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Får	  redder	  strandenge	  og	  klitheder	  
	  

Danske	  og	  internationale	  naturplejeeksperter	  samlet	  til	  Rose-seminar	  på	  Gjellerodde.	  

	  
Af	  agronom	  Annette	  Rosengaard	  Holmenlund,	  Sheep	  and	  Goat	  Consult	  
	  
	  
Hybenroser	  breder	  sig	  stærkt	  og	  er	  et	  af	  de	  største	  problemer	  for	  de	  kystnære	  arealer.	  	  
Hybenrosen	  blev	  indført	  i	  slutningen	  af	  1800-‐tallet	  for	  at	  skabe	  læ	  og	  skønhed,	  men	  er	  blevet	  
til	  store	  uigennemtrængelige	  flader,	  der	  breder	  sig	  med	  rodskud	  og	  fortrænger	  den	  lysåbne	  
natur.	  Mange	  sommerhusområder	  er	  domineret	  af	  hybenroser,	  og	  den	  natur,	  vi	  kendte	  for	  40	  
år	  siden,	  er	  i	  store	  områder	  fortrængt.	  
I	  Hanstholm	  laver	  Naturstyrelsen	  i	  disse	  år	  forsøg	  med	  at	  bekæmpe	  hybenroser	  på	  de	  
vestjyske	  klitheder.	  De	  bruger	  tre	  metoder:	  Slåning,	  græsning	  og	  sprøjtning	  med	  herbicider	  
(Glyfosat,	  bedre	  kendt	  som	  Roundup).	  Græsning	  foregår	  med	  får,	  kvæg	  eller	  geder	  hegnet	  ind	  
på	  mindre	  forsøgsparceller,	  mens	  slåning	  og	  sprøjtning	  foregår	  med	  ATV	  på	  strandengene	  
enten	  med	  sprøjte	  eller	  slagleklipper.	  

Eksperter	  fra	  flere	  lande	  
Får	  til	  Kanten	  er	  et	  projekt,	  der	  skal	  samle	  lodsejere	  i	  Lemvig	  kommune	  om	  at	  få	  græsset	  
naturarealer.	  Projektet	  samler	  eksperter	  fra	  Danmark,	  Tyskland	  og	  Norge	  og	  har	  sammen	  
med	  Lemvig	  Kommune	  inviteret	  tyske	  forskere,	  der	  arbejder	  med	  fåregræsning	  af	  hybenroser	  
i	  Nordschleswig	  på	  turistområdet	  Geltinger	  Birk.	  Det	  store	  trækplaster	  på	  seminaret	  var	  den	  
unge	  phd.	  studerende,	  Klara	  Artmann,	  der	  har	  lavet	  målinger	  af	  effekten	  af	  naturplejen	  på	  
Geltinger	  Birk,	  Gjellerodde	  og	  i	  Hanstholm.	  Hun	  var	  fulgt	  af	  sine	  forskningsvejledere	  Nils	  
Kobarg,	  leder	  på	  Geltinger	  Birk,	  lederen	  af	  det	  Schleswigske	  miljøministerium	  	  Silke	  Lütt,	  og	  
fårehyrde	  og	  dyrlæge	  Uta	  Wree.	  De	  blev	  modtaget	  af	  Får	  til	  kanten,	  der	  	  var	  præsenteret	  af	  
fårehyrderne	  Berit	  Kiilerich,	  Tove	  Thomsen	  og	  Geeke	  Jonker	  samt	  koordinator,	  dyrlæge	  Nina	  
Svanborg.	  Til	  seminaret	  var	  også	  inviteret	  biolog	  Morten	  D.	  D.	  Hansen	  fra	  Molslaboratoriet.	  

Lemvig	  Kommunes	  miljødirektør,	  Claus	  Borg	  bød	  velkommen	  på	  den	  fredede	  	  Gjellergård.	  	  
Kommunen	  havde	  sendt	  fire	  ansatte	  fra	  Natur	  og	  Miljø,	  og	  tre	  andre	  kommuner,	  Danmarks	  
Naturfredningsforening,	  Naturstyrelsen,	  Skov	  og	  Landskab	  samt	  Ålborg	  Universitet	  havde	  
sendt	  studerende	  og	  miljøeksperter.	  I	  alt	  var	  vi	  34	  til	  Roseseminaret	  18.-‐19.	  oktober.	  

Får	  holder	  roser	  nede	  
Nils	  Kobarg	  fortalte	  om	  Geltinger	  Birk,	  der	  er	  skabt	  ved	  at	  gendanne	  kystnær	  natur	  fra	  
inddæmmet	  landbrugsjord.	  Der	  er	  indført	  sjældne	  frøer	  og	  tudser,	  og	  der	  bliver	  stadig	  
gendannet	  søer	  ved	  at	  stoppe	  dræn	  og	  udpumpning	  af	  vandet.	  Et	  totalt	  kontrolleret	  
naturgenopretningsprojekt	  med	  mere	  end	  hundredtusinde	  besøgende	  årligt.	  Her	  afgræsser	  
får	  hybenroserne,	  der	  er	  et	  alvorligt	  problem	  på	  kysterne.	  	  Klara	  Artmann	  fortalte,	  hvordan	  
hyrden	  Utas	  Spælsau	  havde	  græsset	  her,	  og	  hvordan	  effekten	  af	  græsningen	  kunne	  måles	  ved	  
forskellige	  metoder,	  som	  hun	  havde	  afrapporteret	  	  i	  sin	  Phd	  til	  Potsdam	  Universitet.	  De	  mange	  
fakta	  fra	  foredragene	  kan	  ses	  på	  www.	  sheepskills.eu	  under	  kurset	  Levende	  Landskaber.	  	  	  
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Får	  giver	  liv	  
Om	  eftermiddagen	  viste	  Jens	  Hedevang	  rundt	  på	  Lemvig	  Kommunes	  storslåede	  
naturområder,	  hvor	  plejeopgaver	  er	  nødvendige.	  Morten	  DD	  viste	  effekten	  af	  græssende	  dyr	  
på	  insektlivet,	  svampe	  og	  andre	  dyr,	  der	  lever	  i	  fårenes	  gødning.	  Han	  forklarede,	  hvor	  vigtig	  
gødningen	  er	  for	  billearters	  overlevelse,	  og	  dyrene	  skal	  ud	  tidligt	  på	  foråret,	  hvor	  billerne	  har	  
brug	  for	  energien	  fra	  frisk	  gødningssaft.	  Insekter	  har	  stor	  betydning	  for	  nyklækkede	  
fugleunger,	  der	  finder	  føden	  i	  jorden.	  Derfor	  er	  vadefugle	  især	  afhængige	  af	  græsning	  -‐	  også	  
tidligt	  på	  året.	  Morten	  DD	  anbefaler,	  at	  dyrene	  kommer	  ud	  så	  tidligt	  som	  muligt	  -‐	  også	  i	  
fuglereservater.	  

Udfordringer	  i	  naturplejen	  
En	  stor	  del	  af	  Lemvig	  kommunes	  naturområder	  er	  kystnære,	  og	  derfor	  har	  kommunen	  et	  stort	  
græsningsbehov.	  Vi	  så	  heste	  og	  kvæggræsning	  på	  Harboøre	  Tange,	  der	  havde	  vist	  sig	  at	  være	  
alt	  for	  vådt	  til	  får.	  Her	  fortalte	  Henning	  Fjord	  Aaser	  	  fra	  Naturstyrelsen,	  at	  de	  gerne	  vil	  holde	  
græsset	  lavt	  ved	  et	  fuglebeskyttelsesområde	  nær	  Cheminova.	  Vi	  så	  uafgræssede	  arealer	  ved	  
Harum	  havn.	  Arealerne	  havde	  engang	  været	  dyrket	  til	  hø	  og	  slået	  med	  le.	  Nu	  lå	  de	  hen,	  og	  
fuglene	  var	  forsvundet.	  Vi	  så	  heder,	  der	  var	  blevet	  totalt	  overskygget	  af	  revling.	  Denne	  
udskiller	  specielle	  phytotoxiner,	  som	  hindrer	  spiring	  og	  udvikling	  af	  andre	  arter.	  Måske	  kunne	  
den	  brændes	  af,	  så	  får	  kan	  afgræsse	  disse	  områder.	  

Idecaféer	  	  samler	  viden	  
Det	  vigtigste	  ved	  disse	  møder	  er	  erfaringsudveksling.	  Vi	  lavede	  en	  Idécafe,	  hvor	  alle	  
diskuterede,	  hvordan	  man	  kommer	  videre	  med	  dagens	  erfaringer.	  	  Resultaterne	  blev	  skrevet	  
ned	  og	  gennemgået	  på	  kurset.	  Det	  kan	  stærkt	  anbefales,	  hvor	  folk,	  der	  ikke	  kender	  alle,	  
kommer	  for	  at	  danne	  nye	  netværk.	  Det	  er	  også	  en	  god	  måde	  at	  huske	  hinanden	  på	  de	  mange	  
detaljer	  og	  oplysninger	  fra	  dagen.	  

	  Fredag	  så	  vi	  fårehyrden	  Tove	  Thomsen	  i	  aktion	  på	  Gjellerodde,	  hvor	  fårene	  næsten	  havde	  
udryddet	  de	  hybenroser,	  der	  for	  6	  år	  siden	  havde	  afskåret	  kyster	  og	  enge	  fra	  færdsel	  og	  liv.	  
Mons	  Kvamme	  fra	  Bergen	  så	  gode	  effekter	  af	  lyngbrændingen	  for	  3	  år	  siden,	  og	  Annette	  
Holmenlund	  fortalte	  om	  økonomien	  i	  naturplejen.	  Nina	  Svanborg	  gennemgik	  
parasitbekæmpelsens	  indflydelse	  på	  naturen.	  	  

Forsøg	  i	  Hanstholm	  
Vi	  sluttede	  i	  Hanstholm.	  Her	  viste	  skovfoged	  Henrik	  Schjødt	  Kristensen	  Naturstyrelsens	  
forsøg.	  Et	  kort	  resultat	  set	  med	  forfatterens	  øjne:	  Geder	  rydder	  effektivt	  alle	  højere	  vækster,	  
får	  udrydder	  hybenroser,	  kvæg	  kommer	  ikke	  i	  bund	  i	  roserne,	  men	  klarer	  det	  bedre	  end	  
sprøjtning.	  Sprøjtningen	  gav	  gode	  betingelser	  for	  genvækst	  og	  så	  ikke	  ud	  til	  at	  være	  effektiv	  
nok	  til	  at	  ofre	  biodiversiteten	  for	  færre	  hybenroser.	  Man	  brugte	  en	  specialkonstrueret	  ATV	  
med	  sprøjte,	  der	  kunne	  pumpe	  kemikalier	  i	  uvejsomme	  klitter.	  Hverken	  Anna	  Bodil	  Hald	  eller	  
de	  tyske	  biologer	  var	  tilfredse	  med	  resultaterne.	  Glyfosat	  er	  heller	  ikke	  tilladt	  på	  
naturområder	  i	  Tyskland	  og	  Silke	  Lütt,	  direktør	  for	  det	  Nordscleswigske	  Miljøministerum,	  var	  
forundret	  over,	  at	  det	  var	  tilladt	  i	  Danmark.	  	  I	  Tyskland	  anvender	  man	  en	  vandrende	  hyrde,	  
som	  lader	  får	  gå	  igennem	  arealer,	  lave	  gange	  i	  hybenroserne,	  æde	  blade,	  blomster,	  frugter	  og	  
knopper	  og	  svække	  roserne,	  så	  udviklingen	  standses	  eller	  trænges	  tilbage.	  Fiberdug	  på	  slåede	  
roser	  har	  også	  givet	  gode	  resultater.	  
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Lam	  klarer	  sig	  godt	  

Olav	  H.	  Andersen	  havde	  brugt	  etårige	  vædderlam	  til	  plejen	  og	  var	  tilfreds	  med	  både	  lam	  og	  
plejeresultat.	  Lammene	  lavede	  on/off	  græsning,	  og	  roserne	  var	  ædt.	  Den	  fine	  sprøjte	  blev	  også	  
vist,	  men	  spørgsmålet	  er,	  om	  det	  bliver	  får	  eller	  sprøjtning,	  eller	  en	  kombination,	  der	  skal	  
kysterne	  fra	  hybenroserne	  i	  fremtiden.	  	  

Se	  om	  projektet	  på	  
http://www.dr.dk/P1/Miljoereportagen/Udsendelser/2011/08/25115522.htm	  

Gode	  erfaringer	  fra	  kurset	  
• Slå	  ikke	  hybenroserne	  før	  du	  sætter	  får	  ind-‐	  skarpe	  grenrester	  ødelægger	  klovene.	  
• On-‐	  and	  off	  græsning	  med	  får	  kan	  kontrollere	  hybenroser.	  
• Hybenroser	  kan	  bekæmpes,	  men	  ikke	  udryddes	  af	  får,	  dog	  vil	  frøene	  ikke	  spire	  efter	  de	  

har	  passeret	  fårets	  fordøjelse.	  
• Husdyrgødning	  er	  vigtig	  for	  omsætning	  i	  naturen	  og	  biodiversiteten.	  
• Effekten	  af	  græsning	  kan	  bevises	  videnskabeligt	  
• Græsning	  skal	  starte	  tidligt	  på	  året	  for	  insekters	  og	  fugles	  skyld	  	  
• Turismen	  er	  afhængig	  af	  at	  hybenroserne	  kontrolleres	  
• Effektiv	  støtte	  til	  hyrden	  som	  afgræsser	  kombineret	  med	  afsætning	  af	  naturens	  

produkter,	  kød	  og	  uld	  skal	  danne	  grundlag	  for	  økonomi	  i	  naturplejen.	  

	  

	  	  

	  

Hybenroser	  breder	  sig	  med	  rodskud,	  og	  i	  Hanstholm	  søger	  man	  bl.a.	  at	  bekæmpe	  dem	  ved	  
sprøjtning.	  Eksperterne	  på	  seminaret	  var	  dog	  ikke	  ubetinget	  begejstret	  for	  metoden.	  Foto	  180	  
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En	  specialbygget	  ATV	  med	  sprøjte	  sikrer,	  at	  man	  kan	  komme	  langt	  ud	  i	  de	  uvejsomme	  klitter.	  	  	  

	  

Får	  har	  på	  5	  år	  reduceret	  væksten	  af	  hybenroser	  på	  Gjellerodde	  betydeligt	  
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Deltagerne	  på	  kurset	  samlede	  ideer	  og	  erfaring	  på	  en	  Idécafe.	  Her	  fremlægger	  Nina	  Svanborg	  tv.	  
og	  Berit	  Kiilerich	  resultaterne	  fra	  cafeen.	  

	  

	  

	  

Tv	  lam	  har	  græsset	  hybenroserne	  2	  gange	  og	  her	  er	  kun	  spæde	  skud	  tilbage	  som	  kan	  ædes	  næste	  
år.	  Th	  sprøjtning	  har	  slået	  nogle	  hybenroser	  ihjel	  men	  bunddækket	  bliver	  mere	  kraftigt.	  En	  rose	  
er	  skudt	  kraftigt	  op	  og	  der	  er	  bittersød	  natskygge	  under	  roser,	  der	  er	  døde	  af	  gyfosat.	  Der	  skal	  
sprøjtes	  2	  gange	  årligt	  for	  at	  det	  virker	  på	  Rosa	  Rugosa.	  
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Fra	  venstre	  Olav	  Andersen,	  hvis	  spælsaufår	  græsser	  i	  Hansholmforsøget,	  Skovfoged	  Henrik	  
Schjødt	  Kristensen,	  Naturstyrelsen	  og	  Mons	  Kvamme	  Fra	  Lyngheisentret	  i	  Lygra,	  Bergen.	  

	  

Silke	  Lütt,	  direktør	  for	  det	  Nordscleswigske	  Miljøministerum,	  var	  forundret	  over,	  at	  glyfosat	  er	  	  
tilladt	  i	  naturområder	  i	  Danmark.	  


