FAKTAARK

BEPLANTNING I FAREFOLDEN

So med smågrise. Foto: Carsten Markussen

HVORFOR?

Hvorfor træer i farefolden?
• Sikrer skygge om sommeren
• Holder på næringsstoffer
• Giver læ
• Øger biodiversiteten
• Giver levesteder for smådyr, især
fugle og insekter

HVILKE TRÆER?

Der kan eventuelt vælges en løsning
med flere forskellige træarter, så der indgår forskellig blomstrende arter, der giver føde til bier og andre bestøvere. Det
er dog vigtigt at vælge robuste træarter,
da svin kan være hårdhændede over for
dem. Relativt hurtigvoksende træer bør
foretrækkes, så der ikke går for mange
år fra plantning, til svinene kan lukkes
på arealet. Ved dyrkning af pil i farefolden går der ca. 2 til 3 år, før de kan holde

til større svin. Smågrise kan få adgang
inden da, og de kan endda være med
til at holde ukrudt nede. Det skal dog
holdes skarpt øje med, om de skader
træerne. Andre gode arter kunne være
poppel eller hyld.

AREALSTØRRELSE

Det er ikke hele ens faremark, der skal
tilplantes. Erfaringer viser, at en tilplantning af ca. 1/3 er passende.

OVERVEJELSER OMKRING
PLANTNING

Det er muligt at opretholde grundbetaling på de tilplantede arealer,
men reglerne herfor er detaljerede og
stramme. Samtidig vil man være begrænset i sit valg af træer, da der kun
gives tilskud til de arter, der nævnes
i ”Vejledning for Grundbetaling, Grøn

Støtte”. Se mere på www.fst.dk under
”Tilskud”.
Fortsættes på bagiden

Projektet pEcosystem er støttet af
Promilleafgiftsfonden for Landbrug og Grønt Udviklings- og
Demonstrationsprogram (GUDP)
under Fødevareministeriet og er
en del af Organic RDD-2 programmet, som koordineres af ICROFS.
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FAKTAARK

Det er vigtigt at have en god plan for
plantning inden opstart. Der bør laves
en målfast tegning over marken med indtegning af områder med lavskov samt
angivelse af bredde på lavskov og afstande mellem køreveje osv. Det er også
en god ide med en plantningsplan med
angivelse af plantearter, -sorter, placering og antal.
Endelig er det vigtig med god renholde
af arealet både før og efter plantning for
at undgå, træerne bliver kvalt i ukrudt.

LÆS MERE

Læs mere om træer i farefolde på:
agro.au.dk/forskning/projekter/
pecosystem/

Fravænningsgrise i pil. Foto: Carsten Markussen

Og på:
okologi.dk/landbrug/projekter/svin

Svin i pil. Foto: Carsten Markussen

