Udvalg for markvildt og natur

Fokus på agerlandsnaturen:
Gør markbiotopen bedre

Rundt om i landskabet ligger der mange naturlige småbiotoper. De giver variation i landskabet.
De er vigtige skjulesteder for dyr og fugle, og for mange arter er de også gode ynglebiotoper.
Det kan være et gammelt hegn, en lille remise, et vandhul eller et udyrket hjørne. Disse småbitoper bør bevares og om muligt forstærkes.
Øvrige naturvenlige tiltag i marken kan ofte med fordel placeres i tilknytning til disse naturlige
biotoper. På den måde kan man få stor virkning af en lille indsats.

Faunastriber/faunapletter
Lange, smalle striber er
normalt det mest praktiske.
3-6 meter er en passende
bredde, og man bør så et
varieret udbud af planter i
striberne.
Så tyndt. Hvis solen ikke
kan komme ned, vil striben
ikke tiltrække insekter i
tilstrækkelig grad.
Faunastriber kan deles i to
hovedtyper:
Sommerstriber, der skal
være opholds- og fourageringsplads for bl.a. hønsefugles kyllinger, sås med
udgangen af april.
Bør placeres i umiddelbar
nærhed af de naturlige
redeskjul.
Striber, der skal give dækning og føde i efterårs- og
vinterperioden, kan sås
senere.
Striberne skal være renholdt
for kvik og tidsler.
Lærke- og vibepletter er
områder i marken, hvor der
ikke etableres plantedække.
Lærkepletter bør være på
mindst 16 m2, og der bør
være to lærkepletter pr.
hektar.
Vibepletter anlægges ved
ikke at tilså fugtige områder i
marken.
Pletterne placeres midt i
marken, så rovdyr ikke så let
finder dem.
Effekten af lærkepletter er
størst i vintersæd. Lærkepletterne kan med fordel anlægges i samme mark flere år i
træk.

Det gavner alle

Forbedringer af agerlandsnaturen gavner alle de arter, der nu engang har det åbne landskab
som deres levested og i mere end 2.000 år har knyttet sig til agerlandet.

Insektvolde, græsstriber, barjordsstriber

Insektvoldens funktion er først og fremmest at være vigtigt redeskjul og overvintringsted for
insekter, som lever på græs.
Insektvolden laves ved at pløje jord sammen fra to sider. Volden skal helst have en bredde på
1,5-2 meter og en højde på ca. 0,5 meter. På volden sår man en særlig blanding af tuegræsser,
hundegræs og timote.
Samme effekt kan opnås med bræmmer
af gammelt græs, der også giver
redeskjul. De er som insektvolden
også overvintringssted for gavnlige
insekter, der kan bevæge sig op til 75
meter ind i marken.
Barjordsstriberne bruges af hønsefuglene til at støvbade.
Både hønsefuglenes kyllinger og
harekillinger har brug for bare pletter,
hvor de kan tørre efter regnskyl.
Desuden kan fuglene finde andre
insekter og nye spirer på striberne.

Blomsterbrak og bestøverbrak

EU´s regler om MFO-afgrøder giver mulighed for at udlægge større eller mindre arealer som
blomsterbrak eller bestøverbrak. Blomsterbrak har faktor 1 i MFO-regnskabet, og bestøverbrak
1,5. De to braktyper anlægges/omlægges om foråret og må ligge i to år, så man kan omlægge
halvdelen af arealerne hvert andet år. Der er særlige krav til blomstersammensætningen. Er ikke
omfattet af reglerne for slåning af brakarealer.

Hvad bør man gøre, hvad må man?
En del faunastriber bør ligge i to år af hensyn til sommerfugle og andre insekter. Det gælder
særligt striber med rødkløver.
Man bør altid lave et ordentligt såbed.
På dyrkede og udyrkede arealer må man etablere faunastriber (maks. 10 meteri bredden og
højst på 10 % af markens areal), barjordsstriber (i kanten af marken og maks. 3 meter i bredden), lærke- og vibepletter samt insektvolde.
Faunaforbedrende tiltag skal ikke anmeldes og giver ikke fradrag i hektarstøtten.
Man må ikke etablere faunaforbedrende tiltag i vedvarende afgrøder.

Hvad koster det?

Kontakt:
Du kan altid komme i kontakt med Udvalg for markvildt og natur. Klik
ind på www.sjid.dk. Find udvalget under bestyrelse/udvalg.

Stående Jagthunde i Danmark

Det kan være vanskeligt
at give et præcist bud på
økonomien.
Kiler, hjørner eller striber,
der er tilovers, når antallet af
sprøjtebredder er regnet ind,
er for mange alt for omkostningskrævende at dyrke.
Flere undersøgelser peger
på, at udbyttet i de yderste
5 meter af marken er stærkt
reduceret.
En kontant gevinst er et
mere varieret agerland.

