
Hø engen 

DN Sønderborg 

2011 maj 

Nygaard ver 2 

Engkarse.  Foto : Andreas Andersen    Foto : Andreas Andersen 

Engkabbeleje.  Foto :  Andreas Andersen Markgræshoppe.  Foto :  Andreas Andersen 

Løvfrø.  Foto : Andreas Andersen Stålorm.  Foto :  Biopix 

 Danmarks Naturfredningsforening   

 Giv Naturen en hånd  

 Skovengen ved Nygaard     Le-slåning 



Hø og høenge, et historisk rids 
Før landbruget blev industrialiseret, var hø dets vigtigste ressource; 
uden hø intet vinterfoder til dyrene og dermed bl.a. ingen staldgød-
ning til markerne. Endnu i begyndelsen af 1900-tallet blev der høstet 
hø på ca. 10 % af Danmarks areal. Halvdelen heraf (200.000 – 
250.000 hektar) var naturenge, som aldrig havde været omlagt eller 
gødet, og som derfor rummede et rigt plante- og dyreliv. Her havde 
de vilde planter, insekter og fugle fred og ro i blomstrings- og yngleti-
den frem til høslættet, som begyndte omkring 1. juli. 
Høengene er i dag enten inddraget til korndyrkning, groet til med rør-
sump og pilekrat eller ændret til såkaldt kultureng, der gødskes og 
med mellemrum pløjes op og tilsås med kulturgræsser. På de få beva-
rede naturenge græsses der i hele vækstsæsonen, hvor det før kun 
skete efter høslættet. 
Ægte høenge findes derfor praktisk talt ikke længere, og er dermed 
den danske naturtype, som har haft størst tilbagegang. 
Sådan er det også gået for engene i Sønderborg kommune. 
Da områdets dominerende landbrugsbedrift er svineproduktion, er der 
heller ikke særligt mange kreaturer, som potentielt kunne afgræsse 
de sidste enge.  
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Sådan henlå også skovengen ved Nygaard i Nørreskoven, der indtil for 
få år siden var dyrket mark og derefter i nogle år havde fået lov til at 
passe sig selv. Planter som brændenælde, kruset skræppe og agertid-
sel dominerede engen.   
 
Men i 2010 skete der noget : 
Andreas Hermann (Naturstyrelsen, Nordals Naturskole) og Andreas 
Andersen, (DN Sønderborg) igangsatte projekt ”Leslåning ved Ny-
gaard”. 
Der blev lavet en botanisk undersøgelse af engen før leslåningen og 
det er meningen at denne gentages med passende mellemrum i årene 
fremover. I Danmark er der på nogle gamle høenge fundet op til 50 
forskellige arter pr. m2 , så der er virkelig tale om stor biologisk 
mangfoldighed på denne naturtype. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
11. september 2010 blev første le-slåningsdag afholdt og der blev slå-
et et pænt areal af de aktive medlemmer af ”Nørreskovens Høslet-
laug”. 
Derefter blev det afslåede græs revet sammen og enten hængt til tør-
re på et ståltråds-stativ eller sat op i runde høstakke. 
Det er meningen, at engen fremover skal plejes på denne måde. 
DN Sønderborg og Naturstyrelsen Sønderjylland, Nordals Naturskole 
arrangerer fremover le-slåning ved Nygaard  - tag familien med til en 
aktiv dag i engen og giv en hånd med. 
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