
 

dato og ”Enhedens 

Afd. For Skov, Natur og Biomasse 

Maj 2013 

Dias 1 

Anbefalinger vedr. Naturpleje af 
Mellemområdet, Lille Vildmose  

Rita Merete Buttenschøn 

 

 

 
 
Foto: Jan Skriver 



Tekst starter uden 

 

dato og ”Enhedens 

• Bevare et åbent græsningspræget landskab som en topografisk 
og visuel enhed 

• Genoprette naturområde med mose og/eller andre naturtyper  

• Sikre gunstig bevaringstilstand af Natura 2000 naturtyper/ 
arter 

• Give mulighed for at udsætte dyrearter, der oprindeligt har 
været hjemmehørende i Danmark 

• Sikre offentlighedens adgang 

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning  

Maj 2013 

Dias 2 

Målsætninger for Mellemområdet 

Arter på fuglebeskyttelses-
direktivet bl.a.: 
• trane,  
• rødrygget tornskade,  
• rørdrum,  
• plettet rørvagtel 
• kongeørn,  
• rørhøg 
• (tinksmed)  Foto: Jan Skriver 



Tekst starter uden 

 

dato og ”Enhedens 

Natura 2000 naturtyper 

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning  
 

Maj 2013 

Dias 3 

Skovbevokset 
tørvemose 

Aktiv Højmose 



Tekst starter uden 

 

dato og ”Enhedens 

Særlige udfordringer for plejen 

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning  

Maj 2013 

Dias 4 

Birketilgroning  

Spirer på forstyrret bund  

Stort spredningspotentiale 

Udtørrer og overskygger  

Bid resistent, lavt næringsindhold 

 

Følsom højmosenatur 

 

 

  



Tekst starter uden 

 

dato og ”Enhedens 

Ubalance mellem biomasse produktion og 
bæreevne 

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning  

Maj 2013 

Dias 5 

Foto april 2013 efter flere gange 
hård frost 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Stor foderproduktion om 
sommeren – men begrænset 
mængde vinterfoder, der især kan 
hentes i højmosen 

 
Årstidsvariation i biomasse (i tons/ha) 



Tekst starter uden 

 

dato og ”Enhedens 

Ændringer i plantevækst og 
produktivitet sker hurtigt 

Området påvirkes af: 
vandstandsændringer, 
afdrift af skov, rydning 
af birkekrat. 

Hertil kommer ophør af 
tørveindvinding og 
ekstensivering af driften 
af de vedvarende 
græsarealer, der starter 
en udvikling med hurtige 
ændringer i de første 
faser. 

Enhedens navn 

maj 2013 

Dias 6 

Foto Jan Skriver 



Tekst starter uden 

 

dato og ”Enhedens 

Hvilke græsningsdyr og driftsformer 
er egnede? 

De naturmæssige mål og rammer samt lovgivning og andre 
regelsæt vedr. dyr under hegn sætter sammen med hensyn 
til offentlighedens adgang begrænsninger for græsningsdyr 
og driftsformer 

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning  
 

Maj 2013 

Dias 7 

 
 
 
 
 



Tekst starter uden 

 

dato og ”Enhedens 

Kvæg i helårsgræsning på 
naturarealer 

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning  
 

Sted og dato 

Dias 8 

 
 
 
Regler om øremærkning, 
tilsyn og krav vedr. vinter 
udegang gør det besværligt 
at anvende husdyr 
 

Foto Jan Skriver 

Vildokser har husdyr 
status 

Kvæg er velegnet til pleje af 
naturarealer. Kvæg æder grove 
planter og deres græsning giver 
en høj artstæthed – men æder 
ikke større mængde birk og 
andre træer 



Tekst starter uden 

 

dato og ”Enhedens 

Heste i naturplejen 

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning  
 

Sted og dato 

Dias 9 

 

 
 
 
 
Koniker, islandske heste 
og exmoor ponier kan 
være ekstremt  
hårdføre og velegnede 
på naturarealer 
 
 
De kan give problemer i 
forhold til publikum 

Heste æder gerne tagrør og andre grove planter. De anvender op til 
75 % af døgnet til græsning og bevæger sig meget omkring. 



Tekst starter uden 

 

dato og ”Enhedens 

Krondyr  - en nøgleart – særdeles 
velegnet på vådbundsarealer 

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning  
 

Maj 2013 

Dias 10 

Stor tilpasningsevne 
Græs og halvgræsser de vigtigste 
fødeemner 
Løvtræer bides når der er frisk løv 

Tue-kæruld  



Tekst starter uden 

 

dato og ”Enhedens 

Elg - en effektiv kratrydder  

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning  
 

Maj 2013 

Dias 11 

Foto: Jimmy Persson 

Elgen er tilpasset til at æde de næringsrige dele af træer og 
buske; skud, knopper, blade 

Elgen løber hurtigt og 
svømmer langt 

 



Elgens valg af fødegrupper på årsbasis opgjort på 

baggrund af svenske og norske undersøgelser 

(Sunde og Olesen 2007 efter Mysterud 2000 ). 



Tekst starter uden 

 

dato og ”Enhedens 
Maj 2013 

Dias 13 

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning  
 

Elge bider opvækst og 
unge træer – op til  
2-3 m. høje.  
 
De foretrækker en mosaik 
af krat og åbne arealer 
 
 
 
 

1 elg kan optage birk fra 
Portland Mosen svarende til 
den opvækst, der findes på 
8-9 ha. 



Tekst starter uden 

 

dato og ”Enhedens 

Dyreart Birk og pil Tagrør/ 
Lyse-siv 

Egnet på 
vådbund 

Publikums 
egnet 

Elg +++++ +++++ ++++ 

Krondyr ++ +++++ +++++ 

Dådyr ++ + +++++ 

Bison +++ +++ +      ? 

Kvæg +++ ++ ++++ +++++ 

Heck kvæg +++ ++ ++++      ? 

Heste + ++ ++++ +++ 

Koniker + ++ ++++       ? 

Ged +++++ +++ +++++ 

Får ++ +++++ 

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning  
 

Sted og dato 

Dias 14 



Tekst starter uden 

 

dato og ”Enhedens 

Anbefalinger 

 Samgræsning med krondyr og elge.  

 

 Lavt græsningstryk, 50 – 75 stk. 
krondyr og 8-10 elge.  

 

 Sommergræsning og høslæt en 
årrække, der gradvis erstattes af 
helårsgræsning. 

  

 Opfølgning af dyrenes 
græsningsmønster, deres trivsel samt 
effekt på naturen. 

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning  

Sted og dato 

Dias 15 
Foto Jan Skriver 


