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Naturafgræsningsfælles-
skab ønsker at kombine-
re afgræsning af fredede 
engarealer med natur- 
og kulturformidling

 

I den yngre bronzealder omdanne-
des 60 km2 i Nordjylland til højmo-
se. I dag er det meste af højmosen 
drænet, og landskabet er forandret; 
men lokaliteten er stadig kendt som 
Store Vildmose. Ørnefennerne dæk-
ker 477 ha af Store Vildmose, og de 
karakteristiske engarealer, som gen-
nemskæres af grøfter og læhegn, er 
i dag fredet med henblik på blandt 
andet at bevare områdets kulturgeo-
gra ske værdi.

Området tiltrækker sjældne fug-
learter som kongeørn, trane og 
storspove. Derudover har en gruppe 
landmænd fra egnen kastet deres 
kærlighed på Ørnefennerne, hvil-
ket er resulteret i, at de har stiftet 
St. Vildmosens Naturafgræsnings-
selskab IVS. Selskabet arbejder for 
samlet strategi for afgræsningen af 
fennerne, bevare den unikke natur 
og åbne området mere op for offent-
ligheden.

- Det er et helt fantastisk område,
og det er synd, at folk inde i Brøn-
derslev har så lidt kendskab til det, 
siger Bo Larsen, der er formand for 
St. Vildmosens Naturgræsningsfæl-
lesskab IVS.

Selskabet blev i sin tid dannet, da 
NaturErhvervstyrelsen luftede planer 

om at sætte hele Store Vildmoseom-
rådet til salg. 18 lokale landmænd, 
som forpagtede jord af styrelsen i 
Ørnefennerne, besluttede sig for i 
fællesskab at byde på jorden, for at 
sikre græsning til deres dyr. Samtidig 
ville de åbne området mere for of-
fentligheden.

- Det hele endte med, at Miljø-
styrelsen købte Store Vildmose - og 
det kunne jo have været enden på 
vores selskab; men vi besluttede 
at fortsætte samarbejdet, og at det 
fremover er selskabet, der byder, når 
græsningen af arealerne i først og 
fremmest Ørnefennerne og til dels 
Ring- og Damfennerne kommer i ud-
bud, fortæller Bo Larsen. 

En DSL-case 
St. Vildmosens Naturafgræsnings-
selskab IVS blev stiftet i foråret 
2015, og nogenlunde samtidig blev 
selskabet en case i Det samfunds-
nyttige landbrug, DSL, som er et 
projekt, Økologisk Landsforening 
gennemfører med bevilling fra Villum 
Fonden.

- Naturgræsningsfællesskabet er
interessant for DSL, fordi de arbejder 
på at skabe et samarbejde med myn-
dighederne om at udvikle den rette 
naturpleje, så afgræsningen kommer 

til at foregå i overensstemmelse med 
den ønskede natur- og landskabsud-
vikling, siger Lone Andreasen, der er 
projektleder i DSL. Hun tilføjer:

- Derudover ser vi også en sam-
fundsnyttig gevinst af, at selskabet 
arbejder for at åbne området mere 
for offentligheden gennem udlæg-
ning af fodstier, opsætning af infor-
mationstavler og på sigt måske også 
via en hjemmeside og en informati-
onsmedarbejder, der kan tage folk 
med på guidede ture i området.

Fem-årige aftaler
Sidste år blev 18 af de 62 fenner i 
Ørnefennerne sat i udbud med virk-
ning fra 1. januar i år. I år er yderlige-
re to fenner i udbud. Forpagtningsaf-
talerne indgås som fem-årige aftaler. 
Naturafgræsningsfællesskabet bød 
sidste år på ca. 130 ha i Ørnefen-
nerne fordelt på de 18 fenner. Natur-
styrelsen valgte at beholde godt 30 
ha selv. Resten - ca. 98 ha fordelt på 
11 fenner - forpagtede Naturafgræs-
ningsfællesskabet. Fristen for bud 
på de to sidste fenner er 7. april i år. 
I 2018 skal forpagtningen for de re-
sterende 337 ha fornys.

- Alle arealer, som drives af sel-
skabet, drives eller omlægges til 
økologisk drift, fortæller Bo Larsen.

- e leste af ejerne i selskabet har haft dyr
på og været knyttet til Ørnefennerne og

tore Vildmose i mange år og gennem lere
generationer. Vi er ikke bare knyttet til området. Vi har 
også opbygget kendskab til og faglig forståelse for de sær-
lige udfordringer, der knytter sig til afgræsningen i tore 
Vildmose. 

AKTUELT

477 ha enge organiseret i en fen-
nestruktur er i dag et sjældent 

-

fredet i 2000, så strukturen 

”Det er synd, at folk i Brønderslev 
har så lidt kendskab til området”

SAMFUNDSNYTTE 
TEKST OG FOTO:  IRENE BRANDT

St. Vildmosens Natur-
afgræsningsselskab IVS 
bidrager med:

 en fortsat og stabil natur-
pleje i Ørnefennerne

 at bevare og skabe lokale 
arbejdspladser

 at fortsætte synergien mel-
lem naturpleje og dyrevel-
færd

 at bevare et stykke kultur-
historie, som giver mening, 
og som sætter historien om 
mosen i perspektiv

 at levere og sikre lokal 
forankring

 at bevare og udbygge spe-
ci kke kompetencer opbyg-
get gennem mange år

St. Vildmosens Natur-
afgræsningsselskab IVS 
ønsker at:

 skabe lettere og bedre 
adgang for offentligheden 
til området

 etablere et udkigstårn
 opsætte formidlingstavler
 etablere adgang i et 
omfang, der ikke forstyrrer 
områdets fugleliv

 lave it-bårne informations-
standere

 formidle om historien og 
naturen knyttet til afgræs-
ningen

 formidle om bønder og dyr, 
racer og driftsform

 udvikle et særligt produkt-
brand for eksempelvis 
kød og honning fra Store 
Vildmose

 en person kan tilknyttes 
som natur- og kulturfor-
midler

“
Travlt jordfordelingsår

JORDFORDELING: I 2016 er der 
afsluttet 20 jordfordelinger, og 
417 ejendomme har været invol-
veret med omlægning af arealer 
med køb eller salg i jordforde-
lingerne. I alt har ca. 2.800 ha 
skiftet ejer via de 20 jordforde-
lingskendelser.  
Hovedparten af jordfordelin-
gerne er gennemført for at sikre 
etablering af vådområder, som 
etableres for at fjerne kvælstof 
fra havmiljøet. Det er en stor 
miljøopgave i disse år, og den 
enkeltopgave, der kaster mest 
jordfordelingsaktivitet af sig.
Mest usædvanlig blandt de 20 
jordfordelinger er en jordfordeling 
med 25 ejendomme, hvor der 
på landmændenes eget initiativ 
- og for egen regning - er skiftet
ejerskab på næsten 200 ha i
marsken i Ballum i Sønderjyl-
land. Jordfordelinger af denne
type - med det formål at forbedre
arronderingen af ejendommene.
Fra 2017 bliver det igen muligt at
gennemføre arronderingsjordfor-
delinger med offentlig nansie-
ring. Som led i regeringens Na-
turpakke, kan der i tilknytning til
vådområde- og lavbundsprojek-
tjordfordelingerne gennemføres
arronderingsjordfordelinger. Det
er håbet, at arronderingsjordfor-
delingerne skal skabe synergi til
vådområde- og lavbundsprojek-
terne, så der både skabes bedre
driftsmuligheder for de involve-
rede landbrugsejendomme og
samtidig sættes gang i vådom-
råde- og lavbundsprojekterne.

Virtuelle husdyr
I denne og næste uge kan 
københavnerne og århusianerne 
se køerne græsse på marken og 
høre de tilfredse grynt fra økologi-
ske grise. Det er Friland Økologi, 
der på Københavns Hovedbane-
gård eller Aarhus Hovedbanegård 
giver byboerne mulighed for at 
se, høre, dufte og føle, hvordan 
livet ser ud for økologiske grise 
og køer.
Det sker via såkaldte virtual rea-
lity-briller, der skaber illusionen 
om at være på en kløvermark 
sammen med de økologiske køer 
eller gå blandt grisehytter og 
opleve, hvordan søerne passer 
deres pattegrise – selv om man 
Ud over udstillingen ved hovedba-
negårdene i Aarhus og Køben-
havn vil der også blive opsat 
skilte på busskure samt vist 
annoncer og lm i online-medier. 
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Dette er godt i tråd med, at Natur-
styrelsen har vedtaget, at økologiske 
bedrifter har fortrinsret til at forpagte 
arealerne i Ørnefennerne.

- Selskabet kan sikre en ensartet 
forvaltning af området, og fordi vi alle 
er her fra området, har vi gode mu-
ligheder for at øge samarbejdet med 
lokalsamfundet, siger Bo Larsen og 
tilføjer:

- De este af ejerne i selskabet 
har haft dyr på og været knyttet til 
Ørnefennerne og Store Vildmose i 
mange år og gennem ere generatio-
ner. Vi er ikke bare knyttet til områ-
det. Vi har også opbygget kendskab 
til og faglig forståelse for de særlige 
udfordringer, der knytter sig til af-
græsningen i Store Vildmose. 

Bo Larsen forventer, at disse kom-
petencer vil komme både området, 
naturen samt gamle og nye afgræs-
sere i området til gode i takt med, at 
St. Vildmosens Naturgræsningsfæl-
lesskab overtager forpagtningen af 
Ørnefennerne.

Plejeplan
Ørnefennerne er en del af Natu-
ra2000; men Naturstyrelsen har 
ikke kortlagt eller beskrevet naturtil-
standen i området i detaljer. Denne 
opgave er til gengæld blevet løst tak-
ket være DSL, som har  hyret Lisbeth 
Nielsen og Anna Bodil Hald fra Natur 
& Landbrug Aps til at lave en samlet 
udviklingsplan i forbindelse med na-
turpleje i Ørnefennerne. Planen har 
fået input om økonomi fra Økologisk 
Landsforening. Desuden har Rune 
Sø Neergaard fra Amphi Consult bi-
draget med info om fuglearterne. 
St. Vildmosens Naturafgræsnings-
selskab IVS vil følge anbefalingerne 
i rapporten på de arealer, de forpag-
ter.

Rapporten er i skrivende stund 
endnu ikke offentliggjort; men Natur 
& Landbrug kommer med anbefa-
linger til naturplejen på arealerne, 
som tager særlige hensyn til fugle - 
hvoraf en del arter er sjældne. Des-
uden kan der stiles mod at fremme 
grundlaget for sommerfugle - måske 
endda den sjældne sommerfugl, He-
depletvinge, som ikke er set de se-
nere år, men som forhåbentlig stadig 
eksisterer i Vildmoseområdet. Her 
kan der arbejdes med at fremme vil-
de fourageringsplanter for de voksne 
sommerfugle. Der er også forslag i 

rapporten til, hvordan man både kan 
tilgodese offentlighedens store inte-
resse for stedets kongeørnepar og 
samtidig beskytte kongeørnene mod 
forstyrrelser.

For at sikre en humusbevarende 
drift af engene, som det er foreskre-
vet i fredningen, anbefaler Lisbeth 
Nielsen holistisk afgræsning på fen-
nerne, og at afvandingen løbende til-
passes behov for at modvirke en høj 
tørveomsætning.

Vildmosekød
Lisbeth Nielsen har også vurderet 
mulighederne for at markedsføre kø-
det fra de græssende kreaturer som 
’Vildmosekød’.

”Hvis det skal være attraktivt for 
landmandsgruppen at starte afsæt-
ning af et lokalt specialprodukt, kræ-
ver det imidlertid en længerevarende 
kontrakt for brug af Ørnefennerne. 
Det forventes at være en fordel for 
både lodsejer og landmænd, at så-
dan en afsætning etableres,” skriver 
Lisbeth Nielsen i rapporten.

Herom siger Bo Larsen:
- Vi håber i naturgræsningsfæl-

lesskabet, at Naturstyrelsens lokale 
skovdistrikt, som står for driften af 
Store Vildmose, vil tage et møde 
med os og DSL, hvor vi kan præsen-
tere dem for de forslag, vi har til at 
udvikle naturplejen i Ørnefennerne. 
Man kan ikke afgrænse naturpleje-
indsatsen til de måneder, dyrene er 
på græs. Vi har også ansvaret for 

dyrenes velfærd i vintermånederne. 
Og foder og opstaldning i disse må-
neder skal betales. Derfor er det 
utroligt vigtigt, at vi får synliggjort, 
at naturpleje er en samfundsopga-
ve. Det vil give goodwill til de land-
mænd, der løfter denne opgave. Og 
de vil få øget opmærksomhed om-
kring de produkter, de afsætter fra 
naturplejen. På denne måde kan 
man sikre, at de landmænd, der 

lægger dyr til plejen, får deres ud-
gifter dækket.

Efter en kort pause tilføjer Bo 
Larsen:

- Vi kan med andre ord - hvis vi 
blot bruger vores sunde fornuft - få 
både lokalt kød og mere natur, uden 
at det koster mere; men det kræver, 
at myndighederne og landmænde-
ne kan nde ud af at tale sammen.

Bo Larsen er formand for St. Vildmosens Naturafgræsningsselskab IVS, der i alt består af 18 landmænd fra Nordjylland.

Store Vildmose - Ørnefennerne

 Miljøstyrelsen overtog Ørnefennerne, Ringfennerne og Damfenner-
ne 1. januar 2016 med det formål at reetablere højmosen. Forvalt-
ningen af arealerne er lagt i hænderne på Naturstyrelsens lokale 
Skovdistrikt.

 Arealet er opdelt i 62 mindre engstykker (fenner), som er afgrænset 
af læhegn og dræningsgrøfter. 

 Fennerne er af varierende størrelse fra 2 ha - 13 ha
 Ørnefennerne blev fredet i 2000. Fredningen skal sikre fennestruk-
turen som et kulturgeogra sk eksempel på den første kultivering og 
landbrugsmæssige udnyttelse af mosen.

 Arealerne afgræsses primært af kreaturer og heste samt får.
 Vildmosetilsynet står for det daglige tilsyn med de græssende dyr 
på Ørnefennerne. Derudover står Vildmosetilsynet for fjernelse af 
uønsket opvækst, og vedligeholdelse af læhegn, grøfter og veje.

Kom og hør hvordan økonomistyring og
forretningsplaner er et værdifuldt redskab til 
udvikling af dit landbrug eller din virksomhed
Møderne henvender sig til dig med en økologisk produktion, og som har 
interesse i at bruge økonomistyring eller forretningsplaner i dagligdagen 

Økonomistyring med mening og som fundament for virksomhedsudvikling
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