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Hvilke arealer kalder vi Naturplejearealer: 
1. Strandenge 
2. Ferskeenge
3. Vådområder
4. Moser
5. Overdrev 
6. Heder

Hvilke andre arealer kunne komme i betragtning:
1. § 3 arealer
2. Natura 2000
3. Arealer med høj naturværdi (HNV)

Hvordan skal de plejes:
 ”Pleje af græs ordninger”, som kan være ved dyre-

tryk f.eks i juni, juli, august eller ved slåning – kort 
græs. Her kan enten opnås et tilskud til arealet 
med eller uden EB (enkeltbetaling). Ved at anvende 
den rette græsningskombination af forskellige dy-
rearter, vil det være lettere at leve op til kravet om 
tæt og lav plantedække. Ved samgræsning kan vi 
derfor opnå en højere tilvækst hos dyrene og op-
retholde udbetalingen af de nødvendige støttekro-
ner for at pleje arealerne.

§ 3-areal der afgræsses – giver stor biodiversitet

Krydsningsdyr – Skotsk Højland og Limousine

Samgræsning – får og kvier

Hvilke dyrearter kan bruges (alle, men nogle racer er 
bedre end andre):
1. Kvæg
2. Får
3. Heste
4. Geder
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Hvor er udfordringerne, når de beskrevne arealer skal 
afgræsses:
1. Kan dyrene gå der og i hvor lange perioder i f.eks 

vådområder
2. Kan der laves foldskifte og sammenhængende 

arealer ved naturplejen
3. Bestemte dyr på bestemte arealer – ældre dyr skal 

lære yngre 
4. Biodiversiteten og hensynet til bestemte planter 

f.eks. orkideer, plettet gøgeurt osv
5. Hegning tilpasset de forskellige dyrearter
6. Løse hunde/rovdyr

Hensynet til dyrene:
1. Parasitter
2. Tilvækst/mælkeproduktion
3. Kalve, lam eller føl, kan de også gå på arealet?
4. Giftige planter f.eks. engbrandbæger, ørnebregner 

(nye skud) m.fl. 
5. Vådområder

Ved samgræsning har vi mulighed for følgende:
1. Mere biodiversitet på arealerne
2. Større og bedre udnyttelse af græsningsarealerne
3. Bedre dyrevelfærd
4. Tilskud til pleje af de arealer, der indgår i en natur-

plejeordning

Hvor våde kan arealerne være?

Afsat gødning tiltrækker insekter og giver biodiversitet

Supplerende fodring på arealet

Plettet gøgeurt

Samgræsning –goldkøer og heste i engareal

Projektet har fået støtte fra Fonden for Økologisk Jordbrug og Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark 
og Europa investerer i landdistrikterne

Pleje af hedearealer


