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Indflyvning…



Etablering og pasning af insektvolde

Korrekt valg af frø- og arter til insektvolden

Hvor- og hvordan etableres og anvendes insektvolde typisk?

Tilskudsmuligheder til insektvolde ift. grundbetaling.

Etablering og pasning af insektvolde



• Levested og overvintringssted for insekter

• Fødekammer for jordrugende fugle og dermed større dyr

• Skjul

• Jordrugende fugle kan etablere rede på og omkring volden

Fote: DJ

Vigtigt element



Etablering og pasning af insektvolde

• Etableres ved at pløje sammen fra begge sider, udjævn evt. dyb plovfure 
efterfølgende

• Øst-vest

• 40-50 cm høj 

• Bredde ca. 2m.

• September / sædskifte

• Tilpas markdriften

https://youtu.be/AuHTsWHUCOY



• Slåning

• Kun pletvis sprøjte – tag det i opløbet! 

Etablering og pasning



• Beskyt insektvolden med andre marktiltag

INGEN afdrift fra sprøjten!!

Kilde: gwtc.org.uk



• Tuegræsser

• Giver insekter gode overvintringsmuligheder

• Hundegræs, fløjlsgræs og timothé

• Tuegræsser vil som udgangspunkt presse ukrudtsarter væk

Foto: Southwoodsforestgardens.blogspot.com

Korrekt valg af frø- og arter til insektvolden



Hundegræs

• Hundegræs, billede 1 + 3: biopix.dk 

• Billede 2: vildtremisen



Fløjlsgræs

• Billede 1: Wikiwand, billede 2: Fugleognatur, billede 3: naturporten



Timothé

• Billede 1: Dreamstime.com, billede 2: alamy.com, billede 3: feedipedia.com



Merian

Gul Snerre

Alm. Røllike

Alm. Gyldenris

Alm. kællingetand

Musevikke

Håret høgeurt

Vellugtende gulaks

Blåhat

Alm. syre

Vild gulerod

Rundbælg

Lancet-vejbred

Engsvingel

Kommen

Slangehoved

Stor knopurt

Kamgræs

Hvid okseøje

Alm. knopurt

Kløver

Andre velegnede frø til insektvolde og arealet omkring



• Håndsåning, mest variation og mindst skade på insektvolden

• Frø blandes med sand

• Etableringstidspunkt

• Slå striben hyppigt i første vækstsæson

Foto: Jørn Pagh Bertelsen

Etablering af plantedække



• Hvor der har været gamle skel

• Korridorer og ledelinjer

• Biotopplaner

• Naturplaner

• Booste insektlivet på golde ejendomme

• I tilknytning til eksisterende natur

Hvor anvendes insektvolde typisk



Kile, jagt, arrondering



Synergi for driften i marken



Korridor og ledelinje



Ledelinje, booste insektlivet og naturplan



Biotopplan



I tilknytning til eksisterende natur



Brug dit udbyttekort som guideline



Vejledning om grundbetaling 2020

• Ikke omfattet af et aktivitetskrav, altså landbrugsaktivitet.

• Ingen N-norm

• Nej på permanent græs

Tilskudsmuligheder til insektvolde ift. grundbetaling



• 10x10x10 reglen

• Permanent genopdyrkningsret

Tilskudsmuligheder til insektvolde ift. grundbetaling



Insektvold på braklagt areal

Insektvold på areal med miljøtilsagn

Tilskudsmuligheder til insektvolde ift. grundbetaling



Opsummering



Husk også…



Det må godt rode 

Rod er hipster!



• ECO schemes

• Conservation Headlands i England

Nyt på vej?



• Erfa grupper indenfor jagt- og vildtpleje

Hanne Juncher Fris

Jagt- og Naturplejekonsulent

M: 3036 4741

hjk@velas.dk

Hvis I vil vide mere



Tak for ordet!




