
Naturen har behov for hjælp

Hvis naturen ikke plejes, gror den til i krat og 
brændenælder, som kvæler mangfoldig-
heden af fine blomster. De har brug for lys 
og luft.

Naturen invaderes lige nu af invasive arter 
som kæmpe bjørneklo, gyldenris og rynket 
rose. 

Afgræsning af natur indgår stort set ikke i 
dagens landbrugsdrift.

Den bedste måde at hjælpe naturen er at få 
køer ud som aktive naturplejere på enge, 
hede og overdrev.

Naturplejeforeninger for alle

De  kvælende arter som invasive arter, 
brændenælde og vild kørvel jages væk 
af græssende dyr. 

Resultatet er flere fine blomstrende arter.



Du kan gøre en forskel

• Stem med fødderne - Køb dit kød fra 
danske dyr på naturpleje.

• Deltag aktiv i plejen af et stykke natur 
gennem medlemskab af lokale 
naturplejeforeninger med græsning eller 
høslæt. 

• Vær ildsjæl for etablering af en 
naturplejeforening i din kommune eller i 
dit sommerhusområde.

• Støt din kommunes naturplejearbejde 
ved at give en hånd og efterspørge 
naturplejen i landskabet.

• Se mere på www.givnaturenenhaand.dk
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Giv naturen en hånd

www.givnaturenenhaand.dk



Det får du ud af frivilligt 
arbejde i en naturplejeforening

• Blomstrende og smuk natur, som du 
med god samvittighed kan overlade til 
dine børn og børnebørn.

• Naturoplevelser for alle aldre.

• Sund motion og et mål for turen i 
naturen.

• Gode sociale oplevelser i netværk af 
engagerede mennesker.

• Velsmagende og sundt kød fra dyr 
med kendt opvækst og dyrevelfærd.
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På knæ for dyrenes arbejde – en orkide



Naturpleje med høslæt og 
græsning er nødvendigt
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Kødet, mælken og osten

Kødet, der stammer fra dyr på naturpleje, smager bedre 
og er sundere end tilsvarende fra dyr opfostret på majs 
og rajgræs (det normale i dagens landbrug).  

Mælk og ost baseret på hø med mange urter smager af 
mere.  

Naturplejehø er godt vinterfoder til dyrene.

Samvittigheden

Kød, mælk og ost på dit bord fra  besætninger, der laver 
naturpleje, giver dig god samvittighed. 

Du hjælper naturen på vej. 

UHM ! 
Natur-
plejehø



Høslætlaug

• Lauget mødes en dag for at klargøre 
redskaber og høstativer.

• Man mødes 1-2 dage til slåning, 
sammenrivning og stakning af hø.

• Bortkørsel af høet tager 1 dag.

• Find dit lokale høslætlaug på 
www.givnaturenenhaand.d

Arbejdet i en naturplejeforening

Der slæbes hø til  og stakkes hæs.

Naturen blomstrer.



Græsningslaug

• Det elektriske hegn klargøres en eftermiddag 
i foråret. 

• Dyrenes udbindingsdag er en festdag.

• Sommeren byder på 3-4 arbejdsaftener med 
bl.a. slåning af græs under el-hegn. 

• Hvis græsningslauget har 7 dyr og 28 
kødaftagende medlemmer, hjælper hvert 
medlem 1-2 timer om måneden med at tilse 
dyr, vand og hegn.

• Om efteråret giver afhentning af kød fra ¼ 
dyr god hygge i køkkenet med pakning af 
kødet til fryseren. 

Arbejdet i en naturplejeforening

Dyrene afhentes, kødet afhentes 
og naturen er plejet.

• Indtil næste efterår nydes naturens 
biodiversitet gennem de mange forskellige 
stykker kød - og med god samvittighed.

• UHM!!!  Simremad.



Mere viden:
• Din kommunes natur og miljøafdeling.

• Danmarks Naturfredningsforening, der 
kan hjælpe dig med lokale kontakter til 
naturplejeforeninger. 
Se mere på 
www.givnaturenenhaand.dk eller
www.dn.dk

• NatLan ApS., der kan hjælpe dig med 
plejeplaner mv. www.natlan.dk
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Anna Bodil Hald

Formand for Naturplejelaug Laanshøj med helårsgræsning.

Medlem af Værløse Naturplejeforening-Koklapperne med sommergræsning. 

Formand for DN’s Naturplejenetværk.

Har som naturkonsulent i Natur & Landbrug udarbejdet plejeplaner for diverse naturplejeforeninger f.eks. Slotsmosens 
Kogræsserlaug i Slangerup, Hjortespring Naturpleje Forening i Herlev, Koklapperne i  Værløse, Kodriverne i Sorø, 
Lilleådalens Græsningsselskab i Hadsten, Randers Naturpleje- og Kogræsserforening, Vinderslev og Mausing 
Møllebæk Græsningsselskab.

Kogræsserforeninger Høslætlaugh
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