En rigere og vildere natur i Husby Klitplantage
Et nyt stort græsningsprojekt i Husby Klitplantage skal gavne klitnaturens særlige plante- og dyreliv.
Markfirben, klokke-ensian, ensianblåfugl og klitperlemorssommerfugl er nogle af de arter, som vil få gavn
af, at dyr hele året skal græsse i et område i Husby Klitplantage. Projektet er støttet af 15. Juni Fonden.

Klitperlemorssommerfugl

Markfirben

I Husby Klitplantage er det statsejede areal i alt på godt 1.100 ha. På ca. 400 ha skal dyr græsse hele året,
hvor parabelklitten (kendt som Gryden) bliver omdrejningspunktet. Parabelklitten var tidligere tilplantet
med bjergfyr og klitfyr – træer, som ikke er naturligt hjemmehørende i Danmark. I et stort EU-projekt er
parabelklitten blevet ryddet for fyrretræerne med det mål at genskabe den oprindelige klitnatur. Nu skal
parabelklitten afgræsses for at skabe mere naturlig dynamik, der skal forbedre forholdene for en lang
række lys- og varmekrævende planter, insekter og krybdyr. Udover parabelklitten indgår også
skovbevoksede arealer i projektet.

Parabelklitten i Husby Klitplantage
Der bliver plads til både mennesker og dyr i Husby Klitplantage. Projektet udformes så der tages størst
muligt hensyn til områdets mange brugere, og derfor vil Naturstyrelsen Vestjylland invitere til dialog og
samarbejde omkring projektet med de lokale brugere. Ligesom Brugerrådet også vil blive orienteret og
inddraget i projektet.

Naturstyrelsen vil tage kontakt til de lokale brugergrupper. Ligeledes vil der bliver arrangeret en
naturvandring for alle der har lyst til at høre nærmere om projektet, når det igen bliver muligt at mødes i
større forsamlinger.
”Det er vigtigt for Naturstyrelsen med lokal involvering og vi har allerede et godt samarbejde med mange af
områdets brugergrupper. Vi glæder os derfor til at få en lokal dialog om projektet – et projekt der virkelig
har potentiale for at styrke områdets natur og øge oplevelsesværdien til glæde for lokale fastboende,
besøgende og turisterne”, udtaler skovrider Poul Ravnsbæk.
Der nedsættes en ekspertfølgegruppe, der skal rådgive Naturstyrelsen. Græsningsprojektets effekt på
klitnaturen vil blive undersøgt, men også græsningens påvirkning på den rekreative brug vil blive undersøgt.
Hermed opnår vi værdifuld viden til gavn for fremtidige større græsningsprojekter i Danmark.

Kontakt:
Skovrider Poul Ravnsbæk, tlf.: 20 30 43 40, mail: PRA@nst.dk
Biolog Tina Pedersen, tlf.: 22 90 73 10, mail: TICMP@nst.dk

