Hjeruplund den 7. april 2015
J.nr.: 32312-G-13-01018

Slutrapport for projektet
Brende Ådal – Demonstrationsprojekt for helårsgræsning med Naturkvæg

Tilsagnsholder:
Lisbeth Blomstrøm
Tellerupvej 15
5591 Gelsted

Projektperiode:
8. august 2013 – 1. februar 2015.

Tilsagn:
Maksimalt 708.750,- kr. eller 75 % af de godkendte tilskudsberettigede udgifter.
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Beskrivelse af projektet
Formål
Projektet demonstrerer naturnær helårsgræsning med robust kvæg (Naturkvæg) på tværs af ejendomsskel
og forskellige naturtyper, herunder skove i en efter østdanske forhold stor skala.
Afgræsningen sker ved brug af en græsningsentreprenør som del af en samlet forvaltningsaftale.
Udarbejdelse af et samlet koncept for afgræsningen er centralt for demonstrationsprojektet.
Projektet er gennemført som et samarbejde mellem private lodsejere, Assens og Middelfart Kommuner
samt Naturstyrelsen Fyn. I Naturstyrelsen indgår projektet som del af implementering af projektet Grøn
Omstilling – Naturpleje som driftsgren i et samarbejde med SEDGES og NaturErhvervstyrelsen.
Projektets styregruppe har bestået af lodejer Ole Slot / Lisbeth Blomstrøm; driftsleder Peter M. Sigvard ,
Faurskov Gods samt specialkonsulent Annita Svendsen, Naturstyrelsen.

Græsningslandskaber – Brende Å ved Kerte

Effekt
Projektet ønsker at tilvejebringe virkemidler til sikring af en mere omkostningseffektiv naturpleje i form af
helårsgræsning med Naturkvæg samt samle mindre og fragmenterede naturområder på tværs af ejendomsskil i større enheder, som fremover kan forvaltes mere omkostningseffektivt og med højere naturkvalitet. Projektområdet er et varieret landskab med flere forskellige lysåbne naturtyper i kombination med
skove.
Der er høj grad af dyrevelfærd knyttet til ekstensiv afgræsning, hvor dyrene færdes i landskabet hele året.
Fødevareøkonomisk Institut har foretaget beregninger, der viser, at helårsgræsning med Naturkvæg er den
mest omkostningseffektive måde at afgræsse naturarealer på. Herudover er helårsgræsning med til at
fremme en række naturværdier og kvaliteter for flora og fauna.
Naturstyrelsen ejer en centralt beliggende ejendom ved Klakkebjerg med afmærkede stiforløb i samarbejde
med tilstødende privatejede arealer. Der er udarbejdet en folder for Brende Ådal med angivelse af stiforløb. Projektet understøtter offentlighedens adgang til områder. Der informeres om projektet i Naturstyrelsens hjemmeside (Projekt Grøn Omstilling – Naturpleje som driftsgren), og der er opsat en informationstavle i forbindelse med besøgsområdet ved Klakkebjerg.
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Projektet bidrager til at sætte fokus på afgræsning af naturområder med Naturkvæg, der går ude hele året.
Der er som del af projektet afholdt en markvanding med den fynske erfagruppe under Gallowayforeningen,
og der er herudover planlagt 2 markvandringer i foråret 2015, hvor bl.a. kvægholdere kan besøge projektet
og få information om afgræsning af naturarealer med naturkvæg i helårsgræsning – som del af en samlet
forvaltningsaftale på tværs af ejedomsskel. Markvandringerne sker i samarbejde med landbrugsorganisationerne Patriotisk Selskab og Centrovice.
Projektet omfatter ca. 120 ha i den centrale del af Brende Ådal fordelt på 7 forskellige ejerskaber. Der er
indgået en fælles på forpagtningsaftale med en dyreholder, Jersore Galloway, om samlet forvaltning og
afgræsning af området.

Græsningslandskaber – vestlige del af Brende Å

Projektets resultater
Proces og udarbejdelse af en fælles forpagtningsaftale
Som del af projektet Grøn Omstilling – Naturpleje som driftsgren havde Naturstyrelsen mulighed for at
stille en landbrugskonsulent til rådighed i forhold til rådgivning af projektets lodsejere samt i forbindelse
med udarbejdelse af en fælles forvaltningsaftale.
I samarbejde med landbrugskonsulenten blev der afholdt et fælles møde for projektets lodsejere den 28.
januar 2014, hvor de fik en samlet orientering om projektet. Efterfølgende tog landbrugskonsulenten en
individuel kontakt til lodsejerne, hvor deres holdning og interesser i forhold til et fælles græsningsprojekt
blev afdækket. Det blev afklaret, at alle lodsejere som udgangspunkt kunne se en interesse i at medvirke i
projektet.
Det blev afklaret, at der skulle udarbejdes et forslag til en fælles forpagtningsaftale – og ikke en græsningsaftale. Som del af en forpagtningsaftale ansøger forpagter om landbrugsstøtte og står for alle forpligtelser i
forhold til afgræsningen, vedligeholdelse af hegn samt opsyn med kvæget m.m. Dyreholder betaler så en
forpagtningsafgift til lodsejerne.
Der blev besluttet at anvende det støtteberettigede areal som grundlag for en fordelingsnøgle i forhold til
forpagtningsindtægten til den enkelte lodsejer, da bl.a. en del skovarealer ikke kan opnå landbrugsstøtte
med de gældende ordninger.
2 dyreholdere med ekstensive kvægbesætninger i form galloway, der er en robust kvægrace, blev indbudt
til at byde på den samlede forpagtning af projektområdet. Jersore Galloway der i forvejen var etableret i 2
3

delområder i ådalen vandt udbuddet. Der er indgået en 5-årig forpagtningsaftale for projektområdet. Naturstyrelsen har af som del af projektet Grøn Omstilling – Naturpleje som driftsgren stillet timer til rådighed
for udarbejdelse af ansøgning som landbrugsstøtte for 2015 med bistand fra landbrugskonsulent.

Robust galloway kvæg i helårsgræsning – vestlige del af Brende Å

Etablering af græsningsfaciliteter
Maj 2014 blev der indhentet 3 tilbud fra hegnsfirmaer i forhold til etablering af projektets græsningsfaciliteter i form af hegning, frostfrit vand, bro, færiste, led og låger, strømgiver, mobil fangefold m.m. Udbuddet
blev vundet af hegnsfirmaet PIT Hegn, der over sommer / efterår 2014 etablerede følgende faciliteter:
•
•
•
•
•
•

Etablering af 22 km 2-trådet hegn for kreaturer
Rydning af 5500 km hegnslinje
Bro / kvægovergang
2 færiste
2 frostfrie vandinger i samarbejde med Faurskov Gods
1 stk. mobil fangefold

De etablerede græsningsfaciliteter fremgår af kort:
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Projektkort

Signaturforklaring:
Rød streg: Projektområde / hegninger.
Mørk blå cirkel: Bro / kreaturovergang.
Lys blå firkant: Læskure.
Gul trekant: Forstfrie vandinger.
Rød trekant: Færiste.
Gul skravering: Ryddede arealer.
Lys blå streg: Vandløbet Brende Å.
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Signaturforklaring:
Rød streg: Projektområde / hegninger.
Mørk blå cirkel: Bro / kreaturovergang.
Lys blå firkant: Læskure.
Gul trekant: Forstfrie vandinger.
Rød trekant: Færiste.
Gul skravering: Ryddede arealer.
Lys blå streg: Vandløbet Brende Å.

Rydning af vedopvækst
Der blev i efterår / vinter 2014-2015 ryddet opvækst på i alt ca. 5 ha.
Rydning blev foretaget af entreprenørfirmaet Holger Strøger Hansen og Entreprenør Jørn Bedsted.
De ryddede arealer fremgår af kort.

Rydning af vedplanter
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Mobil fangefold, frostfrie vandinger, færist og bro for kreaturer
Der er indkøbt en mobil fangefold til projektet og etableret 2 frostfrie vandinger. Der er etableret 2 færiste
og en bro for kreaturer. Placering fremgår af kort.

Mobil fangefold og frostfrie vandinger

Etablering af færist og bro for kreaturer over Brende Å.

Mobile læskure
Der blev i januar 2015 indkøbt og opstillet 2 store læskure på hver ca. 45 m2 i den centrale del af ådalen.
Læskurene er mobile og leveret af firmaet CN Agro. Efter anbefaling fra dyreholder blev der indkøbt 2 store
læskure og renoveret et eksisterende læskur i den østlige del af ådalen. Placering af læskure fremgår af
kort.
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Opstilling af 2 mobile læskure i den centrale del og renovering af læskur i den østlige del af ådalen

Information om projektet
I forbindelse med Naturstyrelsens besøgsområde ved Klakkebjerg i den vestlige del af projektområdet er
der opstillet en informationstavle, der fortæller om projektet. Informationstavlen er udarbejdet af konsulent Helle Hjorth fra Hjorth-Freelance. Placering af informationstavle fremgår af kort.

Informationstavle om projektet på Klakkebjerg
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Informationstavle om projektet – opstillet i forbindelse med besøgsområde på Klakkebjerg

15. Juni Fonden støtter projektet, og det er præsenteret på et Læringsseminar den 5. marts 2015 sammen
med en række andre projekter, som fonden har bevilliget økonomisk støtte til. Oplæg fra seminaret medsendes.

Markvandinger
Der er som del af projektet afholdt en besigtigelse og markvanding med deltagelse af Den Fynske ERFA
gruppe for Galloway med i alt ca. 20 deltagere. Arrangementet blev afholdt den 20. august 2014.
Der er planlagt 2 markvandringer i samarbejde med landbrugsorganisationerne Centrovice og Patriotisk
Selskab. Vandringerne annonceres i Landbrug Fyn, Landbrug Syd og på Naturstyrelsens hjemmeside for
projektet Grøn Omstilling – Naturpleje som driftsgren. Markvandringerne afholdes den 27. maj og 2. juni
2015 kl. 16-19.
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Uddrag af indkaldelse til møde og besigtigelse af projektet i Brende Ådal den 10. august 2014
Den Fynske ERFA gruppe for Galloway
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Invitation til markvandring:

Kom og hør nærmere om græsningsprojektet i Brende Ådal
Projektet inviterer til markvandring
Torsdag den 11. og torsdag den 18. juni 2015 kl. 16-19
Mødested: Parkering ved adressen Hårevej 40, 5591 Gelsted.
Medbring: Kaffe, kage og solidt fodtøj.
Undervejs vil lodsejere, dyreholder, landbrugsorganisationer og Naturstyrelsen fortælle om projektet, hvor
der er etableret helårsgræsning med galloway kvæg i den centrale del af Brende Ådal. Der er indgået en
fælles forpagtningsaftale med Jersore Galloway på tværs af ejerskaber i ådalen. Projektet omfatter ca. 120
ha natur- og skovarealer.
Efter arrangementet vil der være mulighed for at besøge slagtehuset i Gelsted – Gelsted Slagteren Aps,
Søndergade 45, 5591 Gelsted.
For nærmere oplysninger kan Annita Svendsen, Naturstyrelsen kontaktes på mail: ansve@nst.dk
Projektet er gennemført i samarbejde med Patriotisk Selskab, Centrovice, Assens og Middelfart Kommuner.
Projektet er gennemført med støtte fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram, 15. Juni Fonden
og Naturstyrelsen.

Vel mødt ☺
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