
Omformulering af C: Beskrivelse af projektets formål, indhold og effekt 
 

Udvikling af netværk mellem naturplejer og naturarealer 

 

Formålet med projektet er at skabe et lokalt netværk og informationsforum mellem interessenterne 

af naturpleje, som vil sikre, at plejekrævende naturarealer kan opnå en optimal afgræsning til fordel 

for en større biodiversitet i Nordvestjylland. Med projektet ønsker vi at skabe et løft til naturplejen i 

Nordvestjylland, samt en bedre fremtid i forhold til de mange naturarealer, der også fremadrettet 

ønskes plejet i forhold til national og international interesse. 

 

Effekten af projektet vil være, at der skabes et netværk, som kan sikre en fremadrettet kontakt 

mellem plejekrævende naturarealer og dyreholdere,samt at der skabes grobund for, at nogen tør 

satse på naturpleje som driftsgren, så der også sikres en høj biodiversitet i de arealer, der kræver 

pleje. 

 

Der er i Vestjylland store naturarealer, der kræver pleje i form af afgræsning, både offentligt ejede 

og privatejede. Det kræver meget af dyreholderne at skabe et økonomisk overskud, som er 

nødvendigt for, at det findes attraktivt, for at sikre de store plejekrævende arealer. Ofte kræver det 

også særlig viden og erfaring at få de naturværdier plejet og beskyttet samtidig med, at dyrene 

trives. Der er historier med, at afgræsning har ødelagt en orkideeng, og andre om at dyrene 

mistrives i naturpleje. Det vil vi gerne med dette projekt medvirke til, at vi fremadrettet undgår.  

Der er i dag ikke noget naturligt forum for at udveksle arealer og dyr, og der mangler erfaringer på 

området. Derfor oplever vi ofte jordejere med behov for ordentlig afgræsning og på den anden side 

dyreholdere, der har problemer med at dyrene ikke trives på naturarealer. Da der er store 

naturarealer, som også bliver plejet, er der også en erfaring, der kan trækkes på, men begrænset 

udbredelse af den.  

 

Derfor ser vi et behov for en grundig opbygning af et netværk i det nordvestlige Jylland, der kan 

bygge på en tryg udveksling mellem dyr og arealer op, samt et informationsforum, som kan være 

aktivt med informationsarrangementer og en nyhedsgruppe. Det er vigtigt, at dette netværk bygger 

på brugernes behov og vilje, og derfor kræver det, at det bygges op med deltagelse fra alle sider. 

Vi forventer i første omgang at inddrage de respektive kommuner, landboforeninger, dyreholdere i 

området. Måske senere udvide det til andre organisationer og grupper, der arbejder med 

naturpleje, det kan være den lokale naturfredningsforening, DOF, eksperter i naturpleje  m.fl.  

Brugerne har forskellige synspunkter og ønsker, og derfor vil det kræve en proces for at skabe 

tryghed og forståelse for de forskellige behov.  

 

Projektet vil indeholde blandt andet afholdelse af workshop dage, hvor viden om naturpleje skal 

formidles i form af oplæg, debat , erfaringsudveksling og besigtigelser. I denne proces ønsker vi 

også at videreformidle lokalt den viden, der er samlet i projektet ”Smag på landskabet”. Derudover 

forventer vi at samle den viden ind, der er i området på sammenhængen mellem arealerne, 

dyretryk, naturindhold og dyretrivsel. 

Projektet vil indeholde en undersøgelse af behovet hos de forskellige parter som et led i at skabe 

et robust netværk, der virker vedkommende og givende for de deltagende parter.  

 

 

 



Delelementer i projektet er : 

1)Opsamling på erfaringer fra Kødkvægudvalgets områdes landboforeninger med hovedvægt på 

Lemvigvigegnens Landboforening, Heden og Fjorden og Vestjysk Landboforening. Hvilke projekter 

med naturpleje har vi erfaring med? 

 

2)Kontakt til repræsentanter for naturejere i form af kommuner og Naturstyrelsen i Nordvestjylland 

med spørgsmål og emner, der kan synliggøre behovet for netværk og samling af viden.  

 

3) Afholdelse af 6-8 emne-møder/workshop i løbet af projektperioden, hvor hvert emne-møde evt. 

holdes 2-3 forskellige decentrale steder. Det skal være en kombination af oplæg, besøg i 

naturområder, erfaringsudveksling og debat om udvikling af naturpleje til en mere holdbar 

driftsgren. Der tages udgangspunkt i at videregive de fakta-ark, der er lavet i projektet ”Smag på 

landskabet”. Praktiske erfaringer og hvilke behov for udvikling, for at blive bedre naturplejer, som 

også kan betale sig økonomisk. 

 

-Der vil være fokus på naturpleje, både hvor det fungerer og ikke fungerer, for at få diskuteret 

faldgrupperne i kontrakter og med fokus på, at naturpleje lykkes for alle parter. 

 

4)Indsamling af viden om konkrete naturarealers pleje tilbage i tiden, naturindhold, dyrenes trivsel. 

Informationenerne grupperes for de forskellige naturtyper som eng, strandeng, overdrev m.m., 

sådan at der opbygges en viden om, hvad der fungerer både for dyreholder og naturarealer. Så 

der fremadrettet nemmere kan gives råd og vejledning i forbindelse med græsningsaftaler, 

dyretryk, erfarne naturplejer m.m. 

 

5) Der skal udvikles en netværksgruppe med interesse i at skabe en velfungerende naturpleje i 

Nordvestjylland. I arbejdet ligger der at skabe et fundament for en fremtidig netværksgruppe, både 

økonomisk, indhold og formål. Formålet og form af møder og vidensdeling skal defineres udfra de 

erfaringer og ønsker, der indsamles i løbet af projektet. 

 

Der vil i processen også være fokus på at få belyst følgende spørgsmål: 

 

-Hvilket kontaktforum skal der til mellem naturejer og naturplejer i vores område? 

-Er der behov for samling af arealerne i græsningslaug, for at gøre arealerne mere attraktive for 

dyreholdere, eller er der stadig behov for mindre arealer til mindre dyreholdere? 

-Er der behov for en hyrde tjeneste? 

-Er der behov for en mentorordning, udlejning af materiel til mindre dyreholdere? 

-Hvorfor bruges graesning.dk ikke i dette område særlig meget? Kan det bruges og er der tiltag der 

forbedre hjemmesiden? 

-Er der behov for et mere lokalt informationsforum eller rådgivning?. 

-hvordan kan sådan et netværk finiansieres for at sikre fremtidig brug? 

-Hvad skal der til for at netværket holdes i live? 

-Hvordan skabes tryghed i aftaler mellem dyreholder og naturejer? 

-Hvad skal der til, for at det er attraktivt at være naturplejer? 

 
 


