
 
 

 

 
Forvaltningsområde Faunastriber  

 
Insektvolde 
antal meter 

Andre tiltag Prædatorkontrol Tilstand for 
markvildtet 

Tiltagenes 
påvirkning 

Antal parhøns 
Pr. 100 ha. 

Gandrup, 
Nordjylland 

Flere km á 3 
– 6 m 

Knap 800 
m, der 
deler store 
marker i to 
mindre 

Helårsfodring. 
Remiser. 
Passer på 
naturlige 
biotopeer. 
Efterafgrøder 
sprøjtes ikke 
ned. 

Regulerer 
prædatorer med 
såvel gevær 
som fælder. 

God I høj grad Har været 
vanskeligt at 
anslå p.g.a. 
våde marker. 

Eskjær, Salling 5.000 m á 
3m 
 

1.500 m Frivillige 
randzoner, 
slåede spor 
mm. 90 
foderautomater 

Fældefangst. 
Jagt på krage 
og skade. 

God  Har gavnet 
markvildtbe-
standene 

4 

Øster Hjerm, 
Vestjylland 

3.430 m á 
3m etårige. 
2.530 m á 
3m toårige 
Fordelt på 
10 steder 

Ingen. 
Mange 
naturlige 
markdiger 

5-7 fam. 
Flokke 2010-
14. Opstillet 
foderautomater
. 

Mellem 30 og 
40 
krager/skader 
reguleres hvert 
år. 

God Agerhøne-
bestanden er 
mangedoblet 

8,4 

Lillerup, Østjylland Ca. 1.000 m 
á 3m 

Eksiste-
rende 
insektvolde 
er 
optimeret 

Blomsterbrak 
og udtagning 
af små hjørner 

Prædatorer af 
en hver art 
reguleres så 
effektivt som 
muligt 
 

God Der har været 
stor gavn af 
tiltag, men det 
skønnes at 50 
% skyldes 
prædator-
kontrol 

5 

Ballum, 
Sydvestjylland 

25.000 m2 ingen Kiler og 
hjørner 
forbliver 
udyrkede. 
Mange 
foderautomater 

Kragefangst og 
rævejagt. 

God  Spec. Hare, 
agerhøne og 
fasan har haft 
stor gavn af 
det. 

20 

Turup, Sydvestfyn 200 m ingen Ca. 100 ha 
med 
efterafgrøder 

nej Middel  Afgjort. 5 

Ærø 60 – 70 km 
á 3m 

Ingen, da 
der er 
mange 
gamle diger 

Etableret 
enkelte små 
remiser 

Nej, der gøres 
for lidt 

Mindre god. 
Hare måske i 
fremgang 

Helt sikkert, 
men der skal 
mere til for at 
få 
sammenhæng 

Ca. 3 i tælle- 
områderne 

Algistrup, 
Vestsjælland 

700 m á  
3 m. 

200 m Forskellige 
græsarter til 
redepladser 

Nej, endnu ikke God  Ja  5,6 

Orø Ca. 1.000 m 
á 3m 

Ingen, da 
der er 
naturlige 
stengær- 
der og 
markveje. 

Der er ny ejer. 
Landbrugspro-
duktionen 
omlægges. 
Spændende? 

Forsøger at 
gøre noget ved 
stigende 
rævebestand. 

God 
harebestand. 
Agerhønen har 
været helt væk, 
men er der igen. 

Det ser ud til, 
at der er 
positiv 
virkning. 

4 

Klarkærgård 
Køge 

14.000 m2 
langs hegn 
og remiser + 
1 km á 2 m 

nej 4 vandhuller Nej, der er kun 
få prædatorer. 

God  Positiv. Meget 
småvildt 

5 

 


