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Program 

 
09.30 – 10.00 Kaffe og morgenbrød 

10.00 – 10.10 Velkommen, programmet for dagen 

10.10 – 10.00  Præsentation af det fynske projekt og forslagsstillerne 

10.30 – 12.00 Diskussion og feedback på udsendte spørgsmål, udformning af vision og 

succeskriterier:  

  1) Hvilke problemer, konflikter og modsætninger findes i dag 

i forhold til at drive naturpleje som driftsgren? 

  2) Hvis vi selv kan bestemme, hvordan ønsker vi, at området 

skal udvikle sig over de næste 10 år – hvad er vores vision? 

12.00 – 12.30 Frokost 

12.30 – 12.45 Introduktion til gruppearbejde 

12.45 – 14.00 Arbejde med spørgsmål i grupper: 

3) Hvor ser vi der findes nogle synergieffekter mellem 

forskellige sektorer/aktører/igangværende projekter? 

4) Hvis vi skal rykke os videre på området nu, hvad vil et næste 

skridt så være, set med dine øjne og i relation til det du 

beskæftiger dig med? 

14.00 – 15.30 Opsamling – 10 min. præsentation fra grupperne, syntese og kaffe 

15.30 – 16.00 Opfølgning: Næste skridt?  Evaluering af dagen. 
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Præsentation af det fynske projekt og forslagsstillerne 
v/ Johanne Fagerlind Hangaard, Nyborg Kommune 
 
Flere fynske kommuner har siden 2014 arbejdet på etablering af et fynsk naturnetværk til et øget 
samarbejde og en øget videns udveksling mellem landbrugsrådgivere, naturforvaltere og dyreholdere på 
Fyn. I foråret 2016 skrev de fynske kommuner under på en samlet kontrakt med landbrugsrådgiveren 
Centrovice om endelig etablering af det fynske naturnetværk, herunder opstart af forening til 
formaliseret samarbejde med producenter af kød fra kreaturer, som har plejet fynske naturarealer. Med 
afsæt i netværket er der søgt midler hjem udefra til videreudvikling af projektet, herunder afholdelse af 
workshop til belysning af muligheder for synergi og fortsat profilering i forhold til eksisterende, 
lignende projekter og relevant arbejde på nationalt plan. 
 
Workshoppen har desuden haft til formål at: 

 skabe nye samarbejder og kontakt mellem sparringspartnere på området til sikring af 
koordinering mellem eksisterende og kommende projekter med naturpleje, 
naturkødsproduktion, samt tværfaglig og sociale samarbejder i fokus 

 skabe et samlet overblik over igangværende, relevante projekter på nationalt plan, samt 

 etablere et fælles projektgrundlag for de fynske deltagere. 
 
Visionen med det fynske projektet er at skabe en bæredygtig udvikling på Fyn, som forener og styrker: 

 Arbejdspladser baseret på naturnær landbrug og produktion af højkvalitets naturkød  

 Velfungerende økosystemer for de kommende generationer  

 Befolkningens sundhed og livskvalitet 

 Lokale fællesskaber  

 Friluftstilbud  

 Viden til borgerne 

 Lokale uddannelsestilbud  
 
Organisationen bag projektet består af følgende aktører: 

 De fynske kommuner 

 Center for Adaptiv Naturforvaltning v. Aarhus Universitet 

 Løgismose Meyers A/S 

 Centrovice 

 Fynsk Naturkød - forening med kødkvægsproducenter, repræsentanter fra de fynske kommuner 
og Udvikling Fyn/Food Fyn. 

 
Foråret 2017 gav Løgismose Meyers A/S tilkendegivelse om at bidrage til konceptudvikling for 
produktion af Fynsk Naturkød. 
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1) Hvilke problemer, konflikter og modsætninger findes i dag i forhold til at drive 
naturpleje som driftsgren? (Stikord fra plenum). 

 

 Regler (udfordringer, dokumentation) 

 Slagtepræmie passer ikke til naturpleje 
(denne indtægt favoriserer hurtigt 
voksende dyr) 

 Mangel på tilskud til 
udvikling/igangsætning af private 
initiativer (kræver ofte stort forarbejde) 

 Manglende viden om natur/naturpleje hos 
dyreholdere og lodsejere 

 Accept af naturpleje som driftsgren 
indenfor landbruget 

 Helårsgræsning er svær under de 
nuværende støtteordninger 

 Øremærkning til kalve er et problem 

 Ingen opstartstilskud til nye arealer 

 Forbrugerne vil ikke betale 

 Tilskud udbetales bagud 

 Manglende viden hos politikere om 
potentiale i naturen. 

 Sundhedstjek af naturarealer inden 
projektstart - Væksttab pga. leverikter og 
manglende viden om håndteringen 

 Manglende samarbejde mellem aktører: 
kommune, forvalter, dyreholder, rådgiver 
m.m. 

 Støtteordninger - Belønning for fremgang 
i biodiversitet – tilretning af ufleksible 
tilskudsregler 

 Mangler robuste randzoner/-områder i 
tilknytning til naturområdet 

 Mangler gratis rådgivning til naturplejere 
= uddannelse af naturplejer/landmand 

 Krav om kødkvalitet, vigtigt med fedt i 
kødet og behov for færdigfedning efter 
naturafgræsning. 

 Afklare om det er benyttelse eller 
beskyttelse, der vægtes højest 

 Manglende inddragelse af skovområder i 
naturprojekter betyder uudnyttet gevinst 
for biodiversitet og større sammenhæng i 
naturen 

 Afregningspris på naturkød er for lille 

 Bedre til at arbejde med kødet 
 

 Klimagevinst ved naturpleje og 
klimavenlig produktion af kød tænkes ikke 
nok ind 

 Manglende viden om hvordan vi gør 
dyrene slagteklare på græs 

 Biodiversitet vs. Kød, hvad prioriteres 
højest 

 Kvalificerede slagtere mangler – 
håndværket går tabt 

 Vilde husdyr 

 Manual mangler 

 Regler er for komplekse, fx øremærkning, 
kontrol 

 Modernisering af ejedomsstruktur – 
Jordfordeling som værktøj 

 Vil forbrugerne betale for god ”natur” 

 Velfærdssyn: trivsel, giver afkom, se godt 
ud 

 Hvem laver vi naturpleje for 

 Artspleje – Græssende dyr lever af de 
samme planter som mange insekter har 
brug for i deres livscyklus 

 kassetænkning  vs. fleksible rammer - 
økonomiske kasser - forvaltningsmæssige 
kasser- fx natur/plan 

 Krav på arealer som kræver mere end blot 
afgræsning 

 Manglende formidling fx ift. 
helårsgræsning 

 Manglende fokus på de økologiske 
processer  

 Løbende samarbejde og opfølgning i 
realiserede projekter 
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2) Hvis vi selv kan bestemme, hvordan ønsker vi, at området skal udvikle sig over de næste 10 
år – hvad er vores vision? (Stikord fra plenum) 
 

 Formidling: Borgernes ønsker er det, 
politikerne vælges ind på at kunne opfylde 

 Uafhængig af støtte, hvis vi skal have 
støtteordninger, så skal de være baseret på 
naturfaglige hensyn og ikke 
landbrugsfaglige 

 Mere viden om naturpleje ud i de 
forskellige led af fødekæden 

 Mere lokalt engagement omkring 
kødproduktion 

 Projekter med særligt fokus på 
dyrevelfærd/dyret i centrum – 
Sundhedstjek af projektarealer 

 Mere sammenhæng mellem Natura 2000 
områder 

 Dyrene skal ud i naturen, de keder sig på 
"markerne" + flere dyr 

 Uddannelse af forbrugerne + nye 
forbrugere 

 Organiseringsmodel, lokale strategiplaner, 
tænkt alle aspekter ind 

 Uddanne slagtere til at kunne 
håndtere ”naturkød” 

 Standse tabet af biodiversitet vha. 
naturpleje, Helhedsorienteret 
naturforvaltning, klima, oplevelser = alle 
aspekter med 

 

 Forenkle tilskudsregler: forhåndsvurdere 
arealet = viden om økonomisk 
grundlag/udfordringer. Supplere med 
hvordan det går i naturen, simpel metode 
som er kendt af og kan anvendes af 
kontrollør og landmænd 

 Naturpleje er ikke et kendt begreb for alle 
- formidling er central (børn), folkeskole, 
gymnasium.……. 

 Lokalsamfund inddrages i naturpleje, 
kendskab + stolthed hos mange. Et 
samfundsanliggende 

 Større variation i dyr til naturpleje 

 Sikkerhed for afsætning af kødet (også for 
små producenter) og hvis ikke, så skal de 
kompenseres 

 Uddannelse af forbrugerne til brug af hele 
dyret 

 Se din ko/dyr i øjnene = ejerskab hos 
forbrugerne 

 Begejstring + stolthed hos alle landmænd 
for natur og dens potentiale 
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3) Hvor ser vi synergieffekter mellem forskellige sektorer/aktører/igangværende projekter? 
(Stikord fra gruppearbejde) 
 

 Synliggøre kommunal værdiskabelse med 
erhverv "Det gode liv" Rekreative værdier, 
landdistriktsudvikling, turister, 
landskabspleje 

 Sammenhæng mellem politik, strategi og 
handling 

 Øget samarbejde på tværs af sektorer og 
aktører 

 Samarbejde mellem naturplejeforeninger 
og naturplejere 

 Fokus på afsætning på tværs af projekter 

 Manglende synergi mellem Landbrugs- og 
Fiskeristyrelsen, Miljøstyrelsen og Svana 

 Momentum for oprettelse af 
kommissorium for 
naturpleje+dyrevelfærd, da områderne er 
samlet i et ministerium. Fase 1 for 
ændringerne af støtteordningerne skete i 
CAP 2015-2020, Fase 2 skal forberedes 
nu.  

 ONE door shop - 1 fælles bekendtgørelse 
for hele naturområdet 

 Resultatbaseret tilskud kan nemmere 
opnås gennem kooperativ tankegang, som 
minimerer 
administrationsomkostningerne 

 Formidling af natur skal starte på 
dagsinstitutionsniveau, folkeskole, 
gymnasiet, landbrugsskoler, 
erhvervsuddannelser, køkkenuddannelse. 

 Involvering af lokale grupper, lokal 
forankring er en styrke 

 

 De 4 naturkødsprojekter: hvordan 
brander man lokalt/regionalt? Hvordan 
samarbejder man med lokal gastronomi? 
Dyrevelfærd? Manual/kurser for 
naturplejeiværksættere! Bedre kødkvalitet, 
samarbejde med slagtere 

 Integration mellem Vand- og 
Naturprojekterne 

 Naturpleje og jagtinteresse 

 Bedre kvalitet i naturplejen vha. belønning 
(tilskud) f. eks. fælles politisk indspil med 
viden og dialog 

 Fælles indsats ml. mindre slagtehuse på 
Fyn 

 HC-Riggelse, naturplejer i hele landet. 
Hvad er hans erfaringer og viden om 
naturpleje 

 Forskellige organiseringsmodeller til fælles 
drift af et sammenhængende område. Der 
er forskellige projekter i landet, hvor der 
er forskellige modeller. 

 Erfaringer med fødevareklynger og 
fødevareudvikling. Der er flere initiativer i 
landet, som der kan indsamles viden fra. 

 Lære af Meyers: Historie, kvalitet og 
formidling/branding går hånd i hånd 
prissegment 

 Saltengskød, marsken = potentiale på 
Fyns strandenge 

 Naturpleje og kødproduktion kan godt gå 
hånd i hånd= højkvalitets kød 

 Fødevareudvikling 

 Gradueret naturpleje, minimumsniveau 

 Støtteordninger - en sideløbende kamp 
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4) Hvis vi skal rykke os videre på området nu, hvad vil et næste skridt så være, set med dine 
øjne og i relation til det du beskæftiger dig med? (Stikord fra gruppearbejde) 
 

 Etablering af projektnetværk 

 Udviklingsplan for prioriterede indsatser 

 Landbrugspolitisk lobbyisme 

 Naturdok.dk 

 Afsætning skal forbedres, slagteleddet skal 
forbedres, så naturkød behandles bedst 
muligt 

 Løfte projektet op på et højere niveau, 
chefer, politikere (regioner og 
vækstudviklingsmidler) 

 Danne erfa-grupper fra forskellige 
sektorer, som kan inspirere styregruppen  

 Skabe lokal forankring 

 De 4 naturkødsprojekter går sammen om 
pilotprojekter, hvor der i 4 områder laves 
optimal naturpleje, hvor helårsafgræsning 
bl.a. indgår. Dvs. at tilskuddene sættes 
fri/dispenseres 

 Få klare målsætninger på natur,  
kommuniker det ud til lodsejer og 
dyreholder 

 Udvikle afsætning = der er brug for 
resultater og løsninger, fokus på behov fra 
leverandører, overveje sammenhæng 
med ”Dét Naturkød” fra Smag på 
Landskabet 

 Udvikle yderligere på netværk, som skal 
være grundfundamentet, mellem 
dyreholdere, forvaltere, rådgivere, 
lokalsamfund 

 Demonstrationsprojekter, arbejde med 
målsætning og fokus på alle aktører. Evt. 
Brende Ådal, hvor indsatsen for alle 
aktører kan evalueres. Hvad skal der til for 
at alle aktører kommer til orde (lodsejere, 
dyreholdere, forvaltere, lokalsamfund, 
forskere). 

 Formidling, samarbejde m. 
landbrugsskoler, efteruddannelse, evt. 
udvikle en landbrugslinje 

 Biodiversitets dyrehave. Alternativ til 
kødproduktion, kan der skabes økonomi/ 
eller villighed til etablering 

 Fynsk projekt: Brand på naturtype, 
slutfedning, område, kvægrace, producent. 
For eksempel 3 forskellige 
kvaliteter/typer, minimumskrav ift. Fynsk 
naturkød 

 Best practice = Det kan faktisk lade sig 
gøre i praksis at producere naturpleje og 
lave naturkød på samme tid  

 Forslag til undersøgelser: Måle på 
hvordan/hvor næringsstoffer flyttes hen 
på græssende områder (f.eks. ift. rigkær + 
nattely) 

 Forslag til undersøgelser: hvor mange 
blomster er der henover året? 

 Forslag til undersøgelse - hvor meget 
græsses vedplanter, siv m.fl. 

 Naturtjek - fælles ml. forskere, forvaltere 
og producenter. 

 Helårsgræsning dokumentation og viden 
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Stikord grupperet 

 Problematikker Visioner Synergieffekter Næste skridt 

Regler  Regler (udfordringer, 
dokumentation) 

 Regler er for 
komplekse, fx 
øremærkning, kontrol 

 Manglende belønning 
for god biodiversitet 
resultat, ufleksible 
tilskudsregler 

 Helårsgræsning er 
svær under de 
nuværende 
støtteordninger 

 

 Uafhængighed af støtte, 
Hvis støtteordninger er 
det med øget naturlig 
faglig hensyn 

 Forenkle tilskudsregler: 
forhåndsvurdere 
arealet=viden om 
økonomisk grundlag. 
Supplere med hvordan det 
går i naturen, simpel som 
er kendt af kontrollør og 
landmænd 

 Bedre kvalitet i naturplejen 
vha. belønning (tilskud) f. eks. 
fælles politisk indspil med 
viden og dialog 

 Manglende synergi mellem 
Landbrugs- og 
Fiskeristyrelsen, Miljøstyrelsen 
og Svana 

 Momentum for oprettelse af 
kommissorium for naturpleje 
+ dyrevelfærd, da områderne 
er samlet i et ministerium. 
Fase 1 for ændringerne af 
støtteordningerne skete i CAP 
2015-2020, Fase 2 skal 
forberedes nu.  

 ONE door shop - 1 fælles 
bekendtgørelse for hele 
naturområdet 

 Resultatbaseret tilskud kan 
nemmere opnås gennem 
kooperativ tankegang, som 
minimerer 
administrationsomkostningern
e 

 Støtteordninger - en 
sideløbende kamp 

 De 4 naturkødsprojekter 
går sammen om 
pilotprojekter, hvor der i 
4 områder laves optimalt 
naturpleje, hvor 
helårsafgræsning bl.a. 
indgår. Dvs. at 
tilskuddene sættes 
fri/dispenseres 

Praktiske udfordringer  Mangler robuste 
randområder 

 Øremærkning til kalve 
er et problem 

 Lodsejerstruktur 

 Græsning af skove = 
mere sammenhæng 

  HC-Riggelsen; naturplejer i 
hele landet. Hvad er hans 
erfaringer og viden om 
naturpleje 

 Projekt "Det samfundsnyttige 
landbrug" i Økologisk 
Landsforening 
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Økonomiske 
udfordringer 

 Slagtepræmie passer 
ikke til naturpleje 
(denne indtægt 
favoriserer hurtigt 
voksende dyr) 

 Forbrugerne vil ikke 
betale/Vil 
forbrugerne betale? 

 Afregningspris på 
naturkød er for lille 

 Mangel på tilskud til 
udvikling/igangsætnin
g af private initiativer 
(kræver ofte stort 
forarbejde) 

 Manglende 
opstartstilskud til nye 
arealer 

 Tilskud udbetales 
bagud 

 Sikkerhed for afsætning af 
kødet (også for små 
producenter) 

 Fokus på afsætning på 
tværs af projekter 

 De 4 naturkødsprojekter: 
hvordan brander man 
lokalt/regionalt? Hvordan 
samarbejder man med lokal 
gastronomi? Dyrevelfærd? 
Manual/kurser for 
naturplejeiværksættere! Bedre 
kødkvalitet, samarbejder med 
slagtere 

 Fjordlandskabsudvikling  

 Projekt "Det samfundsnyttige 
landbrug" i Økologisk 
landsforening 

 

Kødkvalitet/afsætning 
af kødprodukt 

 Kvalificerede slagtere 
mangler 

 Viden om hvordan vi 
gøre dyrene 
slagteklare på græs 

 Krav om kødkvalitet, 
vigtigt med fedt i 
kødet og behov for 
færdigfedning efter 
naturafgræsning. 

 Bedre til at arbejde 
med kødet 

 Uddanne slagtere til at 
kunne håndtere kødet 

 Fælles indsats ml. mindre 
slagtehuse på Fyn 

 Erfaringer med 
fødevareklynger og 
fødevareudvikling. Der er flere 
initiativer i landet, som der kan 
indsamles viden fra. 

 Lære af Meyers: Historie, 
kvalitet og 
formidling/branding går hånd 
i hånd prissegment 

 Saltengskød, marsken = 
potentiale på Fyns strandenge 

 Naturpleje og kødproduktion 
kan godt gå hånd i hånd= 
højkvalitets kød 

 Fynsk projekt: Brand på 
naturtype, slutfedning, 
område, kvægrace, 
producent. For eksempel 
3 forskellige 
kvaliteter/typer, 
Minimumskrav ift. Fynsk 
naturkød 

 Best practice = Det kan  
faktisk lade sig gøre i 
praksis at producere 
naturpleje og lave 
naturkød på samme tid  

 Udvikle afsætning = der 
er brug for resultater og 
løsninger, fokus på behov 
fra leverandører, overveje 
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 Fødevare udvikling 

 Projekt "Det samfundsnyttige 
landbrug" i Økologisk 
landsforening 

sammenhæng med Dét 
naturkød, fra Smag på 
Landskabet 

 Afsætning skal forbedres, 
slagteleddet skal 
forbedres, så naturkød 
behandles bedst muligt 

Dyrevelfærd  Velfærdssyn: trivsel, 
giver afkom, se godt 
ud 

 Vilde husdyr 

 Vækst tab pga. 
leverikter og 
manglende viden om 
håndteringen 

 Projekter med særligt 
fokus på 
dyrevelfærd/dyret i 
centrum 

 Dyrene skal ud i naturen, 
de keder sig på 
"markerne"+ flere dyr 

  

Biodiversitet  Græsserne lever af de 
samme planter mv. 
som de beskyttede 
insekter behøver for 
at overleve 

 Krav på arealer som 
kræver mere end blot 
afgræsning 

 Manglende formidling 
fx ift. helårsgræsning 

 Biodiversitet vs. Kød 
hvad prioriteres 
højest 

 Klima tænkes ikke 
nok ind 

 Større variation i dyr til 
naturpleje 

 Standse tabet af 
biodiversitet vha. 
naturpleje, 
Helhedsorienteret 
naturforvaltning, klima, 
oplevelser = alle aspekter 
med 

 Mere sammenhæng 
mellem Natura 2000 
områder 

 Integration mellem Vand- og 
Naturprojekterne 

 Gradueret naturpleje, 
minimumsniveau 

 Biodiversitets dyrehave. 
Alternativ til 
kødproduktion  - kan der 
skabes økonomi/ eller 
villighed til at etablering 

 Helårsgræsning 
dokumentation og viden 

 Forslag til undersøgelse - 
hvor meget græsses 
vedplanter, siv m.fl.? 

 Forslag til undersøgelser: 
Måle på hvordan /hvor 
næringsstoffer flyttes hen 
på græssende områder (fx 
ift. rigkær)+ nattely 

 Forslag til undersøgelser: 
hvor mange blomster er 
der henover året? 

 Best practice = Det kan 
faktisk lade sig gøre i 
praksis at producere 
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naturpleje og lave 
naturkød på samme tid  

 De 4 naturkødsprojekter 
går sammen om 
pilotprojekter, hvor der i 
4 områder laves optimal 
naturpleje, hvor 
helårsafgræsning bl.a. 
indgår. evt. med 
dispensation fra 
tilskudsregler 

Organisering / Målet 
med naturpleje? 

 Hvad laver vi 
naturpleje for? 

 Fokus på processer 
mangler 

 Opfølgning mangler 
på igangsatte 
projekter 

 Mangler gratis 
rådgivning til 
naturplejer = 
uddannelse af 
naturplejer-landmand 

 Manglende 
samarbejde mellem 
aktører: kommune, 
forvalter, dyreholder, 
rådgiver m.m. 

 Manual mangler 

 Kassetænkning vs. 
fleksible rammer - 
økonomiske kasser- 
forvaltningsmæssige 
kasser- fx natur/plan 

 Mere lokalt engagement 
omkring kødproduktion 

 Lokalsamfund inddrages i 
naturpleje, kendskab 
+stolthed hos mange. Et 
samfundsanliggende 

 Standse tabet af 
biodiversitet vha. 
naturpleje, 
Helhedsorienteret 
naturforvaltning, klima, 
oplevelser = alle aspekter 
med 

 Organiseringsmodel, 
lokale strategiplaner, 
tænke alle aspekter ind 

 Synliggøre kommunal 
værdiskabelse med erhverv, 
"Det gode liv", rekreative 
værdier, landdistriktsudvikling, 
turister, landskabspleje 

 Sammenhæng mellem politik, 
strategi og handling 

 Samarbejde på tværs af 
sektorer og aktører 

 Samarbejde mellem 
naturplejeforeninger og 
naturplejere 

 Naturpleje og jagtinteresser 

 Landbrug og Fødevarer har 
projekter, Smart Natura, 
Markvildtslav 

 Forskellige organiserings 
modeller til fælles drift af et 
sammenhængende område. 
Der er forskellige projekter i 
landet, hvor der er forskellige 
modeller. 

 Projekt "Det samfundsnyttige 
landbrug" i Økologisk 
landsforening 

 "På Forkant" afsluttende 

 Danne erfa-grupper fra 
forskellige sektorer, som 
kan inspirere 
styregruppen  

 Demonstrationsprojekter, 
arbejde med målsætning 
og fokus på alle aktører. 
Evt. Brende Ådal, hvor 
indsatsen for alle aktører 
kan evalueres. Hvad skal 
der til for at alle aktørers 
synspunkter høres? 
(lodsejere, dyreholdere, 
forvalter, lokalsamfund, 
forsker) 

 Udvikle yderligere på 
netværk, som skal være 
grundfundamentet, 
mellem dyreholder, 
forvalter, rådgiver, 
lokalsamfund 

 Udviklingsplan for 
prioriterede indsatser 

 Danne netværk på tværs 
af eksisterende 
naturplejeprojekter for at 
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konference 15. maj på 
Christiansborg 

 Involvering af lokale grupper, 
lokal forankring er en styrke 

samle erfaringer og få 
større politisk 
gennemslagskraft. 

 Naturtjek - fælles ml. 
forskere, forvaltere og 
producenter. 

 Løfte projektet op på et 
højere niveau, chefer, 
politikere (regionerne har  
vækstudviklingsmidler) 

 Etablering af 
projektnetværk 

 Skabe lokal forankring 

Formidling  Manglende viden om 
natur hos dyreholdere 
og lodsejere 

 Accept af naturpleje 
som 
landbrugsproduktion 

 Manglende viden hos 
politikere om 
potentiale i naturen. 

 Afklare om det er 
benyttelse vs. 
Beskyttelse 

 Mere viden om naturpleje 
ud i de forskellige led af 
fødekæden 

 Uddannelse af 
forbrugerne + nye 
forbrugere 

 Begejstring + stolthed hos 
alle landmænd for natur 
og dens potentiale 

 Se din ko/dyr i øjnene = 
ejerskab hos forbrugerne 

 Uddannelse af 
forbrugerne til brug af 
hele dyret 

 Naturpleje er ikke et kendt 
begreb for alle - 
formidling er central (start 
med børn) 

 Formidling: Borgernes 
ønsker er det politikerne 
vælges ind på at kunne 
opfylde 

 Formidling af natur skal starte 
på dagsinstitutions niveau, 
folkeskole, gymnasiet, 
landbrugsskoler, 
erhvervsuddannelser, 
køkkenuddannelse. 

 Formidling, samarbejde 
m. landbrugsskoler, 
erhvervsuddannelser, 
efteruddannelse, evt. 
udvikle en landbrugslinje 

 Få klare målsætninger på 
natur, brug til 
kommunikation til 
lodsejer og dyreholder 

 Udvikle Naturdok.dk 
som platform for 
registrering/dokumentati
on af projekter og 
synteser 
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Opsamling 
 
Der findes en meget stor erfaring at trække på fra forskellige projekter og enkeltpersoner over hele 
landet, men der er brug for at erfaringen samles og organiseres. Der er en bred interesse for etablering 
af et nationalt netværk til fremadrettet erfaringsudveksling mellem aktører som beskæftiger sig med 
naturpleje generelt og som driftsgren. Der findes øjensynligt en større og større vilje til at arbejde for 
integrationen af produktion, naturkvalitet og bæredygtighed. Samtidigt er der et behov for at få 
formidlet vigtigheden af vores fælles naturværdier og dette efterspørges at ske bl.a. gennem inddragelse 
af lokalbefolkningen i naturprojekter. 
 
I løbet af sommeren 2017 vil der i det fynske projekt blive arbejdet på følgende: 
 

 Politisk forankring af den samlede organisation som udgangspunkt for det fælles videre arbejde 
med et tværfagligt og tværkommunalt erhvervs- og naturudviklingsprojekt. 

 Ovennævnte aktører vil arbejde på videreudvikling af koncept for de opstillede delmål i 
projektet. Som led heri udvides og udvikles samarbejdet med uddannelsesinstitutioner. 

 Med udgangspunkt i den samlede organisation og netværket, vil der blive udarbejdet en større 
fondsansøgning til udvikling og gennemførelse af et 6-årigt projekt indeholdende: 

o Organisering og drift af projektet (fra styringsgruppe til lokale grupper i et adaptivt 
koncept) 

o Igangsættelse af demonstrationsprojekter efter forudgående kortlægning af baseline og 
evaluering af potentiale og lokalt design af naturpleje 

o Etablering og drift af fokusgrupper lokalt og regionalt, 
o Udvikling af metoder til vidensopsamling og løbende monitering (naturvidenskabeligt, 

sociologisk, økonomisk, inklusiv Citizen Science, feltmonitering, organisering af data på 
internetportal, spørgeskemaer, interviews). 

o Udvikling af formidlings- og uddannelsestilbud  
Udvikling af et simuleringsværktøj til belysning af det koblede socioøkonomiske og 
økologiske potentiale ved produktion af naturkød og løbende evaluering af effektiviteten af 
valgte tiltag 

 Planlægningen af ansøgningen vil ske i samarbejde med de deltagere fra workshoppen, som har 
ytret interesse for samarbejde og sparring, fx i forhold til projektdesign og opsamling af data, 
som er afgørende for de næste skridt og udvikling af området med naturpleje, 
naturkødsproduktion, tværfaglige samarbejde m.v. 

 I samarbejde med aktører på landsplan arbejdes der på etablering af et fælles nationalt netværk 
til fremadrettet koordinering mellem initiativer og sparring mellem aktører på området. 
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Deltagerliste 
 

Navn Tilknytning E-mail 
Heidi Buur Holbeck SEGES hbh@seges.dk 

Jytte Schaldemose Kvægholder, formand Fynsk Kødkvæg, 
næstformand i foreningen Fynsk Naturkød 

jytte@schaldemose.com 

Margrethe Therkildsen Aarhus Universitet, Institut for Fødevarer margrethe.therkildsen@food.au.dk 

Rasmus Ejrnæs Aarhus Universitet, Institut for Bioscience rasmus@bios.au.dk 

Karin Skovhus Privat rådgiver skovhus77@gmail.com 

Rasmus Fuglsang Mariagerfjord Kommune + "Naturen - en 
rentabel del af landbruget" 

rafre@mariagerfjord.dk 

Rita Buttenschøn Københavns Universitet, Department of 
Geoscience and Natural Ressource M. 

rmb@ign.ku.dk 

Marianne Fisker Formand, Smag på landskabet, Projektleder 
på "Collective Impact" 

mkf@jammerbugt.dk 

Peter Brinkmann Kristensen Smag på landskabet, + Naturen - en rentabel del 
af landbruget” 

petkr@mariagerfjord.dk 

Tina Pedersen  Naturmedarbejder, Struer kommune tcmp@struer.dk 

Annita Svendsen Miljøstyrelsen + "Landmanden som 
naturforvalter" 

ansve@nst.dk 

Birthe Thordahl Christensen Miljø- og Naturkonsulent, Centrovice btc@centrovice.dk 

Else Mikkelsen 15. juni Fonden info@15junifonden.dk 

Randi Worm Dyrlæge, Ølgod m. speciale i leverikter + 
andre parasitter 

randi@kvaegdyrlaegerne.dk 

Chris Kjeldsen Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi chris.kjeldsen@agro.au.dk 

Jesper Larfort Forretningsudvikler, Food Fyn jebla@udviklingfyn.dk 

Jan Toftegård Formand for foreningen Fynsk Naturkød, 
kvægholder og naturplejer 

jtoftegaard@health.sdu.dk 

Folmer Hadberg Kvægholder og naturplejer, Fyn folmer@greyfarm.dk 

Helle Kalkrup ”Naturplejenet Midtvest” + kødkvægsrådgiver hek@lemviglandbo.dk 

Jakob Bergmann Nielsen Danmarks Jægerforbund jbn@jaegerne.dk 

Thomas Iversen Danmarks Jægerforbund tiv@jaegerne.dk 

Camilla Fløjgaard Aarhus Universitet, Institut for Bioscience camf@bios.au.dk 

Kim Walsted Knudsen Naturmedarbejder, Assens kommune kiwak@assens.dk 

Rasmus Dalhoff Skaar Naturmedarbejder, Middelfart kommune rasmus.dalhoffskaar@middelfart.dk 

Lars Kildahl Sønderby Naturmedarbejder, Odense kommune lkis@odense.dk 

Martin Køhl Søholm Naturmedarbejder, Kerteminde kommune mks@kerteminde.dk 

 
Planlæggere af dagen 

  

Johanne F. Hangaard Naturmedarbejder, Nyborg kommune jfh@nyborg.dk 

Kasper Nowack Naturmedarbejder, Faaborg-Midtfyn 
kommune 

kanow@fmk.dk 

Michala Thomassen Natur- og miljøkonsulent, Centrovice mth@centrovice.dk 

Jesper Madsen Århus Universitet, Center for Adaptiv 
Naturforvaltning 

jm@bios.au.dk 

Mødeleder   

Hans Peter Hansen  Aarhus Universitet, Center for Adaptiv 
Naturforvaltning 

hph@bios.au.dk 
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 Emne Lokalitet Kontaktperson 

1. Landmanden som 
naturforvalter, Life IP 

Naturstyrelsen forbereder i samarbejde med 
kommuner og landbruget en ansøgning til EU 
kommissionen om et Integreret Life naturprojekt 
for 7 Natura 2000 områder i Himmerland. Projektet 
vil gennemføre indsatser i forhold til særlig truede 
og sårbare naturtyper med fokus på at skabe bedre 
sammenhæng og mere robuste naturtyper og 
levesteder i områderne. Fokus på landmanden som 
naturforvalter ved dannelsen af større, økonomisk 
interessante forvaltningsenheder. 
Virkemidler for projektet kan være: Jordfordeling, 
græsningslav, organisering af biomassehøst og 
maskinudvikling, etablering af afsætningskæder til 
fremme af økonomien, landbrugsstøtteordninger, 
lovgivning (natur, vand, dyrevelfærd). 

Himmerland Annita Svendsen 

2. RigkildeLife  Forbedring af naturkvaliteten i en række rigkær, 
kildevæld og avneknippemoser. 

Mange Natura 2000 
lokaliteter i DK. 

Lars Christian Adrados, lca@thisted.dk 

3. Naturen - En rentabel del af 
landbruget 

Formålet med projektet er at vise, hvordan man kan 
skabe store og sammenhængende naturområder, så 
det kan betale sig at anvende dem til produktion af 
naturkød af høj kvalitet. 

Det er Mariagerfjord Kommune, Naturstyrelsen 
Himmerland, Agri Nord, LMO og Nordic Beef, 
som står bag projektet, som i løbet af de næste 5 år 
skal binde nogle af Danmarks allermest attraktive 
naturområder sammen til gavn for naturen og de 
lokale landmænd, som får nye muligheder for at 
udvikle deres bedrifter. 

Mariagerfjord kommune Peter Brinkmann 

4. Hegningsnetværket + 
græsning.dk 

Samarbejde om naturprojekter Nordjylland Agri Nord, Linda Udklit, Christina 
Weidick Kærsgaard 

5. Naturplejeforeningen for 
Jammerbugt kommune 

Netværk for frivillige såvel som landmænd 
med dyrehold i naturpleje, hvor 
der kan udveksles idéer og viden om 

Jammerbugt kommune Peter Brinkmann 
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leslåning, klipning af får, dyresundhed, 
regler og afsætning af kød. Samarbejde med 
Jammerbugt kommune. 

6. Collective Impact Tre problemfelter er i fokus: Det åbne land som 
dobbelt ressource, bygningsarven i landdistrikterne, 
rummelighed for alle. 

Bl.a. Jammerbugt 
kommune 

Marianne Fisker 

7. Hadsund Kreaturslagteri Naturkød Hadsund   

8. Smag på Landskabet    

9. På Forkant  På Forkant er en kampagne, der skal styrke 
tilpasning, omstilling og udvikling i områderne uden 
for de større byer - til gavn for hele landet. 

Nationalt, mange 
kommuner med, bl.a. 
Jammerbugt 

Paaforkant.dk/Marianne Fisker 

10. Lodsejerforening Læsø Meget stort naturprojekt med mange lodsejere, 
lodsejerforening dannet med det formål at 
effektivisere og forenkle naturplejen. 

Læsø Jesper Blom Hansen, NST 

11. Molslab rewilding 120 ha, fokus på sommerfugle, minus 
landbrugsstøtteordninger, Galloway og 
Exmoorponyer flyttes rundt. "Skovkvæg"-kødbrand. 

Mols  Anni Kjeldsen, Daglig Leder 
Tlf. 8752 7250 eller anni@molslab.dk 

12. Viden til Virkning Optimere plejeindsatsen for de mest truede arter i 
projektområderne gennem udarbejdelse af 
plejeplaner, der tager hensyn til øvrige regler og 
andre forhold. 

Flere lokaliteter, forankret 
hos SEGES 

Heidi Holbeck 

13. Haraldskær Effekt af græsning på vildtbestande Vejle kommune Danmarks Jægerforbund, Thomas Iversen 

14. Odderbæk Odderbæk-modellen (Netværksbaseret 
Naturudvikling), et skoleeksempel på hvorledes 
samarbejde og dialog mellem lodsejere og kommune 
kan ske på en hensigtsmæssig måde. 

Vejle kommune Niels Clemmensen 

15. Farrebæk  Vådområde Vejle kommune Bo Levesen, Vejle kommune 

16. Naturplejenet Midtvest Samarbejde, vidensdeling Lemvig Helle Kalkrup 

17. Skjern Enge Fødevareklynge, natur + økologi Ringkøbing-Skjern   

18. Klelund Dyrehave Afgræsning med krondyr, rådyr, vildsvin,  Hovborg  kontakt@klelund.dk 
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biodiversitetsfremme i højsædet 

19. Ausumgaard Fødevareudvikling Holstebro  

20. Raceforeninger, Angus og 
måske Hereford 

Afsætter til fælles koncept til kæder/restauranter Nationalt  

21. HC. Riggelsen, dyreholder fra 
Tønder 

Afgræsser i mange landsdele, bl.a. 500 køer på 
Amager Fælled. Hans erfaringer kan måske bruges. 

  

22. Fynsk Naturkød Netværk, producentforening, projektudvikling, 
uddannelse, viden, formidling 

Fyn Johanne Hangaard, Michala Thomassen, 
Kasper Nowack 

23. Life 70 Odense Å  Genslyngning af vandløb, udlægning af jord til 
vådområder, genopretning af vigtige 
habitatområder, samt forbedring af naturplejen på 
strandengene omkring Odense Fjord. 

Odense Å Lars Sønderby 

24. Natur og Klima Klimasikring med naturmæssig og rekreativ gevinst. Odense  Lars Sønderby 

25. Life projekt ved Brende Ådal Naturpleje som driftsgren, helårsafgræsning af 
skov/ådal, mange lodsejere 

Brende Ådal, Fyn Annita Svendsen, Michala Thomassen, 
Jytte Schaldemose 

26. Gelstedslagteren Naturkød, viden om kvalitet Fyn  

27. Provenance Udvikling af egnsspecifikke fødevarer, projekt fra 
2017-2020 

Ringkøbing-Skjern, 
Slagelse, Randers 

Mange partnere, heriblandt Løgismose og 
Coop. Se www.Provenance.dk. 

28. Stensgaard Gods Holistisk landbrug, fødevareværksted Fyn  

29. Geopark Odsherred Lokale fødevarer Nordvestsjælland  

30. Fremtidens landskaber Omfatter 13 konkrete planprojekter i det åbne land. 
Projektets sigte er at forbedre den projekt- og 
helhedsorienterede planlægning i det åbne land. 

13 steder i landet. Jørgen Primdahl, jpr@ign.ku.dk 
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