
 

 

 

 

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

Anlæggelse af faunastriber er et af mange 
eksempler på, hvordan du kan være med til 
at skabe nye levesteder til gavn for både dyr, 
fugle og insekter i agerlandet og samtidig 
medvirke til at forbedre 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! 

Faunastribeprojektet har nu eksisteret siden 
2017 og vi har foretaget justeringer i løbet  
af de foregående år med afsæt i dyrknings-
mæssige og biologiske erfaringer. 

 

Faunastribe 2022 har 17 blomsterarter 
Belært af tidligere års erfaringer har vi i år valgt 
en ren økologisk faunastribe med ikke mindre 
end 17 forskellige blomsterfrø.  

Blomsterarterne er alle hjemmehørende og 
frøblandingen indeholder både et- og flerårige 
arter. Det er derfor ikke alle de viste blomster-
arter, som du vil kunne se blomstre det første  
år efter etableringen. 

Den store artsrigdom i blandingen vil give 
faunastriben en markant længere blomstring 
hen over sommeren, da arterne er udvalgt, så  
at de har en løbende blomstring over sæsonen. 

På bagsiden af denne folder kan du se de 
udvalgte blomsterarter.  

MEN - faunastriber gør det ikke alene! 
Derfor anbefaler vi, at du også gør en indsats  
på de eksisterende naturområder på din 
ejendom. Du kan f. eks supplere med bar-
jordstriber, stendynger o.a. 
 

Find mere information  
om naturforbedrende tiltag  
på bagsiden af denne folder 

 
 

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. 
 
Økologiske fælder 
Ved at vælge en frøblanding med også flerårige 
blomster må det ABSOLUT anbefales at lade 
faunastriben forblive på samme placering i flere 
år. Hvis den nedlægges efter blot et år, vil de 
insekter, der – ud over at søge føde (nektar)  
i blomsten – har lagt æg i planten til videre-
førelse af næste generation gå til grunde.  
Det samme gælder de insekter, der bruger 
faunastriben til overvintring.  

Det kaldes en økologisk fælde! Tag det med når 
du planlægger placeringen af din faunastribe. 
 
Faunastriber og EU-støtte 
Reglerne for grundbetaling tillader etablering  
af faunastriber på omdriftsarealer. Striberne 
må højst være 10 meter brede, de må kun  
udgøre op 10% af markens samlede areal og  
der skal være mindst 10 meter mellem 
striberne. I permanente græsarealer er fauna-
striber ikke støtteberettiget. Der er også andre 
mere specifikke regler, så vi anbefaler, at du  
får placeringen af faunastriberne endelig 
godkendt af din planteavls-rådgiver. 
 
 
Informations nyhedsbreve 
Som noget nyt vil vi udsende information og 
dyrkningsvejledning til alle deltagere om 
vedligehold af faunastriberne i løbet af 
sæsonen. Hold øje på hjemmesiden: 
https://nola.dk/nordsjaellandske-faunastriber/ 
 
Evaluering af effekten af faunastriber 
Sidst i 2021 foretog vi en større evaluering  
idet et spørgeskema med 24 spørgsmål blev 
udsendt til alle deltagere gennem årene. 
Besvarelsen af dette spørgeskema har givet os 
en unik viden om hele forløbet af projekt 
faunastriber. Tak til alle, der deltog – jeres 
erfaringer er meget vigtige for os. 

 

Hvad skal du gøre? 
Det er en forudsætning for deltagelse i dette 
faunastribeprojekt, at såning af din faunastribe 
foretages af den maskinstation, som er tilknyttet 
faunastribeprojektet. 
 
En til to uger forud for såning skal jorden, hvor  
du ønsker faunastriben placeret, forberedes  
godt (fx med fræser). Det skaber et godt såbed 
og det hjælper på at dæmpe ukrudtstrykket.  
Har du ikke tid eller mulighed for at forberede 
jorden, kan du aftale individuelt med maskin-
stationen, at den gør det for dig.  
 
Såning 
Faunastriberne bliver sået i løbet af april eller  
først i maj. Du får direkte besked fra maskin-
stationen om, hvornår den kommer til dig.  
 
Hvad koster faunastriberne for dig?  
Faunastriberne sås i 3 meters bredde og i den 
længde eller i den størrelse, der passer dig  
(i alt op 2.400 m2). 

Prisen for dig er i alt 950 kr. (+ moms) uanset 
størrelse af faunastriben  
Har du brug for, at maskinstationen også skal 
forberede jorden før såningen, er den samlede  
pris 1.900 kr. (+ moms). 
 
Maskinstation:  
Hagelsegaard (Peter Grønbeck) tlf. 20147760 
 
 
Har du faunastribe fra tidligere år?  
Står de fint og er veletableret vil du få meget  
glæde af den igen i år. Ønsker du at deltage med  
ny stribe i år skal du vælge en ny placering til den.  
 

Slåning af faunastribe 
Du kan med fordel slå den ene halvdel af fauna-
striben i efteråret. Du skal slå på langs af striben 
med et snit på 15 cm over jorden. Det skaber 
gode fødemuligheder for agerfuglene og det  
giver de flerårige planter bedre vilkår for at 
blomstre op igen.  

Den anden halvdel af faunastriben kan med  
fordel slås det efterfølgende forår. Der vil sikkert 
komme nye selvsåede planter fra de 1-årige 
planter i det følgende forår. 

 
 

Sådan tilmelder du dig: 
Udfyld tilmeldingsskemaet online på 
https://nola.dk/nordsjaellandske-faunastriber/ 
Husk at udfylde alle linjerne. 
 
Du kan også vælge sende en mail til 
nola@nola.dk - så kontakter vi dig. 
 
Sidste frist for tilmelding er d. 3 april 2022 
 
 
Vil du vide mere om projektet eller har du 
yderligere spørgsmål:  
Kontakt Henrik Helweg-Larsen på hhl@agrovi.dk 
 
 
Du kan også finde mange generelle svar og 
anbefalinger under FAQ på linket: 
https://nola.dk/nordsjaellandske-faunastriber/  
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