
Hvad får du?
Blomsterblanding

Naturstriber
på din mark

Bellis

Du får sået en blomstrende blanding, der også er godkendt
til økologisk jordbrug. Blandingen består af:

Kællingetand konv 8 %
Hvidkløver øko 6 %
Rødkløver øko 6 %
Vikke foder øko 33 %
Honningurt øko 6 %
Boghvede øko 14 %
Cikorie konv 11 %
Fodermarvkål konv 8 %
Blodkløver øko 2 %
Solsikke øko 3 %
Deep Till 3 %

Hvis du har brug for at vide mere om projektet, kan du til
enhver tid kontakte den lokale landboforening - eller du
kan kontakte maskinføreren.

Planteavlskonsulent
Jakob T. Nikolajsen
tlf.: 9663 0553
mail: jtn@lemvig-landbo.dk

Maskinfører
Kim Pedersen
tlf.: 4043 0900
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Landmanden frygter måske udbyttetab, mindre harmoniareal
og kvælstof-kvote, ekstra omkostninger, at ukrudtet tager
magten, papirmæssigt bøvl eller at reglerne brydes. Alt
dette er forsøgt fejet af bordet i dette tilbud, der er skabt i
samarbejde med Lemvigegnens Landboforening.

Tilbuddet er som følger:
En maskinfører kommer og anlægger naturstriberne i
foråret. De laves som fire meter brede striber eller pletter.
Resultatet bliver fødeskjul, redeskjul og yngleplads.

Målet er, at tilbuddet skal være enkelt og billigt. Enkelt,
fordi landmanden kun skal sørge for at gøre jorden så-klar,
mens maskinstationen klarer resten. Billigt, fordi de fem
organisationer skaffer sponsorer til de frø, der skal bruges i
projektet.

på din mark
Naturstriber

En udvalgt blanding af frø kan give liv til
flere insekter, fugle og dyr

et gavner at lave naturstriber, barjordsstriber, insektvolde
og lærkepletter. Det er alt sammen med til at give bedre
betingelser for flora og fauna, give blomstrende
naturoplevelser og gavne landbrugets image.

Projektet er sat i gang
af Lemvigegnens
Landboforening i
samarbejde med lokale
afdelinger af Danmarks
Jægerforbund, Dansk
Ornitologisk Forening,
Danmarks
Biavlerforening samt
Danmarks
Naturfredningsforening.

Ideen er blev afprøvet
i Lemvig Kommune i
2017, hvor de lokale
landmænd anlagde 12
kilometer naturstriber
på fire meters bredde.
I år håber vi på endnu
flere.

Projektet støttes
økonomisk af Lemvig
Kommune.

De står bag

Hvis der er en kile i marken, kan du eventuelt 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 4-meter maskine, så det vil være mest
hensigtsmæssigt at vælge 4 eller 8 meters bredde.

Er du interesseret?
Følg med i informationsbrevene fra din landboforening.
Som landmand skal du blot indtegne på dine markkort,
hvor du ønsker naturpletterne anlagt og aflevere det
sammen med bestillingssedlen, som er vedlagt denne
folder.

Hvad koster det?
400 meter fordelt på to lokaliteter inklusive frø: 800
kroner plus moms
800 meter fordelt på fire lokaliteter inklusive frø: 1200
kroner plus moms
Øvrige ønsker aftales med maskinstationen.

Hvad skal du?
Som jordejer vælger du de steder på din bedrift, hvor du
ønsker naturpletter. Du pløjer og/eller fræser arealerne, der
skal sås - helst umiddelbart før såning. Det er op til dig
selv, om du ønsker striber midt i marken eller langs
skel/hegn/skov eller andet.
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