
Græsningsstrategi

Hvad er de vigtigste 
naturværdier?

Hvad er målet med 
græsningen?

Hvordan kan vi efterligne 
naturlig græsning mest 
muligt?



Græsningsstrategi

Kilde: Fløjgaard, C. et al. 2017. Naturpleje og arealstørrelser med særligt fokus på Natura 2000 områderne. Aarhus Universitet, DCE

Maks. 16 point 29 point



Helårsgræsning uden fodring

• Kg fremfor antal – baseline er 75-250 kg planteæder pr. hektar

• Større hegn (ned til 5 hektar)

• Variation i landskabet (lysåben og skov, tørt og vådt)

• Mindre risiko for parasitter (=mindre behov for medicin)

• Mulighed for føde og vand året rundt

• Mindsket risiko for konflikter med besøgende

• Det bedste bud på en rig natur!



Valg af græsningsdyr

Hvad er målet med græsningen?

Hvad er praktisk muligt?



Kreaturer

Fordele

• Græsser et bredt udvalg af vegetation

• Æder mange vedplanter, særligt om 
vinteren

• Kan gå ude hele året

• Fremmer en varieret og urterig flora

• Værdifuld gødning

• Kan gå vådt

Ulemper

• Særligt ungdyr kan være 
opsøgende

• Sårbar overfor parasitter på våd 
bund



Heste

Fordele

• Fremmer en artsrig og urterig 
vegetation

• Kan omsætte store mængder vissen 
græs

• Kan gå ude hele året

• Slider på landskabet

• Værdifuld gødning – hingstedynger

• Græsser gerne på vandplanter

Ulemper

• Kan være meget opsøgende ved 
fodring

• Indvoldsorm

• Vækker stærke følelser hos 
mange



Geder

Fordele

• Græsser primært træer og buske 
(hindrer tilgroning)

• Hård ved invasive arter som 
gyvel, rynket rose mv.

Ulemper

• Kræver solidt hegn (min. 3 tråde)

• Følsomme overfor kulde og fugt

• Fremmer relativt artsfattig 
vegetation



Får



De frække



Samgræsning
Kransvlaak i Holland

Bison, kreaturer og heste



Samgræsning –
erfaringer fra Mols

Dyrene foretrækker forskellige nicher i 
landskabet => større variation i vegetationen 
☺

Dyrene æder forskellige emner over året => 
større variation i vegetationen ☺

Dyrenes gødning tiltrækker forskellige 
smådyr ☺

Mindsker belastning med parasitter ☺

=> Samgræsning giver en mere varieret 
påvirkning og dermed også et bredere udvalg 
af levesteder



Take home
Græssende dyr er en vigtig del af et velfungerende 
økosystem

Tag udgangspunkt i den eksisterende, værdifulde natur –
hvis den findes.

Vælg en strategi, hvor du efterligner naturlige forhold 
mest muligt

Brug gerne forskellige dyr sammen – det øger 
variationen

Fodring, medicin og sommergræsning er ikke naturligt!

Gamle træer, krat, bar jord, gødning og masser af 
blomster er!




