
 

 

 

 

Nordsjællandske 
Faunastriber 

Her kan du læse mere om, hvad du også kan gøre for at højne naturværdien på din ejendom:  

• Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri:  https://lbst.dk/landbrug/markliv/ 

• Landbrug & Fødevarer (SEGES): https://www.seges.dk/fagomraader/natur 

• Århus Universitet: https://dce2.au.dk/pub/SR227.pdf 

 

 

Et projekt til forbedring af 
naturværdien i agerlandet  
 

Arterne udvalgt til faunastriberne i 2021: 

2021 

Hillerød Kommune 
Fredensborg Kommune  
Egedal Kommune 
Helsingør Kommune 
Frederikssund Kommune 
Furesø Kommune 
Allerød Kommune 
 
 

Et årig faunastribe: (økologisk certificeret) 

Flerårig faunastribe: 



Faunastriber – et godt tilbud til dig, der gerne vil lave naturforbedringer på dine marker  
 

Faunastriber er et af mange eksempler  
på, hvordan du kan være med til at 
etablere nye levesteder i og omkring 
marken til gavn for både dyr, fugle og 
insekter i agerlandet og medvirke til at 
øge biodiversiteten. 

Projekt Nordsjællandske Faunastriber 
henvender sig til dig, som er lodsejer i en  
af de mange deltagende kommuner  
(se hvilke på forsiden). 

Din kommune betaler for frøblandingerne og 
du betaler for at få sået faunastriber på din 
mark. Sammen gør vi en indsats! 

Som noget nyt kan du i år vælge enten 
et-årige faunastriber eller du kan vælge 
fler-årige faunastriber: 

• et-årig faunastribe er for dig, som kun vil 
have faunastribe et år eller du ønsker at 
kunne omlægge faunastriben til en anden 
lokation til næste år. Striben indeholder 
mange nektar- og pollerige planter, som 
giver insekterne gode fødemulighederne. 
Frøblandingen er 100% økologisk 
certificeret. 

• fler-årig faunastribe er for dig, som ønsker 
faunastriben udlagt samme sted i flere år. 
Denne stribe består af hjemmehørende 
planter, som ud over at være føde for både 
insekter og agerfugle også tilbyder yngle-
steder og overvintring. Denne frøblanding 
er ikke økologisk. 

På bagsiden kan du se hvilke blomsterarter, 
der er i de 2 slags blandinger.  

I den flerårige faunastribe er der både  
et-årige og fler-årige planter for at sikre 
blomstring i faunastriben også det første år.  
 

Hvor kan faunastriber placeres?  
Du udvælger arealer på din bedrift, hvor du 
ønsker faunastriber. Vi anbefaler, at du placerer 
din faunastribe i kanten af marken, op mod 
levende hegn, op til ikke dyrkede arealer eller 
som buffer op til eksisterende naturområder på 
din ejendom for på den måde at styrke den 
naturværdi, der allerede er på dine marker. 
 
Faunastriber og EU-støtte 
Reglerne for grundbetaling tillader etablering af 
faunastriber på omdriftsarealer. Striberne må 
højst være 10 meter brede, de må max udgøre 
10% af markens samlede areal og der skal være 
mindst 10 meter mellem striberne. Derudover 
må de ikke placeres i permanent græs.  

Der er også andre mere specifikke regler, så  
vi anbefaler, at du får placeringen af fauna-
striberne endelig godkendt af din planteavls-
rådgiver. 
 
MEN - faunastriber gør det ikke alene! 
Derfor anbefaler vi, at du også gør en ind-
sats på de eksisterende naturområder på  
din ejendom. Du kan f. eks supplere med 
barjords-striber, stendynger o.a. 
 
Find mere information om naturforbed-
rende tiltag på bagsiden af denne folder. 
 
Evaluering af faunastriberne 
For at vi kan vurdere effekten af faunastriberne 
vil vi senere i år sende et evalueringsskema til 
dig som deltager. Vi håber, at du vil bruge lidt 
tid på at udfylde skemaet. 
Med dine erfaringer kan vi blive endnu klogere 
på hvordan faunastriberne bidrager til natur-
forbedringer i agerlandet. 
 
Vi vil også meget gerne modtage fotos af dine 
faunastriber i løbet af hele sæsonen. Send dem 
til os på HPS@agrovi.dk – husk at skrive hvor 
din faunastribe er placeret. 
 

 
 

 
 

Hvad skal du gøre? 
Der er en forudsætning for deltagelse i dette 
faunastribeprojekt, at maskinstationen, som  
er tilknyttet projektet, foretager såning af din 
faunastribe. 

Du forbereder jorden (fx fræser), der hvor du 
ønsker faunastriben placeret, så det bliver et 
godt såbed. BEMÆRK: det skal helst gøres lige 
inden maskinstationen kommer for at så.  

Har du ikke tid eller mulighed for at forberede 
jorden, kan du aftale individuelt med maskin-
stationen, at de kan gøre det for dig samtidig  
med, at de sår faunastriben.  

 
Maskinstationen foretager såning af dine 
faunastriber i løbet af april /først i maj måned. 
Du får direkte besked fra maskinstationen om, 
hvornår den kommer til dig.  
 
Hvad koster faunastriberne for dig?  
Faunastriberne kan sås i alt op til 800 m længde  
i 3 m bredde (eller 400 m i 6 m bredde eller  
270 m i 9 m bredde).  
Uanset størrelse af faunastribe er prisen  
for dig er i alt 850 kr. (+ moms) 
Ønsker du, at maskinstationen også skal for-
berede jorden før såningen, er den samlede  
pris i alt 1.700 kr. (+ moms) 

Har du faunastriber fra tidligere år?  
Den ene halvdel af den flerårige faunastribe  
kan med fordel slås på langs af striben i efter-
året med snit 15 cm over jorden for dels at give 
fouragemuligheder for agerfuglene og dels for 
at give de flerårige planter bedre vilkår for at 
blomstre op igen. Den anden halvdel af striben 
kan med fordel slås det efterfølgende år.  
Der vil sandsynligvis også komme nye selvsåede 
planter fra de 1-årige planter i de følgende år.  
 

Sådan tilmelder du dig: 
Udfyld tilmeldingsskemaet online på 
https://nola.dk/tilmelding-faunastribe-2021/ 
Husk at udfylde alle linjerne. 
 
Du kan også vælge sende en mail til 
nola@nola.dk, så kontakter vi dig. 
 
Vil du vide mere om projektet:  
Kontakt Henrik Kruse Rasmussen 
tlf. 24 52 38 86e eller hkr@agrovi.dk 

 
Sidste frist for tilmelding er d. 6 april 2021 
OBS. Der vil ikke kunne medtages nye 
deltagere efter denne dato. 

 
Tak for din interesse i projekt  
Nordsjællandske Faunastriber 
 
 
 
 
 
 

 

Initiativtagere og arbejdsgruppe bag 
Nordsjællandske Faunastriber 
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