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Rammer for Projektet

Titel: Brende Ådal – Demonstrationsprojekt for helårsgræsning med Naturkvæg
Deltagere: 7 private Lodsejere i Brende Ådal og Naturstyrelsen
Partnere: Assens og Middelfart Kommuner
Projektperiode: August 2013 – Februar 2015
Projektområde: 130 ha lysåben natur og skov 
Økonomi: 1,1 mio. kr.
NaturErhverv: 0,71 mio. kr.
15. Juni Fonden: 0,27 mio. kr.
Naturstyrelsen: 0,12 mio. kr. 
Projektledelse : Lodsejer Ole Sloth Nielsen (ansøger), Driftsleder Peter M. 
Sigvardt, Faurskov Gods og Annita Svendsen, Naturstyrelsen



Projektområde



Projektbeskrivelse
• Demonstrere naturnær helårsgræsning med robust kvæg
• Forvaltning på tværs af ejendomsskel
• Forvaltning på tværs af lysåbne naturtyper og skove
• Forvaltning i ”stor” skala – sammenhængende græsningsfolde
• Fælles forpagtningsaftale med én dyreholder
• Fælles fordelingsnøgle i forhold til forpagtningsindtægt
• Udarbejdelse af et samlet koncept for afgræsning ”på tværs”



Projektbeskrivelse – Aktioner

• Etablering af ca. 14 km hegn
• Rydning hegnslinjer / opvækst
• Etablering af 2 frostfrie vandinger
• Etablering af drikkested i vandløb
• Etablering af overgang for kreaturer
• Etablering af færiste 
• Indkøb af  mobil fangefold
• Renovering af læskur
• Indkøb af 2 mobile læskure
• Opsætning af infoskilt om projektet
• Afholdelse af markvandringer – foråret 

2015



Naturpleje som driftsgren
• Helårsgræsning med robust kvæg er omkostningseffektiv naturpleje
• Høj grad af dyrevelfærd
• Sundt og velsmagende kød
• Helårsgræsning fremmer en række naturværdier og kvaliteter for 

flora og fauna
• Samspil med jagtinteresser – Projekt med markvildtslaug

Demonstration 
og udvikling af koncept 
for naturnær afgræsning 
på tværs af ejerskaber og 
naturtyper



Demonstration - Naturplan Danmark

• Brende Ådal er Vestfyns længste vandløb. 
• Vandløbet er stort set ureguleret med en meget markeret og nedskåret ådal.
• Den samlede ådal rummer ca. 500 ha lysåbne naturtyper og skove.
• Der findes sammenhænge og gradienter mellem en række forskellige 

naturtyper fra ferske enge, moser og kildevæld til tørre overdrev og løvskove.
• Området rummer naturværdier der er målsat som værende af største 

betydning i de kommunale naturkvalitetsplaner.
• Særligt er mosetyperne kildevæld og rigkær af største biologiske betydning.
• NST ejendom ved Klakkebjerg er udlagt til udvikling mod naturtypen surt 

overdrev. 

Projektet sammenkæder forvaltningen af mindre og fr agmenterede natur-
og skovområder i større græsningsenheder på tværs a f ejerskaber



Udfordringer
• Opbakning til en fælles forpagtningsaftale
• Det er nødvendigt at dele landbrugsstøtten med forpagter / 

dyreholder
• Fordelingsnøgle på baggrund af samlet støttebeløb for den 

enkelte lodsejer
• Udarbejdelse af forpagtningsaftale – konsulenthjælp fra 

Patriotisk Selskab
• Udbyde forpagtningen og finde dyreholder
• Dyreholder søger landbrugsstøtte. Forpagtningsafgiften 

udgør omkring halvdelen af det forventede støttebeløb.
• Udarbejdelse af ansøgning om landbrugsstøtte for 2015 –

konsulenthjælp fra Centrovice



Tak for opmærksomheden 


