Vildtpleje i det åbne land er oaser for fugle, dyr og bier
Jeg har på det seneste været på to ekskursioner,
som har været både spændende og lærerige.
I slutningen af maj indbød Sagro – en
sammenslutning af 4 landboforeninger og to
familiebrugsforeninger i Midt –Vest og
Sydlylland- til ekskursion på Brejnholt ved
Stuer.
Vi var 30-35, som troppede op i den lidt kølige
og overskyede sommeraften.
Jeg bemærkede, at vi kom fra et stort område.
Rasmus Færch har ejet sit fødehjem i 20.5 år.
Der er omkring 150 ha stærk lerjord i omdrift.
Gården drives nu med planteavl.
Brejnholt ligger meget naturskønt med en hel
del af jorden skrånende ned mod Venøsund.
Turleder var Rasmus Filsø Løbner, som er
Natur- og Vildtrådgiver i Sagro.
Rasmus fortalte, at især agerhønen er en
glimrende indikator for mange arters
tilstedeværelse og trivsel på omdriftsarealer –
eller sagt med andre ord: en indikator på
biodiversiteten.
Om agerlandets prædatorer fik vi at vide, at
ræven er nr. 1, katten nr.2 og ræven nr. 3.
Optimale forhold for gode biotoper får man,
hvis man iagttager følgende: der skal være
krat, flerårig vegetation, soleksponeret område
og lysåben vegetation.
På Brejnholt har man meget råvildt, så man er
nødt til at hegne ved nyplantning.
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Rasmus Færch fortalte, at man fik lavet
en naturplan i 2007, og den har man haft
stor gavn af.
Der er blevet gravet en stor og smuk sø,
som snor sig meget flot i landskabet.
Tilladelse til gravning skete ikke uden
sværdslag pga. kystlinien til fjorden, men
ved ihærdig påpegning af, at området ofte
blev oversvømmet, fik man tilladelsen i
hus mod naturligvis at afstå fodring af
ænder her.
Søen har helt sikkert stor landskabelig
værdi.
Tjørnen blomstrede i slutningen af maj og
lyste op. Der er rigtig mange tjørn i
hegnene på Brejnholt. Kigger man efter
ved vintertide, vil man se, at der så at sige
har været en fuglerede i hver tjørn
De yder fremragende skjul for fugle og er
et slaraffenland for bier.

2

Den faunastribe her er klar til at blive sået. Det tager en maskinstation sig af.
I Holstebro –Struer Landboforening var der på daværende tidspunkt sået 36 km faunastriber.
Her ses en hegnet vildtremise med en
vildtstribe langs hegnet.
Vi så også en nyanlagt remise.
Der plantes løbende på ejendommen, hvor en
skytte er ansat.
Man har ikke en decideret fasanudsætning.
Det var en fornøjelse at komme rundt i
terrænet på den naturskønne ejendom, hvor
man med stor sans det æstetiske til stadighed
forbedrer naturens mangfoldighed.
Der var megen inspiration at hente.
Rasmus Filsø Løbner er en engageret og
dygtig formidler.
En meget god og inspirerende aften med et
hav af smukke synsindtryk.
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3. juli indbød Holstebro-Struer Landboforening sammen med nedenstående foreninger til
inspirationsaften i Øster Hjerm hos Martin Merrild m.fl.
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Det er en kolossal fordel for projektet, at det er blevet så bredt funderet, ikke mindst betyder det
overordentligt meget, at landboforeningerne er kommet med, så lodsejerne kan trække på
konsulenternes viden i labyrinten af muligheder og krav. De er mange – altså kravene.
Formanden for landboforeningen, Kristian Gade, bød
velkommen til godt og vel 60 deltagere, som var troppet
op ved Øster Hjerm Kirke.
Han gav straks ordet videre til ankermanden i Øster
Hjerm projektet, Svend Erik Jensen.

Svend Erik fortalte, at man i 2008 begyndte at
tælle agerhøns for Århus Universitet i et ca. 400
ha stort område. Der var ikke mange høns, så
man lavede familieudsætninger og begyndte at
lave biotopforbedringen med en markant

fremgang af bestanden til følge.
Hvert forår og efterår registreres
bestanden af folk med stående hunde.
Jægerne i området har i den grad taget fat på at fodre og forbedre levevilkår for fugle, insekter og
dyr og taler henrevet om, at ’gamle dage’ er kommet tilbage, når de er ude med bøssen i det åbne
land.
Det var rigtigt godt, at landboforeningen havde styr på det med lyden, et transportabelt lydanlæg
gjorde, at alle kunne høre- også os, hvis hørelse har kendt til bedre dage.
Ekskursionen foregik fortrinsvis på Feldborg, Ulla og Martin Merrilds gård, der er på 135 ha.
På gården produceres en halv million slagtekyllinger, og der er 2200 minktæver.
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Vi kørte rundt i biler.
Ved de forskellige faunastriber er der opsat skilte.

Som man kan læse, er det en blanding med stor variation, der er
udsået.

Jorden er stærkt leret, og det giver stor frodighed.
I Holstebro-Struer Landboforening er der ikke udsået så mange
km stribe r som i Herning –Ikast området , hvor man er kommet
op på imponerende 56 km.
Idemanden/igangsætteren Jens Simonsen kommer derfra, og han
har virkelig forstået at sælge ideen til landmændene, men han
var nu også før på vej, siger Kristian Gade, som nok må
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erkende, at han har tabt et væddemål til ’herningmanden’ om flest km striber. Christian kender godt
til det der med alternative forklaringer. Han var bl.a. inde på, at jorden i hans’pastorat’ var bedre
Projektet breder sig nu som ringe i vandet til alle egne i landet, og det er så glædeligt,

Her er vi ved flerårig brak, hvor der er en voliere med en familieflok. Mange forundredes over, hvor
små agerhønsekyllinger i grunden er.
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Mens vi kiggede på en faunastribe, som var pænt besat med kartofler – vi havde ikke rigtig
nattefrost nok i vinter – tog vor vært sig af lidt flyvehavre, som selvfølgelig kun var der, ’fordi
naboen havde sjusket lidt med plukningen’.
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Flemming Østergaard understregede, at det er meget vigtigt, at man også husker barjordsstriber.
Hos Thorkild Mose så vi en andetårsstribe med cikorie og meget kraftigt voksende gult stenkløver,
som især råvildtet er tossede efter.

Herefter trak vi ind i Feldborgs store have til pølser og ’Pisner’.
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Christian Fruergaard og Ulla Merrild havde travlt ved grillerne
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Og hvad er så en ’Pisner’? Jo for 2 år siden fik Landbrug og Fødevarer den geniale idé at samle tis
ved Roskilde Festival og herefter sprede det på en mark ved vistnok Herfølge. Her dyrkede man
maltbyg, der blev leveret til et københavnsk bryghus, som bryggede en glimrende øl af malten tilsat
en egnet humle. Man havde en Pisner, som blev uddelt på Folkemødet på Bornholm.
Det blev en bragende succes, som blev omtalt i medier verden rundt fortalte Martin Merrild og
informationschef i Landbrug og Fødevarer, Christian Hüttemeier. Hvilket scoop!
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TV-Midt -Vest skulle egentlig have været der, men ’Pisneren’ blev overrulet af nyheden om, at der
kommet ulveunger i området syd for Holstebro, men det er en helt anden historie, som nogle folk
’ovre i den østre ænd’ fryder sig over.
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Rasmus havde denne meget flotte og informative ’avis’ med. Læs i den, hvis du får fat i den, og
bliv klogere !
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