Nyt fra Naturplejenetværket
Af Hamish Stewart
Den 30. maj 2012 blev det tidligere ”BFN’s Naturplejenetværk” ved en stiftende generalforsamling
officielt til foreningen, ”Naturplejenetværk for Nordvestjylland (NpN)”. Processen har varet i flere
måneder, og der har været afholdt mange møder, og foreningen er nu ved at blive registreret.
Naturplejenetværkets formål er ”at fremme de landskabelige værdier og levesteder for den vilde
flora og fauna i Nordvestjylland gennem planlægning og praktisk udførelse af naturprojekter,
herunder også at medvirke til opbygning af en øget viden og interesse for naturpleje. Netværket
anser kommuner, landbrug og naturorganisationer for tre vigtige samarbejdspartnere inden for
naturpleje og arbejder for at fremme dette samarbejde. Netværkets geografiske arbejdsområde er
Thisted Kommune, Morsø Kommune og Jammerbugt Kommune.”
De ni naturforeninger, som for tiden deltager i netværket er følgende: Biologisk Forening for
Nordvestjylland (BFN), Danmarks Naturfredningsforenings (DN) tre lokalkomitéer, Dansk
Ornitologisk Forenings (DOF) to lokale afdelinger, Morsø Lystfiskerforening, Støtteforeningen for
Nationalpark Thy samt Danmarks Jægerforbund.
Foreningens formand er Lars Christian Adrados (BFN), næstformand er Søren Rosenberg (DN
Jammerbugt) og de to øvrige bestyrelsesmedlemmer er Mette Jensen (DN Morsø) og Jørgen Jensen
(DOF Nordjylland).
Naturplejenetværket arbejder på tre fronter:
 Samarbejde på tværs. Koordineret tværfagligt samarbejde mellem landboforeninger, kommuner
og naturforeninger med fokus på højværdi lokaliteter med akut plejebehov.
 Naturpleje som en driftsgren i landbruget. Belysning og bearbejdning af barrierer for naturplejen
og hjælp til igangsætning af projekter.
 Frivillig naturpleje. Udvikling af den frivillige naturpleje med forskellige borgergrupper og
samarbejdspartnere, med fokus på inddragelse af udsatte grupper.
Udover ovennævnte arbejdsområder ligger der en stor opgave i at lære de forskellige
medlemsforeninger at kende, således at netværket opfylder de enkelte foreningers dagsordener
I det følgende beskrives nogle af aktiviteterne i det sidste års tid (opdelt efter kommuner):
Thisted Kommune

Gærup Fjordskrænt
Skibsted Fjord

10 ha. Natur- og miljøprojekt færdiggjort december
2011. Køer på græs forår 2012. Offentligt adgang.
Maj 2012. Natura 2000 område. Netværket
udarbejdede ansøgningen – med Thisted Kommune
som ansøger. Indhegning af 72 ha. og med 13 km
hegn. Strandengsarealer med områder af rigkær og
surt overdrev. Der er 15 lodsejere og 5 dyreholdere.

Morsø Kommune

Jammerbugt
Kommune

Afventer afgørelse.
August 2012. Arbejdet med naturplejen sammen med
frivillige asylansøgere. Opbygningsgården og
Thisted Kommunes Speciel Tilrettelagt
Undervisning (STU) Skjoldborg. Rydning af en
gammel markvej til den offentlige adgang, samt
rydning af pilekrat forud for hegningsprojektetet.
Hov og Lund Fjord Maj 2012. Natura 2000 område. Netværket
udarbejdede ansøgningsmaterialet for kvægejeren.
Afgræsning af ca. 15 ha. Afventer afgørelse.
Brødkær ved Visby August 2012. Efter ca. et års planlægning ansøger
Naturplejenetværket på vegne af lodsejerne ved
Natur- og Miljøprojekter om rydning og hegning af
20 ha.. Den resterende finansiering (25%) skal findes
hos private fonde.
Tømmerby Kær og September 2012. Naturplejenetværket med assistance
vest for Bjerget
fra Elsemarie Kragh Nielsen (Nielsen Bioconsult)
ansøgte Lokale Grønne Partnerskaber om rydning og
hegning af 280 ha., samt padderegistrering og
offentlig adgang. Der skal nu indsendes flere
ansøgninger for at finde medfinansiering til dette
store projekt.
Næstrup –
2008-2012. Frivillig naturpleje to gange om året.
Hængesække og
Rydning af moserne i samarbejde med Thisted
moser
Kommune, som foretog rydning af de store træer
rundt om de tre moser. Vel mødt d. 7. oktober 2012
kl. 09.30-13.00! Kontakt Hamish Stewart. Mail:
naturplejenet@gmail.com
Juni 2012. Færdiggørelse af Natur- og Miljøprojekt
Skarum Eng Syd
på 6 ha. meget tilgroet eng, med fire lodsejere.
Projektet afrapporteres nu.
Sliewbak Sø,
Søndag den 30. september 2012 kl. 9:30 – 13:00 kan
Legind
du være med til at fjerne buske og grov
græsbevoksning omkring søen. Kontaktperson:
Mette Jensen, Morsø Naturfredningsforening.
Telefon: 23 82 33 00. Mail: mmj1950@gmail.com
Saltum Bjerge
September 2011. Natura 2000 område.
Naturplejenetværket foretog kontakt af lodsejere og
udarbejdede ansøgningen for Jammerbugt
Kommune. Rydning og hegning på ca. 12 ha.
Hovedsageligt overdrev. Arbejdet blev udført forår
2012.
Holmsø Hede
2010 og 2011. Frivillig naturpleje i flere omgange.
Rydning af fyrretræer i samarbejde med Jammerbugt
Kommune. Arealet er 14 ha.
Kaj Ringgrens Eng, April 2011. Frivillig rydning af krat på denne fine
Holmsø
eng med engblommer.
Åby Bjerge
Den 1. september 2012. Slåning med le ved Åby

Skive Kommune

Thisted, Morsø og
Jammerbugt
Kommuner

Jammerbugt, Thisted
og Morsø Kommuner

Thisted Kommune

Bjerge i Jammerbugt Kommune i samarbejde med
DN Jammerbugt. Bevarelse af guldblommer (nu ca.
10-15 populationer) samt forbedring af forhold for
lyng, tyttebær og det rige insekt- og dyreliv.
Grønnestrand
August 2012. Asylansøgeres frivillige rydning af del
af det fredede areal ved Grønnestrand i samarbejde
med Jammerbugt Kommune.
Tranum
August 2012. Asylansøgeres frivillige rydning af
Aktieplantage
stier i klitområdet. Forberedelse af et evt.
rydningsprojekt.
Grynderup Sø
April 2012. Konsulentbistand til lodsejere ved
Grynderup i forbindelse med hegningsprojekt på 260
ha. Se omtale andet sted i bladet.
Projekt:
Dette tremåneders pilotprojekt frem til slutningen af
Asylansøgere i
oktober 2012 sammen med asylcentrene ved
naturplejen
Hanstholm og Brovst ser ud til at være en stor
gevinst for alle parter. Projektet er kommet i stand
via støtte til en 7-personers bil fra EU projektet
Coast Alive. Lønninger dækkes af
Naturplejenetværkets bevillinger fra Friluftsrådet,
Miljøministeriet og LAG Thy-Mors.
Bilen har også muliggjort et samarbejde med
specialskolen (SDU) i Skjoldborg. Eleverne og deres
lærere har vist sig at være meget dygtige til at rydde
pil og andre krat fra engene ved Skibsted Fjord.
Byg din egen
Februar 2012. DN Jammerbugt har i flere år og med
fuglekasse.
stor succes afholdt dette arrangement i vinterferien
for børn og bedsteforældre. Ideen bredte sig til
Thisted (BFN-Sydthy Friskole samarbejde), og i
2013 kommer Morsø med. Et godt eksempel på,
hvordan Naturplejenetværket kan give inspiration til
fælles hjælp.
Opbygningsgårdens 2009-2012. Beboerne fra Opbygningsgården
frivillig naturpleje
fortsætter med naturplejedage fire gange om året. De
seneste opgaver har bestået i rydning af stier gennem
tjørnekrat ved Gærup Fjordskrænter og rydning af pil
ved Skibsted Fjord.

Vedr. naturpleje som en driftsgren i landbruget er der indsendt følgende projektansøgninger:
 Den 1. august 2012: ”Randzoner - korridorer og et værn mod fragmentering”. Formålet er at
planlægge naturplejen af et større sammenhængende natur- og græsningsområde, som forbindes
via randzoner. Projektområdet er den nordlige del af Hvidbjerg Å-systemet (Natura 2000 område
27). Der er potentiale for pleje af 270 ha. beskyttet natur. Afgørelsen ventes i løbet af vinteren.
 Den 20. august 2012: ”Naturbaseret kontrol af tilskud til drift/pleje af naturarealer”. Formålet er
at udvikle nøgleforhold (indikatorer) til objektivt at kunne vurdere den udførte naturpleje på
hovednaturtyperne, ferskeng, strandeng og overdrev. Systemet skal bruges til at give
vejledninger til landmanden om at opnå god natureffekt og til kontrolmyndighederne. Med dette

projekt vil vi samle erfaringer fra spydspidser i den nordjyske naturpleje til videre brug både
lokalt og nationalt.
Som det fremgår af ovenstående, anvendes en del tid med at skaffe penge til udførelse af
naturplejen på udvalgte lokaliteter samt med at udføre udviklingsprojekter.
I forbindelse med den frivillige naturpleje har vi stort behov for bistand fra personer, der vil
være med til at planlægge og udføre forskellige former for arrangementer, samt for
”naturnørder” af alle slags til registrering eller fotografering af naturforhold i forbindelse
med lokaliteterne.
Hvis det også kunne være noget for DIG er du meget velkommen til at kontakte os!
Ove Albrektsen
Hamish Stewart

