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Projektet 
‘Ved at indsamle erfaringer fra dem, der allerede samarbejder om at gøre en forskel for naturen og 
formidle deres viden bredt, vil projektet inspirere flere til at samarbejde om mere og bedre natur’ 

Afgræsning 
dyreholder ∼ nabo ∼ kommune 

Naturpleje 
kommune ∼ borgere ∼ forening 

Græsningslaug 
dyreholder ∼ borgere ∼ lodsejer 

 

Naturpleje 
kommune ∼ lodsejere ∼ borgere 

 

Registrering af arter 
borgere ∼ forening ∼ kommune 

 

Naturpleje 
borgere ∼ forening ∼ kommune 

Naturpleje 
forening ∼ landmænd ∼ borgere 

Afgræsning 
dyreholder ∼ kommune ∼ lodsejer 

 

Afgræsning 
kommune ∼ lodsejer 

 

Afgræsning 
lodsejere ∼ forening ∼ kommune 

 

Interviews med parterne i 10 natursamarbejder 



Projektet 
‘Ved at indsamle erfaringer fra dem, der allerede samarbejder om at gøre en stor forskel for naturen 
og formidle deres viden bredt, vil projektet inspirere endnu flere til at samarbejde om mere og 
bedre natur’ 

I alle samarbejder har landmænd en nøglerolle 
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Eksempler på cases 
‘Ved at indsamle erfaringer fra dem, der allerede samarbejder om at gøre en stor forskel for naturen 
og formidle deres viden bredt, vil projektet inspirere endnu flere til at samarbejde om mere og 
bedre natur’ 
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I alle samarbejder har landmænd en nøglerolle 
                      Læs mere dybdegående i inspirationskataloget! 



Endrup Blomstrende Enge  
Problemstilling: 
Enge i ådal i Natura 2000 
område øst for Esbjerg. 
Tilgroning med pil og rødel. 
Kommunen holder lysåbent, 
men mangler dyreholdere. 

Samarbejdsløsningen: 
Lokal nyopstartet dyreholder 
plejer arealet med lille flok 
kødkvæg. Samarbejder fra 2018 
med lokale lodsejere og byen 
om pleje af større areal.  
 
 



Tannisbugt Naturpleje og -Vandløbsforening 

Problemstilling: 
En flok borgere var kede af 
ringe tilstand i Tvedsted Å. 
Tilgroede brinker og vandløb 
trods grødeskæring. Årlig 
udsætning af fiskeyngel.   

Samarbejdsløsningen: 
Ny forening af borgere 
samarbejder med lodsejere og 
dyreholdere om 
vandløbsrestaurering og pleje af 
brinker.  
 
 



Læsø Natura 2000 Lodsejerforening 

Problemstilling: 
Manglende afgræsning truer 
1.700 ha enestående 
strandeng og hede. I løbet af 
1900-tallet tilgroning.  

Samarbejdsløsningen: 
EU Life projekt for pleje af 
arealerne. Som del af 
projektet etablering af 
lodsejerforening. Nu 300+ 
lodsejermedlemmer.  
 
 



Samarbejde, naturligvis 

Det fælles bedste Den personlige motivation Åbenhed og dialog 
	
Parterne skal være enige om fælles 
mål og visioner for samarbejdet 

 
Parterne skal være klar over deres 
personlige motivation for at indgå i 
samarbejdet.  

 
Parterne skal være åbne omkring 
deres personlige motivationer og 
forventninger 



Materialer 


