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Formål

At dokumentere naturpleje effekt af græsning med får i planlagt 

sommer græsningsskifte, der efterligner græsning med Vandre 

Hyrde. Effekt måles på Kornet Stenbræk, naturscore og 

blomstring til sommerfugle og andre insekter.

Udfordring

”Får kan ikke lave naturpleje. 

De æder alle blomsterne!”

Konklusion

Blomstring af Kornet Stenbræk fyldte mere i 

2021 efter 1 år med fåregræsning 

sammenlignet med 2020 efter 3 år uden drift.

Efter ca. 70 dages græsningspause fyldte 

blomstringen i fåregræsset fold mere end i 

naboområde med ca. 90 dage efter slåning –

og langt mere end i naboområde uden drift 

(2020 data).

Der er kun data fra en kortere periode, men 

det vurderes, at med passende  græs-

ningsskifte kan får sikre en god naturpleje. Hegning, lån af dyr og arealer er støttet af 15. Juni Fonden, 

Furesø Kommune hhv. Naturstyrelsen.

Registreringer

Kornet Stenbræk: I alt 8 stk. 

permanente transekter, 1 m x 10 m, 

med varierende forekomst af Kornet 

Stenbræk i 2020. Analysen 2020 er 

før genoptagning af græsning. Se fig.

Areal
Et overdrev på tidligere Flyvestation Værløse var kontinuert sommergræsset med får gennem mange år 

til og med 2015. I 2016 græssede fårene skiftevis området i to folde. Kornet Stenbræk blomstrede i stor 

mængde i den ene fold (kommende fold 3). Fra 2017 til 2019 ophørte græsningen. Kornet Stenbræk 

blev overvokset af bl.a. Draphavre og blomstring aftog markant. I forsommeren 2020 blev de ca. 5,7 ha 

genhegnet og opdelt i tre folde. Naturplejelaug Bombefoldene satte får (0,16 SK per ha) på arealet i juni 

2020 (forsinket grundet nyhegning) med sommer græsningsskifte mellem de 3 folde. I 2021 kom fårene 

som planlagt ud i fold 3 med Kornet Stenbræk den 20. april.

*) I 2021 blev naboområderne brakpudset beg. september og kunne desværre ikke analyseres.

Vegetationsudviklingen: En permanent 

dokumentationscirkel per fold. Cirklerne er 

placeret i områder vurderet at have potentiale 

for naturforbedring, dvs. mulighed for at måle 

ændring. Se tabel.

Blomstring: Analyse af blomstrende 

tokimbladede urter i september måned 

vurderet med forekomst på en skala fra 1 til 

10. Se fig.


