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Hjemmesiden forklarer konkurrencen og den kommunale deltagelse. Her formidles om
offentlige og private projekter i kommunen, der udover finaleprojektet, er opstået eller taget
til under konkurrencen.
Finaleprojektets titel/overskrift:
Mobil naturpleje der inspirerer
Kort beskrivelse af projektet:
Projektet handler om at få naturpleje på så mange arealer som muligt, med det korrekte
græsningstryk og uden tilskudsfordring til gavn for biodiversiteten. Alle der har lidt jord eller
nogle dyr kan være med projektet. Mange mindre arealer kan ikke afgræsses som
helårsgræsning eller er for små til at én dyreholder kan have alle sine dyr i en enkelt
indhegning. Med mobil græsning med både kvæg, heste og får, bliver mange mindre arealer
afgræsset og dyreholder får ekstra græs til sine dyr.
Projektets fornemste resultat er på den måde, at det favner en masse små, isolerede
naturområder, der i sig selv ikke kan bære et projekt og derfor ville være fortabte.
Kommunen har en interesse i at få plejet § 3 arealerne på den bedst mulig måde til gavn for
naturen som helhed og de enkelte plante- og dyrearter. Derfor betaler kommune for hegning,
strøm og vand hvor det kan lade sig gøre og dyreholder flytter dyrene og har de daglige
opsyn. Denne ordning er derfor en win-win-win for kommunen, entreprenører, dyreholdere
og ikke mindst – naturen.
(To billeder vedlagt som bilag).
Hvorfor skal netop dette projekt og jeres kommune kåres som Danmarks VILDESTE:
Naturpleje og græsning med store dyr er alfa omega for biodiversiteten i Danmark, og vores
projekt viser en nytænkende metode til at opnå netop dette på ellers opgivet og bynære
arealer. Et projekt bliver VILD(T) godt når det er borgerne og de lokale virksomheder der
arbejder tæt sammen, får gavn af hinanden og gør en ekstra indsats, så naturen og
biodiversiteten forbedres og øges.
Beskriv hvordan projektet lever op til de overordnede bedømmelseskriterier


Nytænkende: Den mobile græsning er ikke før brugt så systematisk. Vi lytter til
dyreholdere og deres behov. Vi tilpasser græsningstryk, tidspunkt på året og varigheden
til hvordan naturen reagerer og hvad den har behov.



Engagerende: Lodsejere har sagt ja til hegn og dyr på deres arealer, dyreholdere vil
gerne have gratis græs, entreprenører vil gerne give et godt produkt og naturentusiaster
er glade for naturforbedrende tiltag.



Vedvarende: Projektet skal fortsætte så længe naturen har behov for det. Det kan altid
tilpasses til de forandringer der må komme; tilgængelige dyrearter, dyre- og areal antal,
tørke, frost og meget mere.



Stort: Projektet er omfattet af 23 arealer der tilsammen giver omkring 120 ha. Projektet
er svært at afgrænse da det kan vokse og har givet inspiration til et projekt i Pindstrup
med et areal på 7,5+ ha.



Intelligent: Projektet udnytter behovet hos dyreholdere til græs, hos lodsejere til pleje,
hos entreprenører til arbejde, og hos biologer og naturentusiaster til øget naturpleje og
biodiversitet.

Hvilken læring har kommunekonkurrencen givet, som kan bruges fremadrettet i
kommunens naturindsatser?:
Alle er blevet gjort opmærksomme på hvor stort et engagement borgerne, virksomhederne,
organisationerne og politikerne hver især har for at hjælpe og forbedre naturen, og vi har
lært at løfte opgaven samlet i højere grad.
Beskriv/illustrer kommunens bedste, billigste og delbare VILDE råd, som andre
kommuner kan lade sig inspirere af:
Kommunens bedste erfaring er, at især Islandske heste er fremragende til helårs- og
vintergræsning uden fodring. De er robuste og nøjsomme og er lette at flytte og få dyr kan
pleje store arealer. Der er mange hesteejere, der er parate til at flytte deres dyr mellem
foldene og på den måde sikre den rette græsning på det rette tidspunkt af året. Der har ikke
været udfordringer med dyrevelfærden. Der er mange små hobbyhestehold med få dyr, der
kan få en plads i naturplejen og på den måde er en lavthængende frugt.

Bilag: to fotos: heste på Kobberhage og Kvæg på heden i Pindstrup.

Heste ved Kobberhage.

Højlandskvæg bliver lukket ud på hede i Pindstrup.

