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Planter og plantesamfund er udviklet under 
påvirkning af græsning 
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Aaris-Sørensen,2001

Tilpasning til græsning:



Uroksen levede i Danmark indtil for 2500 år siden, den 
sidste urokse blev skudt i Polen 1627.

Husdyrene kom med landbruget til Danmark for omkring 
6000 år siden og overtog græsningen



Uden græsning udkonkurreres lyskrævende arter 
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Foto: Lasse Werling
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Udviklingen i antal ynglepar



Særlige kvaliteter i Nørreådalen
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Udsnit af Natura 2000 området med kortlagte 
habitatnaturtyper og angivelse af deres tilstand
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Fokusarter: gul stenbræk og blank 
sejlmos



Beskyttet natur, Kortlagte §3 områder
Overordnet vision Viborg Kommune, Forundersøgelse NatureMan
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Nørreå Midt, habitatnaturtyperne indgår som delmængde
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Engblomme Foto: jörg Hempel

Leverurt

Rigkær findes på 
næringsfattig, mere eller 
mindre kalkrig bund med 
konstant høj grundvandstand 

Rigkær er ofte artsrige med 
mange karplanter og mosser. 
Rigkær er ofte afhængige af 
græsning eller anden pleje.

Nogle af de karakteristiske 
arter, der tidligere er 
registreret i området (Viborg 
Kommune).

Purpurgøgeurt

Vibefedt

Sump-hullæbe



De tørre heder – her Ø Bakker – og sure 
overdrev er generelt i god naturtilstand
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Traner og odder – eksempler på arter i fremgang 
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Kan græsning alene genskabe og vedligeholde 
enge og kær?
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Lokal Naturhusholdning ”Eng føder ager”
For godt 2000 år siden fik man redskaber til at slå hø – og 

dermed mulighed for at øge dyreholdet

Historisk høslæt – ekstensivt, men ressourcekrævende -

Artsrig høslætseng, Nydam



Forsøg med høslæt på enge i Nørreådalen
Udført af Lisbeth Nielsen og Anna Bodil Hald, 

www.NATLAN.dk
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Forsøgsområder, læs mere på:
http://natlan.dk/Baggrund%20projekter/NaNuDrive/Hovedrapport_
NaNuDrive_med%20sammendrag_31012018__final.pdf



Biomasse høst til biogas 
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Biomasse høst
- fjerner næringsstoffer   
- mindsker udvaskning af 
N, P og K til vandmiljøet,
- giver grøn energi 
- giver gødningsstoffer til 
økologiske jordbrug
- øger naturkvaliteten



Udgangsvegetationen har stor betydning for effekten af 
slåning på naturkvalitet og på mængde af 

næringsstoffer, der fjernes
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Figur 20.

Figur 2. Produktion og fraførsel af næringsstoffer 

http://natlan.dk/Baggrund%20projekter/NaNuDrive/Artikel%20%C3%85dal
e%20_%20Natlan%20mfl_%C3%B8kologi_erhverv_marts2018.pdf



Høst af biomasse til bioenergi
udfordringer?
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Foto: Lisbeth Nielsen



Forsøg med høslæt med og uden isåning
http://natlan.dk/Baggrund%20projekter/NaNuDrive/URT%202018%202%20Fremme%20af%20botan%20natur

kvalitet%20med%20is%C3%A5ning%20af%20lokalt%20indsamlet%20h%C3%B8%20eller%20fr%C3%B8.pdf
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Trævlekrone

Blokforsøg EngLS (domineret 
af lyse-siv)



Udspredning af enghø
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Træer og buske hører også til på engen
Gamle pile- og birketræer har stor værdi som levested 

for sommerfugle og andre insekter
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Værtsplanter for 
sommerfugle

Planteart Antal 
Pil 110
Birk 91  
Lyng 44
Viol 7
Mose-bunke    1



Græsning I forhold til vildt
Synergi, facilitering eller konkurrence?
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Græsning som engpleje – langsigtet effekt af 
kvæggræsning på artsindhold
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Forudsætninger for 
retablering af natureng:

• Naturlig hydrologi

• Tilgængelige frøpuljer

• Kontinuerlig drift

Efter 20 års græsning består 
50 % af plantedækket af 
typiske engarter (på den 
ugødskede eng) og de mere 
sjældne engarter begynder at 
genindvandre



Dyrene spreder frø. Frø der spirer på en kokasse har

større ovelevelsesmulighed

Enhedens 
navnSted og dato

Dias 
24

Ca. 90 % af dyrenes fødeindtag 

afleveres igen på arealet.

Kokasser dækkede 1 % af arealet 

og indeholdt >5000 frø/ha ved 

ekstensiv græsning 
(Buttenschøn 2008).



Frisk gødning til gavn  for gødningsbiller m.fl.
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Gødningsfaunaen er vigtige fødeemner 
for f.eks. stære og mange andre 
fuglearter og for andre insektædende 
dyr fra humlerovbille til grævling og 
ræve 

Antal af arter af af biller i dyreekskrementer



Heste og kvæg på enggræsning
17-09-2020 26



Andre muligheder for græsning i 
Nørreådalen?
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Foto: Willy Sørensen



Life projekt Natureman - landmanden som 
naturforvalter
www.life-natureman.dk


