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”Det skyldes at naturen generelt har for lidt plads, at den indeholder for mange 
næringsstoffer og for lidt vand, og at naturarealerne er opsplittede og under 
tilgroning” 

”det omfattende ophør af ekstensiv drift”

2022 ?   
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DCE Rapport 2012
Analyse af behovet for græsning og høslæt på beskyttede naturarealer

Analyse af behovet for græsning og høslæt på beskyttede naturarealer

Et plejekrævende naturareal på 342.000 ha plus 
tilgrænsende ekstensive græsarealer til i alt 
ca. 426.000 ha

Der er behov for græsning på ca. 251.000 ha og  
høslæt på ca. 275.000 ha

Fersk eng og mose udgør ca. 210.000 ha plus 
tilgrænsende græsarealer til i alt ca. 260.000 ha

Ca. halvdelen af dette areal havde i 2012 et behov 
for pleje 
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Ådalene bugner af velegnede græs- og naturarealer til biomassehøst   

- Det er for bøvlet, så græsning og høslæt 
er stort set opgivet

- Der er natur, men typisk i ringe tilstand 

- Arealerne bliver i bedste fald slået af 1 gang årligt

- Høj produktivitet = mange næringsstoffer

- Stort potentiale for mere og bedre natur
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LIFE IP Landmanden som naturforvalter

Maskinel høst af biomasse

Strategien er

- At demonstrere skånsom høst af biomasse på græs- og naturarealer på blød bund

- At opnå lave høst- og transportomkostninger, så det kan bidrage til at gøre plejen af disse områder til en 
forretning for landmænd, entreprenører og biogasanlæg
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Høstarealer 2021 Nørreåen

/ Naturstyrelsen / Titel på præsentation6

Høststrategi

- 1 årligt slæt i august

- Højt indhold af tørstof
- Stadig meget grønt i biomassen
- Bedste økonomi



LIFE IP Natureman

Høst af næringsstoffer per ha i Nørreådalen 2018 - 2021
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Forskellig respons på fraførsel af næringsstoffer

/8

0

20

40

60

80

100

2018 2019 2020 2021

Øko arealer i Nørreådalen 

kg N/ha kg P/ha

0

20

40

60

80

100

2019 2020 2021

Øko arealer ved Øster  
Bjerregrav 

kg N/ha kg P/ha



Status for forretningen
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Food & Bio Cluster 
Denmark

Gunnar Mikkelsen

HØSTTEK, Projektet
Støttet af Åge V.  Jensen Naturfond



AGENDA

1. Hvad når vi med HØSTTEK

2. Formål

3. Tankerne bag projektet

4. Holdet der løser opgaven

5. De største udfordringer

6. Spørgsmål
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Hvad når vi med HØSTTEK

1. En professionel høstmaskine til vandmættet jord

2. En byggeplade lavet ud fra græsfibre.

3. En bæredygtig byggeplade lavet med formaldehydfri lim??

4. Testet enggræs som ressource for protein fremstilling.

5. Forskelligt fiber gymnastik der gør fiberen egnet som 
ressource.

6. Løsning af logistik problemet.
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Formål
Professionel høst teknologi til lavbundsjorde og udnyttelse af 
den grønne biomasse til cirkulære produkter.  (HØSTTEK)

Formålet med projektet er at udvikle en ny drifts gren for landbruget. Græs fra 
lavbundsjorde som ressource for bæredygtige byggeplader og til protein 
fremstilling, samt sikre hele værdikæden fra mark til kunde.

Midlet er at udvikle en professionel høstmaskine til vandmættede jorde og sikre 
anvendelse af ressourcen.  

Projektet bidrager med løsninger til nogle af de store udfordringer 
landbruget har i forhold til klima, miljø og biodiversitet.
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Tankerne bag projektet

Naturstyrelsen NATUREMAN

En professionel høstmaskine.

Anvendelse af bioresursen ( højværdi produkter).

Løsning på logistik problemet.

Klima og miljø ved landbrugsproduktion.
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Holdet der løser opgaven

Naturstyrelsen, NATUREMAN
Curru-Tek
Kronospan
BiomassProtein
Eiler Chr. Knudsen
Advanced Substrat Technology (AST)
Jena Trading
ConTerra
Ålborg Universitet
Københavns Universitet
Food &Bio Cluster Denmark 
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De største udfordringer

Gøre enggræs til en forretning for landmanden

Skabe en højværdi ressource ud fra biomassen

Formaldehyd fri lim til byggebranchen. 
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Tak for opmærksomheden

Gunnar Mikkelsen, Food & Bio Cluster Denmark
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