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Du kan udlægge vildtstriber, insektvolde, lærkepletter og barjordsstriber som vildt- og bivenlige tiltag på arealer, du får grundbetaling
for. Der er dog visse begrænsninger.
Tiltagene må kun etableres på arealer i omdrift, herunder braklagte arealer. Du må derfor ikke etablere dem
på arealer med permanent græs eller permanente afgrøder.
Generelle betingelser
Hvis du vil etablere vildt- og bivenlige tiltag, skal du
overholde visse betingelser:







Tiltagene må ikke få permanent karakter. Det betyder, at de skal holdes i en stand, så de nemt kan
indgå i omdriften igen. Derfor er det et krav, at du
fjerner opvækst af træer og buske på tiltagene.
Tiltagene må på hver enkelt mark maksimalt udgøre
10 procent af markens samlede areal.
Det enkelte tiltag må maksimalt have en bredde på
10 meter. Hvis du kombinerer flere tiltag, må den
samlede bredde ikke være mere end 10 meter.
Hvis flere tiltag ligger på samme mark, skal der
være en afstand mellem disse på mindst 10 meter.

Husk at nedsætte kvælstofnormen
Vildt- og bivenlige tiltag er ikke en afgrøde, og de
har derfor ikke en kvælstofnorm. Du skal derfor korrigere omdriftsmarkens samlede N-norm (kg N/ha)
svarende til, hvor mange procent striberne eller voldene dækker af markens areal.

Typer af vildt- og bivenlige tiltag:
Insektvolde
En insektvold er en lille jordvold, som fx er skabt ved at
pløje to furer sammen. Kravet til insektvolden er, at den
skal kunne fjernes igen ved alm. pløjning. Derfor anbefaler vi, at den maksimale højde er 0,5 meter. Du kan
tilså insektvolden med fx flerårige tuegræsser.
Barjordsstriber
Arealer, som holdes ’sorte’, dvs. plantefrie hele året,
kaldes barjordsstriber. Disse striber må have en bredde
på op til 3 meter. Striberne kan give tørremuligheder for
agerlandets vildt.
Du skal som udgangspunkt anlægge striben i markens
yderkant, men alternativt kan du placere den mellem en
vildtstribe og en insektvold og hovedafgrøden. Du må
dog aldrig etablere barjordsstriber på arealer, der ligger
nærmere end 5 meter fra søer, vandløb, kystlinjer eller
beskyttede fortidsminder.
Lærkepletter
Lærkepletter er pletter i en mark, hvor der ikke er sået
plantedække. De enkelte lærkepletter må maksimalt
være 100 m2.
Vildtstriber
Vildtstriber er striber i den enkelte mark, der er tilsået
eller vedligeholdt med henblik på at gavne vildtet og
biodiversiteten. Det kan fx være:

en stribe på arealet tilsået med en vildtblanding

et græsspor, der holdes slået helt kort gennem
hele vækstsæsonen

en stribe på arealet med selvsåede/vilde græsmarksplanter, som holdes urørt, og hvor planterne
selv sætter frø.
Du må gerne kombinere forskellige typer af striber, fx
kortholdte græsspor og vilde blomster.
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Skab variation – kombinér tiltagene
Du kan fremme biodiversiteten ved at skabe variation. Det kan du gøre ved at kombinere de forskellige vildt- og bivenlige tiltag. I figuren nedenfor kan
du se et eksempel på forskellige kombinationsmuligheder.

Arealer med særlige betingelser:
Vildt- og bivenlige tiltag på arealer med miljøtilsagn
På arealer med miljøtilsagn kan vildtstriber og insektvolde normalt etableres. Du skal dog altid være opmærksom på, om der gælder særlige tilsagnsbetingelser for dit areal, inden du etablere tiltagene på marken.
Etablering af 3 m-barjordsstriber er dog som udgangspunkt ikke tilladt på arealer med miljøtilsagn.
Vildt og bivenlige tiltag på braklagte arealer
Du kan etablere vildt- og bivenlige tiltag på dine arealer
anmeldt som brak (afgrødekode 310 og 324) og MFObrak (afgrødekode 308 og 325), så længe du ikke etablerer vildtstriber med majs i renbestand eller korn i renbestand.

Ingen forbudsperiode:
Når tiltagene etableres på braklagte arealer, er de ikke
omfattet af den forbudsperiode mod slåning, der gælder
for braklagte arealer. Du må derfor gerne holde vildtstriber på et brakareal kortklippede i forbudsperioden 1.
maj til 31. juli.
Bivenlige tiltag på frivillige MFO-randzoner
På de frivillige MFO-randzoner må du kun anlægge
vildtstriber. Disse striber må anlægges på de inderste 3
meter af randzonen ind mod omdriftsmarken. Plantedækket må dog kun bestå af en blanding af frø- og nektarproducerende plantearter, som ikke er korn, raps eller majs i renbestand eller være en blanding, der udelukkende indeholder disse afgrøder.
Yderligere information
Faktaarket indeholder de vigtigste informationer om
vildt- og bivenlige tiltag. Du kan læse mere om reglerne
i Vejledning om direkte arealstøtte 2017 og i faktaarkene på vores hjemmeside:
naturerhverv.dk/grundbetaling

Vildt- og bivenlige tiltag skal ikke indtegnes separat på dit markkort.

NaturErhvervstyrelsen / Nyropsgade 30 / DK - 1780 København V / Tlf.: +45 33 95 80 00 / E-mail: mail@naturerhverv.dk 2

