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Hvor er jeg 
glad!
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Lidt om mig

Biolog. Botanisk økolog. 
Seniorforsker på Danmarks Miljøundersøgelser
Naturkonsulent Natur & Landbrug Aps
Naturforvaltning (græsning, høslæt,
slåning vejkanter, biomassehøst til biogas og
fjernelse af næringsstoffer, afbrænding).

DN Naturplejenetværk, formand
DBF bestyrelse, medlem

Ejer 25 m2 have
Helårsgræsning med kvæg (Galloway) og geder. CHR: 110785
Passer kvier (Angus) på sommergræsning
Spiser kun okse- og lammekød fra naturpleje.
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Disposition

Hvorfor kogræsserlaug er nødvendige
og økonomi i naturpleje.

HighNature Value

Pause

Projekt med kogræsserlaug
Oprettelse af et kogræsserlaug
Hvor finder vi arealerne ?
Hvad kan jeg i selv øvrigt gøre?
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Hvem er I i forhold til jeres mad?
Tegning: Stinne Larsen



Planche. Greve Kogræsser- og Naturplejeforening . Tegning Jens Muff
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Skotsk højlandskvæg      Aberdeen Angus 5
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Kilde: Margrethe Therkildsen. Smag på Landskabet

Simremad!
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Søgeord ‘vin’ Søgeord ‘kød Irma’

Lam fra Irland
Limosine fra danske græsmarker
Økologisk Angus fra Livø
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Mit Motto

Ikke kun brok! 
Jeg må også yde for at nyde naturen!

Vibevedt

Smalbladet timian Vokshat
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Fotos:

Klarer sig selv

Overgået til museums-natur

v

v
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Hvid klit Jævnligt oversvømmet strandeng

Hede rigkær
Overdrev
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?

Fotos: N&L

Vibe. Hvor skal jeg væreStrandrørskov
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Naturstyrelsen bortforpagter mange naturområder. 
Der skives desværre ikke noget om naturmål - tværtimod.

Dansk Botanisk Forening har reageret 4. april 2016 på en tilfældig kontrakt: 
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Hvordan er så dyreholders økonomi på naturpleje ?

Følgende dias er tilpasset fra et  oplæg 21. september 2016, Hillerød, 
ved Heidi Buur Holbeck, Landbrugets Videnstjeneste Seges
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SK: Storkreatur. 1 SK er kvæg ældre end 2 år. 
Kvæg mellem 6 mdr. og 2 år er 0,6 SK
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Ifølge Seges

ABH. Problemer for sommerfugle mv. (overdrev overgræsses)
ABH. Problem for kær (undergræsses) 19
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Den lette kontrol løsning: Antal SK => Overdrev overgræsses og kær undergræsses. 
Det kan de frivillige gøre noget ved!

Overgræsset overdrev og undergræsset kær.
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Foto: Heidi Holbeck



Tilskud 2016 kræver HNV >= 5
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Mørkerødt HNV = 11

Eksempel på HNV. 
Ll. Lyngby mose ved Arresø

http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/

http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/
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Planteindikator 1: score > 2.5
Planteindikator 2: score > 3.25
Planteindikator 3: score > 3.75
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Landbrugets interesseorganisation har konkluderet!
Nogle landmænd trodser: 
Hjemmeside for naturplejekød.
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Plejekrævende arealer Inden for habitatområder Uden for habitatområder I alt

Plejekrævende beskyttet natur
Nygaard et. al. 2012

133.443 ha 208.364 ha 341.807 ha

Areal med pleje tilskud 2015
Ifølge mail fra NaturErhverv 25. okt. 2016

83.000 ha

Vi må selv lave naturpleje! Der er arealer nok!
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Tilsagn 2016 i og uden for Natura 2000.
15.000 ha - alle fik!
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Samlet beskyttet natur og græsmark (83.000 ha) med 
plejetilskud 2015

Data fra NaturErhverv



Vi frivillige må selv lave naturpleje!

Tegning: Stinne Larsen 25



www.natlan.dk

Projektet 2015-2017

28



Projekt mål med frivillige kogræsserforeninger

 Mere fokus på naturens dynamik og naturmæssige succesmål i naturplejen.
 Aktivere medlemmer til at deltager aktivt i registrerings- og informationsarbejdet.
 Udbrede kendskab til kogræsserforeninger som naturens aktive hjælpere.
 Facilitere samarbejde mellem kogræsserforeninger og landmænd med de relevante dyr 
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Opgaver til nu:
• Samlet kontaktinfo på godt 100 græsserforeninger.
• Dertil nogle, der trækker træer op, og 

en del høslætlaug (25-30)

• Pt. kontakt med ca. 70 græsserforeninger, 
der gerne vil have naturhandleplan 

• Dertil ca. 15 foreninger, som kun er på nyhedsmail
• Dertil 3-5 foreninger, som gerne vil etableres

I alt ca. 90 foreninger med frivillige

• 2015: 
11 handleplaner

Vurderet effekt af 4 tidligere handleplaner
(Koklapperne, Laanshøj, Hjortespring, Orø).

• 2016: 
10 handleplaner
Offentlige ture med 2 foreninger 
Hjulpet 3 nye foreninger i gang
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Facebook gruppe: Græsserforeninger for naturaktive
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www.natlan.dk
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http://www.natlan.dk/


4 mangler at blive godkendt

www.natlan.dk 33

http://www.natlan.dk/


Hvad er kogræsserforeninger?

• Idéen opstået i 1980-erne (DN Høje Tåstrup)

• Opstod ud fra ønsket om at få plejet lokale naturarealer, der var ved 
at gro til.

• Defineret som foreninger af ikke-jordbrugere, der har som formål at 
pleje et stykke natur og/eller at producere kød til eget forbrug

• I dag ca. 100 -150 ??? foreninger, primært omkring København og de 
større provinsbyer

Bearbejdet slides lånt af Nick Leyssac, DN
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Hvorfor bliver man medlem af en 
kogræsserforening?
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Naturpleje Ansvar for dyr

Kødet

Det sociale Børn og dyr
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Hvad kræver det at være kogræsser?

• Tilsyn med dyrene, typisk 4-10 dage pr. sæson

• Ingen forkundskaber, blot almindelig omtanke.

• Deltagelse i fælles arbejdsdage (slå under hegn og specialopgaver)

• Deltagelse i fællesarrangementer, f.eks. udbinding og afhentning, 
generalforsamling

• En fryser med plads til 40-70 kg kød
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Hvad koster det at være kogræsser?

• Kontingent 0 - 200 kr. årligt

• Kød: ca. 65 kr. pr. kg. (krogvægt), pr. ¼ dyr ca. 3.000-4.500 kr

• Vær opmærksom på om pris er på ”krog” eller udskåret. 
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Det ”daglige” tilsyn

Dyrene
* Tæl dyrene
* Hold dem tamme, gerne fodring med godbidder (græs, æbler, brød)
* Ser de raske ud? Se efter infektioner, sår, bylder, halten, hosten eller 

dyr der går langsomt eller for sig selv, ret ryg ?
* Er der dyr med tynd mave (fluer)

Hegnet
* Er der spænding på hegnet

Vandet
* Er der vand i koppen/karret og er det rent?

Græsset
* Skal der frahegnes? Foldskifte?
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Hegnet er vigtig

• Ved tilsyn tjekkes spænding

• Slåning under tråd 1-2 gange om sommeren

• Grundig gennemgang før udbinding

Se mere på http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=3398
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Infoskilt er vigtig

http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=3398
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Hvor er arealerne?
Arealinfo http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/

Natura 2000? En chance for at få tilskud til hegn. Kommunerne har en handleplan, hvor der givetvis står pleje med græsning.
HignNatureValue skal være høj (frivillige plejer primært god natur). >= 5 for at komme i betragtning til tilskud.

Natura2000

HVN

Beskyttet natur

Plejetilsagn 2016
IMK

http://naturerhverv.dk/landbrug/kort-og-markblokke/
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http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/
http://naturerhverv.dk/landbrug/kort-og-markblokke/
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http://naturstyrelsen.dk/lokale-
enheder/nordsjaelland/#{%22x%22:702849.3926898474,%22y
%22:6213246.718838067,%22zoom%22:5}

Hvem ejer arealerne ?

Naturstyrelsens hjemmeside – lokale enheder

http://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/nordsjaelland/#{%22x%22:702849.3926898474,%22y%22:6213246.718838067,%22zoom%22:5}
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Den store hurdle for at få passive arealer i spil. 
Hegning?

Natura 2000 områder

Lokale fonde

NST/kommunale arealer

Ex. Skuldelev Ås
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Den store hurdle for at få passive arealer i spil. 
Hegning?
Jagtinteresser?

Krondyr
Krondyr kan ikke pleje lysåben natur – selv om nogle påstår det.
Krondyr vænner sig til kreaturhegn – springer over – går udenom.
Husk dække til dyrene

Rådyr, hare og fasan
Disse dyr har det rigtig fint med græssende kreaturer, der sikrer nye græsskud. 
Rådyr springer over kreaturhegn
Husk dække til dyrene.
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Frivillige kan bidrage på andre måder
Hjælpe en dyreholder med naturarealer: 

Der vil naturpleje 
Ikke tilskudsfodrer sommer 
Ikke bruger kalveskjul

Supplerende manuel plejeindgreb
Naturregistreringer for at hæve HNV (TA 

http://bios.au.dk/videnudveksling/til-myndigheder-og-saerligt-
interesserede/naturtilstand/naturtilstandpaa3arealer/ feltskemaer.

Temporære frahegninger til blomstring og insekter
Tilse dyrene på aftalte dage
Finde afsætningsnetværk for kødet, slagtet direkte fra fold

http://bios.au.dk/videnudveksling/til-myndigheder-og-saerligt-interesserede/naturtilstand/naturtilstandpaa3arealer/

