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De naturlige økosystemer hvor arterne opstod

• Mange arter af store planteædere

• Fødemængden om vinteren bestemmer antallet af dyr

• Der er spist op i foråret

• Vegetationen bliver langhåret om sommeren med plads til blomster

• Frisk lort tilgængeligt året rundt

• Store blandede landskaber

• Lysåbent/skov

• Vådt/tørt

• Naturlige processor: oversvømmelser, brand, stormfald mv.
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Kopier naturen – det giver resultater
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Det rigtige dyretryk?

• Hvor mange er der mad til om vinteren?

• Faglige anbefalinger 70-250 kg dyr/ha (400)

• Det præcise niveau er afhængig af jordbundsforhold, naturtyper, 
landskab, vejrforhold mv. 

• Proaktiv forvaltning – dyr udtages om efteråret på baggrund af en 
vurderet bæreevne

• Reaktiv forvaltning – dyrene udtages når de falder for opsatte kriterier
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Det rette dyretryk?

Kilde: Rasmus Ejrnæs – på baggrund af Fløjgaard et al. 2021 



Tilskudsfodring - problematik

• For højt dyretryk

• Overgræsning om sommeren

• Næringsberigelse

• Dyrene lærer ikke at finde deres mad 

• De står og hænger ved hækken

• Adfærd overfor publikum

Resultat - effekt for biodiversitet udebliver ved høj tilskudsfodring



Helårsgræsning er ikke altid muligt

Naturlige begrænsninger:

• Små områder

• Våde områder

• Ensartede arealer

Andre begrænsninger:

• Økonomi

• Ændringer af eksisterende produktion

• Nyt
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Gør det så vildt som muligt!

• Afgræs så stor en del af året som muligt ( > 9 mdr.) evt. vintergræsning

• Undgå overgræsning om sommeren: 70-250 (400) kg/ha 

• Sikrer at der er græsset i bund om foråret 

• Brug ekstensive racer

• Tillad kratdannelse

• Undgå eller minimer medicinering

• Undgå eller minimer tilskudsfodring

• Lad unge dyr lære af vokse dyr, der kender området

• Brug reproducerende dyr 

• Afgræs gerne sammen med andre arter (f.eks. heste, geder, hjorte, grise)
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To hovedregler

Der skal være spist op om foråret Undgå overgræsning om sommeren
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Høj biodiversitet er på bekostning af høj kødproduktion

Høj produktion

Græsset fremmes

Få arter

Høj biodiversitet

Græsset begrænses

Mange arter

Fotoet blev ikke fundet
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