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Figur 1: Strøgårdsvang Høslætlaug i gang med leen for bl.a. at skabe sammenhængende lysåbne 
naturområder i Gribskov. Foto: Jens Ole Andersen. 

Baggrund 
Tidligere var høet fra høenge af essentiel betydning for landbruget til brug som 
langtidsholdbart vinterfoder til opstaldede dyr. Ingen ved præcist, hvor stort det samlede 
areal med høenge har været i Danmark, men kvalificerede bud nævner mellem 5 og 10 % 
af Danmarks areal. Der har altså været tale om et en vidt udbredt naturtype, som tilmed 
har et stort antal arter af flora og fauna tilknyttet.  Med overgangen til anvendelse af 
kulturgræsser, gødning og dræning blev naturengene erstattet af kulturenge, der er mere 
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der er udarbejdet ved Skov & Landskab, Københavns Universitet, Afd. for By & Landskabsstudier, finansieret af Skov- og 
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produktive med hensyn til biomasse, men væsentlig mere artsfattige. Med etablering af 
kulturengene, dræning og opdyrkning af enge til marker, blev naturengene fåtallige, 
fragmenterede og spredt beliggende langt fra hinanden i landskabet. I skovområderne blev 
de tidligere enge i vidt omfang tilplantet. 
I Gribskov har Skov- og Naturstyrelsen siden i 1996 forsøgt at genskabe nogle af skovens 
tidligere mange lysåbne områder. Det er sket i et samarbejde mellem skovdistriktet, 
Skovskolen og det frivillige Strøgårdsvang Høslætlaug, der blev oprettet i 1998.  
  
Formål 
Det langsigtede og overordnede mål er, at skoven vest for hovedvej 267 skal indeholde et 
stort sammenhængende netværk af høenge, græssede enge og lysåbne moser m.m. 
Områderne skal være forbundet via korridorer, mose og søarealer samt lysåbne 
skovnaturtyper som stævningsskov og løveng. 

 
Figur 2: Udsnit af ”Oversigtskort over netværk af lysåbne områder med eksisterende og fremtidige 
korridorer i Gribskov”  
 
Teknisk udførelse 
Høslæt for mere lysåbne områder i skoven er i første omgang forsøgt på steder, hvor der 
var potentiale til en mere artsrig vegetation. Først senere er der tænkt i en mere strukturel 
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tynding af områder til korridorer, som medvirker til at der dannes et sammenhængende 
netværk. 
 
Engene bliver slået med en bred palet af metoder.  
Ved førstegangspleje benytter man ofte slagleklippere, som giver et flosset snit, men som 
er god til knusning af træer og buske. Slagleklipper er væsentlig stærkere og robuste end 
de klippende aggregater. Ved slåning af urte- og græsvegetation benyttes sjældent 
slagleklippere, da de har flere negative konsekvenser for denne type vegetation som f.eks. 
forringelse af muligheder for eftermodning af frø samt knusning af insekter m.m. 
 
Høsletlauget ynder at slå engene med le og håndrive høet. Skovdistriktet benytter også 
maskinelle løsninger til at efterligne leen. Det vil sige maskinløsninger, der enten klipper 
eller skærer vegetationen.  
Maskinløsninger der skærer eller klipper er f.eks. buskrydder, fingerklipper eller 
skivehøster, Ofte er de to sidstnævnte klippeaggregater monteret på særlige alpetraktorer 
eller lignende små enten 2- eller 4-hjulede maskiner. Hvilken metode der benyttes 
afhænger af mange faktorer som f.eks. engens størrelse, jordbundens bæreevne og 
særlige beskyttelseskrævende arter.  
 
Efterfølgende tørres høet på området på forskellige måder, hvorefter det afslåede græs og 
andet organisk materiale bliver transporteret væk fra arealet på skånsom vis – ofte med 
heste der trækker en presenning med høet på. 
 

 
Figur 3: Korridor fra Nydam skoveng (det grønne engområde i baggrunden) til anden skoveng. 
Grib Skov April 2007. 

 
I korridorerne bliver der i de fleste tilfælde ikke slået urte- og græsvegetation. Korridorerne 
består af 10-30 meter brede åbne arealer, der i overvejende grad holdes fri for træ og 
buskopvækst. Solitære og specielle buske og træarter som f.eks. alm. tjørn, egetræer og 
seljepil efterlades. 
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Naturtype 
Skoveng, overgangsrigkær, lysåben skov 
 
Arter  
Engplanter som f.eks. småstarer, ranunkel arter, maj og kødfarvet gøgeurt, tvebo baldrian, 
eng-viol. Insekter som sommerfugle, biller, fluer og mange andre.  På høengene findes 
bestande af eng-perlemorsommerfugl (Brenthis ino) som er en sommerfugleart i kraftig 
tilbagegang i Danmark 
 
Opdragsgiver:  
Skov-og Naturstyrelsen, Frederiksborg Statsskovdistrikt og Strøgårdsvang Høsletlaug. 
Henvendelse kan ske til: 
Skov- og Naturstyrelsen, 
Frederiksborg Statsskovdistrikt 
Ostrupgård 
Gillelejevej 2B, 
3230   Græsted 
Skovfoged Ole Andersen  
 
Lov- og planlægningsstatus 
Gribskov er omfattet af Skovloven og er udpeget som EU-Habitatområde. Skovengene er 
omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3. 
 
Skala 
Lokal 
 
Virkning på flora/fauna 
Floraen er skiftet fra enten skovflora eller flora præget af tilgroning til engflora med mange 
høslæt-indikerende arter. Arealet ved Nydam har haft en stigning fra 40 til 180 plantearter 
efter indgrebet.  
Der har indfundet sig adskillige insektarter tilknyttet den varierede engflora. Den store 
mængde nye arter har indfundet sig både pga. den intensive naturpleje, men også i kraft 
af at mange små områder nu er forbundet med korridorer og der er få barrierer for arternes 
spredning over store afstande. Korridorerne har dog primært haft positive konsekvenser 
for spredning af insektfaunaen, mens den store mængde nye plantearter primært skyldes 
naturpleje på engene. Plantefrø har været på arealet fra tidligere, men er først kommet 
frem ved fjernelse af busk og træopvækst. 
 
Budget 
Statsskovdistriktet leverer dådyrkød til Høslætlaugets høstgilde. Derudover er arbejdet fra 
Høslætlauget frivilligt og ulønnet. 
Maskinel pris ukendt.  
 
Evaluering  
Ingen videnskabelige publikationer, men ”Temanummer URT – Høenge i Danmark.  29 
årgang. Juni 2005”  har veldokumenterede oplysninger om engenes udvikling efter høslet.  
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http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Planter/Orkideer/Koedfarvet_Goegeurt.htm
http://www.skovognatur.dk/Emne/Natura2000/Habitat
http://www.skovognatur.dk/Lovgivning/Naturbeskyttelsesloven.htm
http://www.skovognatur.dk/NR/rdonlyres/9A9E1B41-DD30-410B-9BBB-0DC1954ABCCC/0/urt_indhold.pdf
http://www.skovognatur.dk/NR/rdonlyres/9A9E1B41-DD30-410B-9BBB-0DC1954ABCCC/0/urt_indhold.pdf

