
SUCCES MED NATURFORVALTNING PÅ EGNE AREALER
Peder Størup 



 Skellerup 1991.

 Mark med 
naturpotentiale.

 Placering mellem 
Overdrev, eng, 
mose og vandløb.

 Oplagt til 
udtagning 
grundet placering.

 Artsrig natur 
omkring marken.
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 Arealet 2018.

 Artsrig natur, med 
mange rødlistede 
sommerfugle og 
tusindvis af 
orkideer.

 Stor vekslen 
mellem våd og tør 
natur.
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 Hvordan forvaltes 
arealet?

 Helårsggræsning.

 Ingen 
tilskudsfodring.

 Antal dyr afpasses 
efter at der skal 
være føde nok 
året rundt.
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 Hvordan påvirker 
den forvaltning 
arealet?

 Rig blomstring, da 
der ikke spises op 
om sommeren.

 Hårde påvirkning 
om vinteren, da 
dyrene grundet 
mindre føde spiser 
af grovere 
vegetation, siv, 
træer og buske 
m.v.

 Mindre førnelag
og behov for 
supplerende  
rydning af 
opvækst.
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 Hestekræfter.
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 Rig blomstring 
gennem hele 
sommeren. 
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 Tusindvis af maj-
gøgeurter.
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 Hestene spiser ikke 
maj-gøgeurterne.
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 Okkergul 
pletvinge, maj-
gøgeurter m.v.
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 Blomster – masser 
af insekter, eks. 5 
arter 
køllesværmere.
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 Blåhat jordbi, grøn 
køllesværmer og 
agerhumle.
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 Blåhat hvepsebi.
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 Bemærk 
strukturen.

 Vandringsspor.

 Variation mellem 
våd og tør natur.
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 Udsnit – bemærk 
myretuerne.
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 Myretuer – pas på 
dem! Vigtige for 
mikroklima og 
arealets variation.

 Måske lige så 
vigtige som store 
dyr. 

 Brug ALDRIG 
brakpudser på  
arealer med 
myretuer.

 Det samme for 
arealer med 
startuer og anden 
variation. 
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 Myretue
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 Nogle steder er 
vegetationen høj 
til først på foråret, 
og andre stede 
spises der helt i 
bund.

 Variation i 
vegetationshøjere 
er en naturlig del 
af et naturareal.

 Det tilgodeser 
forskellige arters 
behov.

 Foderstand 6 
januar 2019. 
Hesten her er 
aldrig blevet 
tilskudsfodret.
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 Vinter.

 Kan dyrene klare 
sig?

 Ja - hestene klare 
sig uden 
problemer.

 De lære at 
udnytte de 
føderessourcer 
der er 
tilgængelige.

 Læ, tørt leje og 
vand, fra å eller 
sø.
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 Adgang til 
vandløb.
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 Udtag arealer mellem, eller op til §3 natur eller skov 

 Start fra den ende af, hvor det mest sjældne/truede lever.

 Jo dårligere jorden er, jo hurtigere vil arealet udvikle sig gunstigt. 

 Hvis muligt, lad dyrene være på arealet hele året rundt. VIGTIGT for fuld effekt!

 Hvis muligt, undlad at tilskudsfodre. VIGTIGT for fuld effekt!

 Afpas antallet af dyr efter, at der naturligt er føde nok på arealet.

 Eksempelvis et dyr af islænder/exmoor størrelsen pr. 2 – 3 ha. Svare til ca. 150 
kg dyr pr ha. Robust kvægracer efter samme koncept – kan kræve større 
areal.

 Start med et lavt antal dyr.

 Skab sammenhængende mellem skov og lysåben natur.

 Ved helårsgræsning, sørg for at der er naturligt læ og tørre områder.

 Kontakt kommunes biologer eller andre med de rette kompetencer. 

Forslag til hvordan man kan øger naturindholdet20



 Peder Størup
40534445
natur@storup.dk
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