

 

 Da det med stor sandsynlighed er planter uden jord omkring rødderne, der 

skal plantes, også kaldet bar-rods planter, er det vigtigt, at rødderne ikke 

udsættes for sollys og vind. Det vil medføre, at de meget vigtige finrødder på 

planterne vil tørre ud på meget kort tid! Bar-rods planter bliver som regel 

altid leveret i plantesække med et givent antal i hver, typisk med 25 planter i 

hvert bundt. For at beskytte rødderne anbefaler vi, at plantesækken åbnes, et 

bundt tages ud og rodenden stikkes ned i en gammeldags sort sæk. Nu er 

rødderne beskyttet mens man kan skære snorene over og kan gentage 

processen med et nyt bundt, som kan komme ned i samme sæk. Man bør 

aldrig tage flere planter op af plantesækkene, end man forventer at kunne 

plante. De resterende planter i plantesækkene lukkes godt til, så de ikke tørre 

ud imens man planter de optagne.  

 

 Hvis man ikke kan nå at plante alle planterne i plantesækken, kan det være 

en god ide at sætte dem i et indslag. Et indslag er en rende man graver og 

sætter bundter af planterne i, og fylder det gravede jord ovenpå. Toppen skal 

selvfølgelig være over jorden. På den måde kan de nemt holde sig i flere 

måneder.  

 

 

I de mørke måneder kigger vi på data 
Af Sabina Rohde, Biologi-formidler 

 

Efterårets tællinger er i hus. Nu udnytter vores markvildtsrådgivere den lidt mørkere 

tid til at få analyseret på de mange data, som tællingerne har kastet af sig. 

Analysearbejdet er omfattende, og det tager tid at få regnet bestandstætheder med 

videre ud for områderne. Det et stort arbejde, men tællearbejdet og den efterfølgende 

analyse er og vil fortsat være et bærende element i projektet. 

Når vi kommer til forårsmånederne, skulle der meget gerne være nyt om resultaterne. 

Lige så snart vi har noget klart, sender markvildtsrådgiverne selvfølgelig besked til 

markvildtslavene om, hvordan det står til med bestandene lokalt.  

 

 

Ellers er der kun tilbage for i år at ønske Jer en glædelig jul! 

 

 
 

 

 


