Tre tiltag, hvor du kan lave natur og samtidig beholde grundbetalingen.
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Få samme indtjening for natur
Hvis du har irregulære marker, som ikke er rentable at dyrke, kan
du lige så godt lave natur til glæde for vildt, insekter og planter. Der
findes nemlig flere naturtiltag, hvor du stadigvæk kan få grundbetaling
(hektarstøtte).
De irregulære marker ligger ofte op til gravhøje, beskyttet natur eller
langs vandløb. Herfra vil de vilde planter let kunne sprede sig til
stykket, du ikke dyrker. Samtidigt bliver naturområdet beskyttet mod
sprøjtemidler og gødning. Du vil altså både let kunne skabe ny natur,
samtidig med at du beskytter den eksisterende natur.

Permanent genopdyrkningsret - Ingen risiko for restriktioner!

Du skal ikke være nervøs for, at det bliver beskyttet natur med
restriktioner. Hvis du søger permanent genopdyrkningsret hos
kommunen (natur@hjoerring.dk), kan du altid dyrke det op igen.
Kontakt: teamnatur@hjoerring.dk.
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Gode råd til god natur.
Hvis der skal komme god natur, skal du blot følge disse tiltag:

• Lad være med at sprøjte og gødske
arealet (jo mindre næring jo flere
forskellige blomster).
N -P-K

• Lad være med at slagleklippe. Det laver
et tæt førnelag af vissent græs, som
blomster ikke kan spire i.
• Så ikke græs eller blomster ud. Lad
planterne komme fra det nærliggende
naturområde.

Græs

Bl o m ste r

• Lav høslæt for at holde vegetationen
lav og for at fjerne næring. Helst så sent
som muligt, så flest blomster har smidt
frøene.

Målet:

Vi håber, som en del af projektet
”Naturkommunen blomstrer vildt”, at
skabe natur på 3 % af det samlede
landbrugsareal i Hjørring Kommune.
Hvis det lykkes, vil der blive skabt
1800 ha. ny natur. Det svarer til et
areal på størrelse med Hjørring
By eller 3.600 fodboldbaner!
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Læs mere på:
www.markliv.dk

1 Vildt- og bivenlige tiltag
Vildt- og bivenlige tiltag er omdriftsarealer omdannet med det formål
at tilbyde levested og fødekilde til agerlandets mange vilde dyr og
insekter. Der kan være tale om flere forskellige tiltag, fx. en insektvold,
en stribe af bar jord eller en bevokset stribe. Der er ikke krav til pasning
af disse arealer.
Hvis det er en stribe på maks. 10 meters bredde, som maks. udgør
10 % af marken kan arealet høre ind under vildt- og bivenlige tiltag.
Dvs. at du kan få din grundbetaling som normalt, og at du ikke
engang behøver at indtegne det på markkort eller anmelde det som
selvstændig afgrøde. Der er ikke krav om landbrugsaktivitet på de vildtog bivenlige tiltag, du behøver altså ikke at gøre noget. Det eneste krav
er at der ikke må ske tilgroning af buske og træer og at du skal placere
det på arealer i omdrift, hvilket også omfatter braklagte arealer. Husk
der ikke er kvælstofnorm på Vildt – og bivenlige tiltag, derfor skal
arealerne trækkes fra din kvælstofkvote.
Find inspiration på: www.markliv.dk
*Husk at ordningerne kan ændre sig. Se altid efter på nettet eller snak med
din landbrugskonsulent!

max 10m bred
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2 MFO-markbræmmer
MFO-bræmmer er en fællesbetegnelse for de udyrkede bræmmer, der
ligger enten langs vandløb eller et andet sted på marken. Arealet skal
være mellem 1 og 20 meter bredt.

Hvis arealet er fra 1 til 20 meter bredt, kan du etablere MFOmarkbræmmer. Her skal du slå arealerne en gang enten i april eller
mellem 1. august og 25. oktober. Du må gerne tage slæt på arealet.
Fra 1. maj til 31. juli må du hverken tage slæt eller slå din MFObræmme, for at beskytte vildtet i yngletiden.
Du kan også vælge at afgræsse arealerne på et hvilket som helst
tidspunkt, blot 50 pct. af plantedækket fremstår afgræsset og er under
40 cm højt den 25. oktober.
Der er også mulighed for at etablere MFO- bræmmer ved såning af en
blomsterblanding senest 30. april. Men plantedækket må også gerne
bestå af naturlig fremspiring. Der er ikke krav om plantedække på
markbræmmer.

Slås i april eller 1. august
- 25.oktober

max 20m
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Slåningsbrak

Braklagte arealer er
Slås i april eller 1. august
landbrugsarealer i omdrift,
- 25. oktober
som i en periode tages ud
af den landbrugsmæssige
produktion. Du kan få både
grundbetaling og grøn støtte for dine braklagte arealer.
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Hvis du har en mark, der ligger isoleret og omkranset af natur, kan det
være dyrt bare at køre hen til marken. Her kan der være god økonomi i
at lægge hele marken brak. Du skal slå hele arealet i april eller mellem
1. august og 25. oktober. Der må ikke fjernes afslået materiale fra det
braklagte område, men du må gerne samle det i en bunke. Du må ikke
gødske og sprøjte.
Vær opmærksom på at brakarealer er omfattet af krav om
plantedække, der skal således den 31. maj være et synlig dækkende
plantedække på hele arealet. Et typisk plantedække på brak kan være
tilbageværende stubbe efter høst samt fremspiring af spildfrø.
Hvordan kan jeg deltage?

Der er flere måde, du kan være med. Du kan spørge din planteavlskonsulent i LandboNord om, hvad der kan lade sig gøre på din
ejendom. Du også kan kontakte Danmarks Jægerforbund for at høre
mere om tiltag, der kan laves med grundbetaling, og finde inspiration
og vejledning på forbundets hjemmeside.
Hvis du vil høre mere om ”Naturkommunen blomstrer vildt”, og om
hvordan du plejer naturen og skaber ny natur, så gå ind på:
www.naturkommunen.dk eller skriv til natur@hjoerring.dk.
For mere information kontakt:
LandboNord - 96 24 24 24
Danmarks Jægerforbund - 88 88 75 00
Hjørring Kommune, Team Natur - 72 33 65 80
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