
Pr
od

uk
tio

n:
 w

w
w.

na
tu

rp
la

n.
dk

 • 
Te

gn
in

ge
r: 

Je
ns

 F
rim

er
 A

nd
er

se
n

Husdyr plejer de åbne arealer

Får er meget brugt til naturpleje. De giver liv i landskabet, og sørger for at 
holde landskabet åbent på steder, hvor man ikke ønsker skov og krat. 

Fårene nipper planterne af 
med deres fortænder tæt ved 
jordoverfladen. De udvælger 
planterne omhyggeligt, og 
fremmer derfor en en tæt, lav 
vegetation.

Kreaturer river planterne af med 
deres tunge. De græsser ikke så tæt 
ned mod jorden som får. De tunge 
kreaturer tramper jorden op, og det 
giver nye planter plads til at spire. 
Kreaturer fremmer derfor en vegetation 
med større variation i højde og 
sammensætning end får.

Tilgroning
Heder, overdrev og enge – og mange andre åbne 
arealer – vil gro til i træer og buske, medmindre 
de plejes. Tilgroningen skyldes, at Danmark har 
et klima, hvor den naturlige plantevækst på tørre 
eller fugtige arealer for størstedelen er skov.   

Levende buskryddere og græsklippere
Man bruger ofte skotsk højlandskvæg og får til 
naturpleje. Det er nøjsomme dyr, der er i stand til 
at æde de fleste slags træer og buske. Det er med 
til at bevare de åbne arealer.

Lyngen plejes
Når hedelyng bliver gammel, bøjer de gamle skud 
ud til siden og den bliver åben i midten. Det giver 
græsser og andre planter mulighed for at tage 
over. Men når lyngen græsses, holder den sig tæt 
og ung med friske skud, og på den måde kan den 
smukke lynghede bevares.

Fredelige dyr
Hvor der er adgang til de plejede arealer bruges 
fredelige dyr som får eller skotsk højlandskvæg. 
Man skal derfor ikke være bange for at gå ind på 
arealerne. Man skal dog ikke gå hen til dyrene 
eller fodre dem, så kan de blive urolige.

Gæster er velkomne i indhegningen. Husk at have 
hunden i snor!


