
Oplæg på kursus for fåreavlere den 

30. oktober 2015 i Ribe.   

 

Strategier for drift og 

udvikling af natur i 

Vejle Kommune  

 

 

Af Bo Levesen, Vejle Kommune 



Overordnet strategi for 

naturpleje og naturudvikling i 

Vejle Kommune 

   Sikre at arter og levesteder udvikles 

gunstigt gennem målrettet 

overvågning og naturudvikling  

 

Fastholde stor biologisk mangfoldighed på de 100 

bedste naturarealer både i og udenfor 

Natura2000 (Brandmandens lov) 

Hegne og afgræsses så mange enge og overdrev 

som muligt 

Genoprette ødelagt natur og lave ny natur 

 

Fremme mængden af dødt ved i skovene   

  



Grundlov for 

udvikling af 

naturen 



Enge og overdrev er den mest mangfoldige 

natur i Danmark kun overgået af urørte 

skove 



Maj-gøgeurt Engblomme 



Alm. blåfugl 

Seksplettet køllesværmer 

Citronsommerfugl 





De store dyr laver enge og overdrev 



Mennesket har fortrængt de store dyr 

Rød = Bestand store dyr  

meget reduceret 

 

Blå = Bestand af store dyr  

Mindst reduceret   

blå = Mennesker i længst tid 

rød = Mennesker i kort tid   



 
 

 

Historien om engene 
 

Ingen bonde har nogensinde 

afgræsset enge og overdrev for 

orkideernes skyld.. 

 

 

HAN GJORDE DET FORDI DET 

KUNNE BETALE SIG! 

 

 

Dengang var engen agers 

moder… 



 

 

I dag har landmanden ikke brug 

for engene i sin drift.  

 

 

I dag skal vi passe engene 

fordi: 

Det giver biologisk mangfoldighed 

 

Flotte landskaber  

 

Gode naturoplevelser  

  



 

 Antal vilde plantearter  

fordelt på naturtyper i DK 



Kilde: Naturstyrelsen 2013. 



Guldblomme Hvid sækspore 

 



 

 

På overdrevet til højre er der 

registreret 150 vilde planter, det 

er 15 % af DKs oprindelige vilde 

planter. Heraf 5 arter af orkideer. 

 

Alt dette står på kun 5 hektar! 

 



Herford-kvæg på overdrev 

Afgræsset Ikke afgræsset 

Afgræsning er den vigtigste pleje! 





NATURA2000 områder 



Paragraf 3 arealer (§3 i naturbeskyttelsesloven) 



Beskyttet natur i Danmark 





http://naturstyrelsen.dk/publikationer/2011/feb/er-der-beskyttet-natur-paa-din-ejendom/ 



HNV viser vej til god natur. Se tallene på arealinformation.  

HNV = Høj Natur Værdi (High Nature Value) 



Overvågning af natur   

Botanisk undersøgelse af top 100 arealer i 

kommunen.  

 

Insektundersøgelser i Vejle Kommune 

2014-2016 

 

Flagermuse projekt undersøgelse 2015-

2017 ( 9 af 17 DK arter kendt fra Vejle 

kommune) 

 

Løgfrø og løvfrø overvågning 
 

 

  



Projekter til sikring af driften på enge og overdrev i 

Vejle Kommune.  

• Sikre de mest artsrige og landskabeligt flotteste 
overdrev og enge (vi har udpeget de 100 
vigtigste områder) 

 

• Hegne i forbindelse med vådområdeprojekter 

 

• Natur og stipuljen 

 

• SMARTNatura - Partnerskaber om drift af enge 
og overdrev 

 

• Græsningsselskab ved Odderbæk 

 

• Kogræsserlaug og høslætslaug 

 

Alm. blåfugl 



Større græsningsprojekter på enge og overdrev i 

Vejle Kommune.  

• Omme Ådal  250 ha  

 

• Odderbæk 180 ha 

 

• Farre Bæk 90 ha 

 

• Øvre Grejs Ådal 90 ha 

 

• Tørskind, Vejle Ådal 70 ha 

 

• Sellerup Enge 60 ha  

 

 



Vådområdeprojekt Omme Ådal, genslyngning 



 

Græsningsselskab 

Odderbæk: 
 

Ca. 180 ha af ådalen er 

hegnet 

 

Hegning afsluttet i forår 

2014. 



Vejle Ådal Tørskind 



Græsningsprojekt, Sellerup Enge 

Ved Vejle Fjord 

 

20 lodsejere arbejder på  

at få etableret et græsningsselskab 

 

60 ha enge skal hegnes  

og ryddes for pil. 

 

Der er givet tilsagn fra Naturerhverv  

Til projektet 

 

Som en del af projektet tænkes  

også etableret et kogræsserlaug 

For beboere i Brejning   



Register over 

dyreholdere 



Hvad foretækker vi fårene til? 

Tre hoved indsatsområder: 

Marsk og strandeng 

Hede 

Specialopgaver. 



Hvad foretækker vi fårene til? 

Marsk og strandeng: 

Afgræsning med 

særlig hensyn til 

engfugle. 



Hvad foretækker vi fårene til? 

Hede: 

Holde lyngen frisk og 

vedplanter nede. 



Hvad foretækker vi fårene til? 

specialopgaver: 

Problem som 

Kæmpe-Bjørneklo 

De store Pileurter 

Ørnebregne 

Rynket rose 

Uønsket træopvækst 

osv 



Biologisk rydning kontra 

maskiner 





Kilde:DMU-rap727 

Skulle man have  

ladet krattet stå??? 





Borgerinddragelse i 

naturpleje 



Kogræsserlaug er godt! 

• Folk får gennem laugene forståelse for at enge 

og overdrev rummer store naturværdier  

• Hjælp til dyreholderne med pasning af dyr 

• Produktion af kvalitetskød. 

• ”Byfolk” skal have et forhold til dyr og den natur 

dyrene skaber 

• Socialt fællesskab om pleje af naturen 

• Koen er et ældgammelt husdyr. Den hører 

sammen med os.  

• Giver vores børn en mulighed for at forstå 

sammenhængen mellem natur, dyr og mad  

 

   

Der er ikke noget så 

afstressende, som at 

lytte til koens gumlen 



Sådan gør 

vi i Vejle 

Kommune 

Vi tilvejebringer: 

Hegn, strømgiver, adgang til vand, evt. 
fangfold.  

1. prioritet: kommunale bynære 
naturarealer. 

 

Vi anbefaler : 

At foreningen ikke selv ejer køerne, men 
laver en forhåndsaftale med en 
dyreholder, som ejer dyrene til de 
slagtes 

 

Vi forventer: 

At foreningen selv passer hegn og fører 
daglig tilsyn med dyr.  

 



http://www.søndermarkenskogræsserforening.dk 










