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Indledning 
Den 28. maj 2014 afholdte Odense og Faaborg-Midtfyn Kommuner samt Naturstyrelsen Fyn en 
heldags ekskursion til Randers Kommune for en gruppe udvalgte naturplejere på Fyn. Nogle af 
naturplejerne deltager i Life Rare Nature-projektet, andre er nuværende og potentielle naturplejere 
af Natura 2000-områder på Fyn. Desuden deltog to landbrugsrådgivere fra de lokale foreninger.   
 
Formålet med ekskursionen var 

• at skabe opmærksomhed omkring naturpleje som driftsgren, 

• afdække, hvad der kan gøre naturpleje/helårsgræsning mere attraktivt og   

• medvirke til at styrke og udvide fællesskabet mellem lodsejere, dyreejere og kommune om-
kring plejen af vores natur.  

 
Randers Kommune blev valgt som besøgsmål på grund af deres mangeårige erfaring med samar-
bejde med lodsejere og dyreejere omkring pleje af naturområder.  
 
I turen deltog 35 dyreholdere/naturplejere fra hele Fyn, repræsentanter fra to landboforeninger, 
Naturstyrelsen og fynske kommuner. I alt 44 personer drog sammen afsted i en bus, der gav gode 
muligheder for at knytte kontakter på kryds og tværs under køreturen til og fra Randers.  
 
Turen omfattede en række oplæg og besøg på en række naturlokaliteter med naturpleje.   
 
Program for turen  
 
Kl. 07:00 Afgang Odense. 
Kl. 09:00 Ankomst Randers Naturcenter og velkomst - kaffe. 
Kl. 09:30 Hvordan får vi naturplejen til fungere, så det bliver rationelt og enkelt?  

V. skov- og landskabsingeniør Jørgen Mejlsø, Randers Kommune.  
Kl. 10:00 Landmandens erfaringer med naturpleje og samarbejdet med kommunen. 
   V. landmand Jens Ole Hededal Nielsen, Randers. 
Kl. 10:30 Spørgsmål og diskussion til de 2 oplæg 
Kl. 10:50 Pause 
Kl. 11:00 Smag på landskabet – præsentation og erfaringer fra projektet. 

V. Heidi Buur Holbech, Videncenter for Landbrug 
Kl. 11:30  Tilskud til naturpleje – hvad er muligt? 

V. Heidi Buur Holbech, Videncenter for Landbrug 
Kl. 12:00  Frokost med smagsprøver på det lokale Dexter kvæg 
Kl. 13:00 Ekskursion til 3-4 lokaliteter, der afgræsses som del i naturplejen.  

Undervejs vil der være kaffe 
Kl. 16:00 Afsluttende diskussion og opsamling 
Kl. 17:00 Aftensmad på Hvidsten Kro 
Kl. 18:15 Afgang  
Kl. Ca. 20:30 Hjemkomst 
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Kort opsamling på formiddagens oplæg:  

 
Hvordan får vi naturplejen til fungere, så det bliver rationelt og enkelt? Jørgen Mejlsø, Skov- 
og landskabsingeniør, Randers Kommune.  
 
Som grundlag for succesen betonede Jørgen Mejlsø:  

• et vedvarende samarbejde med dyreholderne om de enkelte arealer,  

• et relativt højt serviceniveau fra kommunens side over for dyreholderne,  

• at kommunen vedligeholder/drifter hegnene, så dyreholderne kan fokusere på tilsyn med 
dyrene, og  

• et begrænset brug af rydning af opvækst – man lader dyrene gøre arbejdet.  

 
 
Landmandens erfaringer med naturpleje og samarbejdet med kommunen. Jens Ole Hededal 
Nielsen, Landmand, Randers. 
 
Jens Ole Hededal Nielsen (JOHN) fortalte om sine erfaringer med samarbejde med kommunen 
omkring naturpleje. For at kunne få naturplejen til at fungere optimalt skal han kunne koncentrere 
sig udelukkende om afgræsningen. Dette betyder bl.a. at kommunen skal sørge for hegnene og de 
øvrige hegnsfaciliteter er i orden. Her anbefalede han at der blev etableret såkaldte ”servicefolde”, 

Figur 1: Jørgen Mejlsø, Randers Kommune. Kommunen påtager sig en væsentlig del af hegnsvedligeholdel-

sen, således at dyreholderne kan koncentrere sig om selve afgræsningen. 
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hvor dyrene kunne få lokkefoder og kan lukkes af når dyrene skulle flyttes. Til gengæld vil JOHN 
sørge for at stille med de rette dyr. JOHN har gode erfaringer med anvendelse af racen Dexter, der 
er den mindste af de danske kvægrace. Med sin lave vægt og hårdførhed er den velegnet til at 
afgræsse vådbundsarealer samt at klare koldt og vådt vejr. JOHN´ besætning var på 200 dyr heraf 
60 moderdyr. 
 
JOHN påpegede vigtigheden af at have styr på sin afsætning. JOHN sælger kødet gennem egen 
gårdbutik. 

 
 
Smag på landskabet – præsentation og erfaringer fra projektet. Heidi Buur Holbech, Viden-
center for Landbrug 
 
Smag på Landskabet er dels et projekt (nu afsluttet) og siden september 2014 også en forening. 
Foreningens formål er at fremme naturpleje i Danmark og fremme afsætningen af naturkød. Det 
skal ske ved at organisere afsætningen, fælles markedsføring og produktudvikling. Arbejdet har i 
høj grad været med til at øge interessen og viden om naturpleje og naturkød. 
Overgangen fra at være et projekt med fuld finansiering og til en forening, der selv skal skabe sin 
økonomi har været svær.  
 

Figur 2: Jens Ole Hededal Nielsen afgræsser med sin besætning af Dexter-kvæg en væsentlig del af Randers 

Kommunes naturområder. 
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Tilskud til naturpleje – hvad er muligt? Heidi Buur Holbech, Videncenter for Landbrug 
 
Heidi Buur gav dels en aktuel gennemgang af gældende tilskudsregler (ikke gengivet, da det ikke 
er aktuelt), dels en mere generel gennemgang af grundlaget for naturpleje med afsæt i aktuel vi-
den. Omkring valg af metode fremhævede hun:  

• Afbrænding kan være en god metode, hvis brugt rigtigt. 

• Rydning af opvækst er næsten ALDRIG den bedste løsning (enkelte undtagelser9. 

• Slåning/høslet er nogle steder den helt rigtige metode. 

• Græsning er i langt de fleste tilfælde den bedste metode.  
Naturpleje KAN være en god forretning, hvis det gøres rigtigt. Bedste økonomi fås ved helårs-
græsning.  
Desuden skal man være sikker på de faglige MÅL med naturplejen – HVAD er bedst for naturen!  
 
Endelige slog Heidi Buur fast, at succesen ofte ligger i detaljen og gennemgik en række væsentlige 
praktiske erfaringer med opsætning af hegn (så der ikke kommer tidsrøvende problemer senere), 
etablering af strømgiver og drikkevand, etablering af spang, ledlåger, fangstfolde osv.  
 

 
Figur 3:  Heidi Buur Holbeck, Seges. Et større fokus på naturpleje som driftsgren omfatter bl.a. at skabe bedre 

rammer for afsætning af kødet. Herunder et større fokus på forskellene mellem naturplejekød og kød fra tradi-

tionel produktion. 
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 Ekskursion til 4 lokaliteter, der afgræsses som del i naturpleje.  

 
Lokalitet 1: Storkeengen. 
Eksempel på græsning, der har været i gang i 6 år. Er et bynært naturareal, der var under tilgro-
ning med tagrør og pil samt bjørneklo. Rydning af hegnsliner til dels med pistemaskine, opsætning 
af hegn med efterfølgende rotationsgræsning. Efter vores opfattelse et eksempel på vellykket na-
turpleje.  
 
 

 
Figur 4: Eksempel på slåning af hegnslinje ved brug af bæltekøretøj. 
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Lokalitet 2: Torupdal 
Eksempel på græsning, der har været i gang i 8 år. Bynært naturareal under tilgroning. Motorma-
nuel rydning af hegnslinje, opsætning af hegn med efterfølgende rotationsgræsning. Naturpleje 
med en god udvikling. 
 

 
 
Lokalitet 3: Allestrupgård.  
Eksempel på græsning, der kun har været i gang i en enkelt sæson. Pistemaskine/motormanuel 
rydning af hegnslinie med efterfølgende hegning, Ingen arealrydning. Græsses med får og geder 
og målet er langsomt at bringe arealet tilbage til lysåben tilstand. På arealet er der jagtinteresser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5: Afgræsning af tilgroede arealer kan godt ske uden rydning. Med de rette dyr og rotationsgræsning kan 

der opnås et godt resultat. 
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Lokalitet 4: Sparrehusbakkerne 
Eksempel på græsning, der kun har været i gang i et år. Motor-manuel rydning af hegnslinie, op-
sætning af hegn med efterfælgende sæsongræsning. Her ses hvordan kreaturerne ”æder” sig ind 
på bevoksningen og efter få år vil der kun stå spredte træer tilbage, som vi så kan væge at fælde, 
hvis vi finder det nødvendigt.  
 
På de enkelte lokaliteter blev præsenteret diverse materiel/maskiner til naturpleje.  
Desuden blev der diskuteret mere generelt omkring, hvad der skal til for at gøre naturple-
je/helårsgræsning mere attraktivt. Spørgsmålene til den afsluttende diskussion blev præsenteret. 
 
 

 
Figur 6: Afgræsning og jagt behøver ikke at være i konflikt med hinanden. Ved det rette græsningstryk kan 

græsning være en fordel og forbedre vilkårene for det jagtbare vildt. 
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Afsluttende diskussion og opsamling 
 
Hvordan kan helårsgræsning/naturgræsning blive mere attraktivt?  
 
Diskussionen foregik i 6 grupper ud fra de spørgsmål, som var blevet præsenteret under eftermid-
dagens ekskursion. De enkelte udsagn er renskrevet i bilag #. Nedenfor er der lavet en opsamling 
og sammenskrivning af de forskellige udsagn. Antallet af samstemmende udsagn er angivet i ().  
 

1. Hvad er som giver Jer lyst til at få afgræsset naturarealer?  
 

• Arbejde med dyrene og naturen (5) 

• Færdes i naturen – naturoplevelser (2) 

• Værdifuld natur bevares – holde naturen i orden (2) 

• Gerne give andre adgang til at opleve naturen – give adgang (2) 

• Personlig tilknytning til arealer (1) 

• Give indtjening til dem som er fuldtids landmænd (1) 

• Dyrevelfærd og etik (1) 

• Kødkvalitet (1)  
 
Opsamling: Motivationen hentes for de fleste i glæden ved at arbejde med dyrene og naturen, 
herunder egne naturoplevelser. Viden om, at det gavner naturen spiller ind. Kun enkelt udsagn om 
at dyrevelfærd og kødkvalitet er motiverende.  
 

2. Hvilke daglige udfordringer har I i forbindelse med afgræsning af naturarealer?  
    

• For mange og uoverskuelige regler, bureaukrati (4) 

• Tilskudsordningerne og kontrollen hermed, herunder usikkerhed om udbetalinger (4)  

• Tilsyn med dyr og vedligehold af hegn (3) 

• Dårlig økonomi og stort tidsforbrug (2) 

• Sygdom hos dyr, især i vådområder (1) 

• Skaffe egnede dyr (1) 

• For små græsningsarealer (1) 

• Umulige forpagtningsaftaler på statens arealer (1)  
 
Opsamling: De største barriere er forbundet med de mange regler A) forbundet med græssende 
husdyr (indfang kalve til øremærkning, anmelde dyretransport) og B) regler i forhold til tilskud mv. 
De mange regler skaber et behov for at inddrage konsulenter, der fordyrer arbejdet. Dernæst er 
arbejdet med tilsyn med dyrene og pasning/tilsyn med hegn er en udfordring for mange.  
 

3. Hvordan skal arealerne indrettes, for at det er interessant for Jer at få dem af-
græsset? 
  

• Hegn, drikkeadgang, skur/læ, fangstfolde mv. skal være på plads (5) 

• Større sammenhængende arealer (4) 

• Græsningsarealerne skal indeholde højjord til våde perioder/vinteren (3) 

• Arealerne skal kunne overholde reglerne for tilskud (1) 

• Adgang for køretøjer (1) 

• Mulighed for til tilskudsfordring (1)  
 



 

   
Projekt nr. Life 11 NAT/DK894 – RARE NATURE 

 
 

 

Opsamling: Rimeligt enslydende opfattelse af, at det praktiske omkring hegn, drikkevand, sku-
re/læ mv. skal være på plads og fungere. Områderne skal være tilpas store, så tidsforbruget til 
tilsyn, transport mv. begrænses. Desuden er det vigtigt at områderne også indeholde højjord, som 
dyrene kan bruge i våde perioder/vinteren.  
 

4. Hvilke muligheder har I for afsætning og anskaffelse af dyr?  
 

• Slagteri (5) 

• Private aftaler/kundekreds (4) 

• Gårdbutik (2) 

• Svært at skaffe egnede dyr – ofte hentes på Sjælland/Sverige (1) 

• Dyrt at købe dyr – egen avl foretrækkes (1)  
 
Opsamling: En stor del afsætter til de store slagterier. Prisen angives her at være for lille. Lokale 
slagtere aftager også gerne dyrene. Afsætning af egne kanaler er ret udbredt.  
 

5. Hvilken rolle mener I, at kommunerne skal spille for at kunne fremme driften af 
naturarealer? 

 

• Et højt serviceniveau over for dyreholderne – aktivt opsøgende, løbende sparring, per-
sonlig kontakt (4).  

• Bistå ved ansøgning af tilskud: kommunen søger/agerer konsulent (2) eller betaler kon-
sulent (2)  

• Skabe netværk til /mellem naturplejerne – øge erfarings og vidensdeling (3).  

• Hjælper økonomisk – tilskud hegn, lånekøer, tilskud til naturpleje (3) 

• Aktiv bindeled/påvirke NaturErhverv: forståelse for deres vilkår/bedre tilskudsordninger 
mv (2) 

• Lave førstegangspleje – hjælpe arealerne i gang (1) 

• Sikre store sammenhængende arealer (1) 

• HNV-naturregistrering så naturområderne kan sikres tilskud (1) 

• Vedligeholde hegnslinier – slå under dem (1) 
 
Opsummering: Ganske enslydende udsagn om det vigtige i, at kommunen er aktivt opsøgende 
og kan give løbende sparring. Personlig kontakt blev fremhævet. Plejeprojekter må ikke bare sæt-
tes i gang og så ”farvel”. Det er vigtigt, at kommunens medarbejder kan være med til at løse pro-
blemer for dem – kan klare ”bøvlet”. Desuden et stort ønske om at skabe/faciliteter netværk 
til/mellem naturplejere og kommunen.  
 

6. Hvad mener I, at vi (dyreholdere, kommuner) især kan lære af den måde, man gri-
ber naturpleje an i Randers Kommune?  

 

• Kommunen giver et højt serviceniveau over for dyreholderne (8) 
o De er opsøgende, giver løbende sparring, højt serviceniveau, klarer bøvlet, positiv 

og engageret, kvalificeret medarbejder  

• Kommunen passer hegnene. En årlig gennemgang og slåning under hegnet (3) 

• Kommunen har fokus på at sikre tørre arealer til vinterophold til dyrene (1) 

• Kommunen hjælper med at skaffe hø (1) 

• Langsigtet naturpleje – Dyrene benyttes til ”rydning” selv om det tager tid (1) 

• Kommunen hjælper arealerne i gang (1) 
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Opsummering: Stor fokus på kommunens høje serviceniveau over for dyreholderne i form af op-
søgende og løbende sparring, hjælp til opstart af græsningsarealer og opfølgende pasning af heg-
nene. 
 
NB! I forlængelse af turen blev der oprettede et naturplejenetværk på initiativ af en af de lokale 
landrugsrådgiverforeninger.  
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Dagens program den 28. maj 2014 
 

 

Kl. 07:00 Afgang med Hjallese Minibus, Hørmarken 8, 5260 

Odense S. NB. Parkering er muligt på adressen.  

 

Kl. 09:00 Ankomst Randers Naturcenter og velkomst - kaffe. 

 

Kl. 09:30 Hvordan får vi naturplejen til fungere så det bliver 

rationelt og enkelt?  

V. skov- og landskabsingeniør Jørgen Mejlsø, 

Randers Kommune.  

 

Kl. 10:00 Landmandens erfaringer med naturpleje og samar-

bejdet med kommunen. 

 V. landmand Jens Ole Hededal Nielsen, Randers. 

 

Kl. 10:30 Spørgsmål og diskussion til de 2 oplæg 

 

Kl. 10:50 Pause 

 

Kl. 11:00 Smag på landskabet – præsentation og erfaringer 

fra projektet der har som mål at gøre naturpleje 

rentabelt for landmanden ved at løse udfordringer-

ne i hele kæden fra køernes pleje af naturarealerne 

til afsætningen af kødet. 

V. Heidi Buur Holbech, Videncenter for Landbrug 
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Kl. 11:30  Tilskud til naturpleje – hvad er muligt? 

V. Heidi Buur Holbech, Videncenter for Landbrug 

 

Kl. 12:00  Frokost med smagsprøver på det lokale Dexter 

kvæg 

 

Kl. 13:00 Ekskursion til 3-4 lokaliteter, der afgræsses som 

del i naturplejen. Undervejs vil der være kaffe 

 

Kl. 16:00 Afsluttende diskussion 

 

Kl. 17:00 Aftensmad på Hvidsten Kro 

 

Kl. 18:15 Afgang  

 

Kl. Ca. 20:30 Hjemkomst 

 

 

Tilmelding: 

Lars Kildahl Sønderby 

Skov– og landskabsingenør 

Tlf.:  2328 9719 

Mail: lkis@odense.dk 

 

Tilmeldingsfrist: 

Mandag den 19. maj 2014 
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Div

Pleje af natur - invitation til ekskursion til Randers Kommune

På vegne af de fynske kommuner og Naturstyrelsen Fyn, der deltager i 

naturprojektet Life 70 inviteres du/I hermed til en heldagsekskursion til 

Randers Kommune. Ekskursionen finder sted den onsdag 28. maj 2014 med 

afgang fra Odense kl. 07:00 og forventet hjemkomst kl. 20:30. 

Du/I er inviteret til at deltage i ekskursionen som repræsentant for både 

nuværende og potentielle naturplejere af Natura 2000-områderne samt som 

repræsentant for lodsejerinteresserne indenfor Natura 2000-områderne 

omfattet af de fynske Life 70-projekter, der er støttet af EU´s LIFE Fond.

Formålet med ekskursionen er at skabe opmærksomhed omkring naturpleje 

som drift. Herunder vil vi medvirke til at styrke og udvide fællesskabet 

mellem lodsejere, dyreejere og kommune omkring plejen af vores natur. 

I Randers Kommune har lodsejere, dyreejere og kommunen gennem flere år 

opbygget et netværk og fællesskab omkring plejen af naturområderne. 

Deltagelse i ekskursionen er gratis, da dette finansieres som en planlagt del af 

Life 70-projektet.

Af hensyn til planlægningen bedes du/I svare tilbage senest mandag den 19. 

maj på telefon 23 28 97 19 eller på e-mail: lkis@odense.dk.

Venlig hilsen

Lars Kildahl Sønderby
Skov-/landskabsing.

Direkte tlf. 23289719

E-mail lkis@odense.dk

Vedlagt: 

Dagens program

By- Kulturforvaltningen

Natur, Miljø og Trafik

Park og Natur

Odense Slot
Nørregade 36-38
Postboks 740
5000  Odense C

www.odense.dk

Tlf. 65512719
Fax 65919681
E-mail nmt.bkf@odense.dk
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