Dispensation til at høste tagrør

Rørdrum
Yngler i større rørskove, hvor den fisker i kanaler og langs større, åbne vandflader. Stemmen
lyder som et fjernt tågehorn. Bygger rede i bunden af rørskoven.

Normalt høster man rør til tækkemateriale i
løbet af vinteren. Rørskær i perioden fra 1. november og frem til 29. februar er ikke reguleret
af naturbeskyttelsesloven. Når man høster i
denne periode, forstyrrer man fuglene mindst
muligt, og kvaliteten af de høstede tagrør bliver
bedst.
Men høsten kan blive forsinket. Det kan typisk ske i milde vintre med blæst, regn og høj
vandstand og med mangel på længere perioder
med frost, der gør det muligt at køre på is eller
hård jordbund. Ønsker man at høste tagrør efter
29. februar, skal man ifølge naturbeskyttelseslovens bestemmelser søge om dispensation.
Ansøgning om dispensation sendes til:

Høst tagrør
– så der tages hensyn til
dyrelivet

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø

Rørhøg
Findes ofte, hvor der er store områder med
tagrør, men kan også yngle ved mindre vandhuller. Bygger rede i bunden af rørskoven.

Ansøgningen bør indeholde et kort over området med en præcis angivelse af stedet, hvor
man ønsker at høste tagrør.
Når Skov- og Naturstyrelsen vurderer ansøgningen, lægges der vægt på, om fuglene det
pågældende år allerede er i gang med at yngle i
rørskoven. Typisk kan det dreje sig om arter
som grågås og rørdrum, som yngler tidligt på
året. Det kan også tænkes, at ansøgningen vedrører et EF-habitatområde, hvor der fx skal tages
særligt hensyn til odder.
Hvis ansøgningen imødekommes, vil der ofte
kun blive givet tilladelse til at høste tagrør i 1
eller 2 uger ind i marts.
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Skægmejsen
Ses ofte med sin lange hale flyve lavt hen over
rørskoven i små flokke med svirrende vingeslag
og med en kraftig, metallisk stemme. Ynder
den gamle rørskov. Den bygger en flettet rede
omkring rørene et stykke over vandet.
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Når rørskoven skal bevares
En rørskov med tagrør vil helt naturligt langsomt gro til. De gamle tagrør vil vælte og synke
til bunds. Jordbunden vil derfor hæve sig og
blive mere tør. Dermed vil andre planter, buske
og træer kunne etablere sig og efterhånden helt
fortrænge rørskoven.
Skal rørskoven og dens specielle dyreliv bevares, er det derfor nødvendigt, at man standser
eller forsinker denne udvikling. Rørskoven skal
fastholdes som rørskov, og det bliver den, når
man regelmæssigt skærer rørene af og fjerner
dem.

krikand og spidsand samt for vadefugle som
strandskade, stor kobbersneppe, rødben og
dobbeltbekkasin. Især har overgangszonen mellem rørskoven og land stor betydning for
svømmeænder, mange vadefugle og frøer. De
åbne områder er også levested for flere små,
vandlevende dyr, som igen er føde for større dyr
og fugle.
De dyr og fugle, der lever i rørskoven og nær
denne, stiller forskellige krav til, hvordan rørskoven skal se ud, for at netop de trives godt.
Rørdrummen kræver fx meget store områder
med gamle tagrør, mens en rørsanger sagtens
kan etablere sig i en smal bræmme af tagrør.

Dyrene stiller forskellige krav til levested

Gavner det dyrelivet at høste tagrørene ?

Når de gamle tagrør fjernes, ødelægges eller
forringes mulighederne for at yngle og skjule
sig for en række fugle som fx rørdrum og skægmejse. Mulighederne for at finde føde forringes
også for mange fugle, fordi de gamle tagrør har
den største rigdom af insekter.
Men rørhøsten skaber samtidig nogle åbne
områder i den måske, meget tætte rørskov.
Hættemåger kan lide at anlægge deres kolonier
i sådanne åbne områder. Her findes også rasteog ynglemuligheder for svømmeænder som

Spørgsmålet kan ikke besvares med et ja eller et
nej. For nogle arter vil det være til skade, for
andre vil det være til gavn.
Men når man høster, vil det være til gavn for
dyrelivet, hvis man skaber variation i rørskoven. Samtidig med, at man bevarer gamle,
større, urørte bevoksninger af tagrør.
Høst af tagrør kan derfor godt forenes med at
bevare rørskoven som levested for mange planter og dyr.

Rørhøg, han og hun

Sådan tages der hensyn til dyr og fugle
• Langs med og ud mod de åbne vandflader
efterlades bræmmer af gamle tagrør. Bræmmerne bør være 10-30 m brede.

• Et bælte på 10-15 m af den inderste del af
rørskoven bør skæres af hensyn til padder
og andet dyreliv (’den blå zone’).

• I større, ensartede, høstede områder efterlades firkanter eller striber af tagrør. De bør
have en bredde på mindst 10-15 m.

• Hvis alle områder med tagrør høstes hver
andet eller tredje år, vil man kunne forhindre tilgroning af rørskoven med træer og
buske, fx pil.

• Yngler der rørdrum, rørhøg eller odder, bør
der efterlades en sammenhængende rørskov
på mindst 3 ha.

• De afhøstede rør skal fjernes i løbet af vinteren, inden de første ynglefugle ankommer.
Senest 1. marts.

• Generelt bør 10-20% af rørskoven stå
tilbage efter høst.

• Tagrør må høstes fra 1. november – 29.
februar. Skal der høstes udenfor denne
periode, skal der søges om dispensation i
Skov- og Naturstyrelsen.

Grågås
Yngler mellem tagrør, men tæt på åbent vand.
Allerede sidst i februar kan den begynde at lede
efter et sted at anlægge sin rede.

Odder
Findes mest i sammenhængende rørskov langs søer
og fjorde. Skal have adgang til brinker og tør bund,
hvorfra den kan fiske. Almindeligst i Midt- og Vestjylland.

Toppet lappedykker
Bygger rede i den yderste del af rørskoven ud mod
det åbne vand, hvor den ofte ses svømme frit omkring. Den er almindelig i større søer, der har et
kraftigt bælte af tagrør langs bredden.

