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Ekskursionen er gennemført med støtte fra Det Europæiske Fællesskabs finansielle instrument LIFE+, som en del af projektet ” Restoration of Atlantic heaths and
inland dunes in Denmark” (LIFE09 NAT/DK/000370 (RAHID)).
Mandag den 8. juni.
Wasserbüffelhof hos Heiner Kieselhorst,
Grosser Ort 14, Gross Ipener, nær Bremen.
Den oprindelige plan var at besøge ”Bunde Wischen” en forening i Slesvig der
kombinerer naturpleje med økologisk landbrug, for at se deres anvendelse af nyanskaffede vandbøfler i naturplejen. Vandbøfler kan måske være en mulighed ved
pleje af våde heder.
Desværre var vandbøflerne ikke blevet leveret til ”Bunde Wischen” endnu.
Som erstatning for dette besøg besøgte vi i stedet Wasserbüffelhof som ligger tæt
på ruten fra Danmark til Eindhoven.
Heiner Kieselhorst har ca. 50 vandbøfler, ikke for naturpleje men for kødproduktion, derfor går de også på almindelige marker. Til gengæld har han meget lang
erfaring i at holde vandbøfler.
Han fik de første ’for sjov’ i 1983. De kom fra Ungarn/Rumænien. I 1995 boomede efterspørgslen efter vandbøfler, da kvægsygdommen Kreutzfeldt Jacobs var på
sit højeste.
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Vandbøflerne var helt fri for den sygdom, fordi de ikke er krydset med kvægracerne.
Bøflerne har en meget tyk hud, men kun en tynd pels. Pelsen bliver også tyndere
med alderen. De skal have beskyttelse mod solen i form af mudderbad og skygge.

Vandbøfler i deres rette element.

De udvider en lavning i terrænet ved at træde den op og udvide den. Tyrene i den
ene fold vi så, havde en dam til at bade i og vade rundt i.
Han fortalte, at vandbøfler nemt kunne krydse floden Oder på et sted hvor den var
60 m bred og med stærk strøm. De er altså gode svømmere, som ikke kan holdes
inde i en indhegning mod vand. Strøm holder dem nemt indenfor hegnet.
Deres temperament er roligt og rimelig tillidsfuld.
Tyrene slagtes ved 2½-3 år. Slagteprocenten er kun ca. 50 pga. den tykke hud.
Fedtet er hvidt, i modsætning til gult fedt i oksekød. Kødet er magert og med lav
kolesterolindhold.
Han sælger kødet fra gården til priser som er ca. 1/3 del højere end for oksekød.
Desuden sælges kvier til levebrug 1.
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Salg til levebrug er det, man kalder det, når man sælger sine dyr i levende live til opbygning af en ny besætning.
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Heiner Kieselhorst fortæller.

Han tager dyrene hjem til gården om vinteren, fordi de træder arealerne op.
Han havde en speciel ’drivvogn’ til transport af dyrene. En form for fanggitter på
3x6 m på hjul. Han fanger et antal bøfler i den, lukker den bageste låge, sætter
traktoren for, og kører så stille og rolig ud af vejen, mens bøflerne går på vejen
indeni fangfolden.
Han mente dog ikke at det færdselsmæssigt var helt lovlig med så bredt et køretøj.

Fanggitter på hjul.
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Kieselhorst fortalte, at der flere steder i Slesvig-Holsten er vandbøfler, bl.a. hos
Andresen i Flensborg.

Tirsdag den 9. juni - formiddag
LIFE Liereman, NGO Organisationen Natuurpunt; besøgscentrene De Liereman og De Wulp.
Natuurpunt er Flanderns svar på Danmarks Naturfredningsforening. De har omkring 200.000 medlemmer, 400 ansatte, heraf de 300 beskæftiget med praktiske
opgaver på naturarealerne. Natuurpunt administrerer og plejer ca. 20.000 ha, hvilket svarer til ca. 1½ % af Flandern.
Til dette arbejde får de hjælp af godt 6000 frivillige, der indgår i en række forskellige opgaver og grupper.
De frivillige er dækket af Natuurpunt’s forsikring og arbejder under Natuurpunt’s
ansvar.
Besøgscenter De Liereman - ved naturområdet De Liereman
Centeret er renoveret i 2014 og har ca. 70.000 besøgende om året.

Besøgscentret De Liereman.

Der er to fastansatte i caféen, der også rummer en mindre souvenirshop med artikler fra Natuurpunt.
Udover de to ansatte så er der tilknyttet en del frivillige i café mv.
I forbindelse med renoveringen besluttede man at fjerne den tidligere udstilling,
som ingen rigtig fik noget ud af. Den var både for teksttung og for uinteressant. I
stedet besluttede man at give hvert bord i caféen et tema med diverse informationer.
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Information på bordene uden for.

På den måde bliver de besøgende uvilkårligt præsenteret for området og de mange
forskellige emner.

Udstilling indbygget i bordene.

Nogle temaer bliver præsenteret i form af en quiz, andre som rebus eller som fakta-fotos.
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Tæt ved besøgscenteret er et område som skoleklasser
og andre grupper med børn må benytte til aktiviteter fx
overnatning i telte, mad over bål og andre ikke destruktive aktiviteter.
Cykling og vandring foregår kun på indrettede stier. Alle naturområder er indhegnet og låst af.

De Liereman naturområde er på ca. 490 ha. Området rummer en tydelig hydrologisk gradient fra hede – ager – eng/mose.

Vi fik en rundtur med mange stop! Et par af dem er beskrevet nedenfor.
Indlandsklit; her har Natuurpunt fældet fyrretræerne og ladet stammer på 4-5
meter stå tilbage til glæde for diverse insekter, fugle mv. Arealet afgræsses med
kreaturer. Frivillige fjerner småbirk ved særlige kampagner, hvilket kan lade sig
gøre på dette sted tæt ved besøgscenteret.
Vi spurgte til hvorfor de lod så mange træer stå tilbage på arealet, træer der kaster
frø og dermed giver arbejde. Svaret er, at det primært er de frivilliges syn på landskabet, de synes at træerne er smukke og hører til! Men at de også lader 10 træer
/ha stå tilbage af hensyn til biodiversiteten.
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Området er meget varieret – næsten med en succesionsrække der omfatter alt fra
meget åbne og sandede områder over arealer med lynghede til arealer med lyng,
græsser og mindre lunde af fyrretræer.
Af behandlingstyper anvender de afbrænding på arealer mindre end 0,5 ha. Græsningen foregår med Galloway-kvæg, der ejes af Natuurpunt. Temporære hegn
skal styre græsningen.
Nogle steder anvender man får ved afgræsningen. Man benytter her et begreb man
kalder græsningsdage. 250 får græsser 40 dage om året – disse bliver delt i 2-3 perioder om året. Udgiften er ca. 75 Euro / 250 får / dag.
Bekæmpelse af Blåtop.
Det er vigtigt at man ikke fjerner hele strukturen af Blåtop. Natuurpunt fjerner
kun toppen af tuerne, idet man ønsker at bevare den for mange arter vigtige struktur.
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Tidligere dyrkede marker.
Arealerne var opgivet fra majsdyrkning i 1991.
Her var udfordringen for meget fosfor, ikke så meget kvælstoffet.
Dyrkning et par år med rug uden jordbearbejdning efterfulgt af græsning og resultatet er nu en artsrig urteflora, dog domineret af græsser. Med tiden vil der indfinde sig hedelyng, det afhænger også af frøkilder i nærheden af de pågældende arealer.

Tørveareal med blandt andet Tuekæruld.
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Behandling af disse arealer er begyndt i 2007 med slåning efterfulgt af det de kalder ”Pressure” græsning. Altså græsning med en hyrde eller i mindre folde således at dyrene bliver på samme område i en given tid og derved græsser alt ned.
De udfører behandlinger på meget små arealer og går frem over naturarealet efterhånden som der opnås om end ikke gunstige, så stabile og tilfredsstillende tilstande.

Tirsdag 9. juni – eftermiddag.
LIFE Dommeldal og De Wulp besøgscenter.
Udgangspunktet for vores besøg til Dommeldal, et grænseoverskridende LIFE
projekt fælles for Holland og Belgien (Flandern), var ”De Wulp” besøgscenter beliggende i Belgien. Rundvisning ved tidl. projektleder Joost Dewyspelaere for LIFE Dommeldal og daglig leder af besøgs-/formidlingscenteret.
Værter og rundvisere var udover Joost Dewyspelaere; Willy Pardon, Patrick
Schuurmans og Paul Vangerven.

Joost Dewyspelaere berette om LIFE Dommeldal.

Projektet har fokuseret på genskabelse af heder ved afskrælning af landbrugsjord
samt fældning af skov på tidligere hedearealer, restaurering af kær og våde heder,
og genskabelse af næringsfattige blåtop enge samt kunstvandede græsenge m.fl.
I projektperioden blev flere kær restaureret (ved skrab for at skabe lavninger og
ved lukning af drængrøfter), hvorfor sjældne guldsmede nu er genindvandret og
kan observeres i området.
I samme område er ca. 12 ha hede (konverteret til landbrugsdrift) blevet restaureret ved fjernelse af (forurenet og næringsrig) topjord ved brug af gravemaskine.
Herved eksponeres den gamle frøbank og bl.a. lyngplanterne er nu begyndt at spi9

re igen. På mere våde pletter vokser nu masser af soldug, mælkeurt, kongebregner
og klokkeensian.

Kongebregne

Fjernelse af topjorden favoriserer ligeledes træopvækst af birk og fyrretræer, så
der er et stort plejearbejde med denne metode. Træopvæksten bliver fjernet af frivillige med håndkraft.
Pga. kraftig forurening med zink og arsenik indtil 1960’erne er den fjernede topjord blevet brugt til at skabe flere konturer i området, som bakker, hvor flyfoto fra
30’erne viser placeringen af naturligt forekommende klitter. Konturerne blev jævnet ud af hensyn til landbrugsdriften.
350 ha i et stort hegn afgræsses med 40 Galloway køer og kalve. I udgangspunkt
havde der været 70 køer, men det var blevet for voldsomt for vegetationen..
Årets produktionsoverskud fordeles til andre steder, som organisationen administreres eller sælges.
Pga. forureningen af området, må dyrenes indmad ikke spises, men kødet er sikkert til konsum.
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Andre større hedearealer, som uden drift/pleje over årene er sprunget i skov er
blevet forsøgt genskabt ved fældning af skoven. Da en del af driften klares vha.
frivillige, er al drift ikke lige optimal. Fx efterlades pæne (frø)træer, hvilket betyder en kontinuerlig opvækst af træer på hedearealerne.
Life projektet har fokuseret på at skabe bedre spredningskorridorer mellem spredte hedearealer, forøgelse af de enkelte habitaters størrelse og ikke mindst kvalitet,
bl.a. i håbet om at udbrede og sikre sjældne arters livsgrundlag.
Marsklandet omkring Dommel (floden) vurderes som særlig værdifuld med kalkrige moser og sumpe med hvas avneknippe og udbredte rørskove, der tiltrækker
sjældne fuglearter som rørdrum, rørhøg og savisanger (Locustella luscinioides).
Området med den værdifulde naturtype ”kalkrige moser og sumpe” blev væsentligt forøget via LIFE projektet på bekostning af rørskove, som blev ændret til fordel for genvækst af Hvas Avneknippe m.fl.
Fjernelsen af rørskovene blev kompenseret på arealer langs floden, sådan at fugle
tilknyttet denne habitat stadig har ynglesteder i området. For at give særligt sårbare arter/naturtyper mere fred og ro, er stisystemet blevet omlagt og der er konstrueret en ny hængebro over floden for at flytte færdslen til mere robuste arealer.
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Den nye hængebro.

Ligeledes er engarealer i tilknytning til floden gjort mere fugtige ved at skabe nye
lavninger kombineret med vandstandshævninger.
Udenfor projektet, men i projektperioden og på en strækning indenfor projektområdet, er Dommel blevet genslynget, hvilket yderligere understøtter de mere våde
naturtyper.

Kanalen der fører kalkholdigt vand fra Meuse ind til engvandingsanlæggene.

Et af Life-projektets mål var at bevare kunstvandede græsenge og vandkanalsystemet. Midt i det 19. århundrede ”blomstrede” disse kunstvandede hø-enge (spe12

cialiseret til fodring af heste) i grænseregionen Holland/Flandern. Det var tidligere næringsfattige hedearealer, hvorfor næringstilførsel var nødvendigt og kalkholdigt flodvand fra Meuse blev ledt fra Maastricht til området, som løsning. Kalktilførslen til græsarealer betød udviklingen af særdeles blomsterrige græsarealer. Efter et halvt århundrede var græsengene som produktionsform næsten forsvundet
igen, hvorfor LIFE har gjort en stor indsats for at renovere kanalsystemet og bevare denne særlige dyrkningsform.

Stemmeværk fra engvandingsanlægget.

To NGO’er har sideløbende gjort og gør et stort arbejde: Hollandske ”Natuurmonumenten” og flamske (belgiske) ”Natuurpunt”.
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Besøgscenter De Wulp - ved naturområdet Hageven.
Selve besøgscenteret er drevet af frivillige med åbningstider onsdag, lørdag og
søndag.
I caféen er der mulighed for at få lidt informationer om naturområdet, men hovedvægten er lagt på cafévirksomheden.

De Wulp besøgscenter.

En lidt særlig oplevelse i området er de mange små vandhuller. Disse er ikke –
som man skulle tro -opstået ved tørvegravning, men fordi det på et tidspunkt var
meget populært at have et sommerhus med egen sø. Natuurpunt opkøber alle disse
små parceller og lægge dem ind under naturområdet.
Overordnet set et område med mange forskellige naturtyper, lige fra sø/mose over
enge og ager til hede og tidligere indlandsklitter.
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Onsdag den 10. juni.
Strabrechtse Heide.
Værter: Jap Smits, Marijn Nijssen, Jan Manders og billeekspert Jan Ten Hooben
Indlandsklitbeskyttelse (+restaurering)
Området har tidligere været præget af sandflugt, siden tæmmet blandt andet ved
brug af fyr. Fra 1911 findes fotomonitering.

Fotomonitering 1911

Et område med indsander, var ret nemt at vække til live igen, ved hjælp af maskiner – traktor med harve. Dette gøres løbende i delområder på 10-30 % af indsandets godt 25 ha.
Da sandflugten stilnes af alger, cyanbakterier, græs og siden anden vegetation må
behandlingen gentages med jævne mellemrum. Man ønsker at forstyrre sandet
maskinelt efter visse retningslinjer:
• man lader enkelte grupper af fyr stå (ikke spredte enkelttræer idet de nedsætter vindhastigheden for meget)
• man lader stabile klittoppe være,
• man forsøger at finde steder, hvor der er meget sand for at opnå mere og
længere effekt.
Diversitet er altid et nøgleord!
Tæt på sandflugtsarealet havde man i 2010 en større skovbrand.
Det brændte i 5 dage, visse steder nåede temperaturen 600-1200 grader C, så en
stor del af humuslaget forsvandt. Man ryddede arealet: solgte gavntræ og flis, det
resterende grove grene stød m.m. blev kørt til østsiden af arealet og lagt som kunstige klitter, overdækket med afskrællet overjord. Det skovbevoksede område
mellem det oprindelige sandflugtsareal og det brændte, blev stort set ryddet for at
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skabe sammenhæng. Mange af de grove fyrrestød blev efterladt 2-3 m høje a.h.t.
insekter og fugle m.m. trærester og overjord kørtes i de kunstige klitter mod øst,
hvor man således fik skabt en støjvold mod en større vej.

Arealet påvirket af den kraftige brand.

For løbende at monitere udviklingen på sandflugtsarealerne indlægges transekter i
et groft kvadratnet. Alle linjer gennemgås (oftest af frivillige) årligt eller efter
stormvejr (man regner kun med at sandflugt finder sted en eller to gange årligt)
Ved gennemgang registreres normalt punkter hvor ”floratypen” ændres, men de
samme transekter anvendes ved f.eks. insektmonitering.
Man har konstateret at det rødlige skarpe sand fyger mindre end det lyse oftest
mere Ca-holdige sand. Man ser også at sandflugten bliver kraftigere i takt med at
humusrester og småpinde forgår. Man konstaterer at den invasive stjernebredribbe
nu er på retur (måske som følge af mindre N i luften)
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Marijn Nijssen fortæller om dynamikken i klitterne.

Marijn Nijssen viser hvordan en parabelklit udvikler sig, og hvordan man skal
forstyrre vest for ”hesteskoen” for at få klitten til at vokse (der opbygges en endeklit inden for den oprindelige).
Får og Kvæg som hedeplejere
Det meste af Strabrechtse Hede græsses med får af racen ”Kempen” (Kempische
Heideschaap) en gammel hollandsk race, der efter at have været næsten uddød nu
atter findes i tusindvis.
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Kempische Heideschaap.

Fårene ejes oftest af private firmaer, der lejer dyrene ud med eller uden hyrde.
Kees som vi traf med sin flok på 250 får og sine to veltrænede border collies er
ansat af et firma der råder over 2000 får med hyrder og hunde.

Jap Smits og Kees fortæller om plejen med får.

Kees med hunde og 250 får indlejes for 250 euro/dg. Hyrden får en plan over de
ønskede græsningsopgaver af skovadministrationen. Tør hede græsses, med flok18

ken på en dag/ha. Tuet blåtop er totalt nedgræsset efter 4 dage (hurtigere hvis det
indledningsvist er afbrændt) Græsningen foretages i foråret og gentages sidst på
sommeren. Om nødvendigt medbringer firmaet selv vand, og hegning til natteopbevaring af fårene. Nattehegnet flyttes ofte for at undgå parasitter. I nogle tilfælde
hegner man et mindre område, og efterlader får i hegnet til opgaven efter kort tid
er udført.
Der gives i Holland et årligt tilskud på 300 euro/ha til pleje af hede.
Geder til naturpleje anbefales ikke af Jap Smidts: ”geder æder alt; men i den forkerte rækkefølge.”
Et par områder på heden er indhegnet og græsses af Skotsk Højlands kvæg, egentlig ville man gerne anvende heck kvæg på grund af størrelsen. (det er det nærmeste man pt. kommer urokser)

Skotsk Højland vs. NST tjenestevogn.

Kvægafgræsning lettes ved forudgående afbrænding, b.la. bryder dyrene sig ikke
om at stikke mulen i de stikkende tørre tuer; men afbrænding er ondt ved småkravlet, så det bruges ikke ofte. Man har planer om at sætte et par stykker kvæg
sammen med de hyrdede fåreflokke.
”Alting handler om plantenæringsstof”
Jap Smits viser os 5 ha opgivet landbrugsjord, hvor man forsøgte med flere behandlinger. Grundet P overskud var den del der blot henlå, sprunget i lysesiv (som
sædvanligt)
Flg. behandling skulle normalt løse det problem: Afhøstning, tallerkenharvning 3
x rug og 2 x boghvede herefter sås græs med kløver og arealet efterlades uden
yderligere maskinel bearbejdning, snart kommer der myretuer hvori lyng etablerer
sig (myrerne slæber ifølge Jap Smits næringsholdigt sand op som lyngen profitere
af)
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Jap Smits henviser til hollandske undersøgelser der fastlægger at næringsstof udvaskningen de sidste 50 år svarer til de forudgående 5000 år – dette på grund af
sur regn og luftbåren kvælstof. Således er vore heder i dag stærkt udvaskede, lyng
og anden flora indeholder mindre næring. Mængde og artsrigdommen af flora og
fauna er generelt reduceret katastrofalt. I et par rugmarker dyrker man en række
vilde blomsterplanter til manuel frøhøst! Og man laver små marker ”energi bomber” for ligeledes at understøtte truede blomster og insekter. Opskriften er følgende: Afbrænding af ca. ½ ha, hegning, natteopbevaring af får i et par år (stemmer
ikke overens med hyrdens udsagn; men så kunne man vel tilføre husdyrgødning),
fræsning, Tilførsel af et par t Ca. /ha (ifølge min viden vil det kun hæve PH med
0,2) herefter 2-3 år med rug og 2-3 år med boghvede, jordbehandling højst med
spadeharve Så lades arealet i fred hvorefter blomsterflora, myrer, græshopper, cikader, edderkopper m.m. pryder arealet i mange år, før lyngen overtager.

Mark som behandlet i teksten, der rødbrune er det der ligger brak fra 2014.

Afskrælning af humuslag i sildebensmønster
Da blåtop i slutningen af 1980erne dominerede stort set alle våde heder i Holland
måtte noget gøres. Forklaringen var måske også her at forsuring og udvaskning
havde ændret forholdene og forårsaget frigørelse af plantegiftige aluminiums ioner.
Afskrælning af større flader blev forkastet, af frygt for at ende i monokulturer og
reduktion af de planter og dyr, der trods alt måtte være tilbage.
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Derfor forsøgte man i stedet at nøjes med få meter brede afskrælninger i sildebensagtige mønstre.

Sildebensskrælning set fra luften.

I september - oktober skrælledes en ”rygrad” hvorudfra der blev skrællet vinkelrette ben af forskellig længde.
Først kørtes med en knuser der fik ordre til at knuse vegetationen ned til det underliggende, få cm tykke mudrede lag, ovenover den faste sandbund. Efterfølgende blev de knuste materiale afrømmet med en gravemaskine og bortkørt med
dumper- nogen steder med brug af metalkøreplader.
Ordren til maskinføreren lød på kun at køre til han med et sildeben mødte noget
interessant – f.eks. En gruppe klokkeensian el. andet. Dette igen for at skabe diversitet og for at give hurtig genindvandring på de behandlede arealer. Det er særdeles vigtigt at få oplært maskinføreren i at se verden med insekternes øjne (når
man så har en velegnet maskinfører; må man ved hjælp af noter til EU regnskabet,
og udliciteringskrav, gøre alt for at holde på ham)
Resultatet af sildebensskrælningerne er lovende, indvandring af diverse arter sker
på 0-10 år, hvor man ved totalbehandling må vente i op til 30 år.
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Jap Smits fortæller om sidebensskrælning.

Den våde del af sildebensmønstret.
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Den tørre del af sildebenet der toner ud i den omgivende bevoksning.

Konflikt med landbruget
Som en del af et nationalt N program, forsøgte man at flytte landbrug bort fra
nogle områder vest for Strabrechtse hede, der blev også uddelt erstatning i forbindelse med områdets udpegning til Natura 2000; men faktisk får bønderne nu lov
til at udvide deres produktion, og de luftrensere der er monteret på staldene, slukker landmændene, for at spare energi helt åbenlyst om natten. Antallet af kontrollører er reduceret gennem de seneste år.
Tilførsel af stenmel på lyngarealer
I lyset af artstilbagegang og de tidl. Nævnte forhold om udvaskning, har man lavet forsøg med at ”gødske” ved hjælp af stenmel 2 (nedknust klippemateriale der i
Holland kan fås, som et restprodukt, efter udsmeltning af malm fra minedrift)
Forsøget er gennemført med 4 forskellige typer stenmel, fælles for dem er et indhold af mg, zn, K og andre mikronæringsstoffer, stenmelet indeholder, efter Japs
udsagn kun små mængder af Ca. Parcellerne er tilført hvad der svarer til 10 t
stenmel /ha (manuelt udbragt) man forventer at se spændende resultater i løbet af
5 år.

2

Stenmel til gødskning består af forvitrede, næringsrige bjergarter, som er blevet
knust til fint støv, hvor mindst 80 % af dette skal bestå af partikler der er mindre end
0,09 mm i diameter (Fragten & Vogtmann, 1986).
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Den ny anlagte kunstige klit mod øst
Af restmaterialerne fra brand og rydning er anlagt 5 stk. kunstige klitter; de skal
tjene som støjvold og skærme mod udsigten til landevejstrafikken fra hedeområdet, Det var desuden en billig måde at få deponeret træaffald og humus. (Anlæg
70.000 euro for 5 store klitter) Selvom man tilstræbte at få det fattigste sand anbragt øverst og efterfølgende. har spredt afslået lyng for at fremme frøspiring, virker klitterne i dag temmelig frodige. Det første forsøg på fåregræsning mislykkedes da der faktisk var for lidt at æde (i modsætning til hvad vi så)Får med hyrde
ville blive sendt tilbage i en længere periode, og Jap forventede at vegetationen
fra, som nu at fremstå som bredbladet urtevegetation, ville forvandles til hedelyng
m.m. på et par år.
Natravnene rugede flittigt i området og man havde udført en række forsøg med
dem, montering af radiosendere, og halsring med henblik på kontrolleret afvejet
fodring.

Hermed sluttede to gode, intensive og givtige ekskursionsdage i fantastiske naturomgivelser, med problemstillinger, der er tæt på de danske, men hvor der er valgt
væsentligt andre løsninger, noget at tænke over i den kommende tid.
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