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Hvad er en fersk eng?
Et gammelt ordsprog siger “eng er agers moder”. Det henviser 
til at høslæt fra engen tidligere blev brugt til vinterfoder, 
og gødningen fra de græssende dyr blev spredt på de højre-
liggende agre.

De lysåbne enge med den lave vegetation er således resulta-
tet af mange års ekstensiv landbrugsdrift.

Oftest ligger engene i ådale, omkring søer eller moser, men 
kan også findes, hvor der i øvrigt er en påvirkning af fersk-
vand.

Ingen anden naturtype indeholder så mange forskellige 
blomster som engen. Engen er derfor et vigtigt levested for 
mange planter og dyr. Man kan finde op til 50 forskellige 
plantearter pr. m2 på en ugødet, afgræsset eng.

Pleje
Da engene ikke længere har den store betydning i landbruget 
som græsnings- og foderkilde, er størstedelen af de danske 
engområder i dag truet af tilgroning. De høje stauder og ved-
planter, som f.eks. stor nælde og grå-pil, skygger det oprinde-
lige lavtvoksende og lyskrævende engplantesamfund bort.

For at bevare naturtypen, 
er det nødvendigt med 
fortsat afgræsning, slæt 
eller vedvarende vand-
standsændringer. Hvis ikke engene plejes, vil nogle få plant-
earter f.eks. blåtop eller tagrør dominere hele plantedækket, 
og med tiden vil engen udvikle sig til krat og skov. Det vil 
betyde, at de lyskrævende engplanter vil forsvinde.

Afgræsning
Afgræsning af engen med især kvæg skaber en variation 
i jordbundsstrukturen, som er vigtig for mange af engens 
planter og insekter. Der dannes en mosaik af tuer og græs der 
ikke bliver ædt, områder som græsses kort, og enkelte steder 
hvor der trædes huller i plantedækket.

Høslæt
Er græsning ikke mulig, er høslæt en effektiv måde at fjerne 
næringsstoffer fra arealet, hvilket gavner den karakteris-
tiske flora, som er tilpasset mere næringsfattige forhold. Til 
gengæld vil høslæt give en mere ensartet og mindre artsrig 
vegetation end afgræsning, da behandlingen er den samme 
over hele arealet.

Af hensyn til ynglende fugle og blomstrende planter er det 
vigtigt ikke at slå hø for tidligt på sommeren. Juli er et godt 
tidspunkt. Her har de fleste urter smidt deres frø, og sam-
tidigt får man fjernet tagrør og andre stauder, før de når at 
lagre næring i rødderne.

Undgå omlægning, sprøjtning og gødsk-
ning
Enge som gødes, sprøjtes og omlægges vil være mere arts-
fattige end naturengene. De oprindelige engarter kan ikke 
konkurrere med de mere nærigsstofkrævende arter som 
f.eks. brændenælder og kvik. Det tager mange år for de 
oprindelige engarter at genetablere sig på en eng, der har 
været gødet.

Ferske enge
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Lysesiv. 
 Foto: Casper Lindemann

Lysesiv hører naturligt til på 
engene i mindre antal, men 
hvis de får lejlighed til at 
brede sig og dække hele area-
let vil de andre karakteristiske 
plantearter forsvinde. Lysesiv 
har en meget lav foderværdi.

Mosebunke

Mosebunke har ligesom lyse-
siv en lav foderværdi. Begge 
planter fremmes af for let 
afgræsning, da kvæget undgår 
dem, så længe der findes 
andre fødeemner. Den mest 
lovende bekæmpelsesmetode 
for lysesiv og mosebunke er at 
afslå arealet flere gange årligt 
efterfulgt af græsning. Kvæget 
æder gerne de nye friske skud.

Kæmpe bjørneklo

Kæmpe bjørneklo skal slås 
flere gange om året, da den 
kan sætte frø i under en halv 
meters højde til langt hen i 
efteråret. Kan også bekæmpes 
ved græsning. Får æder 
den gerne, og er effektive i 
bekæmpelsen. Kvæg og heste 
æder kun de små planter.

Problemarter

Engkabbeleje. 
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Eng-kabbeleje er en af de 
planter, der blomstrer tidligst 
- allerede i april eller tidligere. 
Den er karakteristisk for den
næringsrige eng. De græs-
sende dyr undgår den, da den 
indeholder giftstoffer.

Denne fredede orkidé er ble-
vet sjælden, efterhånden som 
engene er blevet opdyrket, 
groet til eller gødet. Den bliver 
normalt 15-30 cm høj og 
blomstrer i slutningen af maj.

Maj-gøgeurt.

Bidende ranunkel blomstrer i 
maj - juli. Planten er giftig, og 
dyrene vil derfor undgå den 
ved græsning.

Trævlekrone. 
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Trævlekrone er almindelig på 
enge, men dens hyppighed er 
aftagende.

Planten er 30 - 60 cm høj. 
Den blomstrer maj - august. 
Planten indeholder saponin, 
som volder ubehag ved ind-
tagelse.

Bidende ranunkel. 
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Karakteristiske arter


