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Reglerne for anlæg af vildtagre er forholdsvis lempelige. På landbrugsjord hvortil der søges
grundbetaling(EU-tilskud), kan man, uden at anmelde det særskilt anlægge vildtagre i striber af
maximum 10 meters bredde. Der skal være minimum 10 meter i mellem striberne og de må
maksimalt udgøre 10 % af markens samlede areal. Da vildtstriber ikke har nogen N-kvote, skal
det areal der anvendes til vildtstriber fratrækkes den samlede gødningskvote. Ovenstående
regler giver gode muligheder for at tænke vildtplejen ind i landbrugsdriften, så det giver mening for både vildtet, jægere og landmanden. Udover ovenstående mulighed, kan der selvfølgelig
anlægges større vildtagre, men disse vil da ikke være støtteberettigede.

				

I skoven forholder det sig således at skovloven giver mulighed for anlæg af de vildtagre der er
nødvendige for skovens drift. En noget åben formulering der kan tolkes i flere retninger. Er man
i tvivl, kan det være en god idé at tage sin skovfoged med på råd. Derudover er der i forskellige
certificeringsordninger særlige krav som man skal være opmærksom på i forbindelse med
anlæg af vildtagre i skov.

Handels- og leveringsbetingelser:
Bestilling:
Alle produkter i dette katalog kan bestilles online
på Skovdyrkernes webshop:
www.skovdyrkershop.dk.

Allerførste opgave er at vælge hvilken afgrøde man ønsker at så. Mulighederne er mange og
valget afhænger selvfølgeligt af om det er en fodermark til hjortevildt, en ledelinje for udsatte
fasaner, en nektar- og pollenrig mark for honningbier eller noget helt fjerde man ønsker at
anlægge.

Priser:
Alle priser i dette katalog, er vejledende
eksklusiv moms og leveringsomkostninger.
Særlige tilbud findes på www.skovdyrkershop.dk

Derudover bør også de lokale dyrkningsforhold tages i betragtning – jordtype, lys/sol, næringsforhold o.lign. Nogle steder kan vildttrykket være så stort at det er nødvendigt at hegne arealet i
en periode for at etablering lykkes. Det er vigtigt at man venter med at så sin vildtager til jorden
er tilstrækkelig varm til at frøene spirer. For langt de fleste afgrøder vil det være en jordtemperatur omkring 10 grader. Ofte falder dette tidspunkt 2-4 uger senere end man almindeligvis
sår vårafgrøder, og man bør derfor vente lidt med at så - også selvom markerne er fulde af
såmaskiner. Brug i stedet ventetiden på at forberede et godt såbed!

Fragtpris udregnes efter vægt og tillægges ordren.
Levering: Lagervarer leveres indenfor 3-5 hverdage
efter vi har modtaget din bestilling.
Du bedes være opmærksom på at ikke alle typer
varer er lagervarer - særligt ikke frø først på
sæsonen.

Jordens næringstilstand har også betydning. Særligt ved anlæg af skovenge bør man være
opmærksom på at jorden kræver forbedring. Der bør derfor som udgangspunkt kalkes og
gødskes. Er man i tvivl kan det anbefales at få taget en jordbundsanalyse, der viser hvorvidt
jorden bør kalkes og gødskes, og hvor meget.

Vi ønsker at levere den bedst mulige vare, hvilket
betyder at frøblandingerne først produceres i det
tidlige forår.

De fleste vildtafgrøder kan man både så i rækker og bredså. Begge metoder har deres fordele
og ulemper. Sår man i rækker er det muligt at radrense, hvilket kan være en fordel stor fordel.
Derudover giver en vildtager etableret i rækker, fuglene mulighed for at bevæge sig i rækkerne
med god dækning ovenover. Som ledelinje til remiser hvor man gerne vil give fuglene mulighed
for at bevæge sig, er rækkesåning derfor optimalt.

Alle varer leveres med fragtmand.

En bredsået vildtager giver en noget tættere afgrøde, og det er meget vigtigt at være
opmærksom på at udsædsmængden ikke bliver for høj. Anlægger man vildtstriber midt i dyrkede marker, til stor glæde for markvildtet, bør vildtafgrøden være så åben at vildtet kan bevæge
sig i afgrøden. Her vil det være optimalt at bredså. I forbindelse med klapjagtssåter vil det også
være aktuelt at bredså hvor man gerne vil have fuglene til at ”trykke”. Her ønsker man en afgrøde der er så tæt at fuglene føler sig i sikkerhed og ikke løber eller rejser
umotiveret. Også her er bredsåning den rigtige metode.

Skovdyrkerne
Damsbovej 11
5492 Vissenbjerg
Tlf: +45 6262 4747
Fax: +45 6593 0986
oer@skovdyrkerne.dk
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SKOVDYRKERNES Forrygende frøblandninger

SKOVDYRKERNES Forrygende frøblandninger

Skovdyrkernes forrygende frøblandinger
Hos Skovdyrkerne har vi udviklet en række frøblandinger der passer perfekt til danske forhold.
Ligegyldigt om du vil tilgodese agerhønsene på marken, kronvildtet i skoven eller noget
helt tredje, så har vi et kvalificeret bud på den helt rigtige frøblanding. Frøblandingerne er
produceret i Danmark og Tyskland og overholder de højeste standarder hvad angår renhed og
spireevne.

Skovdyrkernes Favoritmix
– en meget populær ”all-round”-blanding, der både tiltrækker insekter, producere frø- og grøntføde og giver dækning. Dertil er blandingen en fryd for øjet, med bl.a. solsikker og
honningurt.
Skovdyrkernes Engblanding
– En velkendt robust flerårig frøblanding af forskellige græsser og urter. Den ideelle
frøblanding til skovenge, skovspor og andre grønne arealer.

Skovdyrkernes markvildtmix

Skovdyrkernes Vildtmix til let jord
– En frøblanding der bare gror! Sammensat af kvælstoffikserende arter, tørketolerante arter og
vækstkraftige arter. Særligt velegnet til hjortevildt.

Skovdyrkernes Engblanding

Skovdyrkernes Kålmenu
– En frøblanding af forskellige kåltyper samt andre korsblomstrede afgrøder, heriblandt
stubturnips. Giver fin dækning og masser af føde og er derudover meget vinterfast.
Skovdyrkernes Markvildtmix
– Udviklet særligt til at dække agerhønsenes fødebehov. Tiltrækker insekter til kyllingerne, giver
frøføde til de voksne fugle i sensommer og efterår og grønt til vinteren.

Skovdyrkernes Topmix

Skovdyrkernes Topmix
– Kendt fra den professionelle skytte og råvildtforvalter Kim Lindgrens bog ”råvildt og medaljebukke”, hvor denne frøblanding fremhæves som en ikke uvæsentlig del af en succesfuld
råvildtforvaltning.

Skovdyrkernes favoritmix

Skovdyrkernes Blomsterblanding til vildt og insekter
– Udviklet med henblik på at få så lang en blomstringsperiode som muligt. Indeholder et væld af
smukt blomstrende arter.

”Se yderligere info og køb på www.skovdyrkershop.dk”
Skovdyrkernes blomsterbld.

Skovdyrkernes Kålmenu
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Diverse Frø

Tilbehør på www.skovdyrkershop.dk
Udover frø til vildtagre forhandler vi også en lang række andre produkter til den aktive
vildtplejer:

Udover vores egne forrygende frøblandinger har vi selvfølgelig også frø til majs, hirse,
fodermarvkål mange andre slags frø til vildt- og insektvenlige afgrøder. Findes det du har behov
for ikke som en færdig frøblanding, så rådgiver vi gerne om hvordan du selv kan sammensætte
din helt egen frøblanding.

- Forskellige fælder og kunstgrave til rovvildtregulering
- Fodertønder og forskellige fodringsanordninger
- Vildtkameraer
- Skydestiger
- Redekasser

Du kan læse meget mere om de forskellige vildtafgrøder og hvordan de dyrkes på vores
webshop.
					 www.skovdyrkershop.dk

HUSK at vi hos Skovdyrkerne også kan hjælpe dig når du...
- skal have plantet remiser og læhegn
- skal have etableret søer
- skal have plantet skov
- skal have udarbejdet en biotopplan
- ønsker rådgivning om jagt og vildtpleje
Majs

Jordskokker

Quinoa

Solsikke
Find din lokale skovfoged på www.skovdyrkerne.dk

Hvidkløver

Cikorie

Utopia

Boghvede

Gul stenkløver

Honningurt

Fodermarvkål

Stauderug

Lucerne

Stubturnips

Hjulkrone

Blodkløver

Find flere informationer om dyrkning og anvendelse på www.skovdyrkershop.dk
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Nr.

Afgrøde

1

Skovdyrkernes Favorit

Pakkestørrelse Pris eks. moms
8 kg

689,-

2

Skovdyrkernes Engblanding

5 kg

549,-

3

Skovdyrkernes Topmix

2 kg

289,-

4

Skovdyrkernes Topmix

10 kg

1089,-

5

Skovdyrkernes Vildtmix til
let jord

10 kg

549,-

6

Skovdyrkernes Markvildtmix

10 kg

549,-

7

Skovdyrkernes Blomsterblanding til vildt og insekter

10 kg

689,-

8

Skovdyrkernes Kålmenu

1 kg

249,-

9

Poacher Maize

50.000 frø

625,-

10

Cester Maize

50.000 frø

585,-

11

Poacher Millet Mix

5 kg

225,-

12

Tanka Millet Mix

5 kg

295,-

13

Sorghum Mix

10 kg

439,-

14

Hvidkløver

1 kg

119,-

15

Lucerne

2 kg

165,-

16

Gul stenkløver

2 kg

159,-

17

Blodkløver

2 kg

249,-

18

Boghvede

2 kg

59,-

19

Honningurt

1 kg

109,-

20

Cikorie

1 kg

165,-

21

Hjulkrone

2 kg

399,-

22

Fodermarvkål

1 kg

119,-

23

Solsikke

1 kg

139,-

24

Quinoa

1 kg

239,-

25

Stauderug

2 kg

69,-

26

Stubturnips

3 kg

249,-

27

Utopia

2 kg

369,-

28

Gul sennep

2kg

49,-

29

Olierædikke

5 kg

149,-

30

Jordskokker

20 kg

189,-

31

Foderraps

2 kg

139,-

32

Sommerblomstblanding

1 kg

319,-

33

Rørgræs

1 kg

179,-

Bestil antal pakker

Navn/Firmanavn:
Adresse:
Postnummer og By:
Tlf.:
E-mail:
Evt. CVR:
Evt. Anden leveringsadresse:
Navn:
Adresse:
Postnummer og By:

Alle ordrer tillægges fragt beregnet efter vægt.
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Skovdyrkerne

Skovdyrkerne
Damsbovej 11
5492 Vissenbjerg
Tlf: +45 6262 4747
Fax: +45 6593 0986
oer@skovdyrkerne.dk

Klip her

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HUSK
PORTO

Skovdyrkerforeningen Øerne
Damsbovej 11
Damsbovej 11
5492 Vissenbjerg
Skovdyrkerforeningen Fyn
5492 Vissenbjerg

