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Hvordan udvikler vi 

naturen i 

samarbejde med 

landmændene? 

Bo Levesen, Vejle Kommune



Historien om engene

Ingen bonde har nogensinde 

afgræsset enge og overdrev for 

orkideernes skyld..

HAN GJORDE DET FORDI DET 

KUNNE BETALE SIG!

Dengang var engen agers 

moder…



I dag har landmanden ikke brug 

for engene i sin drift. 

Derfor er vi nødt til at ”starte 

forfra” og redefinere mål og 

indsats.

I dag skal vi passe engene 

fordi:

Det giver biologisk mangfoldighed

Flotte landskaber 

Gode naturoplevelser 



Græssende dyr laver god natur

Dyrenes afgræsning sikrer:
Mange forskellige vilde blomster

Føde til mange sommerfugle og andre insekter

Føde til mange fugle  



Udfordringer i drift af natur:

• Svært at få rentabilitet i 

græsning af enge og overdrev

• Små svært tilgængelige 

arealer

• Intet tilskud til hegn udenfor 

N2000-områder

• Folk i byen ved ikke hvad der 

foregår på engene

• Hvis ingen i byen ved hvorfor 

vi skal passe engene, så 

stopper festen! 
Beskyttet natur i Danmark



Kilde: Naturstyrelsen 2013.





Det nye HNV-index viser vej til den gode natur!

HNV= High Nature Value



Biodiversitetskort



Vejle Kommune:

8 Natura2000 

områder

§3-arealer i 

NBL:
1000 ha overdrev

2800 ha eng

1100 ha hede

106.000 ha og

110.000 indb. 



Mål  A Naturperlen Meget høj beskyttelse

Mål B Den værdifulde natur Meget høj beskyttelse

Mål C Den gode natur Høj beskyttelse

Mål D den moderate natur Moderat beskyttelse

Naturkvalitetsplanen

Noget natur er mere værd end andet. 

Det skal vores administration afspejle



Organisering i Natur og friluftsliv i 

Vejle Kommune

Et årligt kommunalt anlægsbudget på 

ca. 4,5 mio. kr. til natur, miljø og 

friluftsliv

10 projekt-ansatte medarbejdere

En årlig omsætning på 12-15 mio. kr.

Store naturprojekter:

Vejle Ådalsprojektet

Vandplan-projekter 

Vådområdeprojekter

Natura2000-projekter 



Brandmandens lov 
grundlov for udvikling af naturen!

Bevar den oprindelige natur med stor 

biologisk mangfoldighed

Beskyt områder med høj naturværdi 

mod yderligere forringelser

Genopret naturmæssigt forarmede 

områder.

Lav nyt -etablér ny natur i sammen-

hæng eks. naturområder

Seksplettet køllesværmer

Skarlagen og rødmende vokshat



Projekter og indsatser til gavn for 

naturen i Vejle Kommune



Vi har et tæt samarbejde 

med dyreholdere og 

rådgivere/ eksperter.

Formidler kontakt mellem 

ejer og dyreholder

Skaffer midler til hegn 

Arbejder med at sikre 

vidensdeling om 

naturpleje gennem erfa-

grupper

Eks: kursus om leverikter



Projekter til sikring af driften på enge og overdrev i 

Vejle Kommune.

• Sikre de mest artsrige og landskabeligt flotteste 
overdrev og enge (vi har udpeget de 100 
vigtigste områder)

• Hegne i forbindelse med vådområdeprojekter

• Natur og stipuljen

• SMARTNatura - Partnerskaber om drift af enge 
og overdrev

• Græsningsselskab ved Odderbæk

• Kogræsserlaug og høslætslaug

Alm. blåfugl



Vores 100 bedste 

naturarealer. 

Kun 38 arealer er 

ligger i Natura2000!!



Håndbog i ”hvordan 

gennemfører du et succesfuldt 

naturprojekt”

18

Tjek: 

http://www.smart-

natura.dk/haandbog 



Vådområdeprojekt Odderbæk 
øst for Thyregod

Lavet i tæt dialog med Odderbæk 

vandløbslaug (www.odderbaek.dk )

Omfatter hele vandløbet fra kilde 

til udløb i Kulsø

140 ha, som fjerner 16 tons N og 

500 kg P årligt

http://www.odderbaek.dk/


Græsningsselskab 

Odderbæk:

Ca. 180 ha af ådalen er 

hegnet

Hegning afsluttet i forår 

2014.



Genslyngning af Vejle Å, Tørskind



Større græsningsprojekter på enge og overdrev i 

Vejle Kommune.

• Omme Ådal  250 ha 

• Odderbæk 180 ha

• Farre Bæk 90 ha

• Øvre Grejs Ådal 90 ha

• Tørskind, Vejle Ådal 70 ha

• Sellerup Enge 60 ha 



Naturskov er den 

mest mangfoldige 

natur i DK, vi har 

købt nogle få træer 

på roden til henfald 

i privat skov!

Løv-tjæreporesvamp indikerer 

naturskov. Den bor i kommunal skov



HNV- skov, taget fra det nye biodiversitetskort



Overvågning af natur  

Botanisk undersøgelse af top 100 arealer i 

kommunen. 

Insektundersøgelser i Vejle Kommune 

2014-2016

Flagermuse projekt undersøgelse 2015-

2017 ( 9 af 17 DK arter kendt fra Vejle 

kommune)

Løgfrø og løvfrø overvågning





En pulje som borgere og foreninger 

i Vejle Kommune kan søge

I 2014 blev der tildelt i alt 214.000 

kr. til 15 projekter

Nørreskovgård-sporet indviet 1. april 2012









Borgerinddragelse i 

naturpleje



Høslætslaug ved 

Haraldskær i 

Vejle Ådal



Foreninger i Vejle Kommune 

2015:

Egtved kogræsserlaug

Randbøldal kogræsserlaug

Hover-Uhrhøj kogræsserforening

Søndermarkens kogræsserforening

Højen Ådals koklapperlaug

Vejle Sportsfiskers koklappere

Svalevejs kogræsserlaug

Sellerup Koklapperlaug

Brejning kogræsserlaug

Foreninger på vej: 

Bredballe Villaparks kogræsserlaug

+ 20 mere



Højen Ådals koklapperlaug http://haak-klap.dk/



http://www.søndermarkenskogræsserforening.dk



Hover-Uhrhøj Kogræsserforening, Vejle



Sådan gør 

vi i Vejle 

Kommune

Vi tilvejebringer:

Hegn, strømgiver, adgang til vand, evt. 
fangfold. 

1. prioritet: kommunale bynære 
naturarealer.

Vi anbefaler :

At foreningen ikke selv ejer køerne, men 
laver en forhåndsaftale med en 
dyreholder, som ejer dyrene til de 
slagtes

Vi forventer:

At foreningen selv passer hegn og fører 
daglig tilsyn med dyr. 










