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Ansøgning om midler til etablering af eksemplarisk naturområde   
Der søges om 40.000 kr. fra Morsø Kommunes pulje ”Vild Natur på Mors” 

 

Ansøger 
Morsø Naturklub  
CVR: 30047702 
 
Kontaktperson 
Formand: Inge Margrethe Jakobsen 
Tlf: 31780038 
Mail:  ingemjakobsen@hotmail.com 
 
 
Ansøgers baggrund 
Morsø Naturklub (MNK) har eksisteret i 30 år og afvikler årligt ca. 22 arrangementer for børn i aldrene 6 - 
13 år. Vi fanger fisk, overnatter i det fri, finder svampe, laver vild mad, kigger på fugle, bygger huler og 
mange andre aktiviteter, der starter og slutter med natur.  
 
Vi har en fast kerne på ca. 10 frivillige voksne og trækker i øvrigt på et temmelig stort netværk af personer, 
der bidrager, når aktiviteternes indhold rammer deres særlige interesser og evner.        
 
Vi har pt 50 medlemmer og er i øvrigt også tilknytte landsorganisationen Natur og Ungdom. MNK er 
Danmarks ældste fungerende naturklub for børn. 
 
MNK har igennem alle årene haft base på Smørdalsvej 22, Ljørslev, 7900 Nykøbing Mors. Her har lodsejer 
Esther Kjeldgaard stillet jord og bygninger til rådighed for klubbens aktiviteter og materialer. Området er 
blandet skov, eng og sø og har en høj natur- og herlighedsværdi.  
 
Projektets baggrund 
I 2021 lavede MNK et ”vild natur projekt” i samarbejde med projektmager Peter Appel og lodsejer Torkil 
Hansen. I umiddelbar forbindelse med det område naturklubben benytter blev ca. 400 m² mark omdannet 
til vild blomstermark. Landmand Torkil Hansen stillede venligt området frit til rådighed og leverede 
området pløjet og harvet. Peter Appel skaffede blomsterfrø og 25 børn og voksne fra MNK såede de mange 
frø. 
 
Det har været en spændende oplevelse for områdets brugere at se de mange blomster få området til at 
skifte farve hen over årstiderne. Og samtidigt håber og tror vi at de mange blomster også har været til gavn 
for områdets kryb, kravl og flyvende insekter. MNK har selvfølgelig også brugt blomstermarken i vores 
aktiviteter. Bl.a. har børnene fanget og bestemt insekter sammen med biolog Louise Rask Christensen. 
 
Det er i forlængelse af dette projekt, at vi har fået lyst til, og mod på, at slå et lidt større natur-brød op og 
den nye lodsejer Mikael K. Bjerre har venligt tilbudt at give MNK brugsret over et større område.   
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Beskrivelse af ideen bag projektet 
 
Hvad 
MNK ønsker at omdanne ca. 1400 m² landbrugsjord til et naturområde med ekstremt høj biodiversitet.  
 
 
Hvorfor 
Projektet har flere formål  
 
- Områdets biodiversitet 
Vi ønsker helt konkret at skabe bedre betingelser for de naturligt hjemmehørende dyr og planter der 
allerede er i området. Derudover ønsker vi også at skabe muligheder, så arter der ikke er i området – men 
burde og kunne være i området – vender tilbage.  
 
- Viden 
Vi ønsker at udføre projektet, fordi vi som forening og personer opnår viden og konkrete erfaringer. Hvad 
er biodiversitet? Hvordan skaber man helt konkret mere biodiversitet? Hvilke muligheder og 
begrænsninger giver selve området- jordbund, skygge og sol osv.? Hvordan balancerer man de forskellige 
hensyn mellem arter – herunder også Homo sapiens? Hvilke arter (og hvor mange) er der nu på området og 
hvilke arter finder vi efterfølgende? Spørgsmålene er mange, og både børn og voksne vil gerne være 
klogere.     
 
- Formidling 
MNK ønsker at gennemfører dette projekt på så højt et niveau at vores erfaringer kan blive til gavn for 
andre. Ligesom vi før design og anlæg opsøger andre med viden og erfaring, så vil andre i fremtiden kunne 
opsøge os. 
 
Der vil alt andet lige, og forhåbentligt, være en del private, borgerforeninger, jagtklubber og landmænd der 
i fremtiden ønske at skabe mere natur på de arealer som de råder over. 
 
Vi vil med vores nye viden, konkrete erfaringer og personlige fremvisninger forhåbentligt kunne jævne den 
vanskelige vej for andre naturglade natur-nybyggere.      
 
- Netværk 
Morsø naturklub har en stor berøringsflade og møder meget velvilje når vi har brug for hjælp. 
 
I forbindelse med et projekt som dette vil vi helt naturligt skulle række ud til lokale biologer, planteskoler, 
anlægsgartnere, træfældere m.fl. og selvfølgelig også en del frivillige fra egne rækker.  
 
Når forskellige virksomheder, organisationer og personer frivilligt samarbejder om samfundsrelevante 
projekter, så danner det stærke netværk med nye muligheder. Det er ikke mindst relevant i samfund, der 
befinder sig milevidt fra alfarvej. 
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Beskrivelse af det konkrete projekt 
 
Selve marken er en kile på 55x45 meter, der grænser op til skov, mark, eng og markvej. Der er i dag vilde 
blomster på ca. 400 m2. 
 
Med sund fornuft og efter rådgivning fra biolog og naturvejleder Jakob Müller er der udvalgt nogle 
udgiftskrævende elementer, der næsten med sikkerhed kan/bør være en del af området, hvis formålet skal 
opfyldes. 
 
Der er: kvashegn, stenbunker, hele træstammer og frugtbærende træer og buske. 
 
Kvashegn tjener flere formål: læ, ly, skjul, espalier for klatrende planter, opbevaring af grene og afklip, 
afgrænsning af området m.m. Kvashegn kan også indrettes, så de giver gode muligheder for solitære bier.  
 
Da de gavnlige effekter for dyr og planter udvikler sig med tiden, er det vigtigt at kvashegnene har lang 
levetid (+ 15år) og de opføres derfor i lufttørret egetræ.   
 
Solbeskinnede stenbunker er levested for mange slags dyr. Små gnavere, firben, edderkopper og meget 
andet. Det er især vigtigt at stenbunkerne, sammen med kvashegnene, giver gode muligheder for mus, da 
gamle musereder også er vigtige ynglesteder for mange arter af humlebi. 
 
Store træstammer er vigtige, fordi de ved langsom nedbrydning giver muligheder for mange larver, biller 
osv. det er derfor også vigtigt at det er stammer, der nedbrydes relativt langsomt – f.eks. eg, ask og 
douglas.   
 
Frugtbærende træer og buske er vigtige af to årsager – dyr og mennesker.  
 
For dyr er disse træer og buske spisekammer. Først som blomster og derefter som nødder, bær og frugt. 
Det er føde som har et højt energiindhold og som derfor give mulighed for mange forskellige dyr på et lille 
område. Dyrene kan lave forråd og forskellige fødekæder kan opnå deres fulde længde. 
 
For mennesker er frugtbærende træer og buske vigtige fordi det smager godt og er nyttigt. Området 
anlægges ikke med menneskelige behov for øje og der skal ikke høstes kommercielt eller målrettet på 
området. Men kunne der være et par gamle næsten glemte sorter af æble, kirsebær, stikkelsbær osv. på 
området, så kunne der også være lidt til dem der ønsker at nyde området sammen med insekterne. Vi 
anerkender at området også indgår i en social og kulturel sammenhæng.  
 
Offentlig adgang 
Der er adgang til området direkte fra Smørdalsvej, som er offentlig vej. Men nogle gange er stor 
biodiversitet og offentlig adgang (mange mennesker) hinandens modsætninger. Udover at der af og til vil 
være nogle der går på æbleskud eller fylder en hat med nødder, er det derfor ikke afklaret om der f.eks. 
opstilles bænke og i hvor høj grad området får karakter af rekreativt område.   
 
Det er i mindelighed aftalt med lodsejer Mikael K. Bjerre, at brugsret til området kan beholdes så længe det 
ønskes, – så længe formålet er biodiversitet. Det er også aftalt at der er offentlig adgang til området og at 
området kun sælges til anden side hvis MNKs brugsret kan bevares. 
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Forarbejdning af jord 
Den del af området, der ikke er blomstermark, vil i første omgang blive pløjet og harvet. Det er ikke afklaret 
endnu hvilket bunddække, der skal være mellem stenbunker, stammer, kvashegn og frugtbærende træ og 
buske. Det er heller ikke afklaret, om der med fordel årligt kan fjernes organisk materiale, så jorden bliver 
mere næringsfattig, eller om området skal tilføjes sand eller grus. Vi ved dog, at bakken indeholder en del 
sand, og måske giver det mening at grave nogle fordybninger ind i bakken.                
 
Processen og selve arbejdet 
Hvis vi modtager midler fra puljen, går vi i gang med design, planlægning, indkøb og anlæg. Vi får brugsret 
til området i maj og forventer at kunne afholde konkrete arbejdsdage i sensommer/efterår 2022.   
 
 
 
Budget 
 – alle beløb er inkl. moms (hvis de er momsbelagt) 
 
- Værdi af frivilligt ufaglært arbejde er sat til 100 kr.  
- Værdi af frivilligt faglært arbejde eller arbejde med maskine er sat til 250 kr.  
- Børnearbejde er sat til 0 kr.   
 
 

Beskrivelse Udgift til 3. mand Værdi af frivilligt arbejde 
eller donation 

Rådgivning om biodiversitet  4.000 kr.  
Materialer (egeplanker og skruer) til 80 meter 
kvashegn. Rammeaftale med BIOBYG ApS 

10.000 kr. 4.000 kr. 

Indkøb og transport af marksten 3000 kr. 1.000 kr. 
Indkøb og transport af træstammer 5000 kr. 2.000 kr. 
Indkøb af frugtbærende træ og buske ca 80 stk. 
Rammeaftale med Kridtvejens planteskole 

18.000 kr. 3.000 kr. 

Div. andre materialer, redskaber, fremmed arbejde  4.000 kr.  
Rådgivning om indkøb af planter.   4.000 kr. 
Planlægning og administration   5.000 kr. 
Arbejde – bygning af kvashegn  6000 kr. 
Arbejde – beplantning   8000 kr. 
Klargøring af området – pløjning og havning  3000 kr.  
I alt  40.000 kr. 40.000 kr.  

 
 
      
 
  
  
 
 
 
 
    


