
 

 
 
 
 

Kommuner og Natura 2000-områder omfattet af projektet 



MULTIFUNKTIONEL JORDFORDELING VED 
GLENSTRUP SØ OG ØSTERKÆR BÆK 

 

 
Ved Glenstrup Sø og Østerkær Bæk i Mariagerfjord Kommune blev det 4. 
demonstrationsprojekt i Realdania-initiativet, Collective Impact, gennemført i 
perioden 2019-2022 i tæt samarbejde med LIFE IP Natureman 

Projektet handlede om at vise, hvor langt vi kan komme i forhold til at optimere vores anvendelse af 
landskaber når vi tager udgangspunkt i et konkret landskab og tænker multifunktionelt. Der er store 
potentialer og synergier i forhold til traditionel sektortilgang i kommuner og stat, når vi netop tænker på 
tværs. Når resultatet skal være bedre forhold for natur og biodiversitet, vandmiljø, klima, 
landdistriktsudvikling, rekreative interesser, samt landbrugets økonomi, hedder værktøjet multifunktionel 
jordfordeling. 

Nye tilgange til borgerinddragelse og samskabelse af fremtidens landskab har også været prøvet af og 
undersøgt. 

Der er med projektet bl.a. sket genopretning af naturlig hydrologi, udtag af omdriftsjord til naturformål, 
etableret og forbedret afgræsning, til gunst for arter og naturtyper på Natura 2000-områdernes (N30 og 
N223) udpegningsgrundlag. 

Projektet er komplementært til LIFE IP Natureman, og er finansieret af Realdania og LIFE IP Natureman. 

Se mere her: https://life-natureman.dk 
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Helhedsprojekt Halkær Ådal 
Halkær Ådal starter som Herreds- 
bækken sydvest for Aars og udmunder 
i Halkær Bredning i Limfjorden. 
Der har i flere år været problemer med hyppige 
oversvømmelser i ådalen. Vesthimmerlands 
Kommune har derfor ønsket et helhedsprojekt, 
hvor der samtidigt foretages naturgenopretning, 
håndteres øgede vandmængder, tilbageholdes 
CO2 og kvælstof samt sikres bedre offentlig 
adgang til at opleve ådalen. 

NATUREMAN har muliggjort, at vi er et af to 
pilotprojekter Helhedsprojekter i Ådale 
finansieret af Miljøstyrelsen. Desuden har det 
været muligt at få foretaget forundersøgelser af 
et vådområde-projekt og et lavbundsprojekt 
støttet af NATUREMAN. 

Forundersøgelserne har resulteret i, at vi nu har et 
betinget tilsagn om Multifunktionel Jordfordeling, 
og vi har netop støttet af NATUREMAN søgt om 
realisering af et samlet lavbundsprojekt på 512 ha, 
hvor Halkær Å genslynges, og mange dræn og 
grøfter lukkes helt eller delvist. 

 

 
 

Se mere her: https://life-natureman.dk 
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Regional landskabsstrategi i Nørreådalen 
 

Nørreåen strækker sig fra Viborg gennem Favrskov til Randers. Den del der ligger i 
Viborg Kommune er Natura 2000-område. Vandmængderne i ådalen stiger, og de 
tre kommuner har behov for at koordinere deres areal- og vandforvaltning. 

Derfor har de indgået et samarbejde med Københavns Universitet om at udarbejde en 
landskabsstrategi for hele Nørreådalen, baseret på ønsker og behov hos lodsejere og andre 
beboere, sammenholdt med de mange udfordringer forvaltningen af ådale giver. NATUREMAN har 
støttet gennemførelsen af en omfattende interview-undersøgelse af ådalens lodsejere og beboeres 
viden om og ønsker til den fremtidige forvaltning. Undersøgelsen dannede baggrund for det videre 
arbejde, der i 2021 resulterede i en regional landskabsstrategi for hele Nørreådalen. I strategien 
indgår en vision, generelle og konkrete målsætninger, og en liste over prioriterede projekter. 
Undersøgelsen er også brugt som baggrund for at søge om Multifunktionel Jordfordeling i området 
omkring Ørum. Der er givet tilsagn til projektet. 

 
 
 

Se mere her: 

https://life-natureman.dk 
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Multifunktionel jordfordeling i Skalsådalen 
 

 
Efter en omfattende lokal inddragelse er "Sdr. Onsild Enge" nu kernen i en 
Multifunktionel jordfordeling (MUFJO), hvor målet er at skabe bedre vilkår for 
natur, klima, vandmiljø og rekreative interesser samt forbedre 
landbrugsbedrifternes arrondering. 

LIFE IP Natureman del-projektet i Skalsådalen ved Sønder Onsild Enge har som mål at fremme værdifuld 
natur, reducere klimabelastningen fra dyrkning af lavbundsarealer, beskytte vandmiljøet og forbedre 
oplevelsesmulighederne i ådalen. Dette gøres til glæde for lokalområdet og friluftsfolket samt for at styrke 
mulighederne for naturpleje som driftsform i ådalen. 

Med LIFE IP Natureman midler er der, gennem inddragelse af lodsejere og borgere i lokalområdet, skabt 
grundlag for en ansøgning om at gennemføre en Multifunktionel jordfordeling (MUFJO). Landbrugsstyrelsen 
har givet endelig samtykke primo 2022. 

Der arbejdes p.t. med flere klima-
lavbundsprojekter, etablering af 
sammenhængende naturområder, forbedret 
naturpleje og BNBO-grundvandsbeskyttelse. 
Lokalbefolkningen er også aktivt inddraget i 
planlægningen af nye stier og rekreative 
faciliteter. 

 
Se mere her: https://life-natureman.dk 
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Kielstrup Sø 
 

 
Kielstrup Sø er et Natura 2000-område beliggende på nordsiden af Mariager Fjord. 
Udover selve søen omfatter området de omgivende våde enge, skovnatur, 
overdrev og kalkrige rigkær og kildevæld. Flere af naturtyperne er truet af 
tilgroning, udtørring og fragmentering. 

Derfor er der med støtte fra NATUREMAN og komplementære projekter gennemført flere aktiviteter, der 
understøtter en bedre hydrologi, bedre afgræsning og sammenbinding af de små forekomster af naturtyper, 
alt sammen i tæt dialog med lodsejerne. På billedet ses Karls Møllebæk, et af tilløbene til søen, efter de 
nederste 300m er genslynget. Der er også lukket grøfter, ændret hegnslinjer og etableret overgange over 
grøfter, så afgræsningen bliver mere sammenhængende. En af lodsejerne har i 2020 fået tilskud fra 
sammenbindingsordningen, således at ca. 10ha landbrugsjord nu er taget permanent ud af omdrift, og 
medvirker til at sammenbinde små forekomster af sjældne og sårbare naturtyper. 

En af de store lodsejere ønsker større sammenhængende græsning på deres arealer, men er udfordret af at 
det er svært at kombinere skovgræsning og afgræsning af åbne arealer med de nuværende tilskudsregler. 
Projektet arbejder for at denne problemstilling løses, hvilket også vil være til gavn for udbredelsen af 
helårsgræsning. 

 
 
 
 

Se mere her: https://life-natureman.dk 
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Kilder, rigkær og lavbund 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    St. Blåkilde Villestrup (foto: Claus Hallingdal Bloch) 
 

Indsatserne i NATUREMAN fokuserer på rigkær og kildevæld. I området ved 
Blåkilde (Danmarks største bassinkilde) og den øvre Villestrup Ådal ligger det 
næringsfattige grundvand under kalken med stort trykpotentiale. 

Potentialet ses tydeligt når man bevæger sig rundt i området. Hvor der er sprækker i undergrunden kommer 
vandet op til terræn. Gennem tiden er der gjort store anstrengelser for at tøjle vandet gennem omfattende 
dræning og udgrøftning, med tab af bl.a. rigkærsvegetation til følge. I et forsøg på at vende denne udvikling 
er der med udgangspunkt i NATUREMAN-arbejdet opstartet et lavbundsprojekt på 420 ha, der kan medvirke 
til at genskabe den naturlige hydrologi i området. 

Gennem NATUREMAN har det også været muligt at få lavet en omfattende oprydning i området, som 
forberedelse til en forbedret afgræsning. Større arealer indhegnes for at give mulighed for ekstensiv 
afgræsning, og gerne helårsgræsning på sigt. Afgræsningen har som mål at standse tilgroningen i området og 
forbedre forholdene for de værdifulde naturtyper. 

En mindre bestand af afbidt høgeskæg søges bevaret og udvidet med en målrettet plejeindsats. 
 
 
 
 

Se mere her: https://life-natureman.dk 
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Helårsgræsning ved Højris Mølle 
 

 
Rebild og Vesthimmerlands kommuner ønsker i samarbejde med Danmarks 
Naturfond, DN Rebild, DN Vesthimmerland samt lodsejere, at demonstrerer 
helårsgræsning med heste og kvæg ved Højris Mølle. 

Naturplejeprojektet på ca. 90ha er beliggende i Sønderup Ådal ved Højris Mølle. Formålet med 
naturplejeprojektet er at demonstrere helårsgræsning og dermed pleje sjældne naturtyper som rigkær, 
kildevæld, overdrev og egekrat inden for det samme hegn. Der vil være tale om ganske få dyr, da de skal 
kunne finde føde hele året. Da det planlagte projekt går på tværs af kommunegrænsen (Sønderup Å) og på 
tværs af kommunevejen Højrisvej er det nødvendigt at etablere færiste i vejen for at kunne indhegne de ca. 
90 ha samlet. LIFE IP Natureman har bevilget penge til rydning af hegnslinje, opsætning af hegn, led, låger og 
ikke mindst de fire færiste, der skal til for at holde dyrene inde i området. 

Der går flere vandreruter gennem området disse vil fortsat være tilgængelige for publikum efter etablering 
af projektet, da der vil være adgang til området via låger og led. Der er i øvrigt et ønske om at etablere 
kreaturbroer over åen som erstatning for de efterhånden udtjente gangbroer der findes på stedet. 

 
 
 
 
 

Se mere her: https://life-natureman.dk 
 
 
 
 

https://life-natureman.dk/


Helårsgræsning ved Rise 
 

Naturstyrelsen opkøbte i 2019 et naturområde på 168 ha i sammenhæng med det 
statslige naturområde Skinbjerglund nord for Rold skov. Det sammenhængende 
naturområde på 225 ha omlægges til natur med helårsgræsning af heste og kvæg. 

110 ha af området ligger indenfor Natura 2000-område 18 og indeholder bl.a. 2,5 ha rigkær, 13, 5 ha surt 
overdrev, 18 ha engarealer og 20 ha med skovhabitat-natur. Der skal gå græssende dyr i hele området på 
tværs af den urørte skov og de åbne landskaber. Samtidigt skal adgangsforholdene til området forbedres, så 
besøgende kan nyde de storslåede udsigter over Lindenborg Ådal. 

 
 
 
 
 

Se mere her: https://life-natureman.dk 
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Naturgenopretning ved Stubberupvad 
 

Naturstyrelsen opkøbte i 2020 et område på 30 ha som bl.a omfatter det helt 
unikke rigkær/kilde område Stubberupvad. Omdriftsarealerne på skrænten ned 
mod rigkæret er nu ved at blive omdannet til overdrev med ekstensiv 
helårsgræsning. 

 
 

Stubberupvad er en hel unik naturlokalitet med en 
lang række meget sjældne arter af insekter, mosser 
og karplanter. For at beskytte området mod 
påvirkning af næringsstoffer tages landbrugsjorden 
på skrænten ud af omdrift. Omkring halvdelen af 
omdriftsarealerne blev umiddelbart efter købet 
omlagt til permanent græs. På de resterende arealer 
viste undersøgelser, at indholdet af fosfor i jorden 
var for højt til at der kan udvikles et artsrigt 
overdrev. Naturstyrelsen har derfor valgt at der skal 
ske høslæt på arealet indtil fosforniveauet er faldet 
til et passende niveau. 

 
 

Se mere her: https://life-natureman.dk 
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Sammenhængende arealer i Natura 2000 
 

 
I perioden 2018-2021 gav Miljøstyrelsen tilskud til at skabe større 
sammenhængende natur-arealer i og i tilknytning til Natura 2000 områder. 
Ordningen har sikret permanent udtagning af næsten 900ha indenfor NATUREMAN 

Ordningen skal sikre sammenbinding af sårbare naturarealer og beskyttelse mod randeffekter i Natura 2000- 
områder gennem permanent ekstensivering af arealdriften omkring de særligt udpegede habitatnaturtyper: 
Rigkær, Kildevæld og Overdrev på kalkholdig og sur bund. Arealer omkring disse naturtyper tages ud af drift, 
og der tinglyses en deklaration der permanent reserverer arealerne til naturformål, mod udbetaling af en 
engangs-erstatning. 

Ved hjælp af listeordningen, hvor landmand eller skovbruger har mulighed for at få tilskud til rådgivning og 
hjælp til udarbejdning af ansøgninger fra konsulenter via LIFE Natureman, er hovedparten af de tilskud der 
er givet i perioden givet til arealer der er beliggende indenfor de 11 Natura 2000-områder, hvor LIFE IP 
Natureman laver indsatser. 

 
 
 
 

Se mere her: https://life-natureman.dk 
 
 
 
 

 
 

Oversigt over antal tilsagn og antal ha, i hele DK og 
indenfor NATUREMAN- områderne, i 2018-2021 

 

https://life-natureman.dk/


Afsætning af kød fra naturpleje 
 

Naturkød er kød fra helårsgræssende dyr i naturbeskyttede områder. For at gøre 
naturpleje til en rentabel driftsgren er det nødvendigt at udvikle koncepter for 
produkterne, der afspejler kvaliteten og giver en højere pris. 

Græs er det naturlige foder til kvæg, hvilket giver høj dyrevelfærd og sundere fedtsyreprofil i kødet. De 
mangeartede vilde urter og planter, som dyrene spiser, giver kødet en helt fantastisk smag. Derudover har 
naturkød den fordel, at kødet i produktionen har været med til at binde CO2 i jorden. Naturkød er derfor 
mere klimavenligt end andre typer oksekød. Derudover er der en høj dyrevelfærd forbundet med naturkød. 

NATUREMAN arbejder med afsætning af naturkød, i forlængelse af VELUX- projektet ”Naturen – en rentabel 
del af landbruget”, og i samarbejde med kommercielle samarbejdspartnere, for at understøtte salget af 
naturkød til en merpris. Afregningen til landmanden kan variere efter sæson og efterspørgsel, men for det 
konventionelle koncept ”Nordjysk Naturkød”, har tillægget i en længere periode været ca. 3 kr/kg. Der 
arbejdes både med et økologisk og et konventionelt koncept, begge med høje krav til dyrevelfærd. 

 
 
 
 

Se mere her: https://life-natureman.dk 
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Dyrevelfærd – Afprøvning af velfærdsprotokol 
 

I samarbejde med Innovationscenter for Økologisk Landbrug afprøver vi en 
velfærdsprotokol, der skal beskrive dyrevelfærd for udegående kvæg, der 
afgræsser naturarealer. 

 
 

Formålet med velfærdsprotokollen er at bidrage til at sikre kvægets trivsel under ændrede rammer og vilkår, 
hvor målsætningen i højere grad er at anvende naturnær helårsgræsning. Velfærdsprotokollen skal kunne 
anvendes som et dialog-baseret værktøj i aktive naturplejesituationer. Den skal være med til at sikre 
fremtidig naturafgræsning på et bæredygtigt grundlag, der bidrager til at gøre naturpleje til en rentabel 
driftsgren for landbruget – et af hovedformålene med NATUREMAN. 

I samarbejde med kommunerne er velfærdsprotokollen afprøvet hos 9 dyreholdere, der afgræsser 
naturarealer. Værktøjet er præsenteret ved åbent møde i kødudvalget arrangeret af Økologisk 
Landsforening i juni 2021. Her deltog bl.a. landbrugskonsulenter og repræsentanter fra Natureman. 
Værktøjet er også præsenteret ved AMU Naturforvalter kursus i september 2021. Det forventes desuden at 
blive en del af projektets aktiviteter om anvendelse af drone/GPS til naturpleje. 

 
 

Se mere her: https://life-natureman.dk 
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Ny teknologi i husdyrholdet 
 

11 landmænd/dyreholdere deltager i 2 års forsøg med brug af droner og GPS i tilsyn 
med dyr i naturpleje. Deltagerne har dyr Natura 2000-områder i Aalborg, Rebild, 
Mariagerfjord, Vesthimmerland, Jammerbugt og Randers Kommuner samt i 
Naturstyrelsen Himmerland. 

LIFE IP NATUREMAN samarbejder med AMU Nordjylland om at uddanne landmænd i brugen af droner og 
udvikle nye veje til at bruge dronen i tilsynet med dyr i naturpleje. 2 års forsøget blev skudt i gang med en 
temadag på AMU Nordjylland, hvor der deltog 50 interesserede – heriblandt partnere i projektet fra Aage V. 
Jensens Naturfond. Fødevarestyrelsen deltog også med veterinærer og en jurist. Tilsyn med dyr i naturpleje 
er et hot emne. I arbejdsgruppen har vi fokus på, at mange er interesserede i vores arbejde. Derfor afholder 
vi løbende erfa- og temadage, hvor en bred skare af interesserede deler viden og erfaringer om alt indenfor 
dyrevelfærd, tilsyn og naturpleje. Vi har stort fokus på at indhente data (dokumentation) fra deltagerne i 
forsøget, som kan være med til at vise nye veje til at gøre tilsynet nemmere og mere effektivt både for 
dyreholderen selv – men også overfor offentligheden. Arbejdsgruppen leverer en rapport om dette, som vi 
forventer vil blive offentliggjort i 2024. Herefter er der stadig tid tilbage i projektet til at igangsætte flere 
initiativer med brugen af tekniske hjælpemidler til flere landmænd i NATUREMAN. 

Vil du vide mere om vores arbejde, så kontakt tovholder Marianne Fisker mkf@jammerbugt.dk 
 
 

Læs mere her: https://life-natureman.dk/aktiviteter/ny-teknologi-i-husdyrholdet/ 
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Høslæt på en ny måde 
 

 
Ådalene med de frodige enge mangler ekstensiv drift. Høslæt kan være et effektivt 
middel i naturplejen, når det drejer sig om at fjerne biomasse. I Natureman 
arbejder vi for at gøre biomassehøst til en ny driftsgren for landmanden. 

Den teknologiske udvikling i landbruget går i retning af at udvikle supereffektive maskiner, som 
typisk er tunge. I Natureman har vi brug for lette effektive maskiner og redskaber. De kan skånsomt 
høste og bjærge enggræs uden at ødelægge den bløde fugtige tørv. Natureman støtter en 
maskinudvikling, hvor fokus er rettet mod specialmaskiner, som kan færdes på den bløde bund. De 
kan effektivt lave en biomasse i en kvalitet egnet til biogasproduktion eller andre 
produktionsformål. Det er i et væsentligt omfang lykkes at nedbringe omkostninger til høst. Med 
prisstigninger i sigte for biomasse, begynder målet om en ny driftsgren i landbruget at nærme sig. 

https://life-natureman.dk 
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Særlig artspleje for Bakkegøgeurt og Fruesko 
 

 
Rebild Kommune har gennemført et rydningsprojekt på vigtige kalkoverdrev ved 
Skindbjerg i foråret 2019. Rydningen er lavet som en del af LIFE IP Natureman 
aktiviteter for særligt plejekrævende arter. 
Overdrevene, som er ryddet, er voksested for orkideerne Bakkegøgeurt og Fruesko. Derudover findes arter 
som f.eks. smalbladet klokke, blodstillende bibernelle, bakke-soløje, vild hør, bakke-star, afbidt høgeskæg og 
tidligere også bakke-fnokurt, som desværre er forsvundet. Disse er alle lyskrævende arter, som gradvist vil 
forsvinde, hvis arealet ikke holdes åbent. Ved rydningen er der primært ryddet slåen og roser samt enkelte 
træer på overdrevet med Bakkegøgeurt. På den anden side af slugten, er der lavet udtynding af en sitka- 
beplantningen. Dette er gjort for at give mere lys til orkideen Fruesko, som vokser her. Arealet er hegnet og 
afgræsses af Black Angus kvæg, der både har adgang til overdrevene i Skindbjergslugten og engene i en del 
af Lindenborg Ådal. Det er vores håb, at dyrene efter rydningen kan holde den værste opvæksten af slåen, 
roser og træer ned, så overdrevene holdes lysåbne til gavn for de karakteristiske planter og dyr der lever der. 
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Særlig artspleje for Gul stenbræk 
 

Gul stenbræk er senest i 2019 registret på kun 10 kendte lokaliteter i Danmark. Den 
vokser i moslaget i lysåbne væld og vældmoser. I NATUREMAN er der særlig fokus 
på denne art og et behov for bedre information til ejerne af arealerne hvor planten 
vokser. 

Viborg Kommune har derfor, som led i NATUREMAN OG i samarbejde med SEGES, fået udarbejdet en 
fokusplan for to områder, hvor arten forekommer. Erfaringen er, at når kommunen mødes fysisk med 
lodsejerne i området, sammen med en repræsentant fra SEGES, skabes der et godt grundlag for at 
gennemføre den indsats der skal og kan ske på arealet. Man tager udgangspunkt i en klar prioritering og 
indsats, som sikrer den mest værdifulde natur. I fokusplanen udpeges ekstensiv afgræsning med små, 
hårdføre dyr som den bedste plejemetode, og der gives anvisninger på hvordan denne afgræsning bedst 
etableres. 

Fokusplanen for arealerne syd for Mollerup by i Nørreådalen har 
medvirket til at to lodsejere, der hver har en population af Gul 
stenbræk på deres areal, har deltaget i en jordfordeling, således at de 
to populationer bliver samlet på en fælles matrikel. Dette giver 
markant bedre muligheder for fremtidig pleje og dermed bedre 
bevaringsstatus for de to populationer. 

 
 

Se mere her: https://life-natureman.dk 
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Oplysningerne i denne rapport afspejler kun forfatterens holdning. 

EU Kommissionen er ikke ansvarlig for nogen brug af disse oplysninger. 
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	Kielstrup Sø
	Kielstrup Sø er et Natura 2000-område beliggende på nordsiden af Mariager Fjord. Udover selve søen omfatter området de omgivende våde enge, skovnatur, overdrev og kalkrige rigkær og kildevæld. Flere af naturtyperne er truet af tilgroning, udtørring og...

	Kilder, rigkær og lavbund
	Indsatserne i NATUREMAN fokuserer på rigkær og kildevæld. I området ved Blåkilde (Danmarks største bassinkilde) og den øvre Villestrup Ådal ligger det næringsfattige grundvand under kalken med stort trykpotentiale.

	Helårsgræsning ved Højris Mølle
	Rebild og Vesthimmerlands kommuner ønsker i samarbejde med Danmarks Naturfond, DN Rebild, DN Vesthimmerland samt lodsejere, at demonstrerer helårsgræsning med heste og kvæg ved Højris Mølle.

	Helårsgræsning ved Rise
	Naturstyrelsen opkøbte i 2019 et naturområde på 168 ha i sammenhæng med det statslige naturområde Skinbjerglund nord for Rold skov. Det sammenhængende naturområde på 225 ha omlægges til natur med helårsgræsning af heste og kvæg.

	Naturgenopretning ved Stubberupvad
	Naturstyrelsen opkøbte i 2020 et område på 30 ha som bl.a omfatter det helt unikke rigkær/kilde område Stubberupvad. Omdriftsarealerne på skrænten ned mod rigkæret er nu ved at blive omdannet til overdrev med ekstensiv helårsgræsning.

	Sammenhængende arealer i Natura 2000
	I perioden 2018-2021 gav Miljøstyrelsen tilskud til at skabe større sammenhængende natur-arealer i og i tilknytning til Natura 2000 områder. Ordningen har sikret permanent udtagning af næsten 900ha indenfor NATUREMAN

	Afsætning af kød fra naturpleje
	Naturkød er kød fra helårsgræssende dyr i naturbeskyttede områder. For at gøre naturpleje til en rentabel driftsgren er det nødvendigt at udvikle koncepter for produkterne, der afspejler kvaliteten og giver en højere pris.

	Dyrevelfærd – Afprøvning af velfærdsprotokol
	I samarbejde med Innovationscenter for Økologisk Landbrug afprøver vi en velfærdsprotokol, der skal beskrive dyrevelfærd for udegående kvæg, der afgræsser naturarealer.

	Ny teknologi i husdyrholdet
	11 landmænd/dyreholdere deltager i 2 års forsøg med brug af droner og GPS i tilsyn med dyr i naturpleje. Deltagerne har dyr Natura 2000-områder i Aalborg, Rebild, Mariagerfjord, Vesthimmerland, Jammerbugt og Randers Kommuner samt i Naturstyrelsen Himm...

	Høslæt på en ny måde
	Ådalene med de frodige enge mangler ekstensiv drift. Høslæt kan være et effektivt middel i naturplejen, når det drejer sig om at fjerne biomasse. I Natureman arbejder vi for at gøre biomassehøst til en ny driftsgren for landmanden.
	Den teknologiske udvikling i landbruget går i retning af at udvikle supereffektive maskiner, som typisk er tunge. I Natureman har vi brug for lette effektive maskiner og redskaber. De kan skånsomt høste og bjærge enggræs uden at ødelægge den bløde fug...


	Særlig artspleje for Bakkegøgeurt og Fruesko
	Rebild Kommune har gennemført et rydningsprojekt på vigtige kalkoverdrev ved Skindbjerg i foråret 2019. Rydningen er lavet som en del af LIFE IP Natureman aktiviteter for særligt plejekrævende arter.

	Særlig artspleje for Gul stenbræk
	Gul stenbræk er senest i 2019 registret på kun 10 kendte lokaliteter i Danmark. Den vokser i moslaget i lysåbne væld og vældmoser. I NATUREMAN er der særlig fokus på denne art og et behov for bedre information til ejerne af arealerne hvor planten vokser.


