
Et projekt til øget biodiversitet 
i Herning og Ikast-Brande kommuner

VÆR MED TIL AT 

SKABE MERE 

LIV OMKRING OS

Projektet Faunapletter er 
lavet i samarbejde mellem 
de grønne organisationer 
og landbruget i Herning og 
Ikast-Brande Kommuner.

Pjecen er lavet i samarbejde 
mellem lokale foreninger:

Honningurt Boghvede Solsikke

Fodermarvkål Kællingetand HvidkløverCikorie

Vil du vide mere om etablering og pleje af natur- og vildttiltag i marken, har Seges udarbej-
det en række faktaark, som du kan finde her: https://www.landbrugsinfo.dk/Miljoe/Natur-
og-arealforvaltning/Natur-kultur- vildtpleje/Naturpleje/Sider/faktaark-naturtilag-i-marken_
pl_13_1564.aspx

Arterne i 
projektet

FodervikkeRødkløver

Blodkløver



Markvildtstiltag som vildstriber, barjords-
striber, insektvolde og lærkepletter giver 
bedre betingelser for flora og fauna, øger 
biodiversiteten, forbedrer vores image, og 
skaber øget naturværdi. 

Nu gentager vi sidste års succes, hvor der 
på 66 landbrug blev tilsået 52 km striber på 
agerjord i 3 m bredde. 

Du frygter måske udbyttetab, 
mindre harmoniareal og N-kvote, ekstra 
omkostninger, at det er praktisk svært, at 
ukrudtet tager magten, papirmæssigt bøvl, 
at reglerne brydes. Alt dette er fejet at 
bordet i dette tilbud.

Hvad skal du gøre:
Du vælger nogle steder på din bedrift, hvor 
du ønsker faunapletter.
Du pløjer eller fræser selv arealerne, der 
skal sås - helst umiddelbart før såning. 
Hvorvidt du ønsker en stribe midt i marken 
eller langs skel/hegn/skov eller andet, er 
helt op til dig. Såning sker først i maj 2017.

Hvis der er en kile i marken, kan du even-
tuelt lave det, så du får ”rettet marken op.” 
Dog må striben/kilen maks. være 10 meter 
bred, hvor den er bredest.

Der sås med en 3-meter maskine, så det vil 
være mest hensigtsmæssigt at vælge 3, 6 el-
ler 9 meters bredde. Da der både er enårige 
og flerårige plantearter i blandingen, må du 
gerne tænke ind i placeringen, at striben 
kan få lov at ligge et år eller to mere.

Tilbuddet er som følger:
Maskinstationen sår og anlægger natur-
pletter fra forår og frem til 31/5 2017. 
Faunapletterne laves som en kombination 
af striber eller pletter med enårige/flerårige 
plantearter (se bagsiden). Faunapletterne 
sås med en 3-meter såmaskine. Der er plet-
ter med planter til fx. fødeskjul, redeskjul og 
yngleplads. 

Sådan tilmelder du dig:
Er du interesseret i ovennævnte tilbud, 
indtegner du selv på dine markkort, hvor du 
ønsker faunapletterne anlagt. Du afleverer 
det udfyldte kort til din planterådgiver.

Sidste frist for aflevering er den 21. april 
2017

Arbejdet udføres af:
Jens Moesgård, Søbjergvej 68, 7430 Ikast. 
tlf. 40547728

Vil du vide mere om projektet:
Kontakt Jens Simonsen,
Herning-Ikast Landboforening,
tlf. 6139 2090, 
mail: schousimonsen@hotmail.com

Faunapletter Din indsats i 
projektet

Hvad koster det, og hvad får du sået?

Tilmeldingen: Faunapletter

Længde maks. 800 m fordelt på maks. fire lokaliteter (inklusiv frø) = 1200 kroner + Moms

Øvrige ønsker kan laves efter aftale med maskinstationen.

Navn

Afleveres til din planterådgiver

Adresse

Telefon

Mailadr.

Eventuelt andet

Tak for din deltagelse

Mark 1
Afgrøde

Faunaplet/faunastribe

Mark 2
Afgrøde

Lav evt. lærkepletter 
dog max. 100 m2.


