af Peter Westphael - Planteavlskonsulent

Vær med til at skabe mere liv
Faunastriber giver øget biodiversitet i det dyrkede land og du kan være med til at skabe liv.

Markvildttiltag som vildtstriber, barjordsstriber, insektvolde og lærkepletter giver bedre
betingelser for flora og fauna, øger biodiversiteten, forbedrer vores image og skaber øget
naturværdi.
Du frygter måske udbyttetab, mindre harmoniareal og N-kvote, ekstra omkostninger, at det er
praktisk svært, at ukrudtet tager magten, papirmæssigt bøvl og at reglerne brydes. Men alt dette
er fejet af bordet i dette tilbud. Tilbuddet omfatter at maskinstationen sår og anlægger
faunastriber i løbet af maj 2018. Faunastriberne skal laves som en kombination af striber eller
pletter med etårige/flerårige plantearter. Faunastriberne sås med en 3-meter såmaskine.
Planterne er f.eks. til føde, redeskjul og ynglepladser.
Det du skal gøre er, at vælge ét eller op til fire steder på din bedrift, hvor du ønsker faunapletter.
Du pløjer/fræser selv arealerne. Maskinstationen sår. Hvis der er en kile i marken, kan du
eventuelt i samme forbindelse få ”rettet marken op”. Dog må striben maks. være 10 meter bred,
hvor den er bredest.
Er du interesseret og ønsker du at høre mere om faunastriberne kan du give besked til din
planterådgiver eller kontakt planteavlskonsulent Peter Westphael, Landbo Limfjord, tlf. 9615
3000, der kan fortælle nærmere. Der arbejdes p.t. på en brochure om faunastriberne. Så snart
denne er klar, vil den blive lagt på hjemmesiden. Tilmelding til projektet kan ske til receptionen
Landbo Limfjord, 96153000 eller på mail@landbo-limfjord.dk.
Maskinstationen kontakter dig inden såningen og aftaler, hvor og hvornår arbejdet vil blive udført.
Faktura sendes direkte fra maskinstationen. Pris: 1.200 kr. + moms for max. 800 m fordelt på max.
4 lokaliteter (inkl. frø).
Projektet Faunapletter er lavet i et samarbejde mellem Skive Kommune, grønne organisationer,
Skive Kommunes Grønne Råd og landbruget i Skive Kommune.
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