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Lodsejere redder naturperler

Biodiversiteten er under pres i Danmark – ja i hele verden. Hver dag 

forsvinder et antal plante- og dyrearter fra jordens overflade. Vi ved 

ikke hvor mange, men vi ved, at arterne udryddes mellem 100 og 

1000 gange hurtigere end naturligt. Skal vi stoppe tilbagegangen i 

dansk natur, er det vigtigt, at der gøres en fælles indsats. 

15. Juni Fonden har netop uddelt NATURPRISEN og ILDSJÆL-

PRISEN, der går til lodsejere, som gør en ekstra indsats for Dan-

marks natur. 

Tina CharloTTe  
MousTgaard Pedersen

I 2001 fastslog Wilhjelmudvalget, at kvaliteten 
af Danmarks natur og biodiversitet ikke tid li-
gere havde været så ringe. Dette på trods af 
forbedret naturbeskyttelse gennem mange år. 
Naturens tilbagegang er nu godt 15 år senere 
stadig ikke stoppet, dette selvom der ydes en 
stor indsats fra bl.a. mange lodsejere, fonde 
og det offentlige. De centrale årsager var den-
gang og er i dag, at naturen ikke tænkes ind 
ved den intensive arealanvendelse samt det 
omfattende ophør af naturpleje i form af ek-
stensiv landbrugsdrift.

15. Juni Fondens bestyrelse vil bidrage til at 
vende naturens negative udvikling. Naturpri-
sen støtter derfor en aktiv indsats for at bevare 
og forbedre Danmarks natur. Det kan ske gen-
nem naturpleje, fx ekstensiv græsning, eller 
via varige forbedringer i form af naturgenop-
retning, forbedret naturbeskyttelse eller eta-
ble ring af bedre sammenhæng mellem na tur-
områder. Prisen kan også gå til projekter, der 
giver naturen fri udfoldelse, såkaldt naturlig 
succession. 

15. Juni Fondens Naturpris 2016 går til Hel-
lerød Kær Naturplejeforening ved formand 
Henrik Holm. Prisen går til et projekt med en 
bemærkelsesværdig høj naturmæssig værdi. 
Det op mod 40 hektar store ekstremrigkær på 
Thyholm i Limfjorden rummer i dag mere end 
150 forskellige arter af kærplanter i en mosaik 

af forskellige kærtyper. 
Uden Naturplejeforeningens indsats ville 

kæret med dets rige naturindhold være helt 
eller delvist forsvundet – se figur 2. Nærmest i 
”sidste øjeblik”, i 2005, igangsatte kærets lods-
ejere med landmand Henrik Holm i spidsen 
en omfattende indsats, der siden har ført til 
genopretning og naturpleje af rigkæret.

I dag er omkring 25 lodsejere organiseret i 
Naturplejeforeningen, der manuelt har ryddet 
pilekrat og tagrør og igangsat græsning, så der 
i dag kan gå ca. 30 galloway-dyr i kæret, figur 
3. Områdets naturkvalitet er høj og fortsat sti-

gende, ligesom der løbende arbejdes for min-
dre udvidelser af naturområdet.

Arbejdet med naturplejen støttes i dag også 
af foreningen ”Kærets Venner”, der for at del-
tage i opsynet med dyrene ud over forkøbsret 
til kød fra kvæget har fået lovning på motion 
og naturoplevelser. Projektet er således godt 
forankret i lokalområdet og blandt andet kan 
kød fra dyrene nydes på Tambohus Kro, der 
ligger som nabo til det værdifulde naturom-
råde.

Det indgår også i 15. Juni Fondens bedøm-
melse af projektet, at samarbejdet mellem 

Figur 1: 15. Juni Fondens bestyrelsesformand Helene Kähler Hjenner overrækker natur-
prisen til Hellerød Kær Naturplejeforening ved Henrik Holm. Prisen blev uddelt den 17. 
januar 2017 på Plantekongressen i Herning.
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Figur 2: Hellerød Kær i 1990’erne tilgroet i tagrør og pilekrat

Figur 3: Hellerød Kær i dag efter 10 år naturpleje, hvor 30 galloway-dyr holder kæret lysåbent.
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Hellerød Naturplejeforening, Danmarks Na-
tur fredningsforening og Struer Kommune har 
kørt forbilledligt. Samarbejdet kører under det 
fine motto: ”God natur skaber vi sammen”.

Struer Kommune, som har indstillet Helle-
rød Kær Naturplejeforening til naturprisen, 
har i sin indstilling pointeret at ”Hvis der var 
flere som Hellerød Kær Naturplejeforening og 
landmanden Henrik Holm, så ville den danske 
natur ikke være så trængt”. Med Naturprisen 
følger 150 000 kr. 15. Juni Fonden håber med 

prisen at inspirere flere til lignende tiltag.
Med indstiftelsen af Ildsjælprisen, der er på 

75.000 kroner, har 15. Juni Fonden besluttet, 
at man én gang årligt vil belønne en lokal ild-
sjæl uden hvis store arbejde det lange seje 
træk frem mod naturpleje som driftsgren ald-
rig vil lykkes. 

15. Juni Fondens Ildsjældpris 2016 går til 
Ulrik Lund i Aars. Ulrik Lund har gennem 
mange år leveret et stort ulønnet og uegen-
nyttigt arbejde for naturen i Himmerland og 

nordenfjords. Han har spillet en afgørende 
rolle for markante forbedringer af naturplejen 
i mere end 22 områder, der tilsammen dæk-
ker godt 1.000 hektar. 

Ulrik Lund har som ildsjæl med sin indsats 
været med til at fastholde og øge Danmarks 
naturværdier ved at sikre afgræsning af be-
tydelige dele af den truede lysåbne natur – 
enge, overdrev og strandenge – og ved at in-
volvere landmænd, landboforeninger, 
kom muner og styrelser.

Ulrik Lund står også bag projektet ”Lån en 
ko”, hvor Kødkvægforeningen Himmerland 
har påtaget sig at udlåne 12 kreaturer i sæt af 
tre dyr til folk, der gerne vil starte egen besæt-
ning med naturgræsning. Dyrene er betalt af 
Naturstyrelsen, men projektet ville aldrig være 
blevet til noget, hvis ikke Ulrik Lund sørgede 
for det praktiske.

Ulrik Lund er en ægte ildsjæl, der igangsæt-
ter samarbejde mellem kødkvægforeninger, 
landboforeninger, dyrskuer og et netværk af 
fire kommuner. Han deler gerne ud af sin 
praktiske viden om naturpleje med rydning, 
hegning og afgræsning. Ulrik Lund er også for-
mand for Naturpleje- og Hegningsnetværk 
Nordjylland.

Hellerød Kær Naturplejeforening og Ulrik 
Lund er gode eksempler på at tilbagegangen i 
den danske natur kan stoppes med lokalt en-
gagement og samarbejde. Drivkraften for de-
res store indsats er primært ønsket om at gen-
skabe deres lokalområdes landskabelige og 
rekreative værdi til glæde for de lokale be-
boer. Naturpleje kan være med til at skabe 
lokalt fællesskab og stolthed over ”vores plet i 
verden” – med andre ord en stedsidentitet. At 
det så tilmed resulterer i smukke landskaber 
med god naturtilstand og stor artsrigdom af 
insekter og plantearter er da bestemt værd at 
tage med! Hvis alle Danmarks lokalsamfund 
havde landmænd som Henrik Holm og Ulrik 
Lund ville tilbagegangen i den danske natur 
høre fortiden til. 

Tina Pedersen (tcmp@struer.dk) er biolog og arbejder 

bredt med natur i Struer Kommune. Hendes arbejdsom-

råde omfatter naturpleje, naturgenopretning, sagsbehand-

ling og naturformidling. 
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Figur 4: Maj-gøgeurt og Kødfarvet gøgeurt i Hellerød Kær


