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Metoderne til naturpleje er fundament for naturforvaltning i praksis. 
Det er metoderne som er ”midler” i status, mål og midler.

Grundlaget for metodevalg er bred viden om økologi, lovgivning, praktiske for-
hold og de rammevilkår som samfund og lodsejere stiller. Udgangspunktet på are-
alet betyder både noget for metodevalg og rækkefølgen de forskellige værktøjer 
tages i brug i. Endelig vil forvaltningsmålet påvirke metodevalget. 

Dette modul gennemgår de plejemetoder som bliver anvendt i praksis opdelt i 
afsnit. Det drejer sig om afbrænding, rydning, slæt, hegning og græsning, som de 
overordnede metoder til at forvalte naturarealer i Danmark. 

Maskinteknik og maskintyper er samlet i et særskilt kompendie.
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AFBRÆNDING
Fund af kulstøv i søsedimenter fra perioden umiddelbart efter seneste istid tyder 
på, at naturligt opstået brand har været til stede i det danske landskab, (i det 
mindste på de sandede lokaliteter) siden det første vegetationsdække indfandt 
sig. I urskovsperioden fra 11.700 år siden er der usikkerhed om, hvorvidt vege-
tationsbrand eller skovbrand havde nævneværdig betydning på især de nærings-
rige østdanske områder. 

Men kulfund samt stor andel af lyngpollen i søsedimenter fra Vestdanmark in-
dikerer, at naturligt opstået brand her havde væsentlig betydning for vegetatio-
nens sammensætning. En stigning i hyppigheden af brand i slutningen af jæger-
stenalderen tyder på, at mennesket allerede her begyndte at afbrænde dele af 
landskabet for at skaffe bedre fourageringsmuligheder på det jagtbare vildt eller 
forbedrede muligheder for indsamling af urter. Fra bondestenalderens begyn-
delse for ca. 6000 år siden var brand en fast del af landskabsudnyttelsen i form 
af svedjebrug til skovrydning for at skabe lys og mobilisere næringsstoffer, som 
forberedelse af opdyrkning samt til fjernelse af grov og vissent plantemateriale 
fra græsningsarealerne. 

Fra det ordnede skovbrugs indførsel fra starten af 1800 tallet blev skovbrand 
bekæmpet og forhindret, om end afbrænding af kvas på afdriftsarealer har væ-
ret	en	almindelig	praksis,	 frem	til	energiflis	fik	økonomisk	betydning	efter	år-
tusindskiftet. I det industrialiserede landbrug forsvandt behovet for brand som 
kilde til næringsstoffer helt efter kunstgødningens udbredelse i første halvdel af 
1900-tallet. Afbrænding af restprodukter af halm var dog en almindelig praksis i 
form af ”markafbrænding,” indtil det blev forbudt i 1991, pga. nabogener, ukon-
trollerede afbrændinger og et ønske om at nyttiggøre restprodukterne til ener-
giproduktion. Mens brug af ild i landbruget i dag er stort set ophørt i Danmark, 
anvendes den stadigvæk i det traditionelle landbrug i de øvrige nordiske lande.  

Figur 1. Figuren viser 
brandhistorikken fra 
Tällsjön. Punkterne 
på linje brandtilfælde, 
med gennemsnitligt 
29 år mellem (Projekt 
Eldskäl, Länsstyrelsen, 
2012).
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Anvendelse af afbrænding i naturforvaltningen 
I naturforvaltningen har der været et stigende fokus på anvendelse af ild til pleje 
af de lysåbne naturtyper i de seneste årtier og i nyere tid også i forvaltningen af 
skov, hvor hovedfokus er biodiversitet. 
 
Afbrænding af naturarealer anvendes i stigende grad i naturforvaltningen som 
supplement	til	eller	som	afløsning	for	græsning	og	andre	plejemetoder.	Ild	an-
vendes til at forynge plantevæksten, hæmme tilgroning med vedplanter og grove 
vækster som f.eks. bjerg-rørhvene (Calamagrostis epigejos) eller til at skabe for-
styrrelse og levesteder i skovnatur. 

Afbrænding som metode i naturplejen er velforankret i Danmark til ple-
je af lynghede og klithede, men metoden anvendes også typisk til bekæm-
pelse af problemarter og for at skabe vegetationsdynamik i moser, enge 
og kær samt på overdrev. Afbrænding anvendes også mere kontinuert på 
små arealer, eller hvor f.eks. jagtinteresser ellers vanskeliggør forvaltning.  
Afbrænding af halvnaturtypen lynghede kan ses som en videreførsel af hedebøn-
dernes afbrændingspraksis for vedligeholdelse af græsningspotentialet på he-
derne. Afbrænding af klithede er en almindelig og effektiv praksis for at fremme 
vegetation af laver (lichener), hedelyng (Calluna vulgaris), klokkelyng (Erica 
tetralix) og tyttebær (Vaccinium vitis-idaea) på bekostning af græsser og revling 
(Empetrum nigrum), men det kan diskuteres om det er den optimale plejeform. 
Klitheden er en dynamisk naturtype, der er afhængig af forstyrrelser som vind-
brud, naturlig græsning ol., og dette vil være sub-klimaksvegetationen. Afbræn-
ding som metode anvendes i dag til at skabe en del af de forstyrrelser, som 
naturligt er ophørt mange steder. Forskning tyder dog på, at der i dag ikke er et 
naturligt højt græsningstryk fordelt over hele året i danske klitnaturtyper. Det 
skyldes bl.a., at vildtet reguleres for at undgå markskader. Brand opstår indi-
mellem ved lynnedslag i tørre perioder i sommerhalvåret, et eksempel herpå 
er den store brand i Hansted-reservatet i Thy i d. 11. og 12. august 1992, hvor 
175 hektar brændte trods ihærdig bekæmpelse. En antænding kan måske også 
ske ved, at stærk sol skinner gennem harpiksklatter, der fungerer som brænd-
glas – der mangler dog sikker dokumentation på den effekt. I nutiden er den 
hyppigste årsag til, at der opstår brand i vegetation, dog uden tvivl forskellige 
menneskeskabte årsager. Et eksempel af de lidt større er branden på Randbøl 
Hede d. 25.-27. maj 2018. Her deltog syv skiftehold af 60 personer i slukningen 
over	flere	dage.	Alligevel	brændte	omkring	500	ud	af	statens	750	hektar	hede,	
hertil kommer omkring 200 hektar skov og privatejet hedeareal.



5Modul 3 · Plejemetoder  |

 
Mens effekten af afbrænding som pleje af heder er veldokumenteret, er erfarin-
gerne med afbrænding som pleje af andre naturtyper begrænsede. Fra Halland i 
Sverige er set en gunstig effekt af afbrænding og andre forstyrrelser på en lang 
række arter som f.eks. orkidéarter, kobjælde-arter, ulvefodsarter og guldblomme, 
hvilket også bekræftes fra praktiske erfaringer herhjemme.  På de arealer, der 
udelukkende	vedligeholdes	gennem	afbrænding	i	Halland,	findes	en	stor	tæthed	
af klokke-ensian og i tilknytning hertil en stor tæthed af ensianblåfugl og my-
rebo, hvor larverne opfostres. En metaanalyse fra Sverige konkluderer dog, at 
afbrænding alene ikke er tilstrækkeligt på langt sigt til at opretholde en artsrig 
vegetation på overdrev og enge. En svaghed i den analyse er dog, at brandens 
intensitet ikke er kendt i de forskellige undersøgelser, og i mindst en af dem har 
været kritiseret for at være for lav, bl.a. på grund af forsøgets udformning med 
for små prøvefelter. 

Man ved, at det for laverne er afgørende, at intensiteten er høj, og at der bræn-
des ned til mineraljorden, for at der opstår en positiv effekt. For karplanter, 
karsporeplanter og mosarter er der, i hvert fald for en række arter, en tilsvarende 
sammenhæng.	Ved	et	flerårigt	forsøg	på	medvindsafbrænding	af	gravhøje	er	der	
vist	en	tydelig	positiv	effekt	på	karplantefloraen.	En	af	højene,	som	indgik	i	for-
søget, var plejet udelukkende med afbrænding gennem mere end 40 år og havde 
en	værdifuld	flora	og	meget	flot	naturtilstand.

For moser, enge og kær har afbrændingen karakter af genopretning af vegetati-
onstypen. Afbrænding giver her muligheden for, at græsningsdyrene kan komme 
til at græsse arealerne, når mose og eng domineres af bjerg-rørhvene, kær-star 
(Carex acutiformis) og tagrør (Phragmites australis). 

Afbrændingen kan her efter et år fjerne problemarterne, som det ellers ville tage 
græsningsdyrene adskillige år at få bugt med. Efter afbrændingen vil et tilpasset 

Billede 1. Randbøl 
Hede i juli 2018, efter 
den store naturbrand i 
maj. Foto: Louise Lind 
Roum.
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græsningstryk ideelt set forhindre, at problemarter igen bliver dominerende.
Ved afbrænding af lysåbne naturarealer opnår man følgende effekter: 

 · Afbrændingen fjerner det visne plantemateriale, og derved tilbagesættes 
plantesuccessionen på arealet.  Da lynghede, overdrev, salte og ferske enge 
er plagioklimaks-vegetation, er det en forudsætning for bevaring af den på-
gældende naturtype, at successionen med mellemrum tilbagesættes. 

 · Afbrændingen fjerner førnelaget fra arealet, hvorved (mineral)jorden blot-
tes. En række karakterarter for naturtyperne som f.eks. hedelyng, tyttebær, 
klokkeensian (Gentiana pneumonanthe), nikkende kobjælde (Anemone pra-
tensis)	samt	flere	gøgeurter	er	afhængig	af	at	kunne	spire	i	mineraljord	og	
fremmes derfor af afbrænding. Oligotrof urtevegetation (urtevegetation 
knyttet til nærringsfattige arealer) er som oftest et mål i naturplejen og tåler 
ikke et tykt lag førne fra de tidligere år, da kimplanterne ikke får tilstrække-
ligt lys.  

 · Afbrænding af organisk materiale (førne) omdanner indholdet af kvælstof til 
kvælstofilter	(NOx) og svovlilter SOx, som begge forsvinder fra arealet med 
røgen fra afbrændingen. Andre vigtige plantenæringsstoffer som fosfor, ka-
lium og magnesium bliver hovedsagelig liggende i asken fra afbrændingen. 
Da for høje niveauer af kvælstof i vegetation og jordbunden er en af de helt 
fundamentale udfordringer på mange naturarealer, har afbrænding ønskeli-
ge effekter. 

 
Planlægning og udførsel af afbrænding
Afbrænding skal planlægges i god tid med en plan for afbrændingen med brug af 
kort, der viser, hvor der planlægges at brænde samt planlagte brandbælter (kan 
justeres afhængig af vindforhold). Afbrænding er reguleret af en række love og 
bekendtgørelser og vil ofte kræve tilladelse fra kommunen (se boks 1) samt fra 
brandmyndigheden, som dog almindeligvis sker ved, at de blot bliver oriente-
ret. Afbrænding kræver desuden ofte dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 
§ 3 og skal vurderes i forhold til Natura 2000. Afbrænding kan være i modstrid 
med fredningsbestemmelserne for et areal og kan således kræve dispensation 

Billede 2. Til venstre 
viser Flintholm Høje 
ved Meløse, sommeren 
2017. Foto: Johanne 
S. Bak.  Billedet til 
højre er samme sted i 
sommeren 2019, efter 
rydning (2017/18) og 
brand (2018+2019), 
nu med Tjærenelli-
ke, Lav Skorzonér, 
Krat-Fladbælg mm. 
Foto: Kirstine  
Thoresen-Lassen
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fra fredningsnævnet. Der kan ligeledes være kulturspor, der skal tages hensyn 
til.	Oplysninger	om	kulturspor	og	fortidsminder	kan	findes	på	miljøportalen,	og	
nærmere detaljer fås på det lokale museum. Forsikringsforhold skal være afkla-
ret, og naboer og offentligheden bør i fornødent omfang være informeret i god 
tid om en planlagt afbrænding. 

Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger -  ved afbrænding, brug af 
ild, lys, varmekilder m.v. § 7. (BEK nr. 1339 af 10/12/2014 Gældende fra 
1. januar 2015):

Kommunalbestyrelsen skal give tilladelse, før der kan ske afbrænding af 
lyng, der står på roden, hede- og mosetørv samt hede- og mosejord. Kom-
munalbestyrelsen vurderer, om en afbrænding er sikkerhedsmæssigt for-
svarlig af hensyn til pleje af naturen og fastsætter sikkerhedsmæssige vilkår 
for afbrændingens gennemførelse, herunder størrelsen af det nødvendige 
vagtmandskab.

Kommunalbestyrelsen skal indhente en udtalelse fra Naturstyrelsen forud 
for meddelelse af tilladelse til afbrændinger i perioden fra 1. marts –  31. 
oktober.

Der står desuden i de generelle bestemmelser i Kapitel 2, at man skal fore-
bygge brandfare og sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder, og 
at	afbrænding	ikke	må	finde	sted	i	hård	vind,	at	røg	ikke	må	genere	naboer,	
at arealet skal være under opsyn til alle gløder er slukket og at afbrænding 
må ske i tidsrummet fra solopgang til en time efter solnedgang.

Det er vigtigt at sikre afbrændingsområdet ved at lave brandbælter. Det har na-
turligvis til formål at undgå, at ilden spreder sig til uønskede områder eller kom-
mer ud af kontrol. En effektiv sikring af arealet vha. brandbælter bevirker også 
til en mere rationel afvikling af afbrændingen, da man således kan antænde et 
større areal uden risiko, selvom dette ud fra et biodiversitetsperspektiv ikke nød-
vendigvis er ønskeligt. 

Medvindsbrand, modvindbrand og mosaikbrand
Modvindsbrand anvendes ofte til at lave brandbælter, da det er lette-
re at kontrollere ilden i modvind. LIFEHede-projektet har fundet frem til, 
at der for afbrænding på hedearealer ikke er forskel på, om der anvendes 
med- eller modvindsbrænd, når man ser på effekten af hedelyngens (Cal-
luna vulgaris) regeneration og begrænsning af blåtop (Molinia caerulea).  
Ved brand af græsarealer viser erfaringen, at effekten er varierende og stærkt 

BOKS 1
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vejrafhængig. Medvindsbrand anbefales til afbrænding af større områder pga. 
den hurtigere fremdrift. Ved afbrænding af græsarealer (arealer uden vedplanter) 
er modvindsbrand normalt sværere, fordi der ofte er meget lidt brandbart førne.  
Mosaikbrand betyder, at man kun afbrænder f.eks. 1/3 af et areal hvert år i en 
mosaikagtig fordeling på arealet. Denne metode sikrer overlevelse for den del af 
dyrelivet, (f.eks. visse sommerfugles æg og larver) som ikke er beskyttet i eller 
tæt ved jorden. Metoden anbefales især på græsarealer, mens de naturligt fugtige 
områder på hedearealer sikre denne mosaik, hvor der ikke kan brændes. 

Naturstyrelsens metode til afbrænding af større arealer 
Naturstyrelsen har udarbejdet en metode til afbrænding af større arealer, som 
er udgangspunktet for enhver planlagt brand. Metoden  benytter traktor med 
vandspreder og sprøjte til at kontrollere ilden. 

Der er fastsat et minimum for mandskab: 6-8 personer, som har radio-kontakt, 
heraf 1 afbrændingsleder, 1 brandvagt og 2 traktorførere. 

 

Figur 2. Natursty-
relsens metode til 
afbrænding af større 
arealer (Naturstyrel-
sen, 2016).
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Der skal etableres et brandbælte rundt om arealer med en slagleklipper, umid-
delbart	før	afbrændingen	skal	finde	sted.	Herefter	udvides	brandbæltet	i	læsiden	
af arealet ved at antænde en linje rundt i kanten på indersiden af det netop slåe-
de brandbælte, så ilden brænder langsomt ind i arealet og kan kontrolleres (som 
modvindsbrand). Når ilden har bredt sig nogle meter ind i arealet, som skal 
afbrændes, efterslukkes det netop afbrændte område på indersiden af det slåede 
brandbælte. Små røgfaner afslører hvor ilden ulmer i f.eks. tørvelag, græstuer el-
ler i halvrådne træstød. Når et tilstrækkeligt bredt brandbælte således er etable-
ret, kan man gentage processen på en ny strækning. Når brandlinjen er etableret 
i læsiden, kan man således antænde en medvindsbrand fra vindsiden af arealet. 
Ilden kontrolleres her let med vandslange, og man bliver ikke udsat for røg.  
Risikomomenterne er pludselige skift i vindretning eller ulmende ild i kanten 
af brandbæltet. Underjordiske musereder med tørt græs eller rådne træstubbe 
kan gløde i lang tid og pludselig blusse op ved tilførsel af ilt. Undervejs kan man 
styre ilden udenom f.eks. enebærbuske og myretuer ved at sprøjte vand på dem. 
Når arealet er afbrændt, efterslukkes om nødvendigt med vand, traktor, og evt. 
brandvagt etableres. Det kan tage op mod 4-6 timer at etablere brandbæltet og 
kantbranden, som sikrer kontrol med ilden, mens medvindsbranden kan være 
overstået på en ½ time. 

Billede 3.
Billedet viser en 
træstub fyldt med 
svampe og råd, som 
kan stå i mange timer 
og ulme. 
Foto: Tom Sävström, 
svampkonsulent

https://svampkonsulent.se/skogsbrander-och-svamp/
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Naturstyrelsens metode til kontrolleret afbrænding af mindre arealer med manuel 
kontrol af ilden 
Der er fastsat et minimum for mandskab: 5 personer, heraf 1 afbrændingsleder 
og 1 brandvagt.

Principperne i denne afbrændingsmetode er de samme som ved afbrænding af de 
store arealer, blot kontrolleres ilden her alene ved hjælp af det slåede/afbrændte 
brandbælte og brug af branddaskere. Første skridt er at etablere et brandbælte, 
der hvor ilden skal stoppe. Det kan gøres ved at slå en bræmme med slagleklip-
per og starte en modvindsband på indersiden af denne, som slukkes med brand-
daskere, når brandbæltet er etableret. I kuperet terræn er det nemmest at slukke 
ilden på en bakketop, hvor ilden mister energi. Man kan også udnytte allerede 
afbrændte områder og fugtige lavninger som brandbælte. I barfrost skal man 

Figur 3. Natursty-
relsens metode til 
afbrænding af mindre 
arealer (Naturstyrel-
sen, 2016).
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dog være opmærksom på, at græs i hedemoserne kan være tørt, og derfor ikke 
fungerer som brandbælte. 

Herefter antændes branden som en modvinds-brand i den modsatte ende af are-
alet, og siderne kontrolleres løbende af mandskab med branddaskere, efterhån-
den som ilden arbejder sig frem over arealet. Det er afgørende, at ilden er slukket 
helt bagved, før man bevæger sig fremad. Ved slukning af ild med branddasker 
er	det	vigtigt	at	anvende	rolige,	bestemte	bevægelser	og	fokusere	på,	at	flammer-
ne skal kvæles og ikke daskes. Man stryger branddaskeren over vegetationen, så 
man	ikke	vifter	ny	ilt	ind	og	nærer	flammerne.	I	filmen Afbrændingsteknik kan 
du se hvordan man bruger en brandasker til at slukke for ilden. 

 

Afbrændingsmetode til mose, kær og eng
Afbrændingsmetoden til mose, kær, og eng er i princippet den samme som den 
ovenfor beskrevne metode til afbrænding af større arealer (medvindsbrand). 
Områderne er typisk betydeligt mindre - og mindre homogene end ved afbræn-
ding	af	hede,	hvorfor	flere	små	afbrændinger	er	langt	mere	almindelige.	

Det gør det muligt at gøre brug af andre barrierer end brandbælter, f.eks. vand-
løb, vådområder, veje og krat. 

Det er også muligt at etablere brandbælter med modvindsbrande eller vand 
(vandkande og vandslanger med huller) som alternativ til slået brandbælte. Det 
er især en god ide at anvende alternativer til slåning af brandbælter til arealer, 
som er svære at køre på, f.eks. våde enge, moser o.lign. 

Særligt tagrør (Phragmites australis) kræver tørt vejr og god vind. Men er disse 
forhold til stede, kan afbrændingen gå forbavsende stærkt.

Vejret er af endnu større betydning ved græsafbrænding end ved hedeafbræn-
ding, da den brændbare masse er lavere i græsførne end i vedplanter. Derfor er 
der ofte færre gode dage til afbrænding af græsarealer end til hedearealer. 
Se	film	om	afbrænding	i	kær:	Pleje af førnbelastede rigkær med afbrænding, af 
Natur360 

Der er gennemført forsøg med afbrænding i rigkær under tilgroning for at frem-
me	især	en	mere	divers	og	artsrig	flora.	Forsøgene	i	rigkær	viste,	at	afbrænding	
er meget velegnet som førstegangspleje på arealer med ophobet førne, som ef-
terfølgende skal afgræsses.

https://video.ku.dk/afbraendingsteknikmp4
https://www.youtube.com/watch?v=wOEcDv3vZiI
https://www.youtube.com/watch?v=wOEcDv3vZiI
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Fortidsminder
De fritliggende gravhøje rummer ofte en værdifuld natur. F.eks. har Bronze alde r- 
høje ligget udyrket i omkring 3500 år, og her vokser tit sjældne arter, som  
ellers	kun	findes	få	andre	steder	i	landskabet.	 	 

Mange overdrev er gennem tiden blevet dyrket, især op gennem 1900-tallet. Her 
var	gravhøjene	og	deres	flora	en	del	af	hele	overdrevsarealet,	men	med	opdyrknin-
gen	blev	højene	til	små	øer	med	rester	af	overdrevsflora.	Fordi	overdrevene	miste-
de deres funktion som græsningsområder, forsvandt græsningen af højene også. 
Derfor er mange høje udsat for tilgroning af krat- og skov eller blot tæt græsdække.  
Der er dog ofte overdrevsarter tilbage i små åbninger og langs kanterne, samt ikke 
mindst i frøbanken i jorden. Ved rydning og opfølgning med afbrænding af græsvege-
tationen	kan	man	bevare	og	fremme	overdrevsarterne	og	få	en	artsrig	flora	frem	igen.	 
Hvis marken omkring højen fortsat er dyrket, er det ofte nemt og hurtigt at styre 
en medvindsbrand henover højen, når vejret er gunstigt, da der i det helt tidlige 
forår endnu ikke er plantedække på marken.

Tidligere har effekten af ild på randsten givet anledning til bekymring, men ter-
mokameraer har vist, at temperatureffekten på stenene er forsvindende lille, og 
at det er muligt at beskytte eventuelle sten med vand. Metoden kræver tilladelse 
fra Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS).

Der er gennemført en række forsøg med afbrænding af gravhøje, som har  
givet en god effekt.   

Billede 4. Afbrænding 
af kær i Vaserne ved 
Furesøen, Nordsjæl-
land, forår 2018. Foto: 
Anders N. Michaelsen
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Afbrænding af skov
I de senere år er der kommet fokus på afbrænding af skov som en metode i 
naturforvaltningen. Forsætlig afbrænding har længe været en metode til biodi-
versitetsbevarelse i de boreale skove i Skandinavien, hvor evidensen for jævnlig, 
naturlig brandforstyrrelse er meget klar. I disse områder er der desuden rødli-
stede	arter,	som	er	specifikt	knyttet	til	brandforstyrrelsen	og	de	deraf	følgende	
strukturer, som brandmærkede træer og dødt ved samt store mængder døende 
og døde træer. I Danmark er der meget få erfaringer med kontrolleret brand i 
skov. 

Der	findes	forskellige	arter	tilknyttet	skovmiljøer,	som	evolutionært	er	tilpasset	
ild. Det viser, at ildens rolle i skovøkosystemer er meget gammel og formentlig 
skal	regnes	i	millioner	af	år.	Disse	arter	kaldes	pyrofile	(”ild-elskende”).	

Herunder lidt eksempler fra Danmark og Norden

Arter direkte påvirket af afbrænding:
 · Sodsort pragtbille (Oxypteris acuminata) tiltrækkes af helt friskbrændt, dødt 

ved. Den har organer, der kan registrere infrarød stråling, og foretrækker at 
lægge sine æg på brandskadede træer, hvor larverne udvikles i det brændte 
ved.

 · Blandt planterne kan nævnes Skovfyr, (Pinus sylvestris) hvis tykke bark  
beskytter mod varmepåvirkningen og Storkenæb-arterne Geranium lanug-
inosum og G. bohemicum, hvis frø overlever som frøbank op til 50-100  
år, men bringes til spiring på brændte områder. 

 · Blandt svampene kan nævnes Kulbæger (Geopyxis carbonaria) og Glat Aske-
bæger, (Pyronema omphalodes)	som	begge	vokser	på	brændte	flader.	

Billede 5. Hanebjerg, 
ved Meløse i Nord-
sjælland, forår 2018. 
Begge billeder er fra 
Hanebjerg i 2018. 
Foto: Anders N.  
Michaelsen
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Arter der fremmes af afbrænding:
 · Udover	de	højt	specialiserede	arter	findes	der	en	længere	række	arter,	som	

fremmes af den dynamik, som ilden skaber, uden at være lige så stærkt afhæn-
gige af selve ildpåvirkningen, kul, aske osv. Planten Gederams (Chamaenerion 
angustifolium) og mosset Alm. Snobørste (Funaria hygrometrica) kaldes hhv. 
”fire	weed”	og	”bonfire	moss”	på	engelsk,	hvilket	selvfølgelig	skyldes,	at	de	
optræder i masseforekomst på afbrændte områder. Opret Kobjælde (Anemone 
pulsatilla) og andre kobjældearter bliver gamle, men forynger sig kun ved at 
spire frem på bar jord, ofte hvor der er brændt, og arterne har ikke frøbank. 

 · Tretået Spætte (Picoides tridactylus) trives i områder, hvor skovbrand fore-
kommer. Artens tilbagegang i Nordeuropa kan hænge sammen med faldende 
hyppighed og areal med brændt skov, som den f.eks. i Sverige er tæt knyttet 
til.	Der,	hvor	de	tilbageværende	få	ynglepar	findes,	er	i	områder,	der	rummer	
brændt skov.

Billede 6. Flere arter 
af Storkenæb fremmes 
af afbrænding, tv. ses 
blodrød storkenæb. 
Foto: Torben Ebbens-
gaard, NAturbasen. 
Th øverst ses et billede 
af spæde blade der er 
spiret frem efter en 
brand. Foto: Lotta 
Risberg. Kilde: Rapport 
Eldskal brandgynna-
dearter

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c8440272710/1526643150787/rapport-eldskal-brandgynnade-arter.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c8440272710/1526643150787/rapport-eldskal-brandgynnade-arter.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c8440272710/1526643150787/rapport-eldskal-brandgynnade-arter.pdf
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Arter	tilpasset	ild	har	i	nogen	grad	fundet	muligheder	for	at	flytte	med	fra	natur-
lige økosystemer til kulturskabte landskaber og eksistere i arealer med svedje-
brug, hedeafbrændinger og lignende menneskelige aktiviteter. På samme måde 
som f.eks. skovlysningsarter har kunnet glide ind i ekstensive landbrugsformer 
med græsning og høslæt.

Selvom der altså har været ild før, har mennesket i stigende grad spillet en rolle. 
Aboriginals i Australien og Bushmen i Afrika er nogen af de oprindelige folk, 
som formentlig i titusindvis af år har anvendt ild i landskaberne. De atlantiske 
lyngheder fra Portugal til langt op på Vestkysten af Norge har været drevet med 
tilbagevendende afbrændinger i tusinder af år. I 1950’erne udførte man forsøg i 
skov der forsøgte at efterligne svedjebrug fra stenalderen. Det gav oplysninger 
om vegetationsdynamik, f.eks. hvilke arter der bedst koloniserede de brænd-
te	prøveflader.	Historiske	oplysninger	om	svedjebrug	er	kendt	fra	Skandinavien	
især fra Finland og Sverige. 

I varierende omfang har menneskets udnyttelse af landskaberne i nyere tid be-
tydet, at de naturlige brande er blevet undertrykt og bekæmpet. Fremkomsten 
af ordnet skovdrift og stigende aktiv bekæmpelse har virket begrænsende på 
antallet af skovbrande og ildens spredning. Ulemperne ved effektiv bekæmpelse 
er dog, at intensiteten af en brand kan blive tilsvarende kraftigere efter længere 
perioder med brandundertrykkelse. Den erkendelse og erfaring har ført til, at 
man langs jernbanestrækninger i tiden med kulfyrede lokomotiver og på mili-
tære øvelsesterræner udført præventive afbrændinger. Det sidste har man gjort 
helt op i 1970’erne på Melby Overdrev og 1980’erne på f.eks. Jægerspris Skyde-
terræn. Det foregår stadig forskellige steder f.eks. på Ringenäs Skjutfält tæt på 
Halmstad i Sverige.

I Sverige regner man med, at omfanget af skovbrande kun udgør en brøkdel 
af, hvad de gjorde før skovbrugsdriften startede. Skovenes værdi som tømmer-
ressource har været en stærk motivation for at forhindre skovbrande. Tidligere 
brændte skovene regelmæssigt, og skovbrandene i sommeren 2018 svarede fak-
tisk til det niveau, man havde indtil for omkring 2-300 år siden.

En af de faktorer som begrænser ilden er infrastruktur i form af veje, jernbaner, 
bebyggelser mv., der fungerer som brandbælter. 

Trods tilbagegangen i årligt afbrændt areal er der dog stadig mange brande, der 
antændes i tørre perioder. Det sker, som tidligere beskrevet, ved lynnedslag og 
måske også ved solens brændglasvirkning i harpiksklatter samt af forskellige år-
sager	forårsaget	af	mennesker.	De	fleste	udvikler	sig	ikke	til	noget	stort,	men	en-
kelte gør. I Sverige har man kortlagt, hvor ofte antænding sker med lynnedslag 
–	over	en	periode	på	12	år	–	for	at	finde	ud	af,	hvor	ofte	der	sker	naturbrande	
som	følge	af	lynnedslag	(se	figur	4).	



16 |   Praktisk naturforvaltning 

Med ønsket om at forbedre naturforholdene fortsætter man nu inden for natur-
forvaltningen de kontrollerede afbrændinger på forskellige naturarealer. Man 
er også begyndt at genoptage afbrændingspraksis på arealer, som tidligere har 
været udsat for kontrollerede brande. Hovedfokus er nu den gavnlige effekt på 
naturindholdet	og	indgår	som	virkemiddel	i	plejeplaner	i	flere	svenske	Natura	
2000 områder. 

Figur 4. Kort med alle 
de områder, hvor der 
i perioden 1996-2008 
har været lynnedslag, 
som antændte en 
naturbrand i Sverige. 
(Länsstyrelsen Kalmar 
län, 2011)
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Billede 7. Kort for 
alle de områder, hvor 
EU-projektet LIFE- 
Taiga brænder skov.
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Figur 5. Regler der er 
blevet indført i Sverige. 
Der er både krav 
(FSC) og mulighed 
for tilskud, via den 
svenske Skogsstyrelsen, 
til at udføre kontrolle-
ret afbrænding af skov 
i Sverige. Aktuelt er 
satserne SEK 28.000 
pr. afbrænding og 
SEK 9000 pr. hektar 
(Skogsstyrelsen, 2020)

Billede 8. Billederne er 
fra selvantændt brand 
i Stenholt Indelukke, 
Grib Skov, 26. april 
2019. Foto: Anders N. 
Michaelsen

Billede 9. Billederne 
her viser, hvordan der 
ser ud på det brænd-
te areal i Stenholt 
Indelukke i 2020 (et 
år efter naturbranden) 
Foto: Skovskolen
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I Tofte Mose i Nordjylland har man i foråret 2019 brændt områder med selvsået 
sitkagran (Picea sitchensis), tørt græsland og klitarealer af. Disse brændes af med 
henblik	på	at	gavne	forholdene	for	insekter,	flora,	laver	og	svampe,	som	vokshat-
te og køllesvampe, og øer med tagrør og højt græs brændes nogle steder af for 
at tilgodese ynglende fugle.

Billede 10: 
Billederne viser 
afbrænding i Tofte 
Skov, Mariager Fjord 
Kommune, i selvsået 
sitkagran, græsarealer 
og klitarealer. Foto: 
Søren Bek
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SLÆT SOM METODE 
En del naturtyper i Danmark er under pres for tilgroning og øget nærringsstof-
pulje. Der er i forbindelse med slæt især tale om engarealer. Engarealer er i 
Danmark tidligere i stort omfang blevet anvendt til græsning og til at tage slæt 
til produktion af hø som vinterfoder. Denne udnyttelse er mange steder i landet 
ophørt gennem udvikling og intensivering af landbruget. I naturforvaltning for-
søger man at sikre både slæt og græsning på engene for at fremme de lavt- og 
langsomt voksende planter.

Formålet med slæt i naturforvaltningen
Ved slæt slås vegetationen som oftest med maskiner, og i nogle tilfælde med 
le, og biomassen fjernes fra arealet. På denne måde fjerner man det meste af 
biomassen af alle planter på en gang, og næringsstoffer fjernes fra arealet. Når 
man taler om slåning eller afpudsning af arealer, er det implicit, at det afslåede 
materiale ikke fjernes.
  
For de lavt- og langsomtvoksende planter, som naturforvaltningen normalt øn-
sker at fremme (typisk arter med roset eller jordstængel), giver slæt mulighed 
for lys og gode vækstvilkår, når den skyggende biomasse fjernes. De høje, kraf-
tigtvoksende arter får fjernet en større andel af deres biomasse og bliver derfor 
relativt mere svækkede af slæt. De græsser og urter, som vokser kraftigt og bliver 
høje, skygger for de øvrige arter og vil uden pleje på sigt udvikle et areal inde-
holdende få, dominerende arter. 
 
Hvis biomassen efterlades på arealet, vil den fortsat skygge og undertrykke de 
lave arter. En ”måtte” af slået biomasse fremmer kraftigt voksende arter som 
f.eks. grove græsser og nælder, der er i stand til at vokse gennem det tykke 
førnelag. Når materialet får lov at ligge, opnår man ikke den nærringsstof-ud-
pinende effekt på arealet, som er metodens unikke fordel ift. græsning. Slæt på 
naturarealer øger værdien som fourageringsområder for vildtet og levesteder for 
f.eks. vadefugle. 

Særligt	maskinel	slæt	giver	en	mere	homogen	vegetation	og	mikro-topografi	end	
ved græsning. Men maskinel, og specielt slæt med le, giver dog mulighed for 
nemt at være selektiv og prioritere, at visse områder med særlige karakterarter 
slås senere eller fritages for slåning af hensyn til blomstring og frøsætning. 
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Kombination af slæt og græsning kan udnyttes til at fjerne dødt plantemate-
riale og derved åbne vegetationen for græsning samt til at fjerne forsomme-
rens overskudsproduktion og bidrage med parasitfrie arealer til eftergræsning. 
Ved eftergræsning forstås, at der efter slæt sættes dyr på arealet for at græsse 
på sensommerens og efterårets plantevækst. Slæt med eftergræsning var siden 
jernalderen og frem til kunstgødningen og traktorens udbredelse den mest ud-
bredte driftsform på enge med forholdsvis fast bund. De bedst bevarede høenge 
er stadig eksempler på områder med meget høj botanisk diversitet. Svenske un-
dersøgelser af langtidseffekten af hhv. høslæt og græsning på artsrige enge og 
overdrev konkluderer, at høslæt bedst bevarer indikatorer for god naturtilstand. 
Græsning	ved	lavt	græsningstryk	medførte	en	øgning	af	kvælstofindikatorer	og	
frarådes som langsigtet pleje. Græsningstryk skal altid løbende følges op (læs 
mere i afsnittet om græsning her i modul 3).

På næringsrige, lysåbne naturtyper vil slæt generelt vedligeholde eller øge na-
turkvaliteten over tid, da slæt effektivt fjerner næringsstoffer fra arealet. Særligt 
er det erfaringen, at to årlige slæt giver en god effekt på urtesamfund på høslæ-
tenge. I tilfælde, hvor arealet er relativt artsrigt, er græsning ofte at foretrække, 
pga. dens mange positive effekter i form af variation i græsningstryk over areal 
og tid, dyrespredning og variation pga. tråd og diversiteten knyttet til ekskre-
menterne. 

Engfugle som alm. ryle, stor kobbersneppe og brushane er et eksem-
pel på en artsgruppe, som favoriseres af græsningens heterogene struktur.  
I	praksis	kan	der	være	flere	årsager	til	at	vælge	slæt	frem	for	græsning.	Eksem-
pelvis: 

Billede 11. Nydam 
skov eng i Gribskov 
som den så ud i 
sommeren 2020. Den 
artsrige skoveng er 
et resultat af mange 
års slæt med le, af 
det lokale lelaug. På 
billedet kan det også 
ses hvordan grænsen 
til skoven variere ved 
nogle steder, at være 
præget af små træer og 
buske og andre steder 
af store træer. Foto: 
Anne Johannisson

https://naturstyrelsen.dk/media/nst/65229/urt_indhold.pdf
https://naturstyrelsen.dk/media/nst/65229/urt_indhold.pdf
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1. Mangel på egnede græsningsdyr. 
2. Arealer hvor græsning pga. publikumshensyn er uønsket. 
3. Arealer der er for små eller fragmenterede til, at hegning, græsning og tilsyn 

er praktisk mulig. 
4. Arealer der er besværlige at hegne f.eks. pga. krat. 

Slåning og slæt har desuden fordelen at være rationelle, pålidelige metoder til at 
sikre, at tilskud til vedvarende græs ikke bringes i fare. Vær dog opmærksom på, 
at tilskud til arealer ikke nødvendigvis er foreneligt med god naturpleje, og at 
tilskud ikke nødvendigvis sikrer god økonomi for drift af arealerne.

Kombinationen af både græsning og slæt kan være et godt valg til lysåbne area-
ler med høje næringsstofniveauer og arealer, som er i en konverteringsfase. Den-
ne type arealer er ofte domineret af grove græsser, som slæt er effektive mod, og 
derved øges naturværdien. 

Ved maskinel slæt skal man dog være opmærksom på, at det er en metode, 
som	kan	være	hård	ved	mikrotopografien	og	f.eks.	skade	gul	engmyrer	(Lasius  
flavius), da tuerne ødelægges. 

Maskinelt høslæt kan være praktisk umulig at gennemføre på fugtige arealer og 
arealer med mosaik af buskvegetation. Her kan det være nødvendigt at forsøge 
at aktivere frivillige til leslåning, hvis der er særlige botaniske værdier, som øn-
skes bevaret eller genoprettet. 

Uforsigtig brug af for tungt maskineri kan forårsage uoprettelige skader på ve-
getationen, især på blødbundsarealer. Nyere udviklede specialmaskiner er dog i 
dag i stand til at køre på selv meget fugtige arealer uden nævneværdige skader.  

Billede 12. Nydam 
skoveng helt tæt på 
urterne i sommeren 
2020. Foto: Anne 
Johannisson
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Hvornår tages slæt
Arealer med højt produktionsniveau domineres ofte af græsser om foråret. Her 
kan tidlige slæt eller to årlige slæt medvirke til at bryde græssernes dominans og 
fremme urtevegetationen.

Den reelle effekt af udpining ved slæt afhænger af, hvor meget næring der tilfø-
res	udefra,	f.eks.	med	overfladevand	og	nedbør.	Hvor	produktionsniveauet	kom-
mer meget langt ned, kan det vælges at springe et slæt over, f.eks. hvert tredje år. 
Eller ved at udelade at slå en andel af et areal. Ved slæt tidligt på sæsonen er det 
særligt vigtigt at tage hensyn til harekillinger og rålam og især de jordrugende 
fugle, se Tabel 1.

På	arealer	med	lavt	produktionsniveau	og	stor	floradiversitet	opnås	den	bedste	
effekt ved, at planterne får mulighed for at sætte frø med års mellemrum. Dette 
kan sikres ved at tage sene slæt, f.eks. i august - eller ved at efterlade uslåede 
partier. Dette gavner også insekterne. 

Da plantearterne ikke sætter frø på samme tid, kan der med fordel tages slæt på 
forskellig tidpunkter over årene for at fremme forskellige arter.

 
Egnede naturtyper
Pleje	med	slæt	kan	benyttes	til	flere	lysåbne	naturtyper,	hvor	terrænet	er	jævnt,	
især fersk eng, men også strandeng, mose og overdrev. Inden for de nævnte 
naturtyper er der dog arealer, hvor der vil være behov for græsning i stedet for 
slæt, arealer med behov for en kombination af slæt og græsning og arealer, hvor 
der kun er behov for slæt. Over tid kan behovet ændre sig, idet der på de mere 
kulturpåvirkede og næringsrige arealer kan være behov for pleje med slæt som 
en indledende indsats i en årrække med henblik på udpining. Herefter kan det 
være relevant, at arealet i stedet bliver græsset afhængig af den lokale situation. 

For nogle arealtyper anbefales, at slæt undgås, da maskinel slæt udjævner 
jordbunden. Det gælder tørvebund med knoldstruktur, som opstår gennem 
græsningsdyrenes tråd (knoldkær), områder med tuer af især gul engmyre, 
lavninger med spagnum, arealer med strandvolde, loer og saltpander. Des-
uden er slæt vanskeligt eller umuligt på meget kuperede overdrevsarealer, 
selvom nyere specialmaskiner har rykket mulighederne (se afsnit om ma-
skiner). På fugtige områder med ringe bæreevne kan slåning med maskiner 
med højt marktryk forårsage store skader og bør på det kraftigste frarådes.  
Slæt med le er især anvendeligt på ujævnt terræn, hvor naturværdierne er store 
og arealerne små. 
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Planlægning af slæt i relation til arealtype
Strategien tilpasses til, om arealet er naturpræget eller kulturpræget, om det er 
arealer med risiko for sommeroversvømmelse, eller det generelt er meget fugti-
ge arealer, se tabel 1. 

 
Ved slæt på både naturprægede og kulturprægede græsarealer er det optimalt at 
tage særlige hensyn til arealets plante - og dyreliv, men slæt er også det muliges 
kunst. Og slættidspunktet afhænger af vejrforhold. 

På arealer, hvor der kræves særlige hensyn til naturen, kan der tages slæt i mo-
saik, og/eller slæt over større områder fordeles over tid. Alt i alt understøttes 
flere	arter,	hvis	der	f.eks.	gennem	en	ådal	er	stor	variation	i	slættidspunkt	på	de	
forskellige englodder og arealer. På den måde får forskellige arter mulighed for 
at sætte frø, se Fig 6.
 
Græsningsdyr, der anvendes til sæsongræsning i sommerhalvåret, har behov 
for hø eller ensilage til vinterfoder. Slæt er således stadig en integreret del af 
dyrehold til naturpleje, selvom vintergræsning gradvist bliver mere almindelig. 

Tabel 1.
Slæt-strategi tilpas-
ses til arealtypen 
(Buttenschøn, R. M., 
Gottlieb, L., & Byriel, 
D. B. 2018).
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Den årlige foderproduktion fra et areal er meget afhængig af vejrforholdene i 
vækstsæsonen.	Nedbørsrige	forår	og	somre	resulterer	på	de	fleste	arealer	 i	en	
høj græsproduktion. Undtagelsen er arealer, der i våde somre bliver oversvøm-
mede, og arealer, som bliver uegnede til maskinkørsel. Slæt kan være til hø, som 
tørres på marken/engen, eller det kan være græsslæt, hvor biomassen enten 
høstes direkte eller benyttes til ensilage og opsamles kort efter slæt. Valg af 
metode afhænger af areal, lokale afsætningsmuligheder og vejrforhold. Tørring 
til hø kræver en længere periode med tørvejr. Periodens længde afhænger af, 
om	vegetationen	er	udviklet	til	højt	tørstofindhold	allerede	inden	slæt,	om	der	
er varmt og tør vind eller om der er små byger. Ved ensilering er det tilstræk-
keligt	at	nå	et	tørstofindhold	på	ca.	35	%,	og	ved	hø	skal	det	nå	op	på	ca.	85	
%.	Langvarig	tørring	på	marken	har	fordelen,	at	det	fremmer	afgivelsen	af	frø	
fra høet til arealet. Hø og ensilage fra lavproduktive arealer har normalt rela-
tivt lav foderværdi, hvorfor det ikke er særligt attraktivt for landbruget. Slæt er 
arbejdskrævende og kræver de rette maskiner efter forholdene. Derfor er det 
i mange tilfælde ikke muligt at gennemføre udgiftsneutrale høslæt. Biomas-
sen kan i nogle tilfælde afsættes til biogasproduktion eller til kompost. Men 
der arbejdes på at gøres disse afsætningskanaler mere økonomisk attraktive.  

Ved valg af slåningsredskab er der i praksis erfaring for, at jo grovere slånings-
redskab,	der	anvendes,	jo	mere	flosses	planten,	og	jo	mere	vil	vegetationen	blive	
hæmmet.	Hvis	 der	 derimod	 anvendes	 et	 finere	 skærende	 slåningsredskab,	 vil	
vegetationen bedre kunne tåle at blive udsat for slæt. Derfor kan man vælge 
slåningsredskab	efter,	om	man	primært	har	plusarter	(fint	slåningsredskab),	der	
skal bevares eller minusarter, der skal reduceres (groft slåningsredskab).

Figur 6. Slæt på forskellige tidspunkter fremmer forskellige arter. Arter modner på forskelli-
ge tidspunkter – her er vist andelen af modne planter, dvs. planter med modne frø, ved høst i 
starten af juli og under norske forhold (Møre og Romsdal). Der blev ved undersøgelse på samme 
tidspunkt i 2014 og 2015 fundet ca. 70 % modne planter i 2014 og ca. 25 % i 2015, derfor 
kan man med fordel fastsætte slæt ud fra, hvornår karakterarter blomstrer. 
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Med hensyn til slåningshøjde er der i praksis erfaring for en bedre effekt på 
botanisk udvikling ved lav end ved høj slåningshøjde. Dette er i modsætning til 
almindelige anbefalinger for foderproduktion, hvor man sætter slåningshøjden 
til 6-7 cm for at undgå jord i foderet og sikre hurtig genvækst.

Valg af slåningsredskab har betydning for dyrelivet
Undersøgelser har vist, at specielt rotorklippere skader en stor andel af padde-
faunaen.	27	%	af	padderne	blev	dræbt	ved	slåning	med	rotorklipper	mod	10	%	
ved	slåning	med	fingerklipper,	viser	en	undersøgelse	fra	Tyskland.	Skaderne	ved	
rotorslåning	aftog	med	stigende	slåhøjde	fra	27	%	ved	7	–	8	cm,	19	%	ved	10	
cm	og	kun	5	%	ved	12	cm	(Oppermann	og	Classen	1998).	At	slåhøjden	har	stor	
betydning, viste også et forsøg med manuel slåning med le i 5-7 cm’s højde, hvor 
14	%	flere	padder	blev	dræbt	end	ved	slåning	med	fingerklipper	i	7-8	cm’s	højde.

En række undersøgelser har belyst betydningen af typen af redskaber for 
forskellige faunagrupper, herunder græshopper, edderkopper, honning-
bier,	 biller	 og	 insektlarver.	 Skadevirkningen	 tiltager	 fra	 fingerklipper,	 ro-
torklipper,	 rotorklipper	 med	 finsnitter	 til	 slagleklipper	 som	 den	 værste	
(Humbert 2009). Flere end 1/3 af græshopperne blev således dræbt ved 
slåning	 med	 rotorklipper	 med	 påmonteret	 finsnitter	 (Oppermann	 2007).	 
Ved	at	anvende	redskaber	som	fingerklipper	–	eller	le	–	og	slå	i	10	cm’s	højde	
reduceres skaderne på invertebrater og andre smådyr. Se afsnit om slåningsred-
skaber. Ethvert indgreb i naturplejen koster livet for nogle dyr og planter, hvad 
enten de er ønskede eller uønskede på arealet. På de arealer, hvor naturforvalt-
ningen aktivt udfører indgreb for at bevare en naturtype, er det en pris, der må 
betales. Korrekt valg af redskaber kan reducere denne pris. Men redskabsvalget 
er som bekendt et led i en afvejning mellem mange faktorer. Udeladelse af slå-
ning af mindre partier er en metode til at sikre sig, at ikke hele populationen 
skades på en gang.
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RYDNING SOM METODE 
Tilgroning med især buske og træer er for mange naturtyper en trussel. Mål om 
fastholdelse af bestemte stadier på mange naturtyper, jf. lovgivning og beskyt-
telse, gør rydning af arealer til en tilbagevendende opgave på mange arealer i 
Danmark. 

Træer og buske skygger for de lyskrævende arter og forarmer deres habitat. På 
vådbundsarealerne har træer og buske en udtørrende effekt, da de øger for-
dampningen og desuden øger nærringsstoftilførslen ved at optage kvælstof fra 
atmosfæren. Før en rydning besluttes, skal forvalteren overveje, hvilket formål 
rydningen skal opfylde og derefter vælge en strategi og metode. 

 
Forskellige formål med rydning
Der kan være forskellige formål med at foretage en rydning af et areal. Det kan 
være med naturgenopretning for øje, hvor et areal er tilgroet med uønskede plan-
ter eller tidligere har været tilplantet. Rydningen skal her sikre at arealet ryddes 
for	uønsket	opvækst,	og	den	naturlige	flora	kan	få	plads	til	at	etablere	sig	igen.	 
I den anden ende af skalaen ligger rydninger som udelukkende har et landskabs-
mæssigt formål, f.eks. udsigt eller rydning af et areal, som er opfattet som et 
unaturligt dominerende element i et givent landskab. Rydning kan også være en 
indsats, der har til formål at sikre natur- eller kulturpleje på et areal som led i 
den mere vedligeholdende plejeindsats, som ofte kan være beskrevet i en pleje- 
eller forvaltningsplan.
 
I naturforvaltning er der som oftest tale om rydninger, hvor biodiversitet på en 
eller anden måde fremgår af formålet, med mindre det udelukkende er af land-
skabelige eller kulturhistoriske hensyn.

I	de	senere	år	har	flere	undersøgelser	vist,	at	der	selv	 i	 lysåbne	naturområder	
findes	 arter	 som	 knytter	 sig	 til	 levesteder	 ved	 enkeltstående	 træer	 og	 buske,	
krat	og	 lunde.	På	overdrev	er	flere	arter	 som	rose,	hvidtjørn	og	ene	naturligt	
forekomne og bør bevares. Enekrat på både overdrev og hede er beskyttet efter 
Habitatdirektivet som naturtype. Andre løvtrækrat og gamle pilekrat kan have 
stor værdi som både skjule- og levested for fugle, pattedyr, insekter m.m. F.eks. 
har vortebirk, femhannet pil og stilkeg mellem 600 og 800 forskellige arter af 
insekter tilknyttet. Det skyldes, at disse træarter har været i landet meget længe. 
I Sverige og Storbritannien har man undersøgt antallet af tilknyttede insektarter 
til en række træarter. Det bedste bud på antallet af tilknyttede arter i Danmark 
bliver et tilnærmet udtryk ved gennemsnitsværdierne, da vi ikke har en lignende 
undersøgelse. Se tabellen her.  

Det er derfor vigtigt i forbindelse med rydninger at være opmærksom på, hvor 
vigtigt det er at få alle træer og buske ryddet fra arealet, eller om der faktisk er 
biodiversitetshensyn at tage ved at lade enkelte stå tilbage. F.eks. er det muligvis 

https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/naturpleje/naturplejeportalen/plejemetoder/rydning-som-naturplejemetode/enkeltstaaende-traeer-lunde-og-krat-har-stor-betydning-for-biodiversiteten/
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ikke nødvendigt at bruge ekstra store omkostninger på at få den sidste pilebusk 
ryddet fra et meget vådt areal, da den højst sandsynligt danner levested eller 
skjul for en del arter. 

 
Rydningsstrategier
Der	er	flere	strategier	og	årsager	til	at	kigge	på	metoden	rydning	som	en	del	af	
de mulige indsatser i naturforvaltningen. De strategier, som forvalterne i Dan-
mark arbejder efter, er:

 · Forebyggelse af tilgroning
 · Tidlig rydning – inden tilgroningen bliver for stor
 · Gradvis udtynding i krat
 · Opfølgning på rydning, fx græsning (eller omvendt)

 
Det er vigtigt at huske på, at rydning kun er relevant, hvis tilgroningen udgør et 
problem for det formål, som der er med arealet, f.eks. beskyttelse af en lysåben 
naturtype eller fredning af en udsigt. 
 
Forebyggelse af tilgroning
Ved etablering af naturpleje på et givent areal kan det i tilfælde, hvor der ved 
etableringstidspunktet er en fuldstændig tilgroning af et areal, være en god ide 
at udføre forebyggende rydningsarbejde. Det har til formål at stoppe eller brem-
se fremtidig tilgroning således, at det holdes på et lavt niveau.
 
Tidlig rydning
Tidlig rydning betyder, at forvalteren sætter en rydningsindsats i gang, inden 
tilgroningen bliver et stort problem. Dvs. inden at tilgroningen af areal bliver 
det dominerende billede, men dog har en størrelse som med sikkerhed blot vil 
udvikle sig til yderligere tilgroning af et areal. 
 
Gradvis tynding
Gradvis	tynding	betyder,	at	man	udfører	rydningen	i	flere	etaper.	En	rydning	lys-
stiller et areal, og det kan medføre en hurtig og massiv opvækst af træer og bu-
ske, som kan medføre et endnu større problem end den oprindelige tilgroning. 
Ved at udføre rydningen (eller tyndingen) i et tempo, hvor man kan kontrollere 
genvæksten, får man som forvalter mulighed for at sikre en vis kontrol over gen-
væksten på arealet. 
 
Ringbarkning	og	sætning	af	høje	stød	kan	i	de	fleste	tilfælde	reducere	genvæk-
sten. Høje stød har ikke altid den ønskede virkning. Optrækning med spil kan 
også reducere genvækst, men er også hårdt og meget forstyrrende for arealet. 
Man bør som forvalter derfor nøje overveje denne metode under hensyntagen til 
naturindhold, tørvelag og kulturspor. 
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Det er også altid vigtigt at sikre sig, at der ikke er frøbærende invasive arter eller 
andre uønskede arter i nærheden, som kan sprede sig og etablere sig på arealet 
efter en rydning. 

Opfølgning på rydninger
Opfølgning på rydninger er oftest det, som bliver glemt. Det gør det ikke til en 
mindre	vigtig	del	af	rydningsarbejdet.	I	langt	de	fleste	tilfælde	vil	der	være	en	
eller anden form for genvækst på et ryddet areal. Det er man som forvalter nødt 
til at følge op på, da genvæksten kan være væsentlig mere problematisk end 
den oprindelige tilgroning. Det vil ofte være nødvendigt at gennemføre en til to 
opfølgende rydninger på genvæksten, før træer og buske er svækket så meget, at 
de holder op med at sætte nye skud.  

Både formål og strategi i forbindelse med rydninger er vigtige arbejdsværktø-
jer, når rydningerne planlægges og skal gennemføres. I naturforvaltning er det 
i mange situationer prisen, der bestemmer hvilken rydningsløsning, der bliver 
anvendt. Det er derfor ikke altid den bedste løsning, der valgt til at løse den 
specifikke	opgaver.	Dette	kompromis	er	nødvendigt,	når	det	ikke	er	økonomisk	
muligt vælge den bedste løsning, da denne kan være dyrere i nogle tilfælde. 

Eksempler på forskellige typer rydninger
I dette delafsnit kan du læse seks konkrete eksempler på rydninger, som er blevet 
gennemført i praksis. Eksemplerne stammer både fra entreprenører og kommu-
ner. 
 
Hvert eksempel indeholder en beskrivelse af følgende: 

 · Kort beskrivelse af det areal, som rydningen omfatter, suppleret med et kort. 
 · Formålet med rydningen.
 · Valget	af	metoder	til	at	løse	opgaven	(som	altid	er	influeret	af	de	krav,	der	er	

til færdsel mm. på arealet). 
 · Pris, som det pågældende projekt kostede. Det er vigtigt at huske på, at pri-

serne er direkte afhængige af det konkrete eksempel og ikke kan anvendes 
til direkte sammenligning med andre rydningsopgaver. Dog kan det give et 
indtryk af prisniveau under de beskrevne omstændigheder. 

 · Til de eksempler hvor det har været muligt, er der også beskrevet, hvilken 
opfølgning der er planlagt for arealet. 
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Eksempel 1: Skallerup Klit
Eksempel fra Jens Baggesen, Hjørring Kommune.

Eksemplet viser en rydning af 0,5 ha rynket rose (Rosa rugosa). Området ligger 
indenfor fredningen Lien, der har til formål at frede den markante indlands-
skrænt, som er en stejl skråning. Området ligger mellem Skallerup Feriecenter 
og et sommerhusområde. Lien skrænten er bevokset med græs og krat, men er 
takket være fredningen friholdt for bebyggelse. 
 
For at sikre at skrænten er tydeligt markeret i landskabet, som fredningen fore-
skriver, har der været gennemført knusning af krat gentagne gange. Der har også 
været forsøg med afgræsning af heste og geder til at reducere og fjerne rynket 
rose på arealet. Formålet med rydningen i dette eksempel er fortsat et forsøg på 
at bekæmpe væksten af rynket rose. 

Der er i eksemplet valgt rydning med biorotor. Valget er et nyt forsøg, som kun 
Naturstyrelsen har haft erfaringer med, men som kommunen her læner sig op af. 
Biorotoren har kørt på de arealer, som er markeret med rød skravering på kortet. 
Pris: Kr. 15.000.- (Rydningen af 0,5 ha rynket rose i 2018 som beskrevet i ek-
semplet her).
 
Kommunen forventer, at rydningen skal følges op af endnu en behandling med 
biorotor i efteråret 2019. Derefter vil kommunen genoptage græsningen med 
heste og geder som forsøg på at holde genvæksten nede på et minimum, og for-
håbentlig vil maskinel rydning i fremtiden kunne undgås. 
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Eksempel 2: Øster Kjulvej 9, 9850 Hirtshals
Eksempel fra Jens Baggesen, Hjørring Kommune.

Indenfor Kjul Strand - fredningen lå der 1,5 ha plantet sitkagran. Det blev plan-
tet for at give læ til sommerhusene, men strider mod fredningen, der vil sikre 
grønsværsklitten.	Hjørring	Kommune	fik	foretaget	en	rydning	af	det	1,5	ha	store	
område. Ud over fredningen er området en del af Natura2000-området Uggerby 
Klitplantage og Uggerby Ås udløb. Området er udpeget på grund af tilstedevæ-
relsen	af	grå/grøn	klit,	klitlavninger	og	enebærklit	samt	rigkær	flere	steder.	
Formålet med rydningen har været at fjerne en uønsket sitkabevoksning, der lå 
som	en	ø	midt	i	klitområdet,	som	er	af	fin	botanisk	kvalitet.	Skoven	var	ved	at	gå	
i opløsning, formentlig pga. af alder, og det blev anset som potentiale til spred-
ning og udvidelse af grøn klit. 

Der var forholdsvis nem adgang til arealet, og det var muligt at køre med maski-
ner uden at ødelægge særlig vegetation i naturområdet. Derfor blev der anvendt 
en fælde-udkører til at fælde og køre heltræ ud til fast vej. Fra dette depot blev 
det	hele	hugget	til	flis.	Til	denne	opgave	var	det	derfor	den	hurtigste	og	billigste	
metode til at rydde en gammel plantage for at give plads til den mere naturlige 
natur i området. 

Pris:	Indtægterne	fra	salg	af	flisen	betød,	at	der	kom	et	beskedent	overskud,	og	
dermed kostede rydningen ingenting. Overskuddet blev brugt til at plante nogle 
løvtræer omkring det nærtliggende sommerhusområde. 

Billede 13. 
Den røde firkant viser 
en sitkaplantage på 
1,5 ha, som er blevet 
ryddet. Kort udarbej-
det af Jens Baggesen, 
Hjørring Kommune

DDO®, © COWI

Papirformat: A4

Rydning af skov, Kjul
Dato: 01-05-2019

Målforhold: 1:5057

Jens Baggesen
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Den oprindelige plan var, at der efter rydningen af sitkaplantagen skulle græs-
ning på den eksisterende grønne klit og det rydede areal. Ejerne af det mest 
nærtliggende hus ønskede dog ikke græsning, da de synes, at hegnslinjen kom 
for tæt på deres hus. Det har efterfølgende vist sig at klitvegetationen langsomt 
indfinder,	også	uden	græsning.	Særligt	de	steder	hvor	der	er	bar	 jord,	som	er	
blottet af fælde-udkøren i forbindelse med rydningen. 

Eksempel 3: Rubjergvej 205, 9800 Hjørring – Hjørring Kommune
Eksempel fra Jens Baggesen, Hjørring Kommune.

Rydning af rynket rose og delvis rydning af havtorn (Hippophaë rhamnoides), 
mirabel (Prunus cerasifera) og tjørn (Crataegus sp) på §3 overdrev med grøn klit. 
Arealer ligger op til et fredet område og Natura2000 området Rubjerg Knude og 
Lønstrup Klint. 

Der var i alt 1,5 ha krat med havtorn og læhegn med en betydelig mængde ryn-
ket rose. Formålet med rydningen var at fjerne alt rynket rose i læhegnet, som 
tidligere var plantet ind og havde spredt sig. Tilgroningen med havtorn, mirabel 
og tjørn midt på overdrevet truede i særdeleshed den grønne klitvegetation. Der 
skulle udføres en tynding af havtorn, mirabel og tjørn med henblik på at mind-
ske skygge til den lave vegetation og give kreaturerne en bedre mulighed for at 
græsse i krattet, så de kunne holde det lysåbent. 

Billede 14.
De røde områder på 
kortet er der, hvor der 
er foretaget rydnin-
ger som beskrevet i 
teksten. Kort udarbej-
det af Jens Baggesen, 
Hjørring Kommune

© GeoDanmark

Matrikelskel grå
Matrikelskel

Optagetvej
Optaget vej

Beskyttet natur (DAI)
Eng

Hede

Mose

Overdrev

Strandeng

Sø

Natura2000 - Habitatområder (DAI)
NATURA 2000 - Habitatområder

Papirformat: A4

Rydning, havtorn, Rubjergvej
Dato: 01-05-2019

Målforhold: 1:2802

Jens Baggesen
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Metoden til fjernelse af rynket rose i læghegnet blev en traktormonteret knuser. 
De spredte planter af rynket rose i kanten af krattet blev gravet op med gravema-
skine. Tyndingen af havtorn, mirabel og tjørn blev udført med manuel fældning, 
og materialet blev samlet sammen af en ATV med frontlæsser og kørt ud med en 
lille skovvogn monteret bag på ATV’en. 

Pris: kr. 50.000.-. Dette er den samlede pris for hele rydningen. Det vurderes, 
at knusningen af rynket rose udgør ca. kr. 5000.- og opgravningen også ca. kr. 
5000.-. Prisen er forholdsvis høj grundet, at det var umuligt at køre med en 
traktor inde i krattet, og det var langsommeligt at skære de stikkende buske ned. 

Der er udarbejdet en ny græsningsaftale med dyreholder for græsningen af are-
alet. Det kan dog ikke hindre spredning af krat på den lange bane. Kommunen 
forventer derfor at der efter 5-8 år skal foretages en opfølgning på arealet i 
forhold til havtorn, mirabel og tjørn. Der skal i en ukendt årrække foretages en 
årlig opfølgning på de arealer, hvor der er knust rynket rose. Det vil kun sikre, 
at planterne ikke spreder sig for meget, men vil nok ikke forhindring opvækst 
fuldstændig. 

Eksempel 4: Farum Sortemose – Furesø Kommune
Eksempel fra Nickolai Schlechter, stuboggren.dk. 

 

Billede 16. 
Kortet viser, hvor i 
Sorte mose der blev 
ryddet hvad. Kort 
udarbejdet af Farum 
Kommune
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Farum Sortemose er en af de moser, som er med i projektet Life RigKilde. I den 
forbindelse er der i 2018 gennemført nogle indsatser, som har til formål at for-
bedre biodiversiteten og levestederne i mosen. Du kan læse mere på projektets 
hjemmeside.
 
Der er blandt andet gennemført en rydning på dele af arealet, som bliver beskre-
vet nærmere herunder. 
 
Der blev i sensommeren 2018 gennemført en rydning af især pilekrat i mosen, 
som har til formål at forbedre forholdene for planter og sommerfugle, som knyt-
ter sig til rigkæret. Der var en del karakteristiske tuer, som var truet af tilgronin-
gen, og som stillede store krav til færdsel på arealet – især i forhold til maskiner. 
Der	var	flere	steder,	hvor	der	ingen	færdsel	måtte	være,	og	det	affødte,	at	der	kun	
var en mulig vej ind til det areal, der skulle ryddes. 

Begrænsningerne i adgangsmulighederne og færdselsmulighederne på arealet 
havde	stor	indflydelse	på	valget	af	metode	til	at	udføre	rydningen.	Der	blev	der	
anvendt 3 personer til at udføre manuel skovning af pilekrattet, som blev lagt 
klar til bjærgning af gravemaskine med skovklo.

Gravemaskinen (8tons på brede stålbånd (80cm) med skovklo) lagde en vej af 
jernplader foran sig til at køre på. Der var 30 jernplader, som blev anvendt som 
hovedvej ind til ét	punkt	i	mosen,	og	derefter	blev	der	løbende	flyttet	plader	for	
at	lave	kørevej	ud	til	forskellige	punkter	i	mosen.	Dette	gjorde	arbejdet	fleksibelt	
og sikrede, at kørepladerne ikke lå så længe på hvert areal og dermed skånede 
vegetationen mest muligt. Fra kørevejene bjærgede gravemaskinen det skovede 
pil, som blev trukket hen til gravemaskinen med spil og derefter grappet og lagt 
i stak. Herefter blev det kørt ud til fast vej med miniudkører på bælter med en 
totalvægt på 4tons uden læs. Miniudkøreren var monteret med en 8 m kran. Det 
hele	blev	fliset	ved	fast	vej.	
 
Der blev på 200 m2 af mosen lavet et forsøg, hvor alle stubbe blev fræst, og are-
alet blev revet for så meget materiale som muligt. Dette vil der i 2019 blive fulgt 
op på, for at se om der er en forskel på de arealer, som blot er ryddet, og dem 
hvor der er rodfræst og revet. 

Pris: kr. 146.500.- ekskl. Moms. 
Den samlede pris er for rydningen af i alt 1,8 ha plus rydning og beskæring af en 
hegnslinje for senere at kunne opsætte hegn på arealet. Dette er inklusiv, at der 
kom	en	lille	indtægt	fra	de	320	rummeter	flis.	Området	er	efterfølgende	blevet	
hegnet, men dette lå i et andet tilbud. 

I begyndelsen sommeren 2019 konstaterede kommunen, at der skulle foretages 
en opfølgende rydning af genvækst for at sikre, at mosen bliver holdt lysåben 
og mindske den fremtidige genvækst. Efter en besigtigelse af arealet i maj 2019 

https://www.rigkildelife.dk/delprojekter/nordoestlige-sjaelland/farum-sortemose/
https://www.rigkildelife.dk/delprojekter/nordoestlige-sjaelland/farum-sortemose/
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kunne man se, at der havde været god effekt af at fræse og rive et areal, da der 
kun var meget lidt genvækst fra el og pil på det areal, hvor det blev afprøvet. 
På	de	øvrige	arealer,	hvor	stubbe	var	efterladt,	var	der	genvækst	på	ca.	90%	af	
stubbene. Derfor blev der i 2019 gennemført en rydning af genvæksten. 

 
Eksempel 5: Blåvandshuk Fyr – Varde Kommune
Eksempel fra Tine Eggertsen, T. Eggertsen. 

Rydningsprojekt ved Blåvandshuk Fyr, udbudt af Varde Kommune i januar 2019. 
Det foregik som underhåndsbud med to bydende virksomheder. Området er be-
skyttet efter Naturbeskyttelseslovens §3 og klitfredning (fredning af klitter). 

Projektarealet udgør i alt 0,37ha, og det faktisk tilgroede areal var på 0,25ha. 
Bevoksningen bestod af en blanding af sitkagran (Picea sitchensis) og bjergfyr 
(Pinus mugo).	Det	har	oprindeligt	været	plantet	som	sandflugtsbekæmpelse	først	
i 80’erne.

Formålet med rydningsprojektet er at sikre udsynet til fyret, når man kommer 
kørende ad vejen hen til parkeringspladsen. Der kommer mange turister til om-
rådet, som kommunen gerne vil sikre en god oplevelse. Et sekundært formål er, 
at man forventer at kunne sikre højere naturværdier i området, ved at den øvrige 
klitnatur kan indvandre på det ryddede areal.

Billede 17. 
Kortet viser det 
område, der er blevet 
ryddet og placering af 
flisstak. Kort udarbej-
det af Tine Eggerts

Rydnings areal

Placering flisstak

Tegnforklaring
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Varde	Kommune	satte	en	del	krav	 til	 tilbudsgiverne	 i	 en	kravsspecifikation	 til	
rydningen. Den bestod af følgende: Stødhøjde max 5cm, træet køres ud og lægges 
i mellemdepot. Flishugningen af materialet skal ske så hurtigt som muligt og inden 
for 14 dage. Der må ikke efterlades spor i projektområdet eller på de omkringlig-
gende stier og p-plads. Der skal ske en fuldstændig oprydning hver dag til fyraften 
af hensyn til publikum. Entreprenøren skal selv stå for afspærring af stier, vej og 
parkeringsareal, mens arbejdet pågår. Fældning gennemføres i perioden 25/2-1/4 
2019 af hensyn til publikum og Naturbeskyttelsesloven. 

Kommunens krav til kørslen på arealet og de praktiske forhold omkring vegetati-
onen	som	følge	af	vindpåvirkningen	har	haft	indflydelse	på	metodevalget.	Både	
bjergfyr og sitkagran var så vindpåvirket, at de lå hen ad jorden. De blev derfor 
fældet manuelt med motorsav. Herefter blev træet kørt ud med alm. udkørsels-
maskine på hjul og lagt i stak ved parkeringspladsen (se kortet). Efter at alt var 
kørt væk fra areal, blev det pudset af med motorsav for stød, der var højere end 
5 cm, samt for buske, som ikke var skåret ned i første omgang. 

Stakken	af	træ	ved	parkeringspladsen	blev	flishugget	inden	for	ca.	1	uge.	Flis-
hugningen blev gennemført med bruks-hugger monteret direkte på lastbil. Den 
blæser	flisen	direkte	ind	i	kassen	monteret	på	lastbilen,	og	fragter	selv	flisen	til	
varmeværket.	Dette	er	især	en	fordel	ved	små	stakke.	Desuden	er	kassen,	flisen	
blæses ind i, lukket, og det giver mindre støv og svineri. Det er en fordel, når der 
som	i	dette	tilfælde	bliver	hugget	flis	på	en	p-plads	eller	i	bymæssig	bebyggelse.	 
Der	var	i	alt	98	rummeter	flis.	Efter	flishugningen	blev	alt	affald	fra	flisstakken	
samlet sammen og kørt væk fra arealet.

På arealer som dette, hvor der er publikum, er ofte svært at få publikum til at 
respektere den afspærring, som opsat i forbindelse med arbejdets udførsel. Det 
medførte, at dele af oprydningen måtte udskydes til en morgen før kl. 7. 

Pris: Kr. 19.250.- + moms. 
Det er en selvstændig entreprenør, som har haft opgaven, og som kun får be-
taling for selve rydningsopgaven. Derfor fremgår der ikke noget om, hvordan 
kommunen vil følge op på arealet efterfølgende. 



38 |   Praktisk naturforvaltning 

Eksempel 6: Endrup Enge – SAGRO på vegne af private lodsejere, Varde og Esbjerg 
kommuner 
Eksempel fra Tine Eggertsen, T. Eggertsen. 

 
Rydningsprojekt på Endrup Enge udbudt af rådgivningsvirksomheden SAGRO, 
på vegne af private lodsejere, Varde og Esbjerg kommuner. Rydningsopgaven 
blev udbudt i august 2017, som et underhåndsbud med 3 bydende virksom-
heder.	Projektet	var	finansieret	af	rydningstilskud	fra	Natura2000	tilskudsord-
ninger (til natura2000 arealer) og Den Danske Naturfond. Projektet har med 
samarbejdet mellem kommunerne og de private lodsejere arbejdet på en lokal 
forankring med fokus på at sikre naturværdierne i området. 

Arealerne udgør i alt 11,06ha. Det er fordelt på 6 delarealer. Det faktisk til-
groede areal, som skulle ryddes, var på 6,2ha. Det meste af projektområdet er 
beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens §3, som eng og mose. Derudover ligger 
arealerne i Natura2000 området Sneum Å og Holsted Å. 

Formålet med rydningsprojektet var at genskabe og bevare artsrigdommen i åda-
len med rigkær, tidvis våd eng og sure overdrev. Ud over rydning, som den ene 
indsats, skal der efterfølgende græsning på arealerne. Etablering af hegn mm. er 
blevet udbudt i en særskilt entreprise – så det er ikke inkluderet i eksemplet her. 

Der	var	i	udbudsmaterialet	sat	en	del	krav	til	tilbudsgiverne	i	en	kravsspecifika-
tion til rydningen. Kravene var som følger: Krav til marktryk til alle maskiner der 
færdes på projektarealet; 250g/cm2. Evt. kørespor må ikke være dybere end 10cm. 

Billede 18. 
Kortet viser de om-
råder, der er blevet 
ryddet i Endrup Enge. 
Kort udarbejdet af 
Tine Eggerts

Rydningsarealer

Tegnforklaring

1:5.000
Udarbejdet af Tine Eggertsen
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Rydning omfatter fældning af træer og buske, primært pil, mindre træer og opvækst 
af buske. Stødhøjde max 10cm, målt fra den side, hvor terrænet er højst ind mod 
træet. Alt materiale fra rydningen fjernes fra projektområderne og køres i anvist 
depot/flisstak, indtil det kan flishugges. Dog kan enkelte grene på max 2m. længde 
og 5cm i diameter blive liggende, de må dog ikke ligge i bunker, da det senere kan 
forhindre en ensartet afgræsning. 

Krav for tilbudsgivning var deltagelse i fælles besigtigelse af arealet mellem alle 
de bydende og bygherre. 
 
Der var også krav til udførsels tidspunkt: Rydning fra januar 2018 - marts 2018. 
Flishugning fra depot skulle være afsluttet inden 30. april 2018. Grundet meget 
nedbør i foråret 2018 blev opstart udskudt til august 2018 med senest deadline 
for	afslutning	af	flishugning	pr.	30.	oktober	2018.

Kravene	til	færdsel	på	arealet	og	arealets	fugtighed	har	haft	indflydelse	på	valget	
af metode. 
 
Fældning af alle træer og buske blev udført med motorsav. Det blev kørt ud 
med en Ponse Dual på 1,4m brede bærende bælter. Dermed har maskinen 
haft et marktryk på ca. 180g/cm2. For at reducere marktrykket yderlige-
re har vi anvendt det fældede materiale til at bygge kørevej samt ramper til 
at krydse grøfter og køreplade ø til arbejde på de vådeste delarealer. I prin-
cippet kan man med maskinen fælde pilen (og de andre vedopvækster), 
men da det fældede materiale skulle anvendes til at opbygge køreveje, er 
det en fordel, at træet er fældet inden. På de vådeste delarealer blev træ-
et lempet ind på mere fast grund, dvs. at materialet løftes ud med kranen.  
Da udkørslen var afsluttet blev samtlige arealer pudset af med motorsav for at 
sikre, at alle glemte småbuske og grene også blev skåret ned. Dette materiale 
blev efterladt på arealet, da der er tale om en relativ lille mængde fordelt på hele 
arealet. Der blev ikke etableret egentlige kørepladeveje i forbindelse med skov-
ning	og	udkørsel	af	træet.	I	forbindelse	med	flishugningen	blev	der	dog	anvendt	
et par træk køreplader (hvert træk er 45-47 stk. afhængig af lastbil – til en solid 
pladevej med overlab får man ca. 1 meter pladevej for hver køreplade) for at 
skåne grusveje og for at tilgodese naboer, der følte sig generet af arbejdet. Flis-
hugningen blev udført med en lastbilmonteret pezzolatohugger. Der blev hugget 
ca.	2000	rummeter	flis.	Flisstakkene	lå	placeret	på	græsningsarealer,	og	alt	spild	
og affald efter hugningen blev revet sammen og kørt bort.

Pris:	Kr.	235.400kr	+	moms,	inkl.	salg	af	flis.	

Trods at eksemplet kommer fra en entreprenør, som ikke selv har noget med de 
efterfølgende opgaver på arealet at gøre, har det været muligt at få oplysninger 
om den efterfølgende indsats. 
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Alle arealer er efterfølgende hegnet af en entreprenør. Selve hegningsare-
alet inkluderer også andre arealer end naturarealer, bl.a. tidligere mark og 
afgræssede arealer. Det samlede område til hegning er dermed større end 
det areal, som skulle ryddes. Grundet den tørre sommer og mangel på foder 
kom der dyr på arealerne vest for Sneum Å (i Varde Kommune) allerede i ef-
teråret 2018, dette var tidligere end først tiltænkt. Det viste sig at være hel-
digt, da genvæksten på pilen nåede at blive 10cm høj, inden dyrene kom på.  

Status på arealerne beliggende øst for Sneum Å (i Esbjerg Kommune) kendes 
ikke.	Det	er	så	vidt,	vi	kan	finde	ud	af	den	enkelte	lodsejer,	der	fremadrettet	selv	
skal sørge for, at arealerne bliver afgræsset.
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HEGNSSÆTNING OG TYPER AF HEGN

 
Planlægning i forbindelse med indhegninger
Dyr på græs er forbundet med et forholdsvis tidskrævende tilsyn og en arbejds-
krævende	indsats	ved	flytning	af	dyr	og	ikke	mindst	hegning.	Derfor	er	det	en	
god investering at etablere et godt hegn, som holder længe. Den lange holdbar-
hed sikrer desuden, at etableringsudgifterne fordeles over mange år. 

Der skal i planlægningen af hegning indgå adgangsforhold til indhegningen, 
drikkevandsforsyning,	behov	for	fangfold	og	nem	flytning	af	dyrene,	hvor	der	er	
tale	om	flere	hegn.

De forskellige græsningsdyr har forskellige krav til hegn, men ud over art og 
sammensætning af græsningsdyr har indhegningens størrelse og tilstand samt 
beliggenhed betydning for, hvilken hegnstype der er behov for i det konkrete 
tilfælde. 

Billede 19. Eksempel 
på en drikkevandsfor-
syning, med rørlagt 
vandforsyning. Dyrene 
trykker på metal-
stykket med mulen 
og da der er tryk for 
vandledningen, kom-
mer der vand ud. Der 
findes også løsninger 
til vandløb hvor det er 
en pumpe som dyrene 
trykker på. Foto:  
Skovskolen
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Hække eller gærder er vildtvenlige alternativer til hegning, men er tidskrævende 
og kostbare at etablere.
  

Billede 20. Stålgærde 
(øverst) og trådhegn 
(nederst) er de mest 
anvendte hegnstyper 
i naturforvaltning 
i Danmark. De kan 
variere i maskestør-
relse og antal tråde 
afhængig af, hvilke 
behov de skal dække. 
Efter mulighederne 
med eltråde på hegn 
er man gået væk fra 
at anvende pigtråd i 
naturforvaltningen og 
i stort omfang også i 
landbruget. Pigtråden 
forårsager ofte skade 
på vildt, græsningsdyr, 
hunde og mennesker, 
og det er derfor til stor 
gene generelt set. Foto: 
Skovskolen
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Hegn til forskellige dyrearter

Hegn til kvæg
Hegnet varierer afhængig af kvægracer. Til de hårdfører racer (f.eks. galloway, 
dextor, skotsk højlandskvæg ol.) kræves et tre-trådet elhegn, som er 90cm højt 
og med impulsenergi (se nærmere om elhegn under hegnstyper) pga. den tykke 
pels, som gør, at kvæget ikke kan mærke svag strøm. Hvis der græsses med ek-
sempelvis malkekvæg, kan man nøjes med et ét-totrådet elhegn. Nederste tråd 
skal holde eventuelle kalve inde i hegningen.
 
Hegn til heste
Heste kan normalt klare sig med et to- eller tretrådet elhegn, men det skal ty-
pisk være 90-120cm højt. Heste har stor respekt for elhegn, men skal tilvænnes 
hegnets placering. Brug af ekstra synlige hegnstråde anbefales, så hestene kan 
se tråden, når de nærmer sig hegnet.

Hestes	natur	og	flokadfærd	betyder,	at	de	kan	være	mere	vanskelige	at	holde	i	
hegn end f.eks. kvæg. Men dette er i øvrigt stærkt afhængig af hesteracen. De 
reagerer	ofte	på	forskrækkelser	med	flugt	og	løber	hegnet	ned.	Det	er	vigtigt,	at	
hestene er vænnet til at gå i hegn, (har fået stød så de respekterer elhegnet) samt 
at hegnet vedligeholdes for at holde hestene inde og for at hindre at de kommer 
til skade.

Hegn til får og geder
Får og geder er vanskeligere at indhegne end kvæg på grund af adræthed hos 
geder og lette fåreracer samt fårenes tykke pels. De kræver relativt høje og tætte 
hegn	enten	i	form	af	et	elektrisk	flertråds	hegn	eller	et	nethegn.

Ved får anbefales et 90 cm højt hegn, (ofte anvendes der nethegn) og ved de 
store gederacer anbefales et 120 cm højt hegn. Anvendes der nethegn til geder, 
kan det anbefales at forsyne hegnet med en strømførende tråd indvendigt samt 
øverst på hegnet, så de ikke kan klatre på hegnet.

 
Hegning af enkelttræer
Indenfor et hegn uanset om hegningen er stor eller lille kan der være et ønske 
om at etablere træer. Afhængig af ønsket til etablering af træer, som enten kan 
være enkeltstående solitærtræer eller mindre grupper af træer, kan hegning af 
enkelttræer være en løsning til at sikre, at træerne kommer fri af dyrenes bidhøj-
de.	Der	findes	en	række	færdigprodukter	på	markedet	til	bymæssige	omgivelser	
under navnet ”træbeskyttere,” som næppe er økonomisk interessante i naturple-
jen. Peak District National Park i England anbefaler træbeskyttere af typen vist 
på Billede 21 med 60 mm stolpetykkelse. Højden bør være 120 cm for får og små 
kvægracer og 180 cm for heste og store kvægracer. Modellen vist på billede 21 
med skrå pæle er særligt robust og egner sig til kvæg med stærke horn. Ved min-
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dre stærke dyr kan der anvendes lodrette pæle. Bemærk at den nederste vand-
rette tværstiver bør være mindst 5 cm fri af jordhøjde for at undgå unødigt fug-
tighedspåvirkning og deraf følgende forkortet holdbarhed ved svampeangreb.

Hegninger og landskabet
Målsætninger for et givent landskab uanset om de omhandler landskabet i sig 
selv og udsigten eller naturtilstanden samt den pleje, som er planlagt for områ-
det, bør altid vurderes i sammenhæng med det omgivende landskab. Ikke alle 
dyr og planter begunstiges af græsning. Derfor kan man overveje at frahegne 
dele af arealet i en del af sæsonen – både arealer indenfor og udenfor hegnet kan 
fredes for græsning for at tage hensyn til disse arter (i nogle tilfælde kan grøf-
tekanter, vejrabatter ol. indgå her). F.eks. hvis der er fokus på sent blomstrende 
urter	eller	på	dagsommerfugle.	Tommelfingerreglen	er,	at	der	skal	skabes	størst	
mulig diversitet på landskabsniveau både i naturtyper såvel som i plejemetoder 
– det er det, som kaldes mosaik.
 
Store	indhegninger	er	en	landskabelig	og	naturmæssig	fordel,	i	de	fleste	tilfælde,	
men ejendomsgrænser og forskellige naturtyper ender ofte med at bestemme, 
hvor hegnet skal gå. Derfor bliver mange indhegninger traditionelt ret små og 
følger ofte de lige linjer efter de administrative grænser, f.eks. matrikel eller 
markskel. Det er dog værd at arbejde for at skabe store indhegninger på tværs af 
ejedomsskel, der indeholder forskellige naturtyper til gavn for naturværdier og 
landskabet – og det lykkes mange steder.

Billede 21.  
Træbeskyttere til hor-
nede kvæg med skrå 
hjørnepæle. Foto: Peak 
District National Park
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Hjortevildt og specielt kronvildtet kan skabe vedholdende ødelæggelser af ind-
hegninger i form af sprængning af tråde. Hegn med et-totrådet hegn giver mindst 
barriere-effekt	i	forhold	til	hjortevildt,	mens	flertrådede	elhegn	og	stålgærder	i	
højere grad virker som barrierer. I egne med kronvildt, kan anbefales at sætte 
hegnet i god tid, inden husdyrene bindes ud - for at give krondyrene mulighed 
for at vænne sig til hegnet uden at de samtidig skal forholde sig til de dyr, der er 
i indhegningen. Græsningsdyrene kan også i sig selv være en barriere for hjorte-
vildt. Dette gør sig især gældende, når der er mange dyr pr. arealenhed i indheg-
ningen. Ved store indhegninger med få græsningsdyr ses det ofte, at hjortevildt 
hopper ind og ud af indhegningen og opholder sig i indhegningen uden problem.

For jægeren er hegnene også en barriere. Ved planlægningen af græsning på 
arealer, der anvendes til jagt, bør der lægges vægt på fremkommelighed og pas-
sager samt sikre, at der er mulighed for at afbryde strømmen til elhegn – eller 
tage tråden af – af hensyn til hunde og jægere. Dette er mest gældende på privat 
ejendom, hvor ejeren selv går på jagt eller lejer den ud. 

Ved planlægning af hegnlinje bør man desuden forsøge at placere hegnet langs 
landskabets	 topografiske	 linjer	 og	 andre	 naturlige	 strukturer,	 så	 hegnet	 ikke	
skæmmer landskabets visuelle udtryk.

Publikumsadgang
Publikumsadgang sætter nogle begrænsninger for valg af dyr og krav til indret-
ning	og	information.	Tyre	kan	give	anledning	til	konflikter.	Det	er	nødvendigt	at	
tage	stilling	til	regler	for	hunde	i	indhegninger.	Konflikter	mellem	græsningsdyr	
og	publikum,	der	medbringer	hunde,	skaber	typisk	konflikter	-	specielt	i	forbin-
delse med hunde uden snor. 

I hegn med publikumsadgang bør man etablere og vedligeholde adgangsmulig-
heder tilpasset den aktuelle brugertype. Jo simplere og mere robuste typer af 
stenter og låger (der ikke kan efterlades åbne) des bedre. 

I forbindelse med trampestier og andre stier, hvor der kun er adgang for gående, 
er en simpel stente velegnet – f.eks. i form af en passage mellem to pæle f.eks. en 
hjørnepæl og en alm hegnsstolpe med en lavt sat tråd imellem.

Ved befæstede stier, der tillader adgang for kørestole og barnevogne, er selvluk-
kende skrålåger en meget anvendt løsning. Skrålågerne skal være tunge for at 
lukke selv og kan derfor være vanskelige at åbne for nogle brugergrupper. Der 
findes	mange	forskellige	typer	låger	og	stenter,	disse	præsenteres	nærmere	i	mo-
dulet om rekreative interesser. 
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Hegnsloven
Hegnsloven indeholder bestemmelser om mindste afstand fra vej til hegn. 
Hvis hegnet grænser op til sti eller vej med offentlig adgang, kan hegnet 
med fordel trækkes endnu længere væk fra veje og stier for at undgå kon-
flikter.	Dette	vil	afhænge	af,	hvilken	type	offentlig	adgang	og	sti	eller	vej,	
der er tale om. Dette giver desuden spredningskorridorer for mindre dyr, 
som har brug for højt græs at skjule sig i.

Hegnslovens § 3 indeholder bestemmelse om placering af hegn i forhold 
til veje og stier (Hegnsloven, lovbekendtgørelse 799 af 11. december 1987 
senest revideret 7. juni 2001)

§ 3. Elektriske hegn langs gade, vej, sti eller plads, hvor andre end hegnets 
ejer har færdselsret, skal være fjernet mindst 1/2 m fra færdselsbanen. Pig-
trådshegn skal under tilsvarende forhold være fjernet mindst 1m fra færd-
selsbanen - for gangstiers vedkommende mindst 1 m fra stiens midterlinje.

Langs offentlige veje og stier skal elektrisk hegn markeres med advarsels-
skilte. Loven påbyder gule skilte
med sort tryk. 

BOKS 2

Billede 22. Elektriske 
hegn langs gade, vej, 
sti eller plads, hvor 
andre end hegnets ejer 
har færdselsret, skal 
være fjernet mindst 
1/2 m fra færdselsba-
nen. Hegnet kan med 
fordel trækkes længere 
væk fra offentlige veje 
for at undgå konflik-
ter. Foto: Skovskolen
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Hegnstyper
 
Elhegnets funktion
Et elhegn omfatter en såkaldt spændingsgiver, elektrisk ledende hegnstråd og en 
jordforbindelse. Spændingsgiveren tilsluttes til elnettet (230V), eller drives af en 
solcelle og/eller batteri, der kan levere strøm til hegn langt fra en elforsyning. 
Der	findes	forskellige	anordninger,	der	kan	forhindre	tyveri	af	solcellebatterierne.	 

Billede 23. Der findes 
flere typer solcelled-
revet hegn. Her er et 
eksempel, som er opsat 
til at lave strøm til 4 
tråde på et kvæghegn 
(der er 4 tråde for at 
hunde ikke løber ind i 
hegningen, da det lig-
ger bynært lige uden-
for Fredensborg. Foto: 
Louise Lind Roum
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Spændingsgiveren transformerer lavspænding (230V eller 9-12V) til højspæn-
ding på 2.000-8000V. Spændingen overføres til hegnstråden med regelmæssi-
ge højspændingsimpulser, der er i fase i forhold til jord. Spændingsgiveren er 
tilsluttet	 jorden	i	form	af	et	eller	flere	jordspyd.	Impulserne	afgives	med	ca.	1	
sekunds mellemrum, og de har normalt en varighed af 2-4 millisekunder. Energi-
mængden, der afgives fra spændingsgiveren til hegnstråden, kaldes impulsener-
gien og måles i Joule (J). Når et dyr rører hegnstråden, løber en strøm fra tråden 
gennem dyret og ned i jorden, hvorved dyret oplever et elektrisk stød. Spændin-
gen på hegnstråden er normalt lavere end hos spændingsgiveren afhængigt af 
afstanden til denne, af hegnstrådens elektriske ledeevne og evt. kortsluttende 
vegetation. En høj spænding sikrer, at dyret får stød, selvom det kun har dårlig 
kontakt med tråden. Impulsenergien afgør, ”hvor kraftigt stød” dyret får, når der 
er kontakt. Elhegnets effekt på dyret afhænger således af spændingsforskellen 
mellem jord og fase i punktet, hvor hegnstråden berøres, af impulsenergien samt 
i hvilken grad dyret er elektrisk isoleret imod fase og jord. Dyr med kraftig pels 
er delvist isoleret mod hegnet, og oplever derfor elektrisk stød svagere end dyr 
med tyndere pels. Tilsvarende er personer med fodtøj med gummisåler delvist 
isoleret mod jord, og derfor opleves elektrisk stød svagere end på personer uden 
fodtøj. Styrken af spændingsgiveren i Joule afhænger af dyreart og indhegnin-
gens størrelse (Tabel 1). Elhegnets effekt afhænger desuden af jordforbindelsens 
kvalitet. Spændingsgivere med kraftig impulsenergi skal generelt tilsluttes en 
kraftig	jordforbindelse	i	form	af	flere	jordspyd.	Den	generelle	regel	er	1	jordspyd	
for hver 2 J impulsenergi. Jordforbindelsen afhænger desuden af jordbundens 
fugtighed og sammensætning. Tør sandet jord har ringere elektrisk ledeevne end 
fugtig lerjord. På jord med dårlig elektrisk ledeevne og til meget lange elektriske 
hegn kan det derfor være nødvendigt at montere en ekstra hegnstråd til nul/jord 
parallelt med tråden til fase. Det elektriske stød opleves i så fald først, når begge 
tråde berøres samtidigt. Elhegn virker ikke ved oversvømmelser og ved megen 
sne og kræver løbende tilsyn og vedligeholdelse i form af græsslåning (hvis ikke 
dyrene græsser ind under hegnslinjen) for at sikre mod opvækst eller grene, 
der kortslutter hegnet. Dette gælder, selvom man bruger spændingsgivere, der 
er designet til kunne ”svide græsset af,” når det berører hegnet for dermed at 
undgå kortslutning. Flertrådede hegn er mere effektive overfor dyrene, men har 
den ulempe, at de nederste tråde kan få kontakt med opvækst og forhindre 
græsningsdyrene i at vedligeholde hegnslinjen, hvorfor hyppigere vedligehol-
delse af hegnslinje er nødvendig. Jordbundens næringsstof og vandforsyning og 
vegetations	art	har	ligeledes	indflydelse	på	passende	højde	af	nederste	tråd	og	
nødvendigheden af en hyppig vedligeholdelse.
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Billede 24. Øverst: På 
Vesterlyng har den pri-
vate dyreholder opsat 
et elektrisk hegn drevet 
på solceller. Hegnet 
er tilmed let at flytte, 
da trådene kan rulles 
sammen på trumler-
ne, strømforsyningen 
sættes et nyt sted med 
adgang til sol og pæ-
lene er lette. Nederst: 
Et mere traditionelt 
permanent elhegn med 
3 tråde.  
Foto: Skovskolen
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Dyreart Hegnshøjde Antal 
Tråde

Hegnslængde/ 
Minimums impulsenergi for spændingsgiver

0,5 
km

1 km 2km 3km 4km 5km >5km

Ged 90-120 cm 4-5 4 J 9 J 9 J 9 J 15 J 15 J 15 J

Får 90-120 cm 4-5 4 J 4 J 9 J 9 J 9 J 15 J 15 J

Kødkvæg 90 cm 2-3 1 J 1 J 4 J 4 J 9 J 9 J 15 J

Malkekvæg 90 cm 1-3 1 J 1 J 1 J 4 J 4 J 9 J 15 J

Hest 90 -120 cm 2-3 1 J 1 J 1 J 1 J 4 J 9 J 9 J

Då/rådyr >120 cm 5-6 4 J 9 J 9 J 9 J 15 J 15 J 15 J

Svin 120 7 9 J 9 J 15 J 15 J 25 J 25 J 25 J

 
Flytbare elhegn
Det	mest	simple	enkelt-	eller	flertrådet	elhegn	kan	opsættes	manuelt	ved	at	træ-
de eller presse de relativt tynde metal- (tentorpæle) eller plast-hegnspæle i jor-
den.	Disse	hegn,	 som	kendes	 fra	 landbruget,	er	flytbare	elhegn	og	har	minde	
betydning i naturplejen, da de nemt ødelægges af hjortevildt, og dyrene i det 
hele taget nemt slipper ud. Det er vanskeligt at presse dyrene med sådanne 
hegn, hvis det er det, som man ønsker på det pågældende areal i forbindelse 
med naturplejen. Der skal i så fald være meget hyppige og grundige tilsyn. Ved 
flytbare	elhegn	anvendes	normalt	wire	(sammensat	fletværk	af	mange	som	tyn-
de metaltråde). Wire kan rulles sammen og genbruges i modsætning til massiv 
tråd. Flytbart hegn koster i 2020 ca. 1500kr./ 100 m i materialer, opsætning kan 
laves for ca. 150 kr./ 100m med to mand og ATV-monteret trådrulle. Dertil kom-
mer en spændingsgiver.

Tabel 2. Oversigt over 
højde af elhegn, antal 
tråde og minimums 
impulsenergi fordelt på 
dyreart og hegnslæng-
de (modificeret fra 
(Poda Hegn, 2004))
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Billede 25. Hvis et 
permanent elhegn 
ikke ønskes, er det 
muligt at opsætte 
et flytbart elhegn. 
Det kan også 
anvendes inde i 
en større hegning 
for at koncentrere 
noget græsning 
eller presse nogle 
dyr og dermed øge 
græsningstrykket 
på en del af et 
areal. Billederne 
viser forskellige 
dele af det flytbare 
hegn for at give 
en ide om, hvilke 
elementer der skal 
til, og hvordan det 
kan se ud. Foto: 
Skovskolen
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Permanente elhegn

Billede 26. Perma-
nent trådhegn med 
fire tråde ca. 90 cm 
højt (øverst). De to 
nederste tråde sidder 
lavt og tæt for at 
kunne holde får inde. 
Hvis der kun skal være 
kvæg på arealet, er 
to tråde nok, evt. tre 
afhængig af kalve. Der 
skal også være led i 
elhegn, enten ved låger 
eller et sted, hvor man 
kan tage trådene af 
(nederst).   
Foto: Skovskolen]
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Permanente	 en-	 eller	 flertrådede	 elhegn	har	 kraftige	 træpæle	 (f.eks.	=	Ø	14-
16 cm) i hegnets hjørner og knæk. På lige strækninger placeres spinklere pæle 
(f.eks.	Ø	=	4-10cm,	afhængig	af	hegnspælens	materiale)	i	jorden.	Nogle	hegns-
fabrikanter sætter konsekvent stolper i jorden for hver 10-15m, mens andre 
placerer såkaldte bats (frihængende ”pæle” af ikke-ledende træ eller plast, ofte 
kaldt frihængere) for hver ca. 10m mellem de jordgravede hegnspæle. Bats har 
til formål at holde trådene på plads, men giver ikke egentlig støtte til hegnet. 
Hegnspælene og bats skal, mod de strømførende tråde, være forsynet med isola-
torer (klokker) eller være lavet af et isolerende materiale, (visse særlige træarter 
eller plast) så strømmen ikke kortsluttes til jorden gennem pælene. Tråde af jern 
f.eks.	den	almindeligt	anvendte	Ø=2	mm	”tråd	nr.	14”	ses	til	tider	anvendt	til	
midlertidige hegninger i landbruget. Tråden korroderer dog hurtigt, brister let 
og giver sig meget, hvilket forhindrer en god stram opspænding. Til permanen-
te elhegn anvendes tråd med stålkerne, galvaniseret med alu/zink. Stålkerne 
giver	høj	styrke	og	lille	fleksibilitet,	så	hegnet	kan	sættes	stramt.	Ulempen	ved	
dette er, at vilde dyr eller græsningsdyr kan komme til skade, hvis de løber ind 
i hegnet med stor fart eller vikler sig ind i defekte hegn. Galvaniseringen sikrer 
lang holdbarhed. Permanente elhegn kan i 2020 laves for 3000-5000kr/100m 
(materialer + arbejde) med egepæle og tråd med stålkerne. Dertil kommer en 
spændingsgiver.

Metaltråde udvider sig med temperaturen. Opsættes et hegn for stramt om som-
meren, kan man risikere, at trådene springer om vinteren. Omvendt kan hegn 
opsat om vinteren nemt komme til at hænge om sommeren, hvis de ikke er 
stramt opsat. For at justere hegnet efter temperaturvariationer, er det almin-
deligt at opsætte trådstrammere på hegnet. Trådstrammere kan være udformet 
som fjedre eller som en mindre spole, hvor man manuelt kan oprulle mere eller 
mindre tråd på spolen. 
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Netmasket hegn/knyttet stålgærde
Stålgærder er det mest effektive hegn til får, geder og kvæg. Hegnet er dyrere 
end elhegn i materialer og opsætning, men omkostningen tjenes i mange tilfæl-
de ind gennem færre tilsyn og mindre vedligehold. Ved særligt vanskelige dyr, 

Billede 27. Et heste-
hegn er det samme 
som et godt kvæghegn. 
Nogle har accepteret 
dogmet om, at det er 
nødvendigt at sætte en 
farvet tråd på øverst, 
for at hestene kan se 
hegnet. Dette er IKKE 
nødvendigt. Det, der er 
vigtigt, er at sætte heg-
net, så det følger na-
turlige afgrænsninger i 
landskabet – dette gæl-
der hegn generelt også 
af hensyn til æstetik. 
Følger hegnet læhegn, 
diger eller steder, hvor 
bevoksningen skifter 
farve eller højde, så er 
det ikke et problem for 
dyrene at se hegnet. 
Foto: Anna Worm
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som f.eks. geder, kan der monteres en elektrisk tråd på indersiden og toppen af 
stålgærdet. Stålgærdet fås i forskellige tykkelser og kvaliteter, som afgør hold-
barheden. Stålgærdet anskaffes i en maskestørrelse, der passer til de dyr, man 
gerne vil indhegne. Til fårehegn er en maskestørrelse på 10cm almindeligt. Et 
pænt opsat knyttet stålgærde på 100 cm i højden, 4m pæleafstand på kløvede 
egepæle med 10 års garanti koster i 2020 6.500-10.000 kr. pr. 100m, afhængig 
af landskabet. I særlige tilfælde endda væsentlig mere. Hegnet kan fås billigere, 
hvis man går på kompromis med kvaliteten.

Hegnspæle
Ved valg af hegnspæle er det nødvendigt at gøre sig klart, hvor længe hegnet 
skal holde. Holdbarheden af de mest almindelige træarter er vist i Tabel 2. For 
permanente elhegn er egepæle, robiniepæle eller trykimprægnerede pæle det 
mest almindelige i Danmark.
 
De mest varige pæle har kerne, som er den mest varige del af træet, mens den 
øvrige del af træet splinten kun har ringe varighed. Derfor skal man sikre sig, at 
der er en stor andel af kerneved. Flækkede eller gennemsavede egepæle har stør-
re	kerneandel	end	runde	pæle.	Savede	pæle	har	flere	åbne	porer	end	flækkede,	
hvilket	giver	flækkede	pæle	en	længere	varighed.	For	egepæle	gælder	det,	at	den	
lange varighed er betinget af, at træet først er helt tørt, inden det anvendes som 
pæl. Egepæle bør tørre overdækket i to år, før de er klar til ibrugtagning. Kram-
per og andet til fastgørelse af tråd skal sidde i kerneveddet for at kunne holde 

Billede 28. Perma-
nent elhegn kan 
også bestå af et 
stålgærde, også kal-
det netmasket hegn. 
Stålgærdet er ofte 
anvendt til får og 
geder eller til vildt, 
især hjortevildt. På 
billedet vises en ver-
sion med robinie-
pæle og forskellige 
maskestørrelser fra 
bund til top. Foto: 
Skovskolen
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lige	så	længe	som	pælen.	Derfor	skal	den	flækkede/savede	kerneside	vende	mod	
tråden. Ved montering af kramper til at holde tråd bør man ikke slå krampen i 
bund, da det skader trådens galvanisering, hvorved trådens holdbarhed redu-
ceres. Desuden er det en fordel, at tråden kan bevæge sig i krampen, så træk i 
forbindelse med temperaturfald fordeles over hele hegnet, så man undgår, at en 
enkelt pæl skal holde hele trækket. Krampen placeres diagonalt ift. træets årer 
for	at	undgå	flæk	og	sikre	en	længere	holdbarhed,	når	det	ene	af	krampens	ben	
med tiden ikke holder i træet længere.

Trykimprægneret træ er kemisk behandlet med svampehæmmende imprægne-
ringsmidler, og pælene skal ved bortskaffelse anbringes i godkendt deponi. Ud-
vaskning af imprægneringsmiddel kan ikke undgås, hvilket er uheldigt, særligt 
på naturarealer. Det anbefales derfor at anvende træpæle, som ikke er trygim-
prægnerede. 
 

Træart, oprindelse Ikke  
varig  
(0-5 år)

Lidt varig 
(5-10 år)

Moderat 
varig  
(10-15 år)

Varig      
(15-25 år)

Meget  
varig  
(>25 år)

Ask, UK 4,4

Rødgran og  
Sitkagran, UK 5,2

Skovfyr, UK 7,4

Douglas, UK 9,4

Lærk, UK 12,0

Cypres, UK 11,7

Thuja, UK 15,1

Trykimprægneret  
   skovfyr  
Fyr (NTR klasse A),  
(Træinformation, 2010 )

22,5

Eg, UK 26,8

Robinie, UK 36,0

 
Opsætning af hegnspæle
Hegnspæle skal trykkes, bores eller graves ned i jorden. Normalt 90 cm i jorden, 
som er frostfri dybde i Danmark. Pælen kan trykkes eller hamres med rendegra-
ver med en grab eller særligt aggregat til formålet. Sådanne aggregater kan også 
monteres på mindre maskiner som f.eks. en ATV. Se evt. video om hegnssætning 
med rendegravermonteret hegnssætningsaggregat. Ved mange sten og rødder er 
det dog ikke muligt at trykke eller hamre pælene i jorden. Ulempen ved at tryk-
kede pæle er, at det er svært at få dem til at stå lodret, og pælen kan ikke rettes 

Tabel 3. Klassedelt 
varighed for udvalgte 
træarter baseret på 
Building Research 
Establishments 
prøvninger (Smith, 
G.A. & Orsler, R.J., , 
1996) Smith & Orsler 
(1996) og foregåen-
de publikationer). 
Varigheden er afprøvet 
på nedgravede pæle af 
50 x 50 mm kerne-
ved. I klassekolonnen 
(vist med varighed i 
år) er vist den målte 
middelværdi i antal 
år (Borsholt, 1997). 
Værdi for trykimpræg-
neret træ er baseret på 
NTR klasse A (Træ-
information, 2010 
). Varighed er meget 
kvalitetsafhængig, og 
tabellen skal derfor ses 
som vejledende. 

https://www.youtube.com/watch?v=iSvFZFLGWSw&t=174s
https://www.youtube.com/watch?v=iSvFZFLGWSw&t=174s
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efterfølgende. Et motoriseret (håndholdt eller maskinmonteret) eller manuelt 
pælebord er en bedre løsning, da man så er sikker på retningen. Se evt. videoen 
om et motoriseret pælebor. Ulempen ved pælebor er, at eventuelle rødder vikler 
sig ind i boret og snorer rundt i hullet, hvorved hullet ikke bliver præcist, og 
pælen står løst. Den mest arbejdskrævende metode er at anvende en manuel pæ-
lespade. En pælespade er opbygget som en slags saks i overstørrelse, og gør det 
muligt at lave helt præcise huller. Se evt. videoen om brug af pælespade.

Led i hegnene
I	de	fleste	hegninger	er	der	indsat	mindst	et	led,	som	skal	sikre	muligheden	for	
at	køre	ind	i	hegningen	med	bil	eller	traktor.	I	de	fleste	tilfælde	vil	det	være	for	
at køre en dyretrailer ind med dyr i eller til at hente dyr. Det kan også være til 
ATV, som afhængig af hegningens størrelse anvendes til at køre rundt for at tilse 
dyrene. Ledene kan være både stålled og blot strømførende tråde, som let kan 
tages af og på ved en stolpe. Til det rekreative formål indsættes låger og stender.

Billede 29. Viser 
et stålled, som er 
meget brugt og 
traditionel (øverst). 
Nederst ses ledene 
på Korrevlerne, som 
tjener flere formål 
og derfor er ekstra 
brede. Når de er 
lukkede som på 
billedet, tillader det 
passage for dyrene 
mellem to hegnede 
områder. Men da 
der også er mulig-
hed for at kunne 
sætte båd i vandet 
her ved revlerne, 
kan ledene åbnes, 
så man kan køre 
igennem med sin 
båd. Imens er der 
så lukket mellem 
de to hegninger. 
Ledene er næsten 
5m brede, hvilket 
er væsentlig bredere 
end standard. Foto: 
Skovskolen

https://www.youtube.com/watch?v=G-OV9I0HkZI
https://www.youtube.com/watch?v=ZsY6gf0zLi8
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GRÆSNING

Indledning
Store, planteædende dyr har haft stor betydning for udformningen af det danske 
landskab. Efter den seneste istid er udviklingen af landskabet foregået under 
påvirkning fra bl.a. elg (Alces alces), vildhest (Equus ferus), bison (Bison bona-
sus), urokse (Bos primigenius), vildsvin (Sus scrofa), kronhjort (Cervus elaphus) 
og rådyr (Capreolus capreolus) (Figur 7).  De store græssere forsvandt gradvis i 
takt med, at skoven blev tættere, og befolkningstætheden steg. Landbrugsdriften 
var i begyndelsen, for omkring 6000 år siden, baseret på husdyrhold. Her skete 
græsningen i stigende grad ved tamdyr, mens de vilde græssere blev yderligere 
fortrængt. Græsning og overudnyttelse førte til, at skovene gradvis forsvandt og 
blev	erstattet	af	et	overdrevslandskab,	der	i	1750	udgjorde	op	mod	60	%	af	det	
samlede landareal. De lysåbne naturtyper, overdrev, salte og ferske enge og he-
der, der udgør en stor del af den beskyttede natur i Danmark, er rester af dette 
tidligere udstrakte overdrevslandskab. Mange af de plantesamfund og arter, som 
vi	i	dag	finder	på	de	beskyttede	naturtyper,	fandtes	i	det	skovdominerede	land-
skab, før husdyrene kom til. De voksede i lysninger, langs vandløb og søer og på 
eksponerede kyster skabt og vedligeholdt af naturlige forstyrrelser; oversvøm-
melse, lynbrande, stormfald samt af de store, vilde planteædende dyr. 

De store græsædende dyr har været med til at udvikle økosystemerne som føl-
ge	af	deres	kontinuerlige	indflydelse	på	de	økologiske	processer	og	som	en	be-
tydelig selektionsfaktor i den oprindelige udvikling af økosystemerne og deres 

Figur 7. Den tids-
mæssige udbredelse af 
større pattedyr i Dan-
mark i perioden fra 
sidste istid til nutiden. 
Blå streg angiver, at 
dyrene er forsvundet 
fra Danmark, mens 
rød streg angiver, at 
dyrene stadig findes 
enten som vildtleven-
de eller som husdyr. 
*Bæver blev reintrodu-
ceret i 1999 i vandløb 
på Klosterheden (Efter 
Aaris-Sørensen 2016).
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artsindhold. Fortsat kontinuerlig græsning med store planteædere er derfor et 
vigtigt led i opretholdelsen af de naturlige processer, der over tid og rum har 
tilpasset plantearter, plantesamfund og vegetationsstrukturer til græsning. 

 
Formål med græsning
Formålet med græsning er at vedligeholde eller genskabe lysåbne naturtyper og 
skove som levesteder for de karakteristiske plante- og dyrearter, der er tilknyttet 
naturtyperne. En stor andel af de planter, der er karakteristiske for de lysåbne 
naturtyper, har behov for lys. Ikke kun for at kunne spire, men også for at blom-
stre	og	forblive	et	floraelement	i	plantesamfundet.	Uden	græsning	eller	anden	
forstyrrelse gror de lysåbne naturområder til med træer og buske eller udvikler 
en artsfattig vegetation domineret af en eller få arter af konkurrencestærke plan-
ter som f.eks. tagrør (Phragmites australis) eller bjerg-rørhvene (Calamagrostis 
epigejos). Disse skygger de mindre mere lyskrævende arter væk. Mange af de 
konkurrencestærke planter opbygger et tykt lag af overjordisk førne, der dels 
hindrer	frø	i	at	nå	jordoverfladen	og	dels	effektivt	spærrer	for	lystilgang	og	der-
med hæmmer frøspiring af andre arter. 

Græsning har således en vigtig rolle i naturforvaltningen med at opretholde na-
turtyperne i deres plagioklimaks. 

En opgørelse fra 2012 anslår, at der ca. er 250.000 ha lysåbne naturtyper med 
behov for græsning. Græsning har været anvendt som redskab i naturplejen i 
mange årtier i et forsøg på at bevare værdifulde naturområder og genoprette 
god naturtilstand på arealer, der er udgået af landbrugsdrift. Græsningen har 
dog mange steder været enten for hård i sommerhalvåret med tætgræsset plan-
tevækst uden mulighed for blomstring og frøsætning eller for lav med opbygning 
af førne til følge. Det har medført, at mange af de lysåbne naturtyper er under 
tilgroning med træer og buske (Tabel 4 og Boks 3) eller under udvikling mod en 
artsfattig plantevækst. 
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Tabel 4. Lysåbne § 3 naturtyper der er registreret som tilgroede med træer 
> 2 m høje, bl.a. baseret på LiDAR-data. Størstedelen af tilgroningen er i høj-
deklasse 2-6 m, men en betragtelig del af træerne var > 6m høje. Hertil kommer 
en stor tilgroning med buske og træer < 2 m, f.eks. rynket rose, der dækker store 
arealer	på	klitheder	og	strandenge.	*40	%	af	moserne	er	træbevoksede,	men	en	
stor del af moserne udgøres af elle-askesump, hvor træerne hører naturligt til 
(Johannson & Nord-Larsen 2017).

Det skal dog understreges, at islæt af træer og buske har stor betydning for 
mangfoldigheden af arter og spiller en vigtig rolle som læ og ly for sol og regn 
for græsningsdyrene. Træer og buske bør derfor indgå som et naturligt islæt på 
lysåbne græsningsarealer.  

Billede 30. Skovkvæg, 
som har fundet ud på 
engen, hvor der masser 
at spise. Foto: Rita M. 
Buttenschøn

Eng Hede Mose Overdrev Strandeng

Areal (ha)

Areal med træhøjde > 2 m

109.000

    4.700

85.700

20.900

102.100

*(40.500)

34.300

  4.700

48.000

  1.200



62 |   Praktisk naturforvaltning 

Mange lysåbne arealer er groet til med buske

Buske spreder sig på mange af de lysåbne naturtyper. Her er det gyvel (Cy-
tisus scoparius), der dominerer overdrev på Mols, der er helårsgræsset med 
galloway kvæg og exmoor ponyer. Gyvel er vanskelig at bekæmpe og selv 
et højt græsningstryk har ikke reduceret gyvel efter tre års græsning. Foto. 
Rita M. Buttenschøn maj. 2020.

 
Skovenes artsrigdom er ligeledes truet af, at skovene er blevet mere mørke og 
ensartede, bl.a. som følge af ophør af græsnings- og høslæts drift. En stor del af 
artsrigdommen af både planter og dyr er knyttet til lysninger og til overgangszo-
ner mellem lukket skov og åbent land.

 

Effekt af græsning
Der er mange forskellige faktorer, der har betydning for, hvordan græsning på-
virker vegetation og jordbund, og hvilken effekt det har på vegetationssammen-
sætning og struktur. Dels arealernes tilstand ved start af græsning i forhold til 
næringsstoftilstand, hydrologi, heterogenitet samt tilstedeværende frøbank/
nærhed til frøkilde. Dels art og sammensætning af græsningsdyr, deres tilvæn-
ning til arealet, græsningstryk og græsningssæson. Samspil mellem effekten af 
de forskellige faktorer betyder, at den samlede effekt af græsning er et meget 
komplekst system. Forståelse af denne kompleksitet er afgørende for at kunne 
anvende græsning som et væsentlig redskab til forbedring og bevaring af biodi-
versitet.   

BOKS 3
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Dyrenes påvirkning af vegetation: 
1. Dyrene æder store mængder plantebiomasse og påvirker plantedække og 

jordbund gennem deres slid fra færdsel, anlæg af sølepladser og andre ak-
tiviteter. 

2. Dyrene græsser selektivt i forhold til deres næringsbehov og planternes af-
værgeforanstaltninger.

3. Dyrene	returnerer	ca.	90	%	af	foderet	i	delvis	fordøjet	tilstand	som	urin	og	
ekskrementer. Afsætning af ekskrementer sker efter variable mønstre, f.eks. 
i forbindelse med hvilepladser, langs hovedpassager og på deres foretrukne 
græsningsområder. 

4. Dyrene bærer frø rundt, som de har ædt eller som hænger fast i pels og 
andre steder på kroppen.

5. Dyrene æder løv, knopper, kviste og bark og knækker grene af træer og 
buske.

1. Effekt på plantebiomasse
Dyrene reducerer mængden af overjordisk biomasse gennem deres græsning og 
færdsel. Effekten af græsning på artsrigdom og vegetationsstruktur afhænger i 
høj grad af græsningstrykket, der angiver forholdet mellem dyrenes foderbe-
hov og den tilgængelige mængde af biomasse, hvor et middel græsningstryk 
generelt forventes at give den højeste plante diversitet. Fjernelse af biomasse 
er en vigtig forudsætning for at få retableret en mere artsrig plantevækst på 
arealer, hvor der er udviklet en dominans af høj, tæt vegetation og/eller akku-
muleret en tæt måtte af overjordisk førne. Førnelaget påvirkes især af dyrenes 
færdsel og afhænger af dyrenes vægt, deres aktivitetsmønster og valg af habitat.  
Den fysiske påvirkning fra dyrenes færdsel komprimerer førnelaget og bringer 
det	i	tæt	kontakt	med	jordoverfladen,	hvor	der	er	mere	fugt.	Det	er	med	til	at	øge	
nedbryderenes omsætning af førnen. Konkurrencestærke planter, som kan danne 
tykke lag af førne, er typisk arter med lav fordøjelighed, som f.eks. bjerg-rørh-
vene og mose-bunke (Deschampsia cespitosa), der i høj grad vrages af dyrene. 
Det kan derfor tage lang tid at få genskabt en mere artsrig vegetation. Det viser 
erfaringer med konvertering af bjerg-rørhvene på Kalvebod Fenne (billede 31).
Ud over den direkte påvirkning af dyrenes færdsel på plantebiomassen sker der 
en påvirkning af jordbundens komprimeringsgrad, der kan have betydning for 
plantevæksten og for jordboende invertebrater. På fåregræssede diger er fåre-
nes komprimering af jordbunden f.eks. med til at fremme en slidstærk og stabil 
græsvegetation.
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2. Selektiv græsning udvikler en heterogen plantestruktur
Dyrenes valg af planter er bestemt af planternes næringsindhold og deres til-
gængelighed. Mindre foretrukne arter ædes, hvis de foretrukne arter f.eks. kun 
forekommer i meget små og spredte forekomster, som vil tage ekstra tid at æde 
tilstrækkeligt af. Der er forskel på, hvilke planter de forskellige græssere fore-
trækker, ligesom valget af planter varierer med årstiden, men der er også store 
individuelle forskelle afhængigt af, hvad dyrene er vænnet til. Heste og kvægs 
fødevalg sker overvejende på baggrund af plantesamfund og ikke på enkelt ar-
ter, mens får og rådyr i højere grad udvælger sig bestemte plantearter. Dyrenes 
selektive græsning betyder, at der udvikles en heterogen plantestruktur med en 
mosaik af arealer med forskellige græsningsintensiteter og forskellige niveauer 
i vegetationshøjde og artssammensætning. Heste udvikler en mere grovmasket 
mosaik	end	kvæg,	hvor	heste	afhængig	af	flokstørrelse	kan	vedligeholde	større	
arealer som tætgræssede plæner, mens andre dele af arealet kun græsses let 
eller helt undgås. Ved kontinuerligt at græsse de samme arealer vedligeholdes 
vegetationen i en mere næringsrig tilstand end arealer, der ikke græsses eller 
kun græsses i begrænset omfang. Kvæg og heste undgår at græsse i nærheden 
af deres egne ekskrementer, hvilket er med til at skabe tuestrukturer og give 
voksesteder for mere næringskrævende planter, som f.eks. ager-tidsel (Cirsium 
arvense) og stor nælde (Urtica dioica). Den heterogene struktur betyder, at der er 
levesteder for forskellige arter og plantesamfund, hvilket har stor betydning for 
den samlede biodiversitet på arealet.     

Billede 31. Store dele 
af Kalvebod Fenne har 
været domineret af 
bjerg-rørhvene. Til at 
bekæmpe dominansen 
af bjerg-rørhvene er 
der gennem mange år 
gennemført græsning 
kombineret med 
afbrænding. Det har 
reduceret bjerg-rør-
hvenen og skabt plads 
til en mere artsrig 
vegetation. Foto: Sven 
Norup, Naturstyrelsen
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Planter har udviklet en variation af strategier som tilpasning til græsning for at 
undgå at blive ædt og for at maksimere deres muligheder for spredning, etable-
ring og frøsætning. Planter har forskellig tolerance overfor græsning. Nogle arter 
påvirkes negativt af selv en let græsning, mens andre tåler gentagne afbidninger 
af bladmasse og formår hurtigt at gendanne bladmasse og kompensere for blad-
tabet. Evnen til kompensatorisk vækst afhænger bl.a. af placeringen af de aktive 
vækstpunkter, der er basalt placeret hos mange arter af græsser, og derfor ikke 
så udsat for græsning som hos en del af de bredbladede urter. Andre planter har 
udviklet	vækstformer,	hvor	en	stor	del	af	deres	bladmasse	findes	udenfor	dyre-
nes rækkevidde, således som det bl.a. ses ved mange rosetplanter, f.eks. håret 
høgeurt,	der	breder	bladrosetten	ud	tæt	på	jordoverfladen	ved	stort	lysindfald,	
f.eks. som følge af græsning. 

Mange planter har udviklet fysiske værn i form af f.eks. torne eller grentorne, 
der beskytter dem mod hård nedbidning. Det gælder f.eks. mange af overdre-
vets træer og buske som hvidtjørn (Crataegus laevigata), slåen (Prunus spinosa) 
og roser (Rosa sp). Andre har udviklet kemiske forbindelser, som gør planten 
giftig eller ildesmagende, eller nedsætter dens fordøjelighed. Lyse-siv (Juncus 
effusus), blåtop (Molinia caerulea), mose-bunke, bjergrør-hvene og katteskæg 
(Nardus stricta) er eksempler på arter, der har et højt indhold af cellulose, kisel 
eller andre ufordøjelige stoffer, der gør, at de kun græsses i begrænset omfang.  
Indholdet af giftige kemiske forbindelser varierer ofte med årstid/planternes fæ-
nologiske stadie. En del af giftstofferne forsvinder ved tørring, mens andre som 
f.eks. de giftige alkaloider i eng-brandbæger (Jacobaea vulgaris) også er giftig i 

Billede 32. Planters 
afværgestrategier mod 
at blive ædt. F.eks. 
er Opret kobjælde 
(Anemone pulsa-
tilla) et eksempel på 
en art, der har flere 
forskellige forsvar mod 
at blive græsset; den 
blomstrer tidligt, den 
er svagt giftig, tæt 
håret og med blade i 
en lav roset. Foto: Rita 
M. Buttenschøn
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tørrede og visne planter, hvor dyrene ikke længere kan lugte dem. Dyr har for-
skellig tolerance overfor giftige planter, og de kan gradvis udvikle en større tole-
rance overfor mange af de planter, der indeholder giftige forbindelser. Rådyr kan 
f.eks. æde store mængder af stængler fra hvid anemone (Anemone nemorosa) 
og æder gerne taks (Taxus baccata). Drøvtyggere er generelt mindre følsomme 
overfor giftige planter end enmavede dyr som heste.  

 
3. Dyrene omfordeler næringsstoffer
Dyrenes afsætning af urin og ekskrementer medfører en omfordeling og koncen-
trering af næringsstoffer på dyrenes foretrukne hvilepladser, ved vandingssteder 
og	langs	dyrenes	hovedstier.	Ved	ekstensiv	græsning	bliver	mellem	20	og	60	%	
af	den	overjordiske	planteproduktion	ædt	af	dyrene,	heraf	returneres	ca.	90	%	
til græsgangen i en tilstand, hvor det er under aktiv nedbrydning. Der kan ske 
en markant omfordeling af næringsstofferne fra foretrukne græsningsarealer til 
foretrukne hvilepladser f. eks. til bakketoppe, hvor dyrene søger op for at undgå 
stikkende og bidende insekter eller i ly af træer. 

 
Kokasser og andre ekskrementer har stor betydning som levested 
Dyrenes ekskrementer er levested for en lang række svampe og invertebra-
ter. Det gælder især for kokasser og hestepærer, som kan rumme et stort 
antal	forskellige	arter	af	biller	og	fluer.	Men	også	ekskrementer	fra	de	min-
dre græsædende dyr er levested for mange arter af invertebrater. Den gød-
ningstilknyttede fauna bidrager til diversiteten og spiller en vigtig rolle i 
forbindelse med nedbrydning og omsætning af gødningen Gødningsfauna-
en er vigtige fødeemner for f.eks. stære (Sturnus vulgaris) og mange andre 
fuglearter og for andre insektædende dyr fra humlerovbille (Emus hirtus) til 
grævling (Meles meles) og ræv (Vulpes vulpes). 

    

Antal af invertebrater registreret i ekskrementer fra forskellige dyr i Eng-
land (Skidmore 1991).

BOKS 4
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Derudover har gødningsfaunaen betydning for iltning af jorden, sekundær 
frøspredning og parasitkontrol. For at bevare de specialiserede arter, der er 
knyttet til kokasser, er der behov for en græsning, der sikrer, at der konstant 
er frisk gødning til rådighed for billerne en stor del af året. For de truede 
billearter, knyttet til overdrevets kokassefauna, gælder, at de trives bedst på 
varme, sydvendte overdrev på sandet eller sandblandet jordbund.

 
Mange naturarealer har en ugunstig næringstilstand med behov for udpining 
som følge af den luftbårne kvælstofdeposition og evt. tilløb af dræn- og over-
fladevand	 fra	 omgivende	 gødskede	 marker.	 Der	 fjernes	 generelt	 relativt	 små	
mængder kvælstof under ekstensiv græsning. Ved sommergræsning (200 dage) 
omsættes	en	fodermængde	svarende	til	60-70	kg	N/DE	(DE	=	dyreenhed),	men	
kun en lille del heraf ender som tilvækst hos dyrene. Ved kvæggræsning med 
et græsningstryk på 0,3 DE/ha på næringsfattig, sur jordbund fjernes i størrel-
sesorden 1 kg N/ha/år som tilvækst. Ved helårsgræsning vil der generelt blive 
fjernet mindre N som tilvækst. Til gengæld vil der specielt på sandjorder med 
et tyndt åbent plantedække formentlig ske en lidt større udvaskning af N ved 
helårsgræsning end ved sommergræsning. I forsøg på Mols blev udvaskningen 
ved sommergræsningen beregnet til henholdsvis 1,7 kg N på ugræsset og 2, 5 kg 
N på græsset surt overdrev. Den samlede N-fjernelse kan være fra 4 kg N/ha/år 
på næringsfattig bund til op mod 10 kg på mere næringsrig bund med et græs-
ningstryk svarende til 1 DE/ha. Fjernelse af kvælstof kan øges betragteligt ved at 
samle dyrene i mindre natfolde eller på anden måde fjerne dem fra naturarealet 
om natten. Det viser undersøgelser fra Lünebürger Hede, hvor der ved fåregræs-
ning blev fjernet op til 26 kg N/ha/år. 
 

Figur 8. Ekstensiv 
græsning har med-
ført en signifikant 
reduktion i Ellenberg 
N-værdi fra 1984 til 
2011 på eng på Mols, 
sommergræsset med 
galloway kvæg. Græs-
ningen blev etableret 
1970 efter ophørt om-
lægning og gødskning. 
En del af reduktionen i 
N-Værdi skyldes opbyg-
ning af tørv som følge 
af en øget vintervand-
stand (Buttenschøn 
m.fl. 2018).
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På vådbundsarealer kan græsning i kombination med retablering af naturlig hy-
drologi reducere næringsindholdet, hvis der sker en tørveopbygning, der binder 
en del af næringsstofferne (Figur 8).

 
 
4. Frøspredning
Etablering af spirebede og spredning af frø er et væsentligt element i effekten af 
græsning på artsrigdom og plantesamfund. Store planteædende dyr spreder frø 
fra	mange	forskellige	arter	af	planter.	Forsøg	viser	således,	at	44	%	af	de	tilgæn-
gelige plantearter blev spredt med store planteædende dyr. Spredningen foregår 
dels	ved,	at	frøene	sidder	på	dyrenes	overflade	i	pelsen	eller	på	hove	og	klove,	
dels båret i mavetarmkanalen. Frøenes mulighed for at hænge fast i dyrenes 
pels afhænger af frøets egenskaber samt af egenskaber ved dyret, dets pels og 
dets klove/hove. Mange plantearter har udviklet frø eller frøkapsler med ru eller 
krogbesatte	overflader	som	f.eks.	burre-snerre	(Galium aparine) og alm. bingelu-
rt (Mercurialis perennis). Det er især frø fra høje planter, der kan hæfte sig fast i 
pelsen på store dyr. Tyndt, krøllet hår giver frøet bedre muligheder for at hænge 
fast end grove, glatte hår. Der er også en væsentlig forskel i pelsens bæreevne 
fra sommer over efterår til vinter, når pelsen bliver længere og tættere. En del, 
især mindre frø, bæres rundt med jord, der sidder fast på klove og hove. Dyrenes 
optrampning af jord betyder, at også frø fra frøbanken bliver transporteret rundt 
med dyrene. Den todelte klov hos f.eks. kvæg og hjorte giver bedre mulighed for, 
at jord, og dermed frø, transporteres end en udelt hestehov. Der er stor forskel 

Billede 33. Græsning 
af eng på Mols, som 
figur 8 viser resulta-
ter fra. Foto: Rita M. 
Buttenschøn
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mellem de forskellige dyrearters evne til at opsamle og sprede frø, afhængig af 
deres størrelse, pelstype mv. samt deres habitatvalg og adfærd.

Tilpasning til græsning 
Mange plantearter er tilpasses græsning som f.eks. skovæble (spirerne med 
de røde blade). Kerner fra æbler, der lander under æbletræet, får ikke lys 
nok til at kunne spire. Kvæg æder gerne skovæbler og er dermed med til at 
sprede kernerne. Æblekernes tur igennem koens mave-tarm system bety-
der, at frøene nemmere kan spire. Kokassen er et ideelt spirebed, hvor der 
er fugt og næring. Lugten af kokasser afholder kvæget fra at æde de nye 
spirer. Spirer, der vokser frem på kokasser, har generelt en væsentlig højere 
overlevelses-rate end spirer udenfor kokassen. Foto: Rita M. Buttenschøn.

Flere arter inden for stenfrugt-, kærnefrugt- og rosenfamilien, har udviklet kød-
fulde frø og frugter, der lokker dyr til at æde dem og sprede deres frø, men også 
frø af mange andre arter ædes. Frø fra 1/3 af de tilstedeværende plantearter 
på eng græsset med konikheste blev således registreret i dyrenes gødning med 
størst antal frø i september og december. Frø kan forblive i mavetarmsystemet 
hos heste i op til 12 dage og stadig være spiredygtige, mens de forbliver i kortere 
tid, op til 2-3 dage hos drøvtyggere. Den lange opholdstid betyder, at frøene kan 
spredes over store afstande. Store ekskrement-hobe som kokasser og hestepærer 

BOKS 5
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giver gode spiremuligheder i form af fugt og næringsstoffer samtidig med, at de 
hæmmer gennemvoksning og konkurrence fra den underliggende plantevækst. 
 

5. Effekt på tilgroning
Store planteædende dyr æder løv, knopper, kviste og bark og knækker grene af 
træer og buske, men dyrene skaber også spiremuligheder for lyskrævende træer 
og buske. De er med til at sprede deres frø og øge fremspiring af kimplanter. Kim-
planternes overlevelse afhænger primært af græsningstryk og lysforhold. Dyrene 
foretrækker at græsse i lysninger frem for skov. Det betyder, at kimplanterne er 
udsat for et højere græsningstryk, hvilket er med at forsinke tilgroning. Dyrenes 
græsning på træer og buske påvirker vegetationsstruktur og sammensætning af 
arter og kan føre til, at foretrukne arter erstattes af mindre foretrukne arter. Til-
groningshastigheden på lysåbne arealer varierer med afstanden til frøkilder og 
arten af græsningsdyr samt jordbundsforhold. Kvæg æder f.eks. kimplanter og 
små spirer som en integreret del af bundvegetationen. De er således oftest udsat 
for samme græsningstryk som den omgivende vegetation. Tilgroning sker typisk 
i to faser. I første fase sker der en etablering af arter med en sprednings- og 
overlevelsesstrategi, der er tilpasset græsning som f. eks. brombær (Rubus sp.), 
rose, hvidtjørn, enebær (Juniperus communis) og skovæble (Malus sylvestris). 
Vindspredte arter som birk (Betula pendula) kan også etablere sig som pionerer 
på lysåbne arealer med lavt vegetationsdække. I anden fase vil tilgroning med 
klimakstræer, der som bøg og eg kan spire i skygge/halvskygge, typisk etablere 
sig i ly af de stikkende buske, som de gradvis efterfølgende vil bortskygge. Lang-
tidsoverlevelsen af spirer er normalt ringe under de første etableringsfaser, men 
øges med stigende individtæthed og frøregn.

Store planteædende dyrs præferencer for vedplanter afhænger i høj grad af sæ-
son og dyreart, men dyrenes tilpasning og den tilstedeværende vegetationssam-
mensætning har også betydning for, hvor hårdt der bides på vedplanter og hvilke 
arter, der foretrækkes. Pil (Salix sp.), alm. røn (Sorbus aucuparia), bævreasp (Po-
pulus tremula), ask (Fraxinus excelsior), benved (Euonymus europaeus) og eg er 
blandt de mest foretrukne, men stort set all løvtræer bides. Løv fra løvfældende 
vedplanter ædes, mens løvet er friskt og grønt, mens kviste og bark især ædes i 
vinterhalvåret. Hindbær (Rubus idaeus) og arter af eg, birk, løn, pil, rose (alm. 
røn	m.fl.)	og	gran,	med	størst	forekomst	af	hindbær	og	eg,	indgik	i	fødevalget	i	
perioden juni-august hos bison på Bornholm. Fritstående træer er særligt udsat 
for bid, men bidpåvirkningen aftager med stigende tæthed af træer. Dyrene fore-
trækker generelt at æde det friske løv fra de øverste skud af unge buske og træer, 
hvor næringsindholdet er højest. 
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Billede 34. Formbidt 
bøg i Tofte Skov. 
Bidpåvirkningen kan 
holde træet indenfor 
dyrenes rækkevidde en 
årrække, således som 
det f.eks. ses i Tofte 
Skov, hvor bøg kan 
være 20 til 25 år om 
at vokse over bidhøjde. 
Ung træopvækst er 
generelt mere sårbare 
overfor bidpåvirkning 
end ældre træer, og 
græsning kan få træ-
erne til at gå til. Foto: 
Rita M. Buttenschøn

Billede 35. Rød-eg med 
barkgnav / bark-
skrælning fra bison på 
Bornholm. Barkskræl-
ning kan føre til at 
sårbare træarter går 
til. Alle græsningsdyr 
kan finde på at afbar-
ke vedplanter, men 
bison, elg og hjorte-
vildt har langt større 
tilbøjelighed til det end 
heste og kvæg. Afbar-
kningen foregår mest i 
vintermånederne, men 
kan forekomme året 
rundt. Barkskrælning 
bidrager sammen med 
fejning, afbrækning af 
grene mv. til dannelse 
af mikrohabitater og 
dødt ved. Foto: Rita M. 
Buttenschøn
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Flere arter af træer har evne til kompensatorisk vækst, hvilket vil sige, at en 
vis mængde bid kan stimulere træernes vækst og dermed tilgroningsraten. I et 
forsøg med simulerede krondyrbid på små træer af vorte-birk og almindelig røn 
enten	om	vinteren	eller	foråret,	viste	træerne	sig	at	vokse	signifikant	mere	i	høj-
den den efterfølgende sommer sammenlignet med ikke-bidte træer. Tidspunktet 
for bid kan dog være afgørende for vækstraten i de enkelte skud bl.a. hos birk, 
hvor bidpåvirkning om vinteren øger væksten, mens bid om sommeren fører 
til reduceret skududvikling. Tab af de højtsiddende blade og skud giver større 
skader end bid på lavere siddende dele af planten og vil typisk reducere højde-
vækstraten. 

Det er et spørgsmål, om græsning med husdyr som kvæg og heste kan hindre 
tilgroning på langt sigt, da de kun i begrænset omfang bider på vedplanter. For 
hestenes vedkommende er der stor variation i, hvor meget de fouragerer på 
vedplanter. Forsøg på at reducere tilgroning ved hjælp af græsning kan føre til, 
at der anvendes et græsningstryk, der reducerer forstyrrelsesfølsomme arter som 
f.eks. arter af insekter og andre faunagrupper.

 
Græsningstryk og bæreevne
Græsningstrykket, der angiver forholdet mellem dyrenes foderbehov og mæng-
den af tilgængeligt foder, har stor betydning for, om græsning har en positiv eller 
negativ effekt på skovøkosystemer og deres biodiversitet. En lokalitets bæreevne 
afhænger af mængde og kvalitet af den tilgængelige plantebiomasse og dens 
fordeling hen over året i forhold til græsningsdyrenes behov og deres fødevalg. 
For at vurdere den reelle bæreevne som udtryk for hvor mange dyr der kan være, 
er der andre forhold af betydning for dyrenes trivsel som f.eks. adgang til frisk 
drikkevand, læ og skjul, tørre liggepladser m.m., der bør indgå.
 
Tilgængeligheden af plantematerialet afhænger dels af dyrenes størrelse og de-
res evne til udvælgelse af føden og af indretning af deres fordøjelsessystem samt 
tillæring og dels af planternes næringsindhold og deres tilgængelighed. Elge kan 
f.eks. nå løvfoder højere oppe på træerne end krondyr, der kan nå højere end rå-
dyr. Får kan udvælge sig de mest næringsrige dele af planterne og græsse de nye 
spirer	tæt	på	jordoverfladen	og	dermed	få	et	mere	næringsrigt	udbytte	af	en	næ-
ringsfattig græsgang end f.eks. kvæg. Heste kan kompensere for lavt næringsind-
hold ved at optage en større mængde føde og bedre klare sig på næringsfattige 
arealer end f.eks. kvæg (Boks 6). Heste kan ligeledes græsse lavere plantevækst 
end kvæg, som foretrækker en græshøjde på 9 - 16 cm, og derved udkonkurrerer 
kvæg ved knaphed på føde under samgræsning.
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Forskel på ernæringsstrategi hos heste (enmavede) og kvæg 
(drøvtyggere)

BOKS 6

I:	Frisk	plantemateriale	med	lavt	indhold	af	plantefibre	og	højt	ind-
hold af råprotein. Her vil både heste og kvæg klare sig godt, men 
heste æder større mængder end kvæg, fordi udnyttelsesgraden af cel-
lulose	hos	heste	kun	er	ca.	70	%	af	kvægets.	Passagen	af	det	indtagne	
foder tager 48 timer hos heste, mens det tager 80 timer hos kvæg.

II:	Ældre	plantemateriale,	hvor	fiber-indholdet	er	højt,	og	indholdet	
af råprotein er lavt. Her kan heste kompensere for den ringere kva-
litet ved at æde mere (forøget passagehastighed), mens passage-ha-
stigheden hos kvæg vil formindskes. Hvis føden bliver for grov, vil 
optagelsen af foder blive for lav og kan føre til, at kvæg dør af sult. 
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De	fleste	naturarealer	har	en	væsentlig	lavere	primær	produktion	end	omlagte	
og gødskede græsarealer (Figur 9, tv) og dermed en væsentlig lavere bæreevne. 
Antallet af foderenheder, der produceres på arealerne, afhænger af næringsstof-
niveau, aktuelle vejrforhold, driftshistorie m.m. samt af, om der er en græsnings-
drift, der forlænger planternes vækstfase (Figur 9, th). Et lavt græsningstryk kan 
betyde, at en del af en græsgang ikke græsses i tilstrækkelig grad til at oprethol-
de et karakteristisk græsningspræg. En del af planterne forbliver ugræssede og 
visner, væksten aftager, og næringsindholdet reduceres. Derved bliver planterne 
mindre attraktive for dyrene, som derfor fortsat vil undgå dem ved uændret 
græsningstryk. 

            

Generelt giver et middel græsningstryk en større diversitet end hhv. lavt og højt 
græsningstryk. Et lavt græsningstryk kan være ønskeligt specielt i sommersæso-
nen af hensyn til særligt forstyrrelsesfølsomme planter og dyr, f.eks. sommer-
fugle og andre insekter, der har behov for nektarplanter og rumlig struktur i 
vegetationen, men kan også betyde en tilgroning med konkurrencestærke arter 
(Tabel 5). Et lavt græsningstryk om sommeren kan opnås ved at anvende helårs-
græsning, hvor den årlige variation i vækstrate betyder, at der i sommerhalvåret 
produceres mere overjordisk biomasse, end dyrene omsætter. Det betyder, at der 
ikke ædes så meget af planterne i den periode, hvor de er mest sårbare over for 
græsningen. De bevarer en større andel af deres bladmasse, deres fotosyntese 
og mulighed for at opsamle næringsstoffer reduceres derved mindre, og de får 
mulighed for at blomstre og sætte frø.

Ved højt græsningstryk reduceres forskellen på effekten af forskellige dyrear-
ters græsning gradvis. Græsningstrykket kan have større betydning end typen 
af græsningsdyr. Kun de mest hårdføre planter kan tåle en tilbagevendende tæt 
afgnavning, og der er færre levesteder og skjulemuligheder for faunaen i den tæt 
nedbidte vegetation. En række konkurrencestærke arter fremmes både af lavt og 
højt græsningstryk. Det gælder f.eks. arter som bjerg-rørhvene og ørnebregne 
(Pteridium aquilinum).

Figur 9.  
Produktion af antal 
foderenheder pr ha på 
forskellige naturtyper 
og dyrket græs (tv) og 
effekten af græsning 
med husdyr på den 
overjordiske plantepro-
duktion angivet som 
antal foderenheder ved 
stigende næringsstof-
niveau (Buttenschøn 
m.fl. 2018).



75Modul 3 · Plejemetoder  |

Tabel 5. Naturmæssige fordele og ulemper ved hhv. lavt, middel og hårdt 
græsningstryk

Græsningstryk Naturmæssige fordele  
og ulemper

Ressourcemæssige 
fordele og ulemper

Lavt græsningstryk:
Græshøjde > 8 cm med 
mindre eller større 
flader	med	højere	ve-
getation, førne og visne 
planter.

Fremmer muligheder for særligt for-
styrrelses-følsomme arter.
Hæmmer lyskrævende arter.
Kan fremme tilgroning med grove 
græsser og halvgræsser.
Kan fremme tilgroning med træer og 
buske.

Lavere foderkvalitet.

Middel græsningstryk:
Græshøjde 5- 8 cm med 
en del tuer med højere 
vegetation og begræn-
set førne.

Giver mulighed for en del forstyrrel-
sesfølsomme arter og gode vilkår for 
mange lyskrævende arter.
Giver normalt den højeste plantediver-
sitet.

Vedligeholder frisk, 
fordøjelig vegetation.

Højt græsningstryk:
Gennemsnitlig græshøj-
de ved indbinding < 
5 cm.

Giver gode muligheder for arter som 
engmyre og fuglearter, der kræver 
lav vegetation uden tuestruktur og 
plantearter, der kræver meget lysåbne 
forhold.
Hæmmer forstyrrelsesfølsomme arter 
og indsnævrer artsspektret.
Hæmmer tilgroning med træer og 
buske.

Kan øge antal foderen-
heder pr. arealenhed, 
men ikke  
pr. dyr.

Ved meget lav græshøj-
de kan arealet dødbi-
des, og produktionen 
vil have vanskeligt ved 
at komme i gang igen.

Primær produktion og næringsindhold varierer hen over vækstsæsonen (boks 
7) og falder i forbindelse med blomstringsperioden i græsdomineret vegetation. 
Kvaliteten kan blive utilstrækkelig i forhold til dyrenes behov. Det kan medføre 
behov for en reduktion af græsningstrykket i en periode midt på sommeren, spe-
cielt hvis der opstår sommertørke, der forlænger perioden med et utilstrækkeligt 
næringsindhold. Den tilgængelige plantevækst afhænger af de aktuelle klimafor-
hold, og driftshistorie og kan variere meget fra år til år. Det er derfor vigtigt, at 
græsningstrykket tilpasses den enkelte lokalitet, dens naturindhold og aktuelle 
planteproduktion.
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Eksempel på variation i tilgængelig føde i forskellige naturtyper og på 
forskellige årstider
 

 
Eksempel på fordeling af fordøjelig energi, der er tilgængelig for dyrene 
på forskellige naturtyper målt i perioden 2004-2005 i et kystlandskab ”De 
Westhoek” naturreservat, i Holland (Buttenschøn & Gottlieb 2018).

Det rette græsningstryk
Som nævnt er der stor forskel på bæreevnen på forskellige lokaliteter afhæn-
gigt af jordbund, fugtighed og plantesamfund m.m., ligesom der kan være store 
forskelle hen over året og fra år til år. Der kan derfor ikke angives et generelt 
græsningstryk for en naturtype. Tabel 6 giver nogle eksempler på anbefalet græs-
ningstryk, men det understreges, at der afhængig af den aktuelle tilstand kan 
være behov for højere eller lavere græsningstryk end angivet i tabellen. Ved 
helårsgræsning er det kvalitet og kvantitet af den tilgængelige plantebiomasse 
i vinterhalvåret, som mange steder udgør 1/3 eller mindre af den tilgængelige 
biomasse i sommerhalvåret, der er afgørende for bæreevnen, og som derfor kræ-
ver et væsentligt lavere græsningstryk end sommergræsning.

 

BOKS 7
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Tabel 6.  Eksempler på anbefalet græsningstryk angivet i antal 
af storkreaturer (Notat om nedsat græsningstryk udarbejdet for 
NaturErhvervstyrelsen, Buttenschøn 2014).   

Naturtype Undertype Græsningstryk 
antal SK/ha

Bemærkninger

Strandeng 0,4 – 1,2 Mål om lav vegetation af hensyn til 
fuglelivet	på	de	fleste	strandenge,	
men med stor variation i produkti-
vitet fra frodige tagrørssamfund på 
beskyttede kyster til næringsfattige 
harril-dominerede samfund.

Mose 0,3-0,8 Højmose og hængesæk er ikke græs-
ningsegnet.

Rigkær 0,3-0,6 Tunge dyr kan give uønsket optramp-
ning. Græsning er uegnet på lysåbne, 
ikke	eutrofierede	rigkær	med	naturlig	
hydrologi.

Fersk eng 0,5-1,2 Naturligt næringsrige enge og eu-
trofierede	enge	kan	bære	højere	tryk	
end 1,2.

Tidvis våd eng 0,5-0,6 Tunge dyr kan give uønsket optramp-
ning.

Hede Tør hede 0,3-0,5 Lyngens alder/tilstand har betydning 
for bæreevnen. Hedelyng tåler afbid-
ning	af	op	til	40	%	af	årsskuddene.

Fugtig hede 0,3 Mange af karakterplanterne på fugtig 
hede er følsomme overfor græsning 
og anden forstyrrelse og tåler kun et 
lavt græsningstryk.

Klithede 0,3 Græsning ved lavt tryk kan vedlige-
holde en dynamisk klitudvikling med 
vindbrud og plads til pionersamfund.

Overdrev 0,3-0,8 Mange af overdrevets karakteristiske 
planter tåler et middel til højt
græsningstryk, men af hensyn til 
insekter og andre faunagrupper kan 
et lavt græsningstryk- eller rotations-
græsning, med mulighed for gen-
nemblomstring og frøsætning, være 
en fordel.

Surt overdrev 0,3-0,6 En	del	af	de	sure	overdrev	findes	på	
skrænter og bakker, der er udsat for 
udtørring med en væsentlig lavere 
mængde tilgængelig plantebiomasse 
i dele af sommerperioden end forår 
og efterår.

Kalkoverdrev 0,3-0,8 Ofte tørkepåvirkede i sommermåne-
derne.
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Græsningssæson og driftsform
Langt det meste græsning sker om sommeren med en slags dyr, men der er en sti-
gende interesse for at anvende helårsgræsning uden tilskudsfodring til naturple-
je for at genskabe og bevare værdifulde naturområder i Danmark og i det øvrige 
Europa (Tabel 7). Græsning kan således tilrettelægges efter to hovedprincipper; 
enten	som	”vildgræsning”,	hvor	dyrene	selv	finder	det	græsningstryk,	som	områ-
det kan bære, eller ”styret græsning”, hvor dyr og græsningstryk vælges og styres 
ud	fra	specifikke	mål	med	græsningen,	men med overgangsformer fra næsten 
vildgræsning til mere eller mindre styret græsning. 

Tabel 7. Fordele og ulemper ved forskellige græsningssæsoner 

Drift Naturmæssige fordele Ressourcemæssige fordele og 
ulemper.

Sommergræs-
ning:
Traditionel 
driftsform på 
de fleste typer 
af græsningsa-
realer.

Årlig sommergræsning ved mode-
rat græsningstryk kan vedligeholde 
artsrige overdrev og enge.

Vedligeholder plantevæksten i 
en forlænget vækstfase og giver 
en høj planteproduktion af rela-
tivt høj næringsværdi.
Kan hæmme blomstring og 
frøsætning.
Fjerner	flere	næringsstoffer	end	
græsning uden for vækstsæso-
nen.

Sen  
udbinding

Færre trampeskader på æg og reder 
og mere uforstyrrede forhold for 
insekter og evt. græsningsfølsomme 
planter.

Mindre næringsrigt foder – med 
fare for utilstrækkelig foderkva-
litet. 
En større del af arterne vrages af 
dyrene.

Vinter- 
græsning 

Giver mulighed for, at nektarplanter 
kan blomstre og sætte frø og giver 
mindre forstyrrelse for dyrelivet.

Der græsses hårdere på træer og 
buske.

Der bør indgå arealer med gode 
læforhold på tør bund og en 
varieret vegetation. 
Kræver et lavt græsningstryk.
Træer og buske er oftest mere 
tolerante overfor bid udenfor 
vækstsæsonen.

Helårs- 
græsning

Giver mulighed for et varieret græs-
ningstryk, der fremme en heterogen 
vegetationsstruktur, og for at nektar-
planter kan blomstre og sætte frø.

Der bør indgå arealer med gode 
læforhold på tør bund og en 
varieret vegetation, der kan 
dække dyrenes behov for føde 
året rundt.  
Kan kræve tilskudsfodring iht. 
dyreværnsloven. 

Rotationsgræs-
ning

Giver mulighed for, at der kontinuer-
ligt er en del af naturarealet, der får 
lov til at blomstre og sætte frø.
Kan anvendes til at reducere smitte-
trykket af indvoldsparasitter.

 Med de nuværende regler for 
tilskud er det ikke muligt at få 
tilskud til den del af arealer, der 
ikke græsses i sommerperioden.
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Der er mange steder etableret eller ved at blive etableret græsning med hårdføre 
dyr, ofte som samgræsning med kvæg og heste, men stedvis også med vilde dyr 
som	europæisk	bison,	elg,	kron-	og	dådyr	m.fl.	Der	er	dog	kun	få	undersøgelser,	
der dokumenterer langtidseffekten af helårsgræsning på naturindholdet, og kun 
få danske eksempler på helårsgræsning uden tilskudsfodring. Ved helårsgræs-
ning gives der ofte fodertilskud typisk i form af wrap og hø bl.a. for at leve op til 
regler om dyrevelfærd. 

 
Tabel 8. Eksempler på forskellige driftsformer 

Græsnings-
system

Naturmæssige fordele og ulemper Kommentarer 

Hyrdedrift Giver mulighed for at tilpasse og målret-
te græs-ningstrykket f.eks. for at fremme 
lyng og reducere blåtop.
Kan øge fraførsel af næringsstoffer.

En ressourcekrævende 
driftsform, der normalt 
kræver ret store arealer og 
mange dyr for at kunne 
gennemføres på en økono-
misk bæredygtig måde

Skov- 
græsning

Ved skovgræsning forstås if. Skovloven 
græsning med husdyr på skovbevoksede 
arealer, hvor græsningen understøtter 
den biologiske mang-foldighed og hen-
synet til landskab og kulturhistorie. 

Græsning, som udelukkende 
har til formål at opdrætte 
dyr, herunder græsning med 
hjorte, er ikke skovgræsning 
i Skovlovens forstand. 

Dyrehavedrift*) Naturlige populationer af vilde dyr eller 
dedomisticerede dyr med begrænset re-
gulering	af	dyreflokken,	der	giver	større	
præg af vildhed.

Kræver store indhegninger 
ligesom ved helårsgræs-
ning. Alle dyr under hegn 
er omfattet af Dyreværns-
lovens bestemmelser mht. 
dyrevelfærd. 

*) Dyrehaver kan defineres ved, at bestanden af dyr er større end en normal vildtbestand det pågældende 

sted. Dyrehaver er typisk hegnet med et højt vildthegn. Det kræver særlige tilladelser at etablere dyrehaver. 

Vildgræsning indebærer, at græsningstrykket er afpasset efter den aktuelle bæ-
reevne uden behov for supplerende fodring undtagen i særlige situationer som 
f.eks. ved tykt snedække eller andre ekstreme vejrsituationer. Det betyder, at 
græsningstrykket er lavt i sommerhalvåret i forhold til den tilgængelige plante-
vækst, men relativ højt i vinterhalvåret undtagen på meget næringsfattig bund, 
hvor der ikke er stor forskel på mængde og kvalitet af det tilgængelige plantefo-
der hen over året. 
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Fordele og ulemper ved helårsgræsning

Fordele ved helårsgræsning:
 · Årstidsbestemte variationer i dyrenes valg af habitat og føde bevirker, at 

der sker en mere heterogen afgræsning og udvikling af større struktur-
mæssig variation ved helårsgræsning end ved sæsongræsning. 

 · Et lavt græsningstryk i sommerhalvåret giver mulighed for større blom-
sterrigdom og frøsætning til gavn for f.eks. sommerfugle, vilde bier og 
andre insektgrupper, der har behov for nektarplanter, samt for frøspred-
ningen. 

 · Når væksten starter om foråret, er plantevæksten på foretrukne arealer 
græsset i bund således, at der er tilstrækkeligt lys og frøbede til, at nye 
planter kan spire frem, og solopvarmede pletter med bar jord er til gavn 
for varmekrævende dyr. 

 · Ved græsning året rundt øges spredningen af frø fra planter, der modner 
sent og/eller som kun ædes om vinteren. 

 · Dyrenes tilstedeværelse betyder, at der er friske ekskrementer året rundt 
til gavn for gødningsbiller og andre gødningstilknyttede dyregrupper og 

Billede 36. Lavt græs-
ningstryk om somme-
ren giver plads til at 
nektar- og pollenplan-
ter kan blomstre og 
producere nektar og 
pollen for bier og an-
dre insekter, der lever 
af pollen og nektar. 
Her en stensnyltehum-
le, der samler pollen 
på blåhat. Foto: Hjalte 
Ro-Poulsen

BOKS 8
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svampe. Gødningsfaunaen er vigtige fødeemner for f.eks. stære og man-
ge andre fuglearter og for andre insektædende dyr fra humlerovbille til 
grævling og ræve. Derudover har gødningsfaunaen betydning for næ-
ringsstofomsætning, iltning af jorden, sekundær frøspredning og para-
sitkontrol. 

Ulemper ved helårsgræsning:
 · Kvantiteten og kvaliteten af plantebiomasse og dermed bæreevnen er 

væsentlig lavere om vinteren end i vækstsæsonen. Ved et græsningstryk 
bestemt af den lave bæreevne om vinteren kan der ske en utilstrækkelig 
afgræsning i vækstsæsonen, der medfører, at grove konkurrence-stærke 
græsser og halvgræsser samt træer og buske breder sig på bekostning af 
en mere artsrig vegetation.

 · Dyrenes færdsel kan medføre en voldsom optrampning af følsomme bio-
toper i perioder, hvor jordbunden er vandmættet.

 · Der fjernes mindre kvælstof ved helårsgræsning end ved sommergræs-
ning. Den tilgængelige fodermængde og koncentrationen af næringsstof-
fer er størst om sommeren, derfor har sommergræsning det største po-
tentiale til N-fjernelse. Fjernelse af næringsstoffer er ofte nødvendig for 
at opnå og vedligeholde et naturligt lavt næringsstofniveau. 

 · Dyreværnsloven stiller særlige krav ved vintergræsning, der f.eks. kan 
medføre krav om læskur. Kravet om læskur er dog lempet og vurderes ud 
fra dyrenes tilstand.

Effekt af tilskudsfodring
Der er en række negative effekter forbundet med tildeling af fodertilskud, da 
mange	naturområder	er	truet	af	eutrofiering.	For	at	opnå	en	god	naturtilstand	
er	der	de	fleste	 steder	behov	 for,	 at	der	 fjernes	næringsstoffer.	Hvis	der	gives	
tilskudsfodring, eller naturområdet græsses i sammenhæng med gødskede græ-
sarealer, kan græsningen resultere i et samlet tilskud af næringsstoffer til arealet. 
Tilskudsfodring kan således både have en effekt i forhold til naturtilstand og i 
forhold til dyrene. Ud over at reducere mængden af foder, som dyrene selv skal 
finde	i	naturen,	har	tilskudsfoderet	også	betydning	for	deres	fødevalg	og	sociale	
struktur:

 · Kan give et næringstilskud til området medmindre tilskudsfoderet baseres 
på hø, der høstes på arealet og anvendes til supplering af, hvad dyrene kan 
finde	på	arealerne	om	vinteren.

 · Det får dyrene til at samles omkring fodringsstederne og kan medføre en 
øget aggressivitet dyrene imellem, hvor de stærke dyr monopoliserer føden 
på bekostning af de mere svage dyr, som måske har mest brug for den. 

 · Samling omkring fodersteder kan øge parasittrykket. 
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 · Samling omkring foderstedet medfører ofte optrådt bund og skader på vege-
tation	og	flora	mv.	omkring	fodringsstedet.	

 · Tilskudsfoder med højt indhold af kulhydrater med lavt strukturindhold kan 
medføre en dødelig forsuring af vommen hos drøvtyggere.

 · Hø og andre former for tilskudsfodring kan betyde, at dyrene vrager de gro-
ve vækster og dermed bliver mindre effektive til at ”rydde op” og vedligehol-
de gode græsgange. 

 
Indvoldsparasitter samt bidende og stikkende dyr m.fl. 
På fugtige arealer med læ og høj luftfugtighed kan indvoldsparasitter og an-
dre sygdomsfremkaldende organismer give problemer. Problemer med løbe-
tarmorm, lungeorm og ikter har været stigende som følge af, at mange græs-
ningsarealer er blevet mere fugtige og tilgroede. Enkelte parasitter kan optræde 
hos	forskellige	dyrearter,	men	de	fleste	parasitter	er	artsspecifikke.	I	forhold	til	
parasitbelastningen er det derfor en fordel at have samgræsning med forskelli-
ge dyrearter. For at nedsætte smittetrykket anbefales foldskifte f.eks. som led i 
rotationsgræsning samt et lavt græsningstryk med tilstrækkeligt græs, der ikke 
tvinger kvæg og heste til at græsse for tæt på deres ekskrementer. Forebyggende 
behandlinger med Ivermectin-produkter bør undgås af hensyn til deres negative 
effekt på gødningsbiller og andre organismer knyttet til dyreekskrementer. Den 
skadelige effekt af præparaterne kan holde sig i ugevis, særligt hvis de tildeles 
via en vompatron, der gradvis frigiver præparatet i maven på dyret.

Mens	indvoldsparasitterne	selv	forårsager	sygdom,	er	fluer,	myg	og	skovflåt	vek-
torer	for	smitstoffer,	men	store	flokke	af	stikfluer	og	myg	kan	i	sig	selv	være	en	
belastning.	Der	er	forskel	på	dyrs	tolerance	overfor	fluer	og	myg,	og	generelt	har	
kødkvæg f.eks. en højere tolerance end	malkekvæg.	Skovflåtbårne	sygdomme	er	
især et problem i forbindelse med skovgræsning. Skov og krat kan have en stor 
tæthed	af	skovflåt,	der	kan	være	inficeret	med	forskellige	sygdomsfremkaldende	
organismer som protozoen Piroplasma bovis, der forårsager babesiose hos kvæg 
samt bakterien Ehrlichia phagocytophilia, som er årsag til ”Tick borne fever”, 
der kan angribe kvæg, får, geder og rådyr. Som for de øvrige nævnte sygdomme 
gælder, at der skal ske en gradvis tilvænning ved udsætning af nye dyr i områder 
med en høj belastning af sygdomsfremkaldende organismer.

 

Valg af græsningsdyr 
Ved valg af dyr er det vigtigt at holde sig de forskellige dyrearters og -racers 
egenskaber for øje, men det er også vigtigt at vælge dyr, der er vænnet til typen 
af græsningsareal. Tilvænningen har betydning for dyrenes udnyttelse af de til-
stedeværende foderressourcer og deres trivsel på arealerne. Generelt er der be-
hov for hårdføre dyr, som trives på den relativt næringsfattige plantevækst, som 
findes	på	de	fleste	naturarealer,	og	som	er	egnet	til	at	gå	ude	og	klare	sig	selv.	
Hos ammekvæg lærer kalvene af deres mødre, hvilke plantearter, de kan æde, 
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hvordan de skal indtages, samt hvilke arter de skal undgå. Desuden er kalve, der 
er vokset op på græsningsarealerne, mere robuste over for indvoldsparasitter. De 
har dels modtaget antistoffer i råmælken, og de er dels gradvis blevet immune 
over for sygdomme fremkaldt af parasitterne gennem en kontinuerlig kontakt 
med smitstoffet. Kvier, ungtyre og stude af malkekvægsracer er normalt højst på 
græs i to sæsoner. De har ikke samme mulighed for at vænne sig til græsgangen 
som dyr, der er vokset op på arealerne. Den negative effekt kan dog afhjælpes 
ved at sætte ungdyr ud sammen med et par ældre, erfarne dyr som guider på 
arealet. 

Der er en stigende interesse for at anvende frie græsningsformer og naturlig 
græsning med de-domesticerede eller vilde dyr i naturplejen, enten med hjem-
mehørende hjortevildt eller med reintroducerede dyr som f.eks. europæisk bison 
på Bornholm og elge og Taurus kvæg i Lille Vildmosen. Frie græsningsformer 
tillader i højere grad en dynamisk udvikling mellem åbne arealer og arealer med 
tilgroning og skovudvikling end en målrettet husdyrgræsning, der har til formål 
at fastholde en bestemt naturtilstand. Et dynamisk landskab, der rummer en mo-
saik af forskellige nicher, tilgodeser mange arter, herunder arter, der er lyskræ-
vende, men som er følsomme overfor en mere konstant græsningspåvirkning.  

 
Tabel 9. Valg af græsningsdyr

Egnethed og effekt Bemærkninger

Kvæg Egnet	på	de	fleste	naturtyper	både	på	tør	
og våd bund. 

Vedplanter græsses kun i be-
grænset mængde. 

Heste Egnet	på	de	fleste	naturtyper. Kan omsætte en mere grov 
plantevækst end kvæg og får og 
klarer sig ved at øge foder-op-
taget.

Får Egnet på tørre, næringsfattige naturtyper, 
men bortset fra marskfåret mindre egnet 
på vådbund. 

Styret græsning ved hjælp af 
hyrdning eller foldskifte kan 
give en mere artsrig plante-
vækst.  

Geder Egnet på tilgroede naturtyper på tør bund 
og er en effektiv kratrydder. 

Er generelt selvstændige og 
stærke og mindre sårbare over 
for hunde end får.

Sam-
græsning

Samgræsning med kvæg og heste kan 
udvikle artsrigt græsland med en varieret 
vegetationsstruktur. 
Kvæg og får græsser omkring hestenes 
latriner og hindrer, at der opstår større 
områder med kvælstofyndende planter. 
Samgræsning med geder hæmmer tilgro-
ning med træer og buske, f.eks. gyvel. 

Geder græsser ikke som kvæg 
og får tæt på hestenes latriner, 
men efterlader dem ugræssede.
Samgræsning kan reducere 
parasittrykket. Får og geder har 
dog fælles parasitter, og sam-
græsning kan belaste de mere 
parasitfølsomme geder.
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Kvæg
Kvæg er langt det mest foretrukne græsningsdyr i naturplejen. Kvæg er grovæde-
re. Deres mund og tandsæt er ikke udviklet til nøje at selektere enkelte planter 
eller plantedele, og de vælger at græsse på de foretrukne plantesamfund eller på 
udvalgte græsningsområder.  

Vedplanter græsses i begrænset mængde og med store sæsonvariationer. Blade 
og kviste rives ofte af, således at foretrukne træer og buske kan beskadiges hårdt 
ved græsning. Blandt de løvtræer, der ædes villigt, er pilearter, alm. røn, dun-
birk (Betula pubescens), asp, eg, æble og slåen. Vorte-birk og bøg (Fagus silvatica) 
ædes i begrænset omfang, mens nåletræer normalt helt vrages. Selvom kvæg kan 
have en synlig effekt på træer og buske, kan de normalt ikke hindre tilgroning på 
langt sigt, medmindre der er tale om frodige engtyper med højt græsningstryk. 
Kvæg græsser primært vedplanter som en integreret del af deres græsning. Ved 
tætte bevoksninger af vedplanter er der ofte en tydelig gradient med aftagende 
bidtryk ind i bevoksningen.

Kvæg undgår at græsse i en afstand på mellem 10 og 20 cm fra kokasser, med-
mindre der er mangel på føde. Det øger muligheden for, at de mange forskellige 
planter, der spirer på kokasser, får mulighed for at blomstre og sætte frø.

Billede 37.  
Helårsgræsning med 
skotsk højlandskvæg 
sammen med gutefår 
på Hjortholm. Foto: 
Bjarne Manstrup
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Græsningspræferencer: 
 · Græsser et bredt spektrum af plantearter og -samfund. Foretrækker græsser 

og halvgræsser fremfor bredbladede urter. 
 · Æder fortrinsvis frisk vegetation, men inkluderer i vekslende omfang høje 

planter, græsstængler, blomster, løv, vissent græs, førne samt høj, grov og 
tuet plantevækst. 

Græsningsmønster:
 · Græsser ned til 3- 6 cm græshøjde og efter foretrukne undersamfund. 
 · Omsætter en del grov vegetation. 
 · Græsser	de	fleste	vedplanter	som	en	integreret	del	af	græsningen.		
 · Undgår	egen	gødning	i	få	til	flere	måneder.

 
Vegetationssammensætning og struktur:
 · Giver en artsrig vegetation med mange græsser, halvgræsser, urter, mosser 

og laver. 
 · Resulterer på sigt i tilgroning med vedplanter, ofte græsningspionerer som 

rose, tjørn, ene, slåen, mirabel og æble - i mindre grad nåletræer og birk og 
efter	 nogle	 årtier	 klimakstræer	 som	 eg,	 bøg	m.fl.	 beskyttet	 af	 buskads	 og	
krat.

 · Giver	en	varieret	plantestruktur	med	finmasket	mosaik	af	tætgræssede	plæ-
ner	og	tuer	eller	mindre	flader	med	højere	plantestrukturer	samt	buskadser.

 
Fordele ved kvæggræsning:
 · Er	velegnede	på	de	fleste	naturtyper.
 · Giver en arts- og strukturrig plantevækst.

Ulemper ved kvæggræsning:
 · Problemer med parasitbelastning især på tilgroede og fugtige områder.
 · Mangel på dyr af robuste racer egnet til helårsgræsning.
 · Øremærkning kan være en udfordring.

 



86 |   Praktisk naturforvaltning 

Heste
Hestegræsning	er	velegnet	som	naturpleje	på	de	fleste	lysåbne	naturtyper.	Heste	
resulterer ligesom græsning med kvæg i en arts- og urterig vegetation, men med 
en mere stormasket mosaik af tætgræssede arealer og arealer, der ikke eller stort 
set ikke græsses.

Robuste hesteracer og ponyer kan omsætte større mængder grov plantebiomas-
se, og de æder gerne store mængder græs af relativt lav foderværdi. De klarer sig 
derfor bedre end kvæg på naturarealer med lav foderværdi. Heste bevæger sig 
meget	omkring,	og	på	magre	græsgange	bruger	hesten	op	til	80	%	af	døgnet	til	
foderoptagelse. Slidpåvirkningen øges ved større kropsvægt og højere bevægel-
seshastighed. Beskoede heste har forøget slidpåvirkning, da skoen koncentrerer 
kraftoverførslen	til	jorden	på	et	begrænset	areal	af	sålefladen.	Det	betyder	sam-
let set, at hesten er det græsningsdyr, der giver den største trådpåvirkning.

Der	findes	forskellige	primitive	hesteracer,	der	er	meget	hårdføre,	og	som	kan	
klare sig under barske vilkår. Det gælder f.eks. islandske heste og mange engel-
ske heste- og ponyracer. I dag er der stigende interesse for at bevare og opforme-
re de primitive, delvis vildtlevende racer som konikheste og exmoor ponyer, der 
oprindeligt er tilvænnet fattig, meget træstofholdig hedevegetation.

I Danmark har græsningsforsøg og erfaringer fra praktisk pleje med heste ofte 
resulteret i en utilstrækkelig græsning med tilgroning af arealet til følge. Det 
hænger sammen med, at hestene har været vant til at blive fodret og forkælet 
med godbidder.

Billede 38. Exmoor po-
nyer anvendes mange 
steder til helårsgræs-
ning. De stammer 
fra den vestlige del af 
England, hvor de har 
levet under frie græs-
ningsformer på kyst-
nære heder i et vådt og 
forblæst klima. Foto: 
Rita M. Buttenschøn
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Græsningspræferencer: 
 · Græsser et bredt spektrum af arter og samfund. 
 · Æder fortrinsvis frisk vegetation, men inkluderer i vekslende omfang høje 

planter, græsstængler, blomster, løv, vissent græs, førne samt høj, grov og 
tuet plantevækst. 

 · Fravælger normalt en række giftige arter.

Græsningsmønster: 
 · Græsser	tæt	på	jordoverfladen,	ned	til	2-	3	cm	højde.	
 · Græsser	større	sammenhængende	flader	og	lader	andre	områder	ugræssede.	 

Kan omsætte store mængder af grov vegetation. 
 · Græsser	oftest	kun	i	begrænset	omfang	vedplanter	og	undgår	flere	arter	af	

disse. 
 · Undgår	egen	gødning	i	få	til	flere	måneder.	
 · Hovedparten af gødningen afsættes ofte i ”latriner”, der ikke græsses.

Vegetationssammensætning: 
 · Giver en artsrig vegetation med mange græsser, halvgræsser, urter, mosser 

og laver. Kan medføre en reduktion af græsningsfølsomme arter. 
 · Resulterer ofte i en tilgroning med græsningspionerer som rose, tjørn, ene, 

slåen, mirabel og æble, samt nåletræer og birk og efter få årtier klimakstræ-
er,	eg,	bøg	m.fl.,	og	er	da	ikke	nødvendigvis	beskyttet	i	buskadser	og	krat.	

 · Udvikler	ofte	latriner	med	”gødningsflora”,	agertidsel,	horse-tidsel,	stor	næl-
de	m.fl.

 

Billede 39. November 
2016 blev der påbe-
gyndt helårsgræsning 
med exmoor ponyer i 
en 120 ha stor indheg-
ning på Molslabora-
toriets arealer i Mols 
Bjerge. Indhegningen 
rummer en mosaik af 
eng, kær, hede, over-
drev og løvskove og 
krat i et kuperet land-
skab. Hestene græsser 
sammen med galloway 
kvæg. Foto: Rita. M. 
Buttenschøn
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Vegetationsstruktur: 
 · Giver en varieret plantestruktur med en grovmasket mosaik af tætgræssede 

plæner og områder af højere plantestrukturer. 
 · Resulterer i udvikling af buskadser og småkrat på åbne arealer. 
 · Udvikler større optråds- og sølepladser.
 · Heste vrager en række bredbladede urter, der fremmes af hestegræsning, og 

som tåler et ret højt græsningstryk.

Fordele ved hestegræsning:
 · Udvikler og vedligeholder en arts- og urterig overdrevsvegetation.
 · Kan klare sig på arealer med grov og næringsfattig plantevækst og er gene-

relt mere hårdføre end kvæg og får.
 · Er	forholdsvis	robuste	over	for	flue-	og	flåtbelastning.
 · Kan	flyttes	uden	registrering	i	CHR.
 · Ulemper ved hestegræsning:
 · Kan give slidskader, specielt hvis hestene er beskoet.
 · Kan fremme tilgroning med træer og buske.
 · Er relativ mere følsomme over for giftige planter end drøvtyggere.
 · Er uegnet på mindre arealer med publikumsadgang, på grund af hestenes 

opsøgende og ofte livlige adfærd.
 · Kan resultere i større ugræssede områder med kvælstoftyndende plante-

vækst.

Får
Får er græssere ligesom kvæg og heste, men æder en større andel af vedplanter. 
Får er især egnet til hedepleje, som “kratrydder” på tørbundsarealer og i forbin-
delse med pleje af fortidsminder, diger, stejle skrænter og andre slidfølsomme 
lokaliteter. Får er ligeledes egnet på strandenge, hvor de dels giver en lav plan-
tevækst og dels er mere skånsomme overfor ynglefuglenes æg og reder. Desuden 
kan fåregræsning være et alternativ til kemisk bekæmpelse af arter som kæm-
pe-bjørneklo (Heracleum mantegazzianum), japansk pileurt (Reynoutria japoni-
ca) og rynket rose (Rosa rugosa). 
 
I lighed med heste er får i stand til at selektere føden nøje og græsse tæt til 
jordoverfladen.	Fåret	udvælger	sig	foderet	bid	for	bid	ved	hjælp	af	den	spaltede	
overlæbe, der bruges til at gribe planterne med. Det smalle hoved kan nå ind 
mellem stængler og grene og få fat på små friske skud og blade. Får vælger først 
og fremmest de unge, bløde skud tæt ved jorden samt friske bladdele.
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Græsningspræferencer: 
 · Græsser selektivt på arts- og plantedelsniveau. 
 · Vrager høje planter, græsstængler, vissent græs og førne. 
 · Vælger gerne blomster og æder dem. 
 · Grov, høj og tuet plantevækst vrages og efterlades.

Græsningsmønster: 
 · Græsser	tæt	på	jordoverfladen	ned	til	1-	2	cm	græshøjde.	
 · Græsser	i	småområder	og	udvikler	en	finmasket	mosaik,	men	tillige	ofte	også	

større partier af ugræsset vegetation. 
 · Græsser store mængder løv og småkviste. 
 · Undgår ikke egen gødning.

Vegetationssammensætning og –struktur:
 · Giver	en	relativt	artsfattig	vegetation	med	flest	græsser	og	halvgræsser,	rela-

tivt færre urter, mosser og laver. 
 · Kan dog give en relativt arts- og urterig vegetation vedstyret græsning. 
 · Medfører reduktion af græsningsfølsomme arter. 
 · Giver en meget begrænset indvækst af vedplanter. 
 · Græsser og halvgræsser med højt indhold af træstof vil ofte ekspandere kraf-

tigt, f.eks. almindelig star, kær-star og katteskæg. 
 · Resulterer	i	hvilepladser	med	”gødningsflora”,	agertidsel,	horse-tidsel,	stor	
nælde	m.fl.	–	specielt	ved	græsning	på	mere	frodig	bund.

 · Giver generelt en mindre varieret plantestruktur end kvæg og heste. 
 · Giver mindre tilgroning med vedplanter og reducer mængden af eksisteren-

de vedplanter under ca. 1m.

Billede 40. Får kan 
nøje udvælge sig de 
mest næringsrige dele 
af plantevæksten og 
kan derfor klare sig 
på heder og andre næ-
ringsfattige samfund. 
På billedet ses spelsau 
får, der er en særdeles 
hårdfør race egnet til 
at græsse på heder og 
andre næringsfattige 
naturtyper. Foto: Rita 
M. Buttenschøn
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Fordele ved fåregræsning:
 · Kan begrænse opvækst af vedplanter, bl.a. birk og rynket rose.
 · Giver mindre slid og optrædning end kvæg og heste.
 · Kan udvikle et vegetationsdække bestående af lav, slidstærk vegetation og er 

særligt egnet på diger, voldsteder, fortidsminder osv.
 · Målrettet græsning med hyrde eller græsning udenfor blomstringssæson kan 

bevare artsrige plantesamfund.

Ulemper ved fåregræsning:
 · Æder	blomster	af	de	fleste	urter	og	hæmmer	derfor	frøsætning	og	spredning.
 · Resulterer i en mere artsfattig og græsdomineret plantevækst med begrænse-

de fouragerings- og levesteder for insekter og andre smådyr.
 · Hænger nemt fast i krat og hegn og de tungere racer kan ikke selv komme 

op, hvis de vælter om på ryggen i grøfter eller andre lavninger.
 · Store hegnsudgifter.
 · Kan få problemer med løse hunde og ulve.

 
Geder
Geder har et meget stærkt mundepithel, der betyder, at de kan æde dele fra plan-
ter med torne som for eksempel brombær, roser og tidsler. Deres stærke tænder, 
kæber og tyggemuskler muliggør, at de kan bide grene af træer og buske med en 
diameter på op til 1 cm.

Billede 41.  
Sommergræsning med 
geder på surt overdrev 
på Mols med blom-
strende lyng og urter. 
Foto: Rita M. But-
tenschøn
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Geder har i forhold til legemsvægt en større vomvolumen end får og kvæg. Der-
for kan geder klare sig bedre under forhold, hvor vegetationen fortrinsvis består 
af buske og træer, som har lavere fordøjelighed end urter og græs. Udnyttelsen af 
træstof	er	op	til	10	%	større	hos	geder	end	hos	får.	Gederne	er	på	grund	af	deres	
evne til at udnytte træstofrige fødeemner ikke så afhængige af kropsfedtreserver 
som andre planteædere.

Til naturplejeopgaver vil kødgeder eller golde malkegeder normalt være de mest 
velegnede.	Et	flyvende	korps	af	geder,	der	kan	flyttes	rundt	til	kortvarige	kra-
trydningsopgaver, vil kunne løse nogle af de tilgroningsproblemer, som kvæg og 
heste ikke kan klare.

Mens	gedernes	evner	som	kratryddere	er	velkendte,	findes	der	kun	få	informa-
tioner om deres effekt på bundvegetation og det øvrige naturindhold. En un-
dersøgelse på Mols viste dog, at gederne stort set ikke græssede de bredbladede 
urter, hunde-viol (Viola canina), djævelsbid (Succisa pratensis), blåhat (Knautia 
arvensis),	krat-fladbælg	(Lathyrus linifolius ) og alm. pimpinelle (Pimpinella saxi-
fraga). Praktiske erfaringer fra bl.a. Tyskland viser, at samgræsning med kvæg og 
en lille andel geder kan hindre skovudvikling, samtidig med at der vedligeholdes 
en artsrig vegetation. Geder har vist sig at være effektive til rydning af gyvel, og 
de har ligeledes været anvendt med et godt resultat til rydning af birk i højmo-
seprojekter, bl.a. på St. Økssø. 
 
Græsningspræferencer: 
 · Græsser selektivt på arts- og plantedelsniveau. 
 · Græsser gerne høj vegetation, høje urter, buske og træer, men ikke visne, 

næringsfattige dele.

Græsningsmønster: 
 · Kan	græsse	tæt	på	jordoverfladen,	men	spreder	ofte	græsningen	i	alle	tilgæn-

gelige vegetationshorisonter. 
 · Græsser store mængder løv og småkviste. 
 · Undgår ikke egen gødning.

Vegetationssammensætning: 
 · Hæmmer tilgroning med vedplanter. 
 · Udvikler	 hvilepladser	 med	 ”gødningsflora”,	 ager	 tidsel,	 horse	 tidsel,	 stor	
nælde	m.fl.

Vegetationsstruktur: 
 · Giver en mindre varieret plantestruktur end kvæg og heste med en mosaik af 

tætgræssede plæner og områder med højere plantestrukturer. 
 · Mængden af eksisterende vedplanter under ca. 1-1,5m falder over nogle års 

græsning.
 · Saanengeder og andre små gederacer er meget aktive og kan trods deres 

lave vægt give slid og brud på vegetationen.
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Fordele ved gedegræsning:
 · Effektiv rydning af krat og hæmmer tilgroning med invasive plantearter og 

skovudvikling.
 · Ikke så sårbare overfor hunde som får.

Ulemper ved gedegræsning:
 · Kan give slidskader.
 · Deres kratrydning kan give øget næringsindhold pga. omsætning af rodmas-

sen fra døende vedplanter.
 · Geder er relativt følsomme over for koldt og vådt vejr og trives ikke på våd 

og blød bund.
 · Kræver mere hegning end de øvrige husdyr.

Hjorte og andre vilde dyr i naturplejen
Vilde dyr anvendes i stigende grad i naturforvaltningen. For at opnå et tilstræk-
keligt græsningstryk hegnes dyrene inde, som i Klelund Dyrehave er et eksempel 
på. Ved at anvende vilde dyr undgår man besværet med øremærkning og regel-
mæssige	tilsyn	af	dyrene.	Tauruskvæg	og	vandbøfler	har	dog	status	af	husdyr.	
Lov om Dyrevelfærd omfatter også for vilde dyr, der holdes under hegn. Vilde 
dyr må ikke indhegnes og anvendes til skovgræsning iht. Skovloven, men kræ-
ver særlige tilladelser til opretning af dyrehave, der skal have biodiversitet som 
formål.

Billede 42. Græsnings-
forsøg med Saanenge-
der på Mols. Gederne 
bed hårdt på enebær 
og afbarkede dem, og 
det førte til, at mange 
af dem døde. Foto: 
Rita M. Buttenschøn
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Tabel 10. Vilde dyr og dedomisticerede husdyr. Vilde dyr må ikke indhegnes 
og anvendes til skovgræsning iht. Skovloven, men kræver særlige tilladelser 
til opretning af dyrehave, der skal have biodiversitet som formål.

Dyreart Egnethed og effekt Bemærkninger

Bison Egnet i skovlandskaber med skovenge og 
andre lysåbne græsningsarealer. Giver 
lysåbne skove med en varieret bundvege-
tation.

Æder fortrinsvis græs og urter, 
men bider træer og buske og 
skræller bark i højere grad end 
kvæg.

Dådyr Egnet i varierede skovlandskaber. Græs ud-
gør hovedparten af deres føde. De kan æde 
en del grove græsser. Bider løvtræer og er 
med til at holde skovenge og moser åbne.

Der er en stigende bestand af 
fritstående dådyr mange steder 
i Danmark. Er mere følsom end 
krondyr overfor parasitter og ikke 
så egnede på vådbund.

Krondyr Egnet i varierede skovlandskaber, i klit- og 
hede-landskaber og landskaber med store 
vådområder. Græs udgør hovedparten 
af deres føde. De kan æde en del grove 
græsser og give plads til en mere varieret 
plantevækst. Bider løvtræer og er med til at 
holde skovenge og moser åbne.

Krondyrene er ligesom dådyre-
ne	under	spredning	flere	steder	
i Danmark. De kan optræde i 
meget store rudler, der kan give 
store markskader. De skræller 
bark af rødgran og løvtræer i 
meget højere grad end dådyr.

Rådyr Mosaiklandskaber med gode skjul og føde 
året rundt kan give en stor tæthed af rådyr. 
De har i forhold til deres størrelse og so-
ciale adfærd en betydelig effekt på selvfo-
ryngelse af især løvtræer, og de hæmmer 
tilgroning af kær og moser.

Rådyret er ikke et socialt dyr på 
samme måde som dådyr og kron-
dyr, og dets sociale adfærd gør 
det uegnet til at leve i indhegnin-
ger, med mindre disse er meget 
store. 

Elg Egnet i store skovlandskaber med vådom-
råder og heder. De er udprægede browsere 
med vedplanter som pil, alm. røn og bæv-
reasp som foretrukne arter. Æder desuden 
gerne fyr, dværgbuske og birk og hæmmer 
tilgroning af skovenge og moser.

Har behov for skygge, specielt om 
sommeren. De foretrækker kølige, 
våde somre. 

Taurus 
kvæg

Egnet på åbne naturtyper og i skovlandska-
ber. Har samme effekt som andre kvægra-
cer.

Har husdyrstatus. Taurus- og 
Heckkvæg er krydsninger sam-
mensat af mange kvægracer i 
forsøg på at fremavle kvæg, der 
ligner uroksen.

Vand-
bøf-fel

Egnet på vådbundsarealer, hvor deres 
oprodning kan reducere dominerende plan-
tearter. Der foreligger meget lidt om deres 
naturplejeeffekt.

Husdyr status. Er ikke så klimato-
lerante og ikke egnet til helårs-
græsning.

Vildsvin Egnede i skovlandskaber og andre mosaik-
landskaber. Positiv effekt på selvforyngelse 
af bøg mv. og kan reducere dominerende 
arter og give plads til en mere artsrig plan-
tevækst.

Altædende, men plantemateria-
le	udgør	mellem	80	og	90	%	af	
deres føde.



94 |   Praktisk naturforvaltning 

Bison
Europæisk bison blev introduceret på Bornholm i 2012. Et af formålene var at få 
undersøgt dens evne til at skabe lysåbne, varierede skovlandskaber. Europæisk 
bison fandtes i Danmark efter sidste istid sammen med en række andre store dyr, 
bl.a. vildhesten og uroksen. De danske fund af visenter er dog ret begrænsede og 
tyder på, at den kun har levet i Danmark i en kortere periode. 

Bison var meget tæt på at blive helt udryddet. Kun et meget lille antal dyr over-
levede i zoologiske haver og dyreparker. De danner grundlaget for de nuværende 
populationer af bison, som er reintroduceret i en del af de Europæiske lande, de 
fleste	steder	under	hegn.	De	første	udsætninger	skete	i	Bialowieza	i	1929	med	ud-
sætning af de første fritlevende dyr i 1959. Bison er det største vildtlevende patte-
dyr i Europa. Hannerne, der er væsentlig større end hunnerne, har en skulderhøj-
de på op til 180-195 cm og en kropslængde på 290 cm. Hannerne vejer mellem 
450-900 kg, hvor hunnerne er mindre og smallere og vejer fra 320-650 kg. 

Bison er ligesom kvæg en udpræget græsser og i lighed med kvæg og krondyr 
kun lidt selektiv i fødevalg. 

Billede 43. Bison på 
Bornholm. Foto: Rita 
M. Buttenschøn
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En række undersøgelser af fødevalg hos bison i den polske del af Bialowieza vi-
ser, at græs, siv og bredbladede urter udgør den væsentlige del af deres føde. De 
udgør	omkring	90	%	af	vomindholdet,	med	græs	og	siv	som	den	største	andel.	
I	en	undersøgelse	fra	Holland	udgør	græs	og	urter	80	%	af	bisons	føde,	mens	
vedplanter	udgør	20	%.	Den	samlede	fødemængde	for	en	voksen	ko	lå	på	godt	
30 kg vådvægt per dag i sommerperioden.  

Bison er en nøgleart ligesom kvæg og krondyr. Det vil sige, at den skaber leveste-
der for andre dyr og planter. Den er mere aktivt fødesøgende end tamme husdyr 
og færdes over større afstande. Trods vedagtige planter udgør en mindre del af 
deres foder, har bison en betydelig effekt på skovbevoksninger som følge af deres 
afbarkning og afrivning af kviste og mindre grene. Derudover kan færdslen af de 
store	dyr	i	flok	have	stor	effekt	på	skovstruktur	og	dynamik.

Fordele ved bisongræsning:
 · Æder grove græsser og halvgræsser og skaber plads til en mere artsrig vege-

tation.
 · Browser og skræller bark og hæmmer tilgroning.  
 · Tunge, meget aktive dyr, som gennem deres færdsel påvirker bevoksninger-

ne, og skaber mere lysåbne forhold.
 · Græsser året rundt og sikrer levested for arter knyttet til kokasser.

Ulemper ved bisongræsning:
 · Store etableringsomkostninger. 
 · Lav tolerance over for en række kvægsygdomme.

Dådyr
Dådyr (Dama dama) var almindelig i det danske område i sidste mellemistid. 
Efter istiden var deres naturlige udbredelse begrænset til middelhavslandene og 
Lilleasien. I middelalderen kom der igen dådyr til Danmark, formentlig introdu-
ceret som jagtobjekt. De blev bl.a. sat ud på en række øer herunder på Romsø, 
hvor dådyrene er nævnt i Valdemarernes Jordebog fra 1231. I 1799 blev det be-
stemt, at då- og krondyr skulle skydes væk på grund af de skader, de medførte på 
skov- og landbrug. En del dådyr overlevede dog bl.a. på godser og i dyrehaver. I 
dag er der fritstående bestande af dådyr en del steder i Danmark med en samlet 
bestand på ca. 30.000 dyr. 

Dådyr er den mest udprægede græsser af de danske hjortearter. En undersøgelse 
af maveindholdet fra 334 dådyr i New Forest i England viste, at græsser udgør 
mere	end	50	%	af	føden	i	sommerhalvåret	og	mere	end	20	%	resten	af	året.	Un-
dersøgelse af dådyrs fødepræference på Bornholm viser, at de æder en stor del 
græsser og halvgræsser, også de mere grove planter som mose-bunke, alm. star 
(Carex nigra), blære-star (C. vesicaria) og lyse-siv, samt bjerg-rørhvene. De fore-
trækker planter, der vokser på en mere næringsrig og ikke for sur bund, mens de 
undgår de samme arter, hvis de vokser, hvor der er surt og næringsfattigt. 
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Dådyr æder dog også en vekslende mængde af vedplanter, herunder også gerne 
birk. I undersøgelsen på Bornholm foretrak dådyrene dunbirk fremfor vortebirk 
med en faktor 5. Dådyrene hindrede her birken i at spredes. En undersøgelse af 
effekten af dåvildt på vegetationen i Maglemose i Gribskov konkluderer ligele-
des, at dåvildt har en betydelig effekt på birk, som holdes nede. 
 
Fordele ved dådyrgræsning:
 · Reducerer dominansen af grove græsser og giver plads til en større artstæt-

hed.
 · Hæmmer spredning af birk og andre løvtræer.
 · Giver færre barkskader end krondyr.
 · Er mere stedbundne end krondyr.
 · Er egnet som naturpleje under hegn.

Billede 44. Dådyr, der 
efter undersøgelser af 
deres fødepræferencer 
og effekt på skov og 
åbne naturarealer, blev 
sluppet løs på Born-
holm. Foto: Rita M. 
Buttenschøn
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Ulemper ved dådyrgræsning:
 · Er meget konkurrencestærke i forhold til rådyr og andre hjortearter. 
 · Forårsager	forholdsvis	flere	trafikuheld	end	de	øvrige	hjortearter.	

Krondyr
Krondyr har været en del af den danske fauna siden kort efter istiden for godt 
10.000 år siden, hvor det indvandrede samtidigt med rådyret. Krondyrene var 
vidt udbredt i hele landet indtil midten af 1700-tallet. I 1799 blev det påbudt, at 
alle krondyr skulle bortskydes fra den frie vildtbane for at beskytte landbrugsaf-
grøder og skov. De sidste dyr på øerne blev skudt i 1872 og overlevede derefter 
kun	i	Jylland.	I	dag	findes	der	fritstående	krondyr	i	store	dele	af	Jylland	og	på	
Sjælland med en samlet bestand på op mod 30.000 dyr, og de er under fortsat 
spredning.

Krondyr er fødegeneralister med større vægt på kvantitet end på kvalitet. De 
æder mange forskellige slags planter afhængigt af det aktuelle udbud af tilgæn-
gelige planter. De har en særlig evne til at tilpasse sig forskellige levesteder fra 
åbne, næringsfattige klitheder til frodige skovlandskaber. Græs er dog et meget 
vigtigt fødeemne hele året rundt i stort set hele krondyrets udbredelsesområde.

 
Krondyrs valg af føde
I danske undersøgelser udgør græs over halvdelen af føden både sommer og 
vinter. Lyng og andre dværgbuske ædes i stort omfang som vinterfoder specielt 
i Midt- og Vestjylland, hvor der er mange heder, men også heder i Tisvilde Hegn 

Billede 45. Krondyr 
i Mellemområdet i 
Lille Vildmose, hvor 
de sammen med elge 
med tiden skal afløse 
husdyrene. Foto: Willy 
Sørensen
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og andre sjællandske heder bruges til vinterfouragering. Frugt og frø er et vigtigt 
fodersupplement efterår og vinter. Agern og olden kan udgøre en stor del af fø-
den specielt i olden år, hvor især bog kan rodes op af løvet langt hen på vinteren. 

Løvfoder er underestimeret i mange undersøgelser af fødevalg, der ofte er fore-
taget som vom- undersøgelser fra dyr skudt i jagtsæsonen. Krondyr æder løv 
og kviste fra en lang række løvtræer og buske i sommerhalvåret. Bævreasp, al-
mindelig røn, arter af pil, eg, ask og hassel (Corylus avellana) ædes gerne, bøg 
mindre gerne, mens birk kun angives for at indgå i krondyrs fødevalg i stærkt be-
grænset omfang. Undersøgelser af krondyrs bid på birk i Saltbækvig viste dog, at 
de optog en betydelig mængde birk i sommerperioden og hæmmede spredning 
af birk. Undersøgelser af fødevalget hos krondyr sammenlignet med fødevalget 
hos rådyr og kvæg foretaget på engarealer på store Hjøllund viste, at dyrene hav-
de forskellige præferencer med hensyn til artssammensætning, plantestruktur 
og	 jordbundsforhold.	Krondyr	 foretrækker	 lav	plantevækst	med	fint	græs,	star	
og urter, og græsser også gerne middelhøj engvegetation på fugtig bund. Men 
de undgår i højere grad plantevækst af høje, grove græs- og halvgræsser med et 
stort indhold af træstof end kvæg gør.

Krondyr en nøgleart, der skaber nicher for andre arter
Krondyr	kan	optræde	i	store	flokke	(rudler).	De	færdes	meget	og	påvirker	plan-
tevækst og jordbund både gennem deres græsning og gennem deres øvrige ak-
tiviteter. Dyrenes veksler med optrampede områder og sølepladser skaber tem-
porære pytter og vandhuller, der er levested for smådyr, og de lysåbne stikanter 
og bredder er gode spirebede for små og lyskrævende planter. 

Mange års græsning med kronvildt kan udvikle lysåbne skovpartier med karak-
ter af græsningsskov. Det ses både i dyrehaver som Tofte og Høstemark Skov, 
men også i skove med fritstående kronvildt. Dyrene bider især hårdt på lysstil-
lede træer og buske og hæmmer dermed tilgroning af skovlysninger og -bryn, 
mens bidpåvirkningen aftager, når de samme arter står i tætte bevoksninger.  

Krondyr - et værktøj til selvbærende forvaltning af skovlandskaber?
Et højt naturligt græsningstryk med krondyr kan være med til at opretholde en 
landskabsmosaik med krat, skov og lysåbne arealer. Spørgsmålet er, hvordan 
man i højere grad kan holde dyrene på naturarealerne i stedet for på omkring-
liggende landbrugsafgrøder. Ud over foderkvalitet spiller især forstyrrelser og 
adgang til skjul en vigtig rolle for krondyrenes fødevalg. Flere undersøgelser 
viser, at foretrukne plantesamfund fravælges til fordel for mindre foretrukne, 
hvis der er forstyrrelser.

Optimering af bæreevne og vildtets naturplejeeffekt: 
 · Sikring af uforstyrrethed omkring de naturlige fourageringssteder (skoven-

ge, moser, lysåbne løvskovsområder med tæt bundvegetation og/eller un-
derskov).
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 · Retablering af vådområder som moser og skovenge til natur og fouragering 
for vildtet.

 · Pleje af skovenge og lysninger for at få frisk plantevækst, der er attraktiv for 
vildtet. 

 · Bevaring af ældre, lysstillede træer (eg og bøg) med stor produktion af agern 
og bog.

 · Etablering af buskagre med foderplanter for vildtet (hassel, bærbuske, eg sat 
på	roden	m.fl.).

Fordele ved krondyrgræsning:
 · Tætte bestande af fritstående krondyr kan vedligeholde åbne heder, skoven-

ge og moser. 
 · Er velegnede til naturpleje under hegn.
 
Ulemper ved krondyrgræsning:
 · Skaber	konflikter	til	land-	og	skovbrug.
 · Tilskudsfodres i stort omfang og vænnes til at æde kulhydrater med lavt 

strukturindhold.

Elge
Elgen var udbredt i Danmark for omkring 12.000 år siden. Den var blandt de 
første pattedyr, der genindvandrede efter sidste istid. Elgen forsvandt igen fra 
Danmark i løbet af yngre stenalder. I dag er elgen udbredt i de nordlige skovegne 
i	Europa,	Nordamerika	og	Asien.	Den	opdeles	i	flere	underarter.	Den	europæiske	
elg, der lever i Skandinavien, Østeuropa og det vestlige Rusland, er en af de 
mindre arter.

Billede 46. 
Elgko med GPS hals-
bånd i Mellemområdet 
i Lille Vildmose. Foto: 
Willy Sørensen
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Elgen skiller sig ud fra de andre hjortearter ved sin størrelse og sit fødevalg. Den 
europæiske elg har en vægt på op til 300-400 kg for en elgko og 400-500 kg for 
en elgtyr, der kan få en skulderhøjde på 2 meter. Elgen er med sine lange ben og 
brede klove tilpasset til at kunne færdes på vådbundsarealer og i dyb sne og til 
at søge føde fra buske og træer.

Dens tilpasning til vådområder og fødevalg, der primært er baseret på vedplan-
ter, var grunden til, at elgen blev valgt som naturplejer i Lille Vildmose. De første 
5 elge blev sluppet løs i juni 2016 i en ca. 2000 ha stor indhegning i Vildmosen 
(boks 9). Elgen er ligesom rådyret ”koncentrat-selekterende.” Den vælger sig et 
relativ letfordøjeligt plantemateriale med et højt N-indhold med hovedvægten 
på løv, knopper og kviste fra træer og buske. Dens korte hals betyder, at det er 
vanskeligt at græsse på kort plantevækst. Græslignende planter udgør derfor en 
meget begrænset del af føden. Dog æder de gerne friske græsspirer om foråret. 
Løvtræer udgør den væsentlige del af føden. Pil og røn er langt de mest fore-
trukne	arter,	ifølge	en	svensk	undersøgelse,	med	en	udnyttelse	på	over	20	%	af	
forekomsterne i skov. Derefter følger bævreasp, fyr (Pinus sp.) og enebær, mens 
udnyttelsen	af	birk	og	eg	er	på	7-8	%	af	forekomsterne	i	skov.	Birk	har	en	væsent-
lig større udbredelse end de øvrige løvtræsarter, der indgår i elgens fødevalg, og 
birk udgør derfor sammen med pil langt den største del af føden.

 
Elge i Vildmosen 
 

BOKS 9

Elge i Mellemområder, Lille Vildmose Foto: Willy Sørensen
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Mellemområdet i Lille Vildmose består af et 2.100 ha stort område, der 
er stærkt præget af en nyligt ophørt tørveindvinding, der har fjernet store 
del af den oprindelige tørvemose. Afgravning og dræning har efterladt et 
landskab, der er opdelt i fenner med vandfyldte tørvegrave og afgravede 
flader	samt	højmose,	kær	og	våde	enge,	der	er	truede	af	tilgroning	med	
pil og birk. Området indgår sammen med Høstemark og Tofte Skov 
i en fredning, der omfatter i alt godt 7000 ha, med målsætning om 
genopretning af Mellemområdet som mose. 
 
Som led i genopretningen er der etableret en højere vandstand, foretaget 
omfattende rydninger primært af birk og udsat krondyr og elge, der skal 
hæmme tilgroning med træer. De første 5 elge kom til landet i efteråret 
2015 og blev sluppet løs i Mellemområdet juni 2016. Yderligere 5 elge er 
hentet fra Sverige og udsat foråret 2017. 

 

Vedplanternes tålsomhed overfor bid er oftest størst om vinteren. Birk er mest 
følsom overfor bid, når løv og knopper har det største indhold af næringsstoffer. 
Bid om sommeren giver en reduceret skudsætning, mens bid om vinteren giver 
en øget skudsætning.

Taurus og heckkvæg
Tauruskvæg er fremavlet med henblik på at være en økologisk erstatning for 
uroksen. Uroksen, der er stamform til alle nutidens mange europæiske kvægra-
cer, uddøde i 1600-tallet. Den sidste kendte forekomst blev skudt i 1627 i Polen. 
Uroksen har været vidt udbredt i Danmark og det øvrige Europa og anses for at 
have haft en stor betydning for udvikling af dynamiske skovøkosystemer.

Billede 47. Tauruskvæg 
i Lille Vildmose. Foto: 
Rita M. Buttenschøn
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Heckkvæg er et tidligere forsøg på at fremavle urokselignende kvæg gennem 
krydsning af en række hårdføre kvægracer. Kvæget er opkaldt efter to tyske 
brødre, der i 1920’erne startede avlsprogrammet i to zoologiske haver. Fra 1980 
foregår fremavlen af Heckkvæg også uden for zoologiske haver. Krydsningerne 
er især baseret på korsikansk kvæg og spanske kamptyre, desuden indgår skotsk 
højlandskvæg, hvidt parkkvæg, ungarsk steppekvæg, svensk hornløst kvæg, Ca-
marque-kvæg,	angler,	andre	tyske	racer	m.fl.

Uroksen var stor og højbenet med lang krop og med en skulderhøjde hos tyre på 
op til 1,90 m. Heckkvæg har mange ligheder med uroksen, men afviger også på 
en række punkter. Kvæget er således væsentlig mindre med en skulderhøjde på 
maksimalt 1,6 m og en vægt på mellem 600 og 900 kg. Heckkvæget er mellem 
20 og 30 cm kortere, end uroksen.
 
I avlsarbejdet er der især lagt vægt på god hårdførhed og vinterpels. Desuden 
er der lagt vægt på nogle af den oprindelige urokses træk: Lange ben, adræt 
krop, store, fremadbuede horn, sortbrune tyre med lys rygstribe, rødbrune køer 
samt stor forskel på størrelse af tyre og køer. Arbejdet med at fremavle et mere 
urokselignende dyr forsætter i projekt Taurus ved indkrydsning med forskellige 
kvægracer.

Heckkvæget	anvendes	flere	steder	i	Europa	i	naturplejen,	især	i	Tyskland	og	Hol-
land,	ofte	i	samgræsning	med	heste.	Således	findes	den	største	bestand	af	heck-
kvæg i en selvregulerende bestand i Oostvaarderplassen i Holland. Her græsser 
heckkvæget	sammen	med	konikheste	og	krondyr.	I	alt	findes	der	godt	2.000	stk.	
heckkvæg. 

I Vildmosen er der sat kvæg ud som led i projekt ”Urokse i Vildmosen”, der ind-
gik i avlsprogrammet for udvikling af tauruskvæg. Dyrene går ude året rundt og 
skal	klare	sig	selv	og	med	den	føde,	der	findes	på	arealet.	

Fordele ved vildokser:
 · Publikums attraktion.
 · Har kvægets gode græsningsegenskaber.

Ulemper ved vildokser:
 · Har status af husdyr med krav om øremærkning, tilskudsfodring om vinteren 

samt evt. læskur.
 · Er	vanskelige	at	håndtere	ved	behov	for	flytning	mv.

Vandbøfler
Vandbøflerne	(Bubalus bubalis) stammer fra Syd- og Sydøstasien. Den domesti-
cerede form anvendes som husdyr i Sydeuropa, Asien og andre steder i verden. 
Der	har	været	enkelte	forsøg	med	at	anvende	vandbøfler	til	pleje	af	vådområder	
i	Danmark.	Vandbøfler	har	ligesom	heckkvæg	husdyrstatus	og	dermed	underlagt	
de samme regler som gælder for kvæg mht. øremærker og dyrevelfærd.
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Vandbøfler	har	bl.a.	været	anvendt	i	pleje	af	Kasted	Mose	i	Århus	Kommune.

 
 
Vildsvin
Vildsvinet uddøde i Danmark som fritlevende dyr omkring år 1800. Der er nu 
nogle få fritlevende dyr, enten genindvandret fra Tyskland eller som er undslup-
pet fra dyrehaver og farme. Desuden er der udsat vildsvin i en del dyrehaver 
bl.a. i Tofte Skov, hvor der har været vildsvin siden 1929, som går sammen 

Billede 48. Vandbøfler 
i Geding-Kasted Mose, 
ved Aarhus. De græsser 
i selvskab med Gallow-
ay-kreaturer og en flok 
Exmoor-ponyer. Foto: 
Sebastian Jonshøj
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med krondyr. Bestanden i den ca. 4000 ha store indhegning er omkring 150 dyr 
(2016). I Klelund er der ligeledes udsat vildsvin sammen med krondyr i en ca. 
2000 ha stor indhegning, ligesom en del andre dyrehaver har vildsvin.

Vildsvinet er et socialt dyr, der lever i familiegrupper. Hver gruppe ledes og do-
mineres af en gammel so og nogle af dennes døtre fra tidligere kuld, samt små-
grisene fra det seneste kuld. Der vil således ofte være omkring fem voksne søer i 
en familiegruppe. De gamle orner lever hver for sig uden for brunstperioden. En 
familiegruppe har behov for et ca. 4 km2 stort område. Heraf skal skov eller krat 
med	gode	skjulesteder	gerne	udgøre	mindst	25	%.

Vildsvin er altædende, hvilket er medvirkende til, at de kan tilpasse sig mange 
forskellige habitater.

Mellem	80	og	90	%	af	deres	 føde	udgøres	af	plantematerialer;	bog	og	agern,	
grønne plantedele og rødder. De kan gennemrode store arealer under deres fø-
desøgning. Denne oprodning af jorden skaber gunstige betingelser for spiring 
af en række arter gennem blotlægning af mineraljorden og opblanding med hu-
muslaget. Oprodning kan ligeledes begrænse udbredelsen af dominerende arter 
som ørnebregne, bjerg-rørhvene og kæmpe-bjørneklo og pletvis skabe plads til 
en mere varieret plantevækst. Af negative effekter kan nævnes, at rodbeskadi-
gelse af træer muligvis øger risikoen for svampeangreb i rødderne og basale dele 
af stammen.

Billede 49. Vildsvin i 
Tofte Skov. Foto: Rita 
M. Buttenschøn
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Vildsvin som nøgleart
Vildsvinet kan med sin roden i jorden være med til at skabe variation og leve-
steder, forudsat græsningstrykket ikke bliver for stort. En undersøgelse fra Tysk-
land viser, at vildsvin kan skabe ændringer af stærkt kulturprægede områder, 
hurtigere end de egentlige græssere kan. I et område med indlandsklitter, der 
i en periode havde været gødsket, genskabte vildsvin voksesteder for arter, der 
kræver lavt næringsstofniveau.
 
Fordele ved vildsvin i naturpleje:
 · Skaber dynamik og variation.
 · Skaber spiremuligheder og øget selvforyngelse.

Ulemper ved vildsvin:
 · Kræver dobbelthegn. 
 · Mark- og skovskader.
 · Årsag	til	en	del	trafikuheld	ved	tale	om	fritlevende	bestande.

 
Etablering af græsningspleje
Naturplejegræsning kan organiseres på forskellige måder. Langt det meste græs-
ning på naturarealer sker med tilskud i form af naturplejetilskud (tilskud til pleje 
af græs- og naturarealer) og eller med grundbetaling (landbrugsstøtteordning). 
Hvis lodsejeren ikke selv har dyr eller er interesseret i at foretage afgræsning, 
kan lodsejeren indgå en aftale om græsning med dyreholder – enten i form af en 
græsningsaftale (hvor det er lodsejer, der kan hjemtage arealtilskud og tilskud 
til græsning) eller gennem en forpagtningsaftale (hvor forpagter kan hjemtage 
tilskud). Tilskudsreglerne ændres løbende, og der henvises derfor til Fødevare-
ministeriets hjemmeside, og til undervisning i tilskudsordninger.

De	EU-medfinansierede	naturplejetilskud	er	målrettet	en	bevaring	af	de	bedste	
naturarealer, f.eks. i særligt udpegede Natura 2000 områder eller i områder med 
en høj HNV (High Nature Value) score. Kommuner, Den Dansk Naturfond og 
andre fonde giver tilskud f.eks. til indledende pleje og til hegn mv. Mange græs-
ningsprojekter er desuden betalt via store internationale LIFE-projekter. 
 
Borgerinddragelse 
Der opstår ofte lokal modstand mod ændring af tilstanden på naturområder, 
f.eks. etablering af græsning. Målsætning om etablering af naturnationalparker 
som store græsningslandskaber og andre store græsningsprojekter har skabt en 
øget opmærksomhed omkring græsning og giver anledning til, at der er opstået 
grupperinger af modstandere mod græsning og store indhegninger. Mange bor-
gere føler, at hegn og store dyr er en barriere for deres udnyttelse af området. 
For	et	minimere	konflikter	i	forbindelse	med	nye	projekter	er	det	vigtigt,	at	der	
informeres om formålet med græsningen, og at der inviteres til debat i god tid, 
inden projektet startes. Inddragelse af lokale borgere i naturplejeopgaver er med 
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til at skabe et lokalt ansvar for naturen og forståelse for naturforvaltningen (se 
samarbejdsmodeller	i	SMART	NATURA,	som	du	finder	under	Modul	9	om	for-
valtningsplanlægning).

En stor del af den pleje, der udføres på privatejede arealer, er baseret på fri-
villig deltagelse fra lodsejere og andre. Det gælder f.eks. kogræsserforeninger 
og høslætslaug, der er lokale initiativer baseret på borgerdeltagelse. De ældste 
græsningsforeninger har eksisteret i mere end 30 år, og der kommer stadig nye 
til bl.a. på initiativ fra DN (Guide til kogræsserforeninger) og kommuner. Låne-kø-
er	er	ligeledes	et	initiativ	til	at	inddrage	flere	borgere	i	naturplejen	ved	at	låne	
en	lille	flok	køer	ud	til	afgræsning	af	naturarealer	i	en	årrække,	hvorefter	låneren	
skal tilbagelevere dyrene, men kan beholde afkommet.  

Lovgivningsmæssige rammer for græsning
Der er en række love og forordninger, der sætter nogle rammer for græsning. Det 
gælder først og fremmest Dyreværnsloven samt Lov om hold af dyr. Desuden kan 
etablering af græsning kræve tilladelse efter Skovloven, Naturbeskyttelsesloven, 
Jagt- og Vildtforvaltningslovgivning (hvis græsningen skal ske med hjorte under 
hegn)	og	i	forhold	til	Museumsloven	m.fl.	

Dyreværnsloven gælder for alle dyr. Loven stiller krav om, at dyr skal behandles 
forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og 
væsentlig ulempe. Dette krav omfatter både dyr, der holdes af mennesker, og 
vildtlevende dyr, som mennesker kommer i kontakt med. Loven stiller endvi-
dere krav om, at enhver, der holder dyr, skal sørge for, at dyret tilses mindst en 
gang om dagen. Det gælder dog ikke fritgående dyr på græs – men de skal tilses 
jævnligt. Der gælder særlige regler for vintergræsning, hvor fødevarestyrelsens 
retningslinjer for kontrol med dyr på græs om vinteren bl.a. skal baseres på dy-
renes tilstand. 

Kvæg, der går ude om vinteren, skal være:
 · Robuste og være tilvænnet til at gå ude.
 · Være ved godt huld og have et godt og tæt hårlag.
 · Være rene og have adgang til et tørt leje.
 · Krav til græsningsarealet er:
 · Der skal være græsdækkede arealer.
 · Der skal være adgang til frisk drikkevand.
 · Dyrene	skal	have	mulighed	for	at	finde	læ	i	de	naturlige	forhold	på	stedet,	

evt. suppleret af managementtiltag.

For heste gælder, iht. Lov om hestehold, at de skal tilses mindst én gang dagligt. 
Loven indeholder nogle bestemmelser af betydning græsning på naturarealer 
bl.a. ”Den ansvarlige for et hestehold skal sikre, at heste, som går ude i vinter-
perioden og i perioder med vinterlignende vejr, kun er ude i mere end 12 timer 
i døgnet, hvis de har udviklet et kraftigt og tæt hårlag og er ved godt huld og 

https://www.dn.dk/media/8912/koguide.pdf
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har adgang til læskur eller bygning, hvor alle dyr samtidig kan hvile på et tørt, 
strøet leje”. Her kan kravet om adgang til læskur eller bygning fraviges for hård-
føre racer som exmoor ponyer, konik-heste, islandske heste, przewalski-heste og 
shetlandsponyer. Loven giver dog ministeren hjemmel til at fritage vildheste fra 
Hestelovens	bestemmelser	og	måske	ligefrem	juridisk	overflytte	dem	til	status	
fra husdyr til vilde dyr.   

Kvæg, får, geder og svin skal være forsynet med øremærke iht. Lov om mærkning, 
registrering	og	flytning	af	græsningsdyr.	Mærkning	af	kvæg	skal	være	foretaget	
senest 20 dage efter fødslen. Der kan dog gives tilladelse til, at øremærkning 
af kalve, der afgræsser områder godkendt til naturpleje, kan udskydes i op til 
seks måneder efter fødslen. For heste gælder endvidere, at de skal være mærket, 
registreret i en database og have hestepas. Fødevarestyrelsen kan dog tillade, 
at dyr af hestefamilien, der udgør bestemte populationer, som lever vildt eller 
delvist vildt i særlige områder, som er afgrænset af den kompetente myndighed, 
kun	skal	identificeres	ved	et	identifikationsdokument,	når	de fjernes fra sådanne 
populationer.

For husdyr gælder desuden, at kadavere ikke må efterlades i naturen iht. forord-
ning om animalske biprodukter, der skal sikre, at døde dyr ikke kan udgøre en 
risiko for mennesker og dyrs sundhed. Til gengæld kan kadavere af hjortevildt 
efterlades til naturlig nedbrydning, når hjortevildt indgår blandt græsningsdy-
rene.

Der sker løbende ændringer i de lovgivningsmæssige rammer for bedre at til-
passe dem til bl.a. helårsgræsning. Især de lovmæssige krav om mærkning og 
tilsyn med dyr er tidskrævende og ofte vanskeligt at gennemføre med dyr i store 
indhegninger med mange muligheder for skjul.  

Skovloven giver mulighed for skovgræsning på op til 10 pct. af arealet. Hegning 
til skovgræsning må ikke forringe mulighederne for offentlig færdsel og ophold. 
”Ved skovgræsning forstås græsning med husdyr på skovbevoksede arealer, hvor 
græsningen understøtter den biologiske mangfoldighed og hensynet til landskab 
og kulturhistorie. Også græsning af hensyn til skovens dyrkning og pleje af kul-
turer omfattes af denne bestemmelse”. 

Indvoldsparasitter og andre sygdomsfremkaldende organismer 
En del indvoldsparasitter og andre sygdomsfremkaldende organismer forekom-
mer med en sådan hyppighed og gennemslagskraft, at de spiller en væsentlig 
økonomisk rolle og kan være en barriere for at for at få en græsningsaftale i 
stand. De er et særligt stort problem på ferske enge og andre vådbundsarealer, 
hvor høj fugtighed giver dem gode betingelser for at overleve de fritlevende 
stadier og opformere sig. Det drejer sig for drøvtyggernes vedkommende især 
om	indvoldsparasitterne	løbetarmorm,	lungeorm,	leverikter,	coccidier,	skovflåt,	
samt	fluer	og	myg.	Mens	nogle	af	de	nævnte	zooparasitter	selv	forårsager	syg-
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dom,	er	flåt,	fluer	og	myg	vektorer	for	smitstoffer.	Enkelte	parasitter	kan	optræ-
de	både	hos	kvæg,	får	og	geder,	men	de	fleste	af	parasitterne	er	artsspecifikke.	
Drøvtyggerne deler ikke parasitter med heste.

Hvordan løser vi problemer med indvoldsparasitter
 · Græsningsfri perioder (undgå helårsgræsning på belastede enge).
 · Foldskifte 1-3 gange i løbet af græsningssæsonen.
 · Høslæt/slåning.	Lys	til	bunden	og	udtørring	afliver	parasit	æg	og	fritlevende	

stadier.
 · Skift mellem heste og drøvtyggere.
 · Anvend græsningsdyr med stimuleret immunforsvar.
 · Medicinsk behandling giver kun en midlertidig nedsættelse af infektionsni-

veauet, og samtidig forekommer der i stigende grad resistens hos parasitter-
ne overfor forskellige behandlingsmuligheder.

 
Det anbefales at undlade forebyggende behandlinger med ivermectin præpara-
ter, som har en langsigtet negativ effekt på gødningsbiller, hæmme nedbrydnin-
gen af ekskrementer og påvirke jordbundsomsætningen.

Generelle anbefalinger vedrørende græsningen:
 · Sammensætning af dyr, græsningstryk og-sæson bør besluttes på bag-

grund af en vurdering af områdets aktuelle bæreevne og mål for græs-
ningen, inden græsning iværksættes.

 · Afhængig af de aktuelle forhold kan der anvendes en art af græsningsdyr 
eller	samgræsning	med	to	eller	flere	arter.	Det	er	vigtigt,	at	der	er	en	va-
riation i græsningspåvirkningen de enkelte naturområder imellem med 
hensyn til sammensætning af dyr.

 · Græsningen bør generelt foregå hen over de forskellige årstider – enten 
som helårsgræsning eller med en lang græsningssæson afpasset efter de 
lokale forhold. 

 · Græsningstrykket bør være relativt lavt i vækstsæsonen for at give nekt-
arplanter mulighed for blomstring og frøsætning.

 · Græsning bør etableres i så store, sammenhængende og varierede områ-
der som muligt gerne med en mosaik af skov og lysåbne naturområder, 
der understøtter en naturlig variation i græsningstryk hen over året. 

 · Græsningen bør ske med robuste dyr uden tilskudsfodring, dels for ikke 
at tilføre næringsstoffer til arealet og dels af hensyn til dyrenes sociale 
adfærd.

 · Græsningen bør så vidt muligt ske ved besætninger, der ikke forebyggen-
de behandles mod indvoldsparasitter med ivermectin præparater. 

 · Naturområder med aktuel græsning eller spor af tidligere græsningspå-
virkning bør prioriteres højt. 

BOKS 10
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Praktisk omkring etablering af hegn
I nedenstående er der en liste over ting, der er rigtig gode at huske på i for-
bindelse med opsætning af hegn. Gør dig selv den tjeneste at gennemgå alle 
punkterne og tag stilling til dem, inden du beslutter dig for det endelige hegn og 
hegnsforløb. Se mere i afsnit om hegnsætning s. 41.

Skal der være adgang eller gennemgang for publikum?
Publikumsadgang sætter nogle begrænsninger for valg af dyr og krav til indret-
ning og information. Skal det være tilladt med foldtyre? Og hvad med hunde? 
Konflikter	mellem	græsningsdyr	 og	publikum	opstår	 typisk,	 når	der	 er	 hunde	
med på turen, specielt hvis de slippes løs. Ved publikumsadgang skal der etab-
leres og vedligeholdes sikre stenter, færiste eller låger, som ikke kan efterlades 
åbne. 

Tænk i rationelle arbejdsgange
For dyreholdere er dyr på græs ofte forbundet med et forholdsvis tidskrævende 
tilsyn	og	en	mere	arbejdskrævende	indsats	ved	flytning	af	dyr	mv.	Tænk	derfor	
på adgangsforhold til indhegningen, drikkevandsforsyning, behov for fangefold 
og	nem	flytning	af	dyrene,	hvor	der	er	tale	om	flere	hegn	mv.

Indretning af hegn 
Hegnsloven indeholder bestemmelser om mindste afstand fra vej til hegn. Hvis 
hegnet grænser op til sti eller vej med offentlig adgang, er det en god ide at 
trække hegnet endnu længere væk fra veje og stier. Det giver også sprednings-
korridorer for mindre dyr, som har brug for højt græs at skjule sig i. 

Hegnslovens § 3 indeholder bestemmelse om placering af hegn i forhold til veje og 
stier (Hegnsloven, lovbekendtgørelse 799 af 11. december 1987 senest revideret 17. 
juni 2001)

§ 3. Elektriske hegn langs gade, vej, sti eller plads, hvor andre end hegnets ejer 
har færdselsret, skal være fjernet mindst 1/2 m fra færdselsbanen. Pigtrådshegn 
skal under tilsvarende forhold være fjernet mindst 1 m fra færdselsbanen, for 
gangstiers vedkommende mindst 1 m fra stiens midterlinje.

Langs offentlige veje og stier skal elektrisk hegn markeres med advarselsskilte. 
Loven påbyder gule skilte med sort tryk. 

Husk faunapassager
Ikke alle dyr – og planter – bryder sig om græsning. Det kan være, der er brug 
for brede vejrabatter og grøftekanter eller lommer uden græsning. Den planlagte 
pleje og målsatte arealtilstand bør vurderes i sammenhæng med det omgivende 
landskab.
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Store indhegninger er en landskabelig og naturmæssig fordel
Ejendomsgrænser og/eller grænser mellem naturtyper bestemmer ofte, hvor 
hegnet skal gå, og mange indhegninger er ret små. Store hegn, der indeholder 
forskellige naturtyper, giver ofte både en landskabelig og naturmæssig gevinst, 
der er værd at kæmpe for.

Undgå pigtråd og overvej alternativer til trykimprægnerede pæle 
Pigtråd	kan	skade	husdyr	og	vildt	og	bør	derfor	undgås	i	naturpleje.	Der	findes	
gode solcellebatterier, der kan levere strøm til hegn langt fra elforsyning – og der 
findes	forskellige	anordninger,	der	kan	forhindre	tyveri	af	solcellebatterierne.	

Trykimprægneret træ er behandlet med forskellige kemikalier, og må derfor ikke 
brændes, men skal ved bortskaffelse anbringes i deponi på genbrugsdepoter. 
Overvej i stedet træsorter som eg, lærk, cypress, thuja eller robinie (også kaldet 
økotræ). Linolie-behandlede granpæle har også en god holdbarhed.

Hegnstyper
De store græssere har forskellige krav til hegn, men ud over art og sammensæt-
ning af græsningsdyr har indhegningens størrelse og tilstand samt beliggenhed 
betydning for, hvilke hegnstyper der er behov for. 

Hegn til kvæg
Mens malkekvæg kan nøjes med et ét- eller totrådet elhegn i 90 cm’s højde, kan 
kødkvæg	og	kvier	kræve	et	elhegn	med	tre	eller	flere	tråde	og	større	strømstyrke	
på grund af deres oftest tykkere pels.

Hegn til heste 
Heste kan ligesom malkekvæg normalt klare sig med et to- eller tretrådet elhegn. 
Heste har stor respekt for strømhegn, men skal tilvænnes hegnets placering. 
Brug	af	ekstra	synlige	hegnstråde	anbefales	derfor.	Hestes	natur	og	flokadfærd	
betyder, at de kan være vanskelige at holde i hegn. De reagerer ofte på forskræk-
kelser	ved	flugt.	Det	er	vigtigt,	at	hestene	er	vænnet	til	at	gå	i	hegn	(har	fået	stød,	
så de respekterer elhegnet) samt at hegnet vedligeholdes for at holde hestene 
inde og for at hindre, at de kommer til skade.  

Hegn til får og geder
Får og geder er vanskelige at indhegne på grund af adræthed hos geder og lette 
fåreracer samt fårenes tykke pels. De kræver relativt høje og tætte hegn enten i 
form	af	et	elektrisk	flertråds	hegn	eller	et	nethegn.	

Ved får anbefales et 90 cm højt hegn, og ved de store gederacer anbefales et 120 
cm højt hegn. Anvendes der nethegn til geder, er det en god ide at forsyne heg-
net med en strømførende tråd indvendigt samt foroven på hegnet.



111Modul 3 · Plejemetoder  |

Vildtvenlige hegninger
Hegn med en enkelt tråd giver mindst barriere-effekt i forhold til hjortevildt, 
mens	flertrådede	elhegn	og	stålgærder	i	højere	grad	virker	som	barrierer.	Pig-
tråd	kan	forårsage	alvorlige	flænger	hos	græsningsdyrene	og	vilde	dyr	samt	hos	
jægerne og deres hunde. Pigtråd bør ikke anvendes i naturplejesammenhæng. 
Hække eller gærder er vildtvenlige alternativer til hegning, men ofte dyre at 
etablere. 

Specielt i egne med kronvildt kan det være en god ide at sætte hegnet i god tid 
inden husdyrene bindes ud for at give krondyrene mulighed for at vænne sig til 
hegnet. For jægeren er hegnene også en barriere. Ved planlægningen af græsning 
på arealer, der anvendes til jagt, bør der lægges vægt på fremkommelighed samt 
sikres, at der er mulighed for at afbryde strømmen til elhegn – eller tage tråden 
af - under jagt, af hensyn til hunde og jægere.

Stenter og låger
I hegn med publikumsadgang er det vigtigt at etablere robuste låger samt sikre 
adgangsmuligheder tilpasset den aktuelle brugertype. Jo simplere og mere robu-
ste typer af stenter og låger des bedre. 
I forbindelse med trampestier og andre stier, hvor der kun er adgang for gående, 
er en simpel stente velegnet – f.eks. i form af en passage mellem to hjørnepæ-
le-stolper med en lavt sat tråd imellem.

Ved befæstede stier, der tillader adgang for kørestole og barnevogne, er selv-
lukkende skrålåger/klaplåger en meget anvendt løsning. Skrålågerne skal være 
tunge for at lukke selv og kan derfor være vanskelige at åbne for nogle bruger-
grupper. 
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