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Når man bevæger sig på landet i Herning Kommune kan man opleve en række naturpletter på landbrugsjord. Initiativet til naturpletterne er kommet i stand via et samarbejde mellem DN Herning afdeling, Dof,
biavlerforeningen, FJD's markvildtudvalg og Herning Ikast landboforening.
Formålet med naturstriberne er mere biodiversitet, bedre favne for bl.a.
fugle, harer, fasaner, bier og insekter.
Der er skabt 27 km naturstriber i Herning Kommune allerede det første år hos i alt 47 lodsejere.
Enkelt projekt
Efter et par møder var ideen klar: Naturpletter på agerjord i Herning Kommune. Man ville lave naturstriber
rundt om i landskabet, landmændene skulle kontaktes, og der skulle være styr på ”entreprenørdelen”, dvs.
hvem kunne udføre arbejdet? Endelig var vi også enige om, at det skulle være yderst simpelt at administrere.
Heden og Fjorden var behjælpelige med at udarbejde en folder, og der blev indhentet tilbud fra forskellige
maskinstationer og lagt en slagplan. Og så var det egentlig blot at vente på, om initiativet ville give pote.
I al sin enkelthed har det hele gået ud på, at alle landmænd, som i foråret kom i kontakt med en af rådgivningscentrets planteavlskonsulenter, fik folderen stukket i hånden med en opfordring til at tilmelde sig og
angive, hvor meget man ville have lavet.
Der, hvor naturstriberne skulle etableres, skulle landmændene blot undlade at så, så ville den valgte maskinstation komme og etablere striberne i en bredde på tre meter. Landmændene skulle selv betale for at
få striberne etableret og selv afregne med maskinstationen, mens Herning Kommune gik med i det gode
initiativ og sponserede de frø, der skulle anvendes.

Stor interesse
I løbet af kort tid meldte 47 lodsejere sig som interesserede. De har i gennemsnit fået lavet 575 m hver, så
det er alt i alt blevet til 27 km, hvilket er en succes langt ud over, hvad udvalget havde forestillet sig.
Striberne ligger i dag rundt om i kommunen - mange langs offentlige veje, hvor alle, der færdes, kan have
glæde af dem. Der er anvendt en lang række plantearter, der er til gavn og glæde for alt fra insekter til
agerhøns og harer.
Det er et fantastisk initiativ, som man kun kan rose og være begejstret for.
Landmændene har vist viljen til samarbejde til gavn for biodiversitet og fauna, hvilket hilses meget velkommen hos DN.
Det er da heller ikke gået upåagtet hen. Flere har holdt ekskursioner til naturpletterne, hvor Jens Simonsen
fra Herning Ikast landboforening har fortalt om projektet, og på Landsskuet var der mange, som henvendte
sig for at få mere at vide. På åbent landbrug den 20. september 2015 hos Kjærgården Sunds findes en stand
der omhandler projektet.
Ideen er skabt. Den vil blive videreført og forbedret, og mon ikke andre kommuner vil følge efter.
Med venlig hilsen
DN Herning

