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Faktaark
SMAG PÅ LANDSKABET

Førstegangspleje er den betegnelse, man bruger, når 
man påbegynder pleje af arealer, der ikke har været 
drevet eller plejet i flere år. Med førstegangspleje 
ændrer man arealets tilstand. Derfor skal man have 

kommunens tilladelse, før man går i gang med pleje på 
SS3 beskyttede arealer. Kommunen kan også vejlede 
om, hvordan førstegangsplejen udføres bedst. 

Førstegangspleje

1

Fotograf: Heidi Buur Holbeck

September 2013

http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_en.htm
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Når plejen eller retableringen af naturarealet skal beg-
ynde, er det vigtigt at lægge en plan for forløbet, sætte 
mål for området på kortere og længere sigt og bl.a. 
forholde sig til følgende: 

Hvad siger loven? 
 o  Undersøg, om arealet er omfattet af beskyttelser 

eller fredninger.

Hvad er udgangspunktet? F.eks. tilgroning, for-
sumpning eller en meget kulturpræget tilstand

 o  Hvis tilgroningen skyldes dræning og udtørring, skal 
den naturlige hydrologi måske retableres.

 o  Hvis tilgroningen skyldes forsumpning, skal der må-
ske foretages en overfladisk oprensning af grøfter.

Hvilken tilstand skal der arbejdes hen imod? 
 o  Hvad er målet? Herunder: 
 o  Hensyn til naturtype.
 o  Hensyn til udvalgte plantearter. 
 o  Hensyn til udvalgte dyrearter. 
 o  Hvad er første delmål?

Hvordan er arealets fysiske indretning? 
 o  F.eks. topografi, hydrologi, læ- og skyggeforhold.

Valg af græsningsdyr
 o  Optimalt afhænger det af, hvilke særlige behov der 

er på arealet.
 o  Ofte afhænger det af, hvilke dyr der er til rådighed 

lokalt.

Valg af græsningssystem
 o  Sæsongræsning, helårs- eller rotationsgræsning.

Skal arealet førstegangsplejes med maskiner? 
 o  I givet fald, hvordan?

Ved rydning af træer på arealet skal der tages stilling til: 
 o  Tilkørselsveje.
 o  Hvor træet skal placeres midlertidigt.
 o  Rydningsperiode. 
 o  Efterskæring af stød.

Arbejdsmæssige ressourcer 
 o  Det skal afklares, hvem der skal gøre hvad.

Er der sikkerhed for, at den vedligeholdende pleje 
kan gennemføres i en længere årrække?

 o  Det er nødvendigt for at få udbytte af indsatsen.

Hvad siger naboerne? 
 o  Information og en god dialog kan imødegå mod-

stand mod afgræsning.

Er der behov for faunapassager i form af ikke-hegnede 
områder?

 o Til dyr og planter, der ikke bryder sig om græsning.
 o  For at skabe variation.

Er det muligt at sammenbinde arealet med andre 
naturområder? 

 o  Det kan være en fordel for spredning af arter. 
 o  Græsningsdyrene vil gerne have lidt skov og krat, 

tørre og våde arealer samt tørre, plane arealer til 
drøvtygning og hvile.

Skal der være adgang for publikum? 
 o  Det har betydning for valg af græsningsdyr, hegn, 

adgangsforhold og placering af vandingssteder.
 o  Eventuel opsætning af infotavler.

Hegning 
 o  Hegnstype og kvalitet afhænger af valg af græs-

ningsdyr.  
 o  Hegnet bør opsættes på en måde, der sikrer nemme 

adgangsforhold for dyreholder og letter arbejdsbe-
hovet efterfølgende. 

Andre faciliteter, der er behov for
 o  F.eks. vand, fangfolde, læskur etc.

Opfølgning 
 o  Der bør være en plan for opfølgning og justering af 

plejen, så naturplejemålet kan nås.

Planlægning
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Udping af arealet
Hvis arealet er domineret af kulturgræsser, kvik og 
andre kvælstofelskende arter, er udpining ofte nødven-
digt i første omgang. Det sker mest effektivt ved at tage 
et eller flere slæt årligt, evt. efterfulgt af afgræsning. 
Efter nogle år kan udbyttet blive for lavt til, at det kan 
betale sig at tage slæt, hvorefter det kan være naturligt 
at gå over til ren græsning. Udviklingen på det aktuelle 
areal vil være afhængig af evt. tilførsel af næringsstoffer 
fra omgivelserne.

Dyrene rydder arealet
På lavbundsarealer, der ikke er tilgroet med buske eller 
træer, er det normalt nok at hegne arealet og udsætte 
dyr. Dyrene æder villigt friske skud af diverse græsser, 
tramper hurtigt de visne stængler i stykker og kan i 

løbet af kort tid forvandle et tilgroet areal til en åben 
eng. Det kan dog være nødvendigt at skære visne rør og 
højstauder ned.

Selvom arealet er meget tilgroet med vedplanter, er 
det ofte en fordel at undlade maskinel rydning, og i 
stedet lade dyreholdet åbne op. Der kan dog være 
behov for mindre åbninger, så dyrene bedre kan 
komme til. Dyrene æder de blade og kviste, de kan nå, 
og åbner derved arealet i bunden. På den måde får 
græs- og urtevegetationen tid til at etablere sig i takt 
med dyrenes rydning. Samtidig bliver det nemmere at 
komme til med buskrydder eller motorsav, hvis der er 
behov for mere rydning efter nogle år. Hvis hele arealet 
ryddes maskinelt på én gang, kan der ske en nærings-
stoffrigivelse og tilgroning med stor nælde. Det er imod 
hensigten med plejen. 

Forskellig tilgang afhængig af udgangspunkt
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 o Græsning og høslæt i naturplejen, Rita M. Buttenschøn
 o Kødkvæg som naturplejere - En manual omkring afgræsning af naturarealer med kødkvæg 
 o Naturpleje - Før du går i gang, Naturstyrelsen.
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