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Afrapportering 

Projekt Brødkær Naturpleje 
NaturErhvervstyrelsen J. nr. 32313-G-12-00733 

Administrativ forløb 
19.11.2012 Tilsagn fra NaturErhverv. Tilskudsberettigede udgifter kr. 336.240,00. 

NaturErhverv tilskud 75%: kr. 252.180,00. 

11.3.2013  Ansøgning om ændring af tilsagnshaver fra Biologisk Forening for 
Nordvestjylland til Naturplejenetværk for Nordvestjylland (NpN)  

21.03.2013 Tilsagn om ændring af tilsagnshaver. 

16.10.2013 Tilsagn on tilskud fra 15. Juni Fonden. 25% finansiering: kr. 84.060,00. 

30.04.2014  Anmodning om projektændring. Om forlængelse af projektet til 31.10.2015.  

05.05.2014 Tilsagn om forlængelse af projekt til 01.02.2015. 

14.12.2014 Anmodning om projektændring. Om forlængelse af projektet til 31.07.2015. 

17.12.2014 Tilsagn om forlængelse af projekt til 31.07.2015. 

21.05.2015 Anmodning om ændring af tilsagnshaver fra Naturplejenetværk for 
Nordvestjylland (NpN) til Thisted Kommune.  

25,05.2015 Anmodning om projekt- og budgetændring.  

02.06.2015 Tilsagn om projektændring. Tilskudsberettigede udgifter ændret til kr. 
233.260. NaturErhverv 75%: kr. 174.945,00. 15. Juni Fonden 25%: kr. 
58.315,00. 

10.06.2015 Tilsagn fra 15. Juni Fonden om ændring af projekt og tilskud til kr. 58.315,00 

 

Projektforløb 
Aktiviteter og projektkonsulentens timeforbrug 

03.06.2015 Kontakt til lodsejerne individuelt. 3,5     

04.06.2015 
Indgåelse af aftale om hegning med PIT Hegn og 
om rydning med Witdahl I/S 

2,0     

11.06.2015 Sætte landmålerstokke ved hegnslinjer. 5,5     

11 .06.2015 Besigtigelse med Witdahl, planlægning af forløb. 3,5     

25.06.2015 Udarbejdelse af græsningsaftaler. 5,0     

25.06.2015 
Besigtigelse med PIT. Møde med Mogens 
Østergård vedr. adgang og brug af området. 

5,0     

28.06.2015 
Udarbejdelse af tekst og billeder til 
informationsstander. 

  8   

01.07.2015 Hegning opstart besigtigelse 2,5     

03.07.2015 Hegning besigtigelse 1,25     

07.07.2015 Hegning besigtigelse. Lodsejer kontakt. 2,0     

10.07.2017 Hegning besigtigelse 1,75     

11.07.2015 Hegning besigtigelse 1,0     

19.07.2015 Rydning forberedelse, gennemgang af området 4,5     

20.07.2015 
Rydning. Gennemgang af området med Witdahl 
(2,5t). Besøg op ad dagen for at inspicere (2t). 

4,5     

21.07.2015 Rydning besigtigelse 0,75     

23.07.2015 Rydning besigtigelse 2,0     

24.07.2015 Rydning besigtigelse 1,0     
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24.07.2015 Koordinering, lodsejere græsningsaftaler 1,3     

25.07.2015 Dialog layout og korrektur informationsstander.   2   

27.07.2015 Rydning og hegning besigtigelse og kontrol 2,0     

28.07.2015 Rydning og hegning besigtigelse 2,0     

28.07.2015 Tilsyn og billede dokumentation 5,0     

29.07.2015 Hegning gennemgang 2,0     

20-29.07.2015 
Udarbejdelse af udbetalingsanmodning og 
rapport. 

    8,3 

I alt   58 10 8,3 

 
Rydningsarbejde 
Rydning er foregået fra d. 20. – 30. juli 2015. Rydning ved Brødkær har haft til formål at åbne op for 
græssende dyr, samtidig med at der bevares en god dækning for vildtet i området, dvs vildtvenlig 
partiel rydning. Partiel rydning har været lodsejernes ønsker og en del af årsagen til at projektet har 
fået støtte fra 15. Juni fonden. Der er fastholdt en bræmme af krat ud mod vejen og åbning af 
lysninger og stier ved knusning af de unge piletræer og ved at beholde de gamle træer som er mere 
lysåben. Herved opstår holme i græsningsareal. Området er meget vandlidende, som nogle steder 
har vanskelliggjort rydning. Der er arbejdet med partiel rydning på et 2,62 ha område. Rydningsgrad 
varierer. I alt er ca. 1,5-2,0 ha af det 2,62 ha område nu lysåben og klar til afgræsning. Det forventes 
at kreaturerne med tiden vil komme længere ind i mellem træerne og vil holde nyt opvækst nede. 
Det vil komme til at afhænge af græsningstrykket og dette budskab er formidlet til dyreholderen. 
 
Hegning 
Hegningsprojektet har bestået af opsætning af 5.302m 2-tråds hegn samt 2 spang over vandløb. e En 

spang er flyttet fra fold 6 til fold 5, da der i Fold 6 allerede var en eksisterende rørovergang.  

Udgifter  
De tilskudsberettigede udgifter er afholdt inden for perioden efter at Thisted Kommune blev 
godkendt som tilsagnshaver for projektet, dvs fra d. 3. juni 2015 – d. 31. juli 2015. Udgifterne er 
udspecificeret i udbetalingsanmodningen. 
 

Hvordan projektet opfylder formålet med Bekendtgørelser nr. 930 af 

16. juli 2010 og nr. 317 af 29. marts 2012.   
Projektet opfylder formålet med bekendtgørelsen på følgende områder:   

1) at bevare og fremme den biologiske mangfoldighed ved at skabe gode levevilkår for vilde dyr og 

planter. 

Naturområderne ved Brødkær, som er omfattet af projektet er kategoriseret som §3 lysåben natur: 

eng, mose og søer. For disse områder er tilgroning en af de største trusler, grundet manglende 

ekstensiv landbrugsdrift, samt den gradvis eutrofiering af alle naturområder med luftbårne 

næringsstoffer. Styrket naturpleje er en vigtigt faktor i at opretholde/få tilvejebragt gunstig 

bevaringsstatus på disse naturtyper. 

Projektområdet ved Brødkær (projektændring 02.06.2015) er på 15 ha. Af disse er tidligere 
afgræsset 45% (6,7 ha). Under projektet er der åbnet op for at det resterende 8,2 ha bliver hegnet 
og ryddet, så der er adgang for kreaturerne. En lodsejer, som ikke deltager i projektet afgræsser 5,3 
ha. Fra sæson 2016, og muligvis allerede i år, vil ca. 20 ha af det samlede 27 ha, som Brødkær 
dækker blive afgræsset. Herudover afgræsses strandengen. 
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En stor del af krattet, der ikke bliver berørt er allerede gammel og forholdsvis lysåben med fx 
Ægbladet fliglæbe, mange mosser og en god fugleliv. Med den ekstensive drift der er på området er 
der ingen grund til at rydde de gamle pil.  
 
Alt i alt er Brødkær et fint eksempel på mosaik med en god mangfoldighed af naturtyper, flora og 
fauna. 
 
2) at bevare og fremme miljø-, natur-, kultur- og landskabsværdier, 

Projektet fastholder ekstensiv landbrugsdrift, som igennem århundreder har været grundlaget for 

natur-, kultur- og landskabsværdier i området. Afgræsning er med til at fremme biodiversitet 

(naturværdier). 

3) at fremme rekreative værdier og offentlig adgang til områder af høj naturværdi, 

Der er mulighed for at gå på en markvej ved siden af projektområdet. Desværre kunne planer om en 

sti igennem området ikke fuldføres. Der er opsat et skilte, som fortæller om projektet, om naturen 

og den offentlige finansiering af projektet. 

4) at etablere forbindelseslinier mellem naturlige biotoper og øge antallet af småbiotoper 

Rydning af tilgroning samt afgræsning skaber forbindelseslinier for padder og andre arter til at 
sprede sig i området. Der er et vandløb igennem området med rørlagte strækninger, som formentlig 
forhindrer fiskepassage. Der er flere små vandhuller i området, en del af dem midt i pilekrattet. 
Rydning af bredderne forbedrer livsbetingelser og åbner for lys og varme. Det kan forventes at 
forbindelseslinier i området vil med tiden blive forbedret jo mere kreaturerne bevæger sig ind i 
mellem træerne og holder tagrør og rørgræs nede. Lysninger, som er lavet under projektet forbedrer 
passage i området. 
 
5) at fremme velfærd for græssende husdyr, som indgår i naturpleje.  

Der er ikke lavet om på drikkesystemer, fangefold eller anden infrastruktur, som vil forbedre dyrenes 

velfærd.  
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Billeddokumentation 

  
Brødkær 2012 Brødkær 2012 

  
Sø ved Brødkær Ryddet areal fold 3 

  
Ryddet areal fold 3 Nyt hegn fold 4 

  
Nyt hegn 5 Nyt hegn fold 6 
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Nyt hegn fold 6 Galloway fold 4 

  
Nty hegn fold 4 Spang 

 

 

 


