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Ejers målsætning
Tiltag skal sikre:
1. At de værdier ejendommen
repræsenterer sikres og om
muligt udbygges.
2. Omkring driften ønskes
ejendommen drevet intensivt
med henblik på optimal udnyttelse af den gode produktionsjord. Samtidig skal drift
tilrettelægges så rationelt
som muligt.
3. Omkring jagten ønskes en
udbygning og forbedring af
de jagtmæssige muligheder.
Tiltag, der lægger beslag
på produktionsjord og eller
medfører driftsudgifter, skal
være begrundet i, at de som
investering sikrer en forrentning og/eller fremmer ejendommens værdi eller ejers
glæde ved ejendommen.
Med udgangspunkt i ejendommens forhold er der arbejdet
med marginale områder og
randzoner, som giver et stort
naturindhold både for flora og
fauna. Tiltagene er samtidig indlagt, så de ikke ligger i vejen for

en effektiv landbrugsdrift.
Budskaber
De nye regler fra 2010 om
udsætning af fasaner og

●

● Punkter markeret med rødt er eksempler på steder på ejendommen, hvor der er sat ind
for at få en bedre vildtbestand.
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agerhøns vil øge naturindholdet på ejendommen med
jagtvæsen, eftersom der skal
udarbejdes en biotopplan.
● For ejendomme, hvor der ik-
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ke udsættes fugle, kan man
alligevel lade sig inspirere
af de tiltag, der skal laves i
en biotopplan, da det altid vil
være positivt for flora og fauna.
Med en relativ overkommelig indsats kan der etableres
væsentlig bedre forhold for
vildtet, som samtidig har en
positiv effekt for den øvrige
flora og fauna på ejendommen.
Der findes mange støtteordninger, som kan bidrage til
forbedring af biotopen.
Vi har alle et ansvar for at
sikre den biologiske mangfoldighed.
En forbedring af ejendommens naturindhold er også med til at give os ret til i
fremtiden at kunne producere.
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