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Vær med i projekt Nordsjællandske Faunastriber, 
hvor din kommune betaler frøblandingen og du 
betaler for at få sået faunastriber på din mark. 

Sammen gør vi en indsats!

Kære Lodsejer –ved at så 
FAUNASTRIBER på din jord er du 
med til at forbedre biodiversiteten i 

det åbne land.

Scan koden og læs mere om projektet 
og hvordan du deltager her!



Projekt Nordsjællandske Faunastriber henvender sig til dig, som er lodsejer i en af de mange 
deltagende kommuner:  

Hillerød Kommune 
Fredensborg Kommune  
Egedal Kommune 
Hørsholm Kommune 
Frederikssund Kommune 
Furesø Kommune 
Allerød Kommune 
Gribskov Kommune 
Halsnæs Kommune 

Etablering 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. 

MEN - faunastriber gør det ikke alene! 

Derfor anbefaler vi, at du også gør en indsats på de eksisterende naturområder på din ejendom. 
Kontakt Nordsjællands Landboforenings Biodiversitetsteam for at få yderligere rådgivning  

omkring naturtiltag på din jord. 

Faunastribe 2023 har 30 blomsterarter som alle er hjemmehørende. Frøblandingen er godkendt som 
økologisk blanding, derfor kan den bruges af alle lodsejere 
Blomsterarterne er både et- og flerårige arter, som sikrer en blomstring fra tidlig sommer til sent efterår. 
Med det meget store antal arter af blomster vil alle jordtyper kunne bruges til faunastriber – ligesom det 
gør faunastriberne mere robust for vejrmæssige udslag. 

Når du overvejer placering af din faunastribe anbefaler vi, at du placerer faunastribe i kanten af 
marken, op mod levende hegn, op til ikke dyrkede arealer eller som buffer op til eksisterende naturområder 
på din ejendom.

Søger du landbrugstøtte anbefale vi at du sikre dig at alle regler er overholdt, ved at rådgive dig med en 
planteavlskonsulent.

Faunastribeprojektet i Nordsjælland har eksisteret siden 2017 og der er hvert år kommet flere og flere 
deltagere til og med afsæt i dyrkningsmæssige og biologiske erfaringer er der løbende foretaget justeringer i 
løbet af de foregående år. I 2021 foretog vi en stor brugerundersøgelse som gav os yderligere erfaring og 
indsigt i effekterne af faunastriber.

Tilmelding til projekt Nordsjællanske Faunastriber 2023 gøres online på hvor du også kan 

finde alle relevante informationer om dyrkning og pasning, priser og deadlines.
www.nola.dk/nordsjaellandske-faunastriber/
VIGTIGT: ansøgningsdeadline er 31 marts 2023 

Initiativtagere og arbejdsgruppe bag Nordsjællandske Faunastriber: 

https://www.hillerod.dk/
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