
Projektbeskrivelse: Nordjysk naturpleje 
- Ansøgning om tilskud til planlægning af natur- og miljøprojekter. 

1. Resumé 
Ansøgning om støtte til planlægning af naturpleje med afgræsning som det primære virkemiddel.  
Nordjylland rummer mange natur- og kulturhistoriske værdier, hvoraf mange er truet af tilgroning. 
Gennem målrettet koordinering og planlægning i samarbejde med lodsejere og dyreholdere vil 
Naturpleje- og Hegningsnetværk Nordjylland samle og forberede gode natur- og miljøprojekter på 
tværs af kommunegrænserne. Udover hegning og dertil hørende afgræsning, arbejdes der også 
med rydning, organisering og finansiering. 

2. Baggrund for ansøgning 
Nærværende ansøgning om tilskud til planlægning af et natur- og miljøprojekt på landbrug og 
naturarealer på vegne af Naturpleje- og hegningsnetværk Nordjylland med henblik på at opnå 
støtte fra landdistriktsprogrammets støtteordning ”Tilskud til natur- og miljøprojekter”.  
 
Kødkvægsforeningen Himmerland, Agri Nord Jammerbugt, Rebild, Aalborg Kommune, 
Vesthimmerlands og Mariagerfjord kommuner dannede i 2009 en forening/netværk med formål at 
forbedre naturpleje og afgræsning af naturarealer, herunder medvirke til at samle 
græsningsarealer til større sammenhængende områder. Netværket skal være opsøgende og selv 
tage initiativ til at opfylde formålet, herunder søge om projektmidler til naturplejeprojekter og/eller 
selv stille midler til rådighed.  
 
Netværkets arbejde med at forme, modne og realisere naturpleje i netværkets naturlige 
arbejdsområde har været en stor succes, skyldes et godt samarbejdet mellem landboforening, 
kommune, dyreholder og lodsejer. Dvs. opbygning af en dialogpræget proces med lodsejeren i 
centrum. 
 
Naturprojekterne har hidtil primært taget udgangspunkt i habitatområdernes natur, men der har 
også været engagement til anden plejekrævende natur. 
 
Naturpleje- og Hegningsnetværket har indtil dagsdato været direkte engageret i realisering af ca. 
600 hektar aktiv naturpleje (primært græsningsprojekter). De enkelte realiseringsprojekter varierer 
meget i indhold og omfang. 
 



Nedenstående to eksempler illustrer noget af variationen i realiseringsprojekterne projekterne. 
 
Eksempel 1. 
Afgræsning i Nørholm Enge. Et græsningsprojekt 
omhandlende afgræsning af ca. 140 hektar 
habitatnatur (strandenge). Samarbejdspartnerne er 
Naturpleje- og Hegningsnetværk Nordjylland, 
Aalborg kommune, Agri Nord og lokale lodsejere. 
Projektet tager udgangspunkt i realisering af 
områdets Natura 2000 naturplaner for at sikre 
afgræsning efter de vejledninger som Aalborg 
kommune har fået anbefalet i deres 
engfuglerapport.  
 
   
    Figur 1: Engryle i Nørholm enge. 
 
Eksempel 2. 
Afgræsning ved Frederik VIIs kanal. Et projekt 
omhandlende afgræsning af ca. 40 hektar habitat 
natur, formidling og adgang til naturen. 
Samarbejdspartnerne er Naturpleje- og 
Hegningsnetværk Nordjylland, 
Kødkvægsforeningen Himmerland, 
Vesthimmerlands Kommune, Limfjordsmuseet og 
lokale lodsejere.  
Projektet gennemføres i tæt samarbejde med 
limfjordsmuseet, som samtidig ønsker at bruge 
projektet til formidling af nogle af områdets mange 
kulturhistoriske værdier. 
    Figur 2: Kanalbetjentenes hus ved Frederik 
                              VIIs Kanal. 
 
Derudover er netværkets deltagere via deres daglige virke i lokale kommuner og 
landbrugsrådgivningen og foreningsarbejde engageret i en lang række større og mindre 
planlægning og realiseringsprojekter. 
 
Resultaterne af det utraditionelle netværksarbejde viser at opnåelse af gunstig bevaringsstatus af 
habitatnaturtyper kan blive vanskeligt, men det er ikke umuligt. Et godt græsningsprojekt i en ådal 
kan virke inspirerende og fremme for processen i den resterende del af habitatområdet. 
 
Med udgangspunkt i de kommunale indspil til realisering af naturplanerne i habitatområderne eller 
og anden plejekrævende natur vil et planlægningsprojekt med fokus på afgræsning og evt. 
rydninger, forhåbentligt kunne samle lodsejere, dyreholdere og lignende interessenter omkring 
naturplejen. 
 



Det nytænkende samarbejde mellem myndigheder, landboforening og kødkvægsforening har gjort 
det muligt at belyse aspekterne med prioritering af natur og pleje, finde interesserede lodsejere og 
dyr til afgræsning. 
 
Foreningen har fået flere henvendelser fra såvel kommuner som landbrugsorganisationer, der vil 
forsøge at etablere et lignende samarbejde. Naturpleje- og Hegningsnetværk Nordjylland vel gerne 
opretholde og udbygge den succes, vi har nået, hvilket er svært pga. økonomiske begrænsninger i 
samarbejdet. 
 
3. Formål 
Formålet med projektet er primært at forbedre naturtilstanden af habitat og på Natura 2000 arealer, 
sjældne plantesamfund og økologiske forbindelser. 
 
Planlægningsprojektet har derfor det primære delmål at samle lodsejere, dyreholdere, 
borgerforeninger eller lignende foreninger, i små selvstændige grupper, som på længere sigt kan 
fungere som græsningsselskaber, koklapperlaug eller lignende grupperinger. Hensigten med disse 
græsningsselskaber og netværk er i fællesskab skitsering af kommende hegn, ansøge om 
finansiering til hegn, MVJ-tilskud osv.  
 
3.1 Afgrænsning 
Dette planlægningsprojekt drejer sig om organisering af naturpleje primært gennem afgræsning og 
rydninger, samle jordlodder i større rationelle fenner i forbindelse med dannelse af 
græsningslaug/lodsejerlav/driftsfællesskaber.  
 
Arbejdsformen er i høj grad afhængig af de lodsejere hegningsnetværket kan mobilisere, men 
forventes afviklet med realisering af flere mindre demo-/pilotprojekter som kan inspirere og afklare 
evt. ubesvarede spørgsmål omkring muligheder og barrierer i forbindelse med implementering af 
natura 2000 planerne. 
 

4. Områdebeskrivelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figur 1: Oversigtskort. Figur 2 Plejekrævende natur i Halkær Ådal. 



 
På ovenstående kort er de primære indsatsområder skraveret med rød. De øvrige lysegrønne 
arealer viser hele projektområdet. Projektområdet rummer således højt prioriteret habitatnatur 
(prioritet I), plejekrævende §3 (prioritet II), natur, omdriftsjord og andre arealer, som kan være 
nødvendige at inddrage for at skabe sammenhæng i store afgræsnings fenner eller sikre dyrene 
tørre arealer ved afgræsning af meget lavtliggende arealer (prioritet III). 
 
Derudover kan identificeringen og prioriteringen af plejeindsatsen vise områder/projekter (grønne 
korridorer, særlige levesteder, økologiske nøglebiotoper eller anden særlig plejekrævende natur, 
som f.eks. Vår-kobjælder på Holmsø Hede), som kræver en omprioritering i plejeindsatsen. 
 
Området byder på nogle af Danmarks mest varierede og storslåede naturområder, hvoraf flere er 
decideret unikke for Danmark. 
 
 
 
Det drejer sig blandt andet om habitatområderne 

• Ejstrup klit og Egvands Bakker 
• Hammer Bakker, østlig del 
• Kielstrup Sø 
• Lien med Underlien 
• Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov 
• Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, Skravad Bæk 
• Lundby Hede, Oudrup Østerhede og Vindblæs Hede 
• Navnsø med hede 
• Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal 
• Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø 
• Saltum Bjerge 
• Store Vildmose 
• Svinkløv Klitplantage og Grønne Strand 
• Villestrup Ådal 
• Øster Lovnkær 

 
 
4.1 Trusler mod områdets naturværdier (Natura 200 udpegningen). 
Generelt kan truslerne mod naturværdierne opgøres seks overordnede trusler: 

• Tilgroning med græs og urter. 
• Arealreduktion/fragmentering. 
• Uhensigtsmæssig drift. 
• Tilgroning med vedplanter. 
• Høj næringsstofniveau. 
• Ikke-hjemmehørende arter som f.x gyvel, kæmpe-Bjørneklo mm.  

 
4.2 virkemidler til forbedring af naturværdierne (Natura 200 udpegningen). 
Virkemidlerne til forbedring kan med fordel opdeles i to typer: 

1. Administrative reguleringer. 

2. Aktiv naturpleje. 



 
Ad1. 
Administrative reguleringer omfatter myndighedernes administration af lovgivningen. Det kan f. eks 
være regulering af ammoniakfordampningen fra husdyrbruget mm. 
 
Ad 2. 
Aktiv naturpleje såsom afgræsning, rydning eller ændret hydrologi er de hyppigst forkomne aktive 
virkemidler i naturplanerne. 
 
For nogle naturtyper vil der være flere virkemidler til forbedring af naturværdierne, ligesom det ved 
egentlig sikring af naturværdierne kan være nødvendigt. Det betyder, at en reduktion i 
næringsstoftilførslen som eneste virkemiddel ofte ikke vil være nok for at nå gunstig 
bevaringsstatus. De fleste arealer er egentlig plejekrævende naturarealer, hvor virkemidlerne 
typisk er en kombination af rydning og afgræsning. 
 
 

5. Indhold og aktiviteter. 
Første del i planlægningsprojektet er at der i tæt 
dialog med de kommunale myndigheder skal 
identificeres realiserbare naturprojekter.  
Udvælgelsen af delprojekterne skal primært være 
rettet mod habitatnatur eller alternativt anden 
plejekrævende natur. Delprojeketernes 
muligheder og barrierer undersøges og 
lodsejerne kontaktes for at høre deres 
synspunkter og ideer. Såfremt der er opbakning 
støttes projektet yderligere ved gårdbesøg, 
udarbejdelse af projektbeskrivelse og 
undersøgelse af finansieringsmulighederne.              

                   Figur 3: Informationsmøde ved hvor lodsejere og            
                                                                                                     dyreholdere diskuterede naturpleje. 
I forbindelse med dannelse af driftsfællesskaber, lægges der stor vægt på at skabe et fælles 
værdigrundlag eller mål for naturplejen, således der skabes et ejerskab og sammenhold.  
Hvis der dannes selskaber uden kreaturer til afgræsning skal disse selskaber hjælpes med at finde 
egnede dyr til afgræsningen i det omfang det dækkes af budgettet i planlægningsprojektet eller på 
anden vis.  
 
Den skitserede fremgangsmåde har tidligere vist sig meget effektiv med stor tilfredshed blandt 
lodsejerne. Fremgangsmåden forventes også at have en afsmittende effekt på lodsejere, som er i 
tvivl om, hvordan de ønsker at pleje området. Aktiv deltagelse i naturpleje kræver ofte en længere 
modningsperiode, hvor lodsejere og dyreholdere får tid til at overveje situationen. Man forventer 
derfor at mindre delprojekter i flere habitatområder sideløbende på længere sigt kan fremskynde 
processen generelt, og give de kommunale samarbejdspartnere mulighed for at vise engagement 
og bevågenhed på flere geografiske områder. 
 
 



Sideløbende med de enkelte projektudviklinger afholdes der tre større informationsmøder, hvor 
lodsejere, dyreholdere og relevante interessenter informeres om muligheder og barrierer i 
naturplejen. Disse lodsejermøder skal forbedre den lokale viden om naturværdierne i deres lokal 
område, samt anskuligøre mulighederne for at deltage aktivt i naturplejen.  

6. Effekt 
Det utraditionelle samarbejde i naturpleje- og Hegningsnetværk Nordjylland har hidtil været meget 
effektivt og et tilskud til dette planlægningsprojekt betyder at dette arbejde kan forsætte og 
udbygges. 
 
Opnåelse af gunstig bevaringsstatus i natura 2000 arealerne afhænger af en udbredelse af 
afgræsning. Projektet vil give viden om muligheder og begrænsninger for afgræsning, og vil skabe 
eksempler til demonstration af afgræsning. Projektet vil således bidrage væsentligt til opfyldelse af 
målsætningen i habitatområderne, vandrammedirektivet og 2020 Planen. 
 
Projektet vil også give lodsejerne mulighed for at øge deres viden om naturværdierne i 
lokalsamfundet. Den fokuserede indsat på gode frivillige naturprojekter vil herved både bidrage 
regionalt til Habitatdirektivet samt til handlingsplan for biologisk mangfoldighed.  
 
Planlægningsprojektet og den proces der følger heraf, vil give lodsejerne mulighed for at 
imødekomme de problemer, som lodsejerne ifølge flere undersøgelser ser som de største 
hindringer i forhold til afgræsning.: 

- Mangel på egnede kreaturer. 
- Manglende rentabilitet i afgræsning af naturområder. 
- Uhensigtsmæssig ejendomsstruktur (små engparceller med mange lodsejere). 

 
Der planlægges projekter, herunder afholdelse af lodsejersamtaler, projektbeskrivelse, 
undersøgelse af finansieringsmuligheder eller samlet arealer til efterfølgende hegning evt. rydning 
og afgræsning på flere af de mest nødvendige dele af projektområdet.  
Vi forventer således at dette planlægningsprojekt resulterer i konkrete naturprojekter, primært 
omhandlende pleje af habitatnatur. 
 
Såfremt planlægningsprojektet kører optimalt forventes de første selskaber/laug dannet således, at 
der kan søges tilskud til hegning i næste ansøgningsrunde eller at man er klar til at indgå en MVJ-
aftale i april 2012. Det betyder, at med den gode viden om de enkelte lodsejeres intentioner med 
arealforvaltningen kombineret med de forskellige tilskudsmuligheder, vil mange af arealerne blive 
afgræsset i de kommende år og den truende tilgroning stoppes. 
 
Som det fremgår af bilag 2-4 er de fem samarbejdskommuner Jammerbugt, Vesthimmerland, 
Mariagerfjord, Rebild og Aalborg meget positive overfor arbejdsformen og de hidtidige resultater. 
 
Tilskud til Nordjysk Naturpleje vil således bidrage væsentligt til gennemførelse af: 

- Miljø- og Naturplan Danmark 2020. 
- Vandrammedirektivet. 
- Natura 2000 direktiverne. 



7. Projektorganisation 
Projektet er forankret hos Naturpleje- og hegningsnetværk Nordjylland, der står som ansøger. 
 
Naturpleje- og hegningsnetværkets styregruppe i dette projekt består af: 
Kødkvægsforeningen Himmerland v Formand Hans Ulrik Lund 
Landboforeningen Agri Nord v. skov- og Landskabsingeniør Svend K. Lassen 
Rebild Kommune v. biolog Anja Daubjerg Hansen 
Aalborg kommune v. agronom Gustav Schraaup 
Mariagerfjord kommune v. biolog Anders Horsten 
Jammerbugt kommune v. Marianne Fisker 
Vesthimmerlands Kommune v. skov- og landskabsingeniør Lene Larsen 
 
Projektet gennemføres med konsulentbistand fra Landboforeningen Agri Nord 
 
Spørgsmål til ansøgningen rettes til:  
Agri Nord v. Skov- og Landskabsingeniør Svend K. Lassen, tlf. 99 98 97 39, svl@agrinord.dk  
 
8. Tidsplan 
Projektet forventes opstartet i januar måned 2012 og afsluttes tre år efter i 2015.  
 
 
9. Projektbudget ex. moms. 
 
Aktivitet nr. Pris 
1 Projektledelse (45 timer).         40.500  
2 Informationsmøder (3 stk. Samlet 25 timer).         22.500  
3 Telefonisk opfølgning (40 timer).         36.000  
4 Gårdbesøg (70 timer).         63.000  
5 Koordinering, ansøgninger mm.(140 timer)       126.000  
6 Finde dyr til afgræsning (20 timer).         18.000  
7 Afslutningsrapport inkl. kortbilag.         10.000  
  Sum       316.000  
Timesatsen er 900 kr./ time, timetallet er angivet i parentes, samlet timetal er 340 timer. 
Ud over ovenstående bidrager de deltagende parter med relevante informationer og timer 
undervejs i projektet. 
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Bilag 1. Projektområdet. 

 
 
 

  



 
 
 
 



 
 







 


