Foto: Ole Andersen.

FORORD
Med dette særnummer af URT ønsker Skov- og Naturstyrelsen og Dansk Botanisk Forening i fællesskab at sætte fokus på høengen, som en af vore mest artsrige og samtidig mest
truede naturtyper.
Den danske høeng har haft vidtrækkende betydning for det åbne lands historie og udvikling, og den er – eller rettere var – levested for en lang række af vore højest skattede
plante- og dyrearter; tænk blot på storken og engblommen. Høengen er en væsentlig del
af vor natur- og kulturarv.
Men vi må erkende, at vi har været meget tæt på at miste den. Vi ønsker derfor at styrke
den gryende indsats, som hæftet bl.a. beretter om, ved at udnytte alle virkemidler, som
kan tjene til bevaring og genopretning af høenge.
Der kan peges på en fortsat øget indsats, i både kvalitet og omfang, på offentligt ejede og
fredede arealer, på støtte til den frivillige indsats og ikke mindst på incitamenter til landbruget.
Men indsatsen kan kun undtagelsesvis foregå som i ”de gode gamle dage”. Hvis høengen skal generobre en plads i nutidens landskab, må den først og fremmest udnytte sin
styrke i rekreativ, miljøbeskyttende og naturbevarende retning. Det kræver tilpasninger af
den klassiske engdrift ved særlige naturhensyn og udvikling af driftsmetoder, som på
samme tid er nænsomme og rationelle. Herunder ikke mindst at det før så uundværlige hø
atter kan blive et værdsat produkt, men måske til helt andre formål.
Vi håber med dette hæfte at have taget et skridt i den rigtige retning, god læselyst!
Hans Henrik Christensen
Direktør
Skov- og Naturstyrelsen
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Høenge i Danmark – en oversigt
Af Henrik Jørgensen

I dette temanummer af URT sættes der fokus på
en af de allermest trængte af vort lands kulturbetingede naturtyper, nemlig de plantesamfund,
hvor høslæt er den primære driftsform.
Vi betragter driftsformen som det afgørende, og
naturtypen høeng kan efter denne opfattelse forekomme i såvel ferske enge, strandenge, moser, på
overdrev og i lysåben skov. For den sags skyld
også i vejrabatter og på vandløbsbrinker. Ferske
enge og strandenge er dog de vigtigste naturtyper
i denne sammenhæng.
Kort om høengenes historiske betydning
Høengene var af vital betydning i
ældre tiders selvforsynende landbrug før de moderne foderafgrø-

ders, dieseloliens og kunstgødningens tid. Engang blev bønderne
sat i skat efter, hvor mange læs hø
og af hvilken kvalitet, deres enge
kunne kaste af sig. Det var fordi

hømængden afgjorde, hvor
mange dyr man kunne opstalde
om vinteren og dermed, hvor meget husdyrgødning man havde til
rådighed til at gøde agrene med.
Det var det, som bestemte udbyttets størrelse og ikke agerarealet i
sig selv. Udtryk som ”eng er agers
moder” og “en god eng giver en
god ager” er stadig velkendte.
Det er ikke muligt at fastslå præcis, hvor stort høengsarealet har
været på sit højeste, men et kvalificeret bud (1) siger mindst 5 og
nok nærmere 10 % af landets
areal, altså størrelsesorden 3.000
km². Det har været en betragtelig
del af landets befolkning, der har
skullet arbejde med le, hørive og

Fra høslæt ved Sønderbygård i Borris. ca. 1910. Skjern-Egvad Museum.
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Høslætlaug i aktion i Grib Skov. Foto: Ole Andersen.

hestevogn i mange uger hvert år
for at høste dette kæmpeareal. Og
der har ikke været mangel på
hverken engblommer, gøgeurter
eller storke.
Ifølge Salmonsens Konversationsleksikon (2) blev der endnu i
1920 høstet hø på ca. 11 % af
landets areal (4.700 km²), heraf
dog godt halvdelen på dyrkede
græsmarker på høj jord. De egent-

lige enge, dvs. sådanne arealer
som i dag ville være beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, udgjorde endnu 2.200 km² og angives at være i tilbagegang, især på
Øerne. Hertil skulle lægges et
ubekendt areal ”af Kærjorder,
der også delvis benyttes til Høslæt”, som måske især har fungeret som reserveenge i tørre
vækstår.

SÅDAN VAR ENGEN
Gennemstrømmet af stor og pludselig glæde
tog jeg skoene af og fortsatte
gennem langt græs, lodret styrtregn.
Skoene fulde af vand. Piben gået ud.
Sådan var engen mellem Skarum og Flade.
Grøn, grøn og ufattelig.
Knud Sørensen: Beretninger fra en dansk udkant,
Digte 1970-77, 1978.
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Engene var altså først og fremmest beregnet til høslæt, på forholdsvis fast engbund ofte med
eftergræsning. På særlig frodige eller kunstvandede enge kunne
man have flere slæt.
De i dag bevarede enge bliver
næsten uden undtagelse afgræsset
i hele vækstsæsonen, undertiden
endda hele året ved hjælp af tilskudsfodring. Der høstes næsten
ikke længere hø; højst sker der lidt
afpudsning af partier med uønsket vegetation såsom Lyse-Siv,
skræpper, tidsler og nælder.
Ændringer i engdriften –
natureng og kultureng
Fra omkring år 1900 begyndte en
efterhånden meget omfattende
ændring af engenes tilstand. De
gamle naturenge, hvor man uden
at gødske høstede af den naturligt
indvandrede vegetation, blev pløjet op, tilsået med kulturgræsser
og bælgplanter, gødsket og oftest
mere omhyggeligt drænet. De så-

ledes opståede kulturenge har en
højere produktion end naturengene, men til gengæld et fattigere
plante- og dyreliv.
Omlægningen har haft nøje
sammenhæng med prisen på kunstgødning og med den dræning af
ådalene, som fulgte af de store
vandløbsreguleringer. Således
blev gødskning af engene ofte
nødvendig efter vandløbsregulering, som standsede de vinteroversvømmelser med afsætning af næringsrigt dynd, som tidligere
sikrede en vedholdende produktionsevne hos naturengene.
Det samlede areal med ferske
enge er af amterne i 1996 opgjort
til 1.037 km² (2.4 % af landets
areal), hvoraf kulturengene udgør
langt den største, men ikke nærmere opgjorte del. De få ugød-

skede og aldrig omlagte naturenge er oftest udgået af drift og
vil i dag hyppigst blive klassificeret
som moser.
Produktion af husdyrfoder kan
stadig finde sted på engene, men
da ved høst til ensilage eller i plasticwrappede baller og med første
slåning allerede i maj/juni og
næsten udelukkende på kultureng.
Høenge i dag
Er der så overhovedet bevaret noget af det engang så store høengsareal? For at kunne besvare det
spørgsmål, må vi først opstille kriterierne for en autentisk høeng:
1. Der skal foretages mindst ét årligt slæt, som ikke må ligge ret
meget før 1. juli (3).
2. Vegetationen skal slås helstrået
med et skærende eller klip-

pende redskab (le, fingerklipper
eller skivehøster).
3. Det slåede skal tørres på engen,
afsamles og køres bort. Her er
der adskillige mulige metoder,
men det er vigtigt, at engplanternes frø når at drysse ud, og
at der ikke sker skader på jordbunden på grund af tunge maskiner.
4. Engen skal være natureng, dvs.
aldrig gødsket eller omlagt. Der
må derimod godt være moderat
drænet, planeret og evt. tilført
mineralsk fyld (jording, se figur
s. 31).
5. Driften skal have foregået kontinuert, eller kun med kortere
afbrydelser.
Disse krav er nok skrappere end
man umiddelbart kunne tro. For

Denne eng nær Ganløse i Nordsjælland har som så mange danske enge en oprindelse som høeng, hvorefter den gik
over til kun at være græsset og endelig helt opgivet. Større dele er nu pilekrat og monovegetation af Alm. Mjødurt, men
der er endnu Engblomme i tusindvis. Genindførelse af høslæt ville være optimalt. Foto: Henrik Jørgensen.
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der er faktisk kun én større, fersk
eng i hele landet, som rummer
dele, der fuldt ud lever op til kravene. Det drejer sig om 90 ha af
Stavad Enge i kanten af Store
Vildmose, som bl.a. rummer store
bestande af Engblomme og Lav
Skorsonér, der begge regnes for
særlig begunstiget af høslæt (4).
Blandt strandengene findes ca.
50 ha naturlig, vinteroversvømmet marskeng ved Hansodde på
østsiden af Fanø med kontinuert
høslæt uden gødskning mm.
Ud over disse findes næppe
mere end en håndfuld mindre
enge med lang kontinuitet som
høeng. Inklusive genoprettede høenge er det samlede areal af naturenge med nogenlunde autentisk høengsdrift næppe meget over
500 hektar (se tabellen side 19 ff).
Så vidt er det altså kommet
med en naturtype, som engang
udgjorde en af rigets mest værdifulde ressourcer. Man har lov at
håbe på, at det ikke er helt korrekt, og at der findes et par
stykker mere. Men vi taler i alle
tilfælde om en tilbagegang fra
nærmere 10 % til ca. 0.1 promille
af Danmarks landareal. Det er
vanskeligt at komme i tanker om
andre naturtyper, som er tilsvarende hårdt ramt.
Skal vi da blot underskrive høengens dødsattest og acceptere, at
en så vigtig del af vor natur- og
kulturarv er forsvundet?
Vi mener nej, for når bunden
er nået er der kun én vej, og de
første spæde skridt er allerede taget jf. de netop nævnte genoprettede høenge (se artikel side 14).
Fordele ved høslæt
Naturmæssigt set er der flere særlige fordele ved høslæt:
1. Høengen er en af de potentielt
mest artsrige naturtyper på vore
breddegrader. Set i en mikroskala
faktisk en af de mest artsrige naturtyper i verden, idet rekorden,
6

som indehaves af en kalkrig løveng i Estland, er på 76 arter af
karplanter på én m² (5). Set i en
lidt større skala kan den dog naturligvis ikke hamle op med f.eks.
den tropiske regnskov.
2. Ved høslæt fjernes al biomasse
over slåhøjde, som forøvrigt bør
være lav, ca. 5 til højst 10 cm.
Herved sker der en betragtelig
bortførsel af næringsstoffer, som
er langt mere effektiv end ved
græsning, hvor omkring 90 % af
næringsstofferne føres tilbage med
urin og gødning. Høje mængder
af næringsstoffer er et hovedproblem for vor vilde flora. Høslæt kan
derfor også være særdeles egnet
som restaurerende førstegangspleje på arealer, som på sigt ønskes afgræsset.
3. Ved høslæt hindres højtvoksende, næringskrævende arter
særligt effektivt i at danne dominerende og artsfattige plantesamfund, som bortskygger de lavtvoksende og lyskrævende arter. Der
sker også begrænsning af en

række arter, som har ringe foderværdi eller som vrages af græsningsdyr på grund af torne, højt
kiselindhold eller bitre indholdsstoffer, f.eks. Horse-Tidsel, Lyse-Siv
og Butbladet Skræppe. Det er
iøvrigt en generel erfaring, at
høets kvalitet stiger ved gentaget
høslæt, da de finere enggræsser
som Eng-Rævehale og arter af
Rapgræs fremmes. Desuden hæmmes uønskede vedplanter som pil
og birk meget effektivt.
4. Ved høengsdrift har planter og
dyr fred gennem hele forårets og
forsommerens vigtige blomstrings- og yngletid. F.eks. er redetramp et meget reelt problem på
gode engfuglelokaliteter (6), og
mange engplanter er følsomme
for bid og tramp i blomstrings- og
frøsætningtiden, og begunstiges
derfor særligt ved høslæt (7).
5. Høenge ligger åbne og indbydende for mennesker, som i
vore dage oftest er uvante med
større husdyr. Hvor mange oplever i dag at plukke en buket eng-

Lindenborg ådal med græssende kvæg. Kvæggræsningen påvirker engen ved
at der dannes knoldkær i de mere fugtige ånære dele af engen. Et eksempel på
variation, som kun opnås ved græsning. Foto: Signe Nepper Larsen
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blomster og studere sommerfuglelivet på nært hold?

slår en og anden landmand stadig
af traditionsfølelse nogle baller
dyrt og besværligt hø på sin eng,
og måske hygger nogle frivillige
sig med at pleje nogle ganske få
hektarer med håndkraft. Det kan
være med til at skabe interesse for
sagen, men kan ikke i sig selv give
høengsnaturen det tiltrængte løft.
Der kan peges på nogle behov
og muligheder, som må opfyldes
og udnyttes, hvis vi skal øge høengsarealet væsentligt:

6. Hjortevildt undgår ofte, ihvertfald mindre, hegninger med græssende dyr, hvorimod de elsker en
åben eng med frisk vegetation,
hvor de kan nippe hist og pist i
naturens store salatbar. Der er rigtig gode perspektiver i at få jægerne, som jo repræsenterer en
stor, potentiel ressource i naturplejen, til at genskabe høenge. Og
botanisk langt at foretrække for
omlagte og gødskede vildtagre
med majs og fodermarvkål m.fl.

• En mærkbar del af landbrugets
tilskudsmidler bør generelt omdirigeres til de drifts- og plejeformer, som kræver særlig indsats og omhu og pålægges
særlige restriktioner, men som til
gengæld giver gode naturmæssige resultater.

7. Ved høslæt kan det lade sig gøre at pleje små og spredte områder, hvor hegning, vandforsyning
og tilsyn med græsningsdyr ville
være meget dyrt eller helt uoverkommeligt.
Høslæt contra græsning
Kaster vi da hermed helt vrag på
de græssede enge? Selvfølgelig
gør vi ikke det; græsning har været altafgørende for, at vi overhovedet har bevaret lysåben engnatur herhjemme, og det er naturligvis ikke et spørgsmål om ”enten
eller” men om ”både og”.
Græsning foregår tilmed i stigende omfang på en naturvenlig,
ekstensiv måde, og det er hævet
over enhver tvivl, at græsning fortsat, og forhåbentlig også i stigende omfang, vil være langt det vigtigste middel til at bevare vore
lysåbne naturtyper.
Det bør endvidere fremhæves,
at engmyre- og andre tuer, knoldkær, marksten, træer og buske, terrænujævnheder mm. ofte giver en
fin variation i mikrohabitater med
mange nicher for dyr og planter.
Denne variation bevares, fremmes eller ligefrem dannes kun ved
græsning, mens den ofte vil være i
vejen for, i hvert fald maskinelt,
høslæt.

• Det offentlige bør tage et større
ansvar på egne og fredede arealer ved bl.a. at investere i maskiner, som kan udføre korrekt og
skånsomt høslæt også i våde områder.

Der gøres klar til at sætte høet på
hæs. Foto: Morten Langkilde.

Men hvis vi vil forsøge at genskabe så stor en del af engnaturens variation som muligt, må vi
altså have høengene med. Meget
gerne sammen med eftergræsning, dels fordi denne kombination
ofte har været det oprindelige,
dels fordi dyrenes færdsel og
tramp giver gode sprednings- og
spiringsmuligheder for engplanterne.
Hvordan kommer vi videre?
I gamle dage havde høet stor
værdi, og arbejdskraften var billig.
I dag er det lige omvendt. Måske

• Særlig vandmiljøplanernes våde
enge rummer et voksende potentiale for genskabelse af høengsnatur. Det skyldes især, at projektområderne på grund af
jordbundssætning meget ofte vil
være for våde til afgræsning. Der
bør være interesse for, at i det
mindste udvalgte områder ikke
blot ender i tagrør og pilekrat.
• Der bør forskes og udvikles i udnyttelse af den potentielt meget
store biomasseproduktion til
bl.a. husdyrfoder, biogas, biobrændsel og kompost.
Der er således nok at tage fat
på; vi håber med dette temanummer at kunne være med til at give
udviklingen et skub i positiv retning.
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Engens planter
Af Signe Nepper Larsen

På enge med jævnlige forstyrrelser som høslæt
og anden drift finder man et væld af forskellige
plantearter – fra små undseelige hørplanter og
starer til store kraftige mjødurter og dueurter. De
er alle tilpasset de økologiske vilkår for et liv på
engen, hvor enten slåning eller græsning fjerner
planten delvist.
En engplante på en slået eller
græsset eng skal stå model til lidt
af hvert. Jorden er fugtig og kold
langt hen på foråret, så planten
skal ikke have for travlt med at
spire frem og blomstre. Senere på
året bliver noget af løvet, som
planten laver fotosyntese med,
fjernet enten ved at blive skåret
med le/klippet eller ædt af en
sulten ko. For at få bragt slægten
videre skal planten måske blomstre to gange for at få dannet
frugter og senere frø. Og er planten tilpasset spredning med dyr,
gælder det bare om enten at få
frøene spist eller få frøene hægtet
fast i pelsen på de græssende dyr
ved forskellige snedige mekanismer.
Alle disse udfordringer er med
til at karakterisere engens planter,
og udfordringerne har betydet, at
engplanterne har en lang række
tilpasninger for at kunne klare sig
i naturtypen.
Den artsrige engflora – “nordens regnskov”
Noget af det mest iøjnefaldende
ved naturtypen eng er det farverige billede i maj og juni, når alle
engplanterne blomstrer i rødt,
gult, hvidt og blåt på et stort
grønt tæppe af græsser, starer og
siv. På enge med vedvarende høslæt og/eller græsning finder man
nogle af de mest artsrige plante8

samfund i Danmark. Op til 50
forskellige arter af karplanter pr.
m2 findes på enge, som vokser på
kalkrig jord, og i de baltiske lande
findes enge med op til 76 arter pr.
m2! Der er altså virkelig noget at
passe på, hvis man bekymrer sig
om biologisk mangfoldighed – på
engene vokser der mange arter, og
desuden er det her, vi finder
mange af de specialiserede
plantearter samt mange rødlistede
arter (dvs. sjældne i Danmark og
undertiden i hele Europa).
En af forklaringerne på den
store artsrigdom i engfloraen er,
at driften – dvs. slæt og/eller græsning – holder engen på et mellemstadie i sucessionen, hvor ingen
arter kommer til at dominere vegetationen og derved nedsætte den
samlede artsdiversitet. Alle planterne har samme vilkår – der er
nok lys, fugtighed og næringsstoffer, til gengæld udligner driften i
form af slæt eller græsning en del
af konkurrencen mellem arterne,
så ingen arter får lov til at dominere.
Ophører slæt eller græsning på
den artsrige, lysåbne eng, sker der

Gul Fladbælg anses i dele af den
svenske englitteratur for at være en
art, der særligt gavnes af den traditionelle engdrift med slæt og eftergræsning. Foto: Ole Andersen.
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til gengæld en forskydning i konkurrenceforholdene, som giver
dramatiske resultater nogle gange
blot på få år. Store konkurrencedygtige arter som lådden dueurt,
alm. mjødurt, stor nælde og de
høje græsarter er gode til at udnytte ressourcer som lys og næringsstoffer optimalt. Disse såkaldte konkurrence-strateger (se
boks) vokser hurtigt, og de skygger de laverevoksende engplanter
væk.
Og nu kommer der ikke længere en le, en klipper eller en ko
og fjerner de højtvoksende planters løv, så der kunne komme lidt
luft til de mere forsagte arter nede
på jorden, der ikke formår at
vokse højt. Disse mere nøjsomme
arter (nøjsomheds-strategerne, se
boksen) kan ikke klare sig i konkurrencen om lyset, og de bliver
færre og færre, mens konkurrence-strategerne breder sig og dominerer. Efter få års driftsophør kan
artsantallet gå fra måske 30 arter
pr. m2 til 4-5 arter. Og så er det
blomstrende artsrige tæppe af
engflora desværre væk.
Kan man genoprette engfloraen?
Som man kan læse andre steder i
dette temanummer er der gode
muligheder for at genskabe de optimale levevilkår for engfloraen
ved at genoptage høslæt og græsning. Derved skabes der lysåbne
forhold, konkurrencestrategerne
holdes nede, og områderne holdes kontinuert lysåbne ved tilbagevendende høslæt.

FAKTABOKS OM: Engplanternes overlevelsesstrategier
I et plantesamfund er der tre vigtige økologiske mekanismer, som bestemmer sammensætningen af vegetationen:
• Ressourcernes tilgængelighed, konkurrence og forstyrrelse.
Disse mekanismer sætter scenen for en plantes tilpasninger – både som frø, kimplante og voksen plante.
Ressourcernes tilgængelighed kan omfatte næringsstoffer, vand og lys. De fungerer som en ydre begrænsning, der bestemmer artssammensætningen og produktivitetet på en eng.
Konkurrence – handler om, at en planteart tilegner sig
mest muligt af en begrænset ressource, f.eks. lys eller
næringsstoffer. Konkurrence kan foregå mellem forskellige arter eller mellem individer af samme art.
Forstyrrelser betyder, at planternes biomasse bliver
mindre – f.eks. ved slæt og græsning, der fjerner plantens fotosyntetiserende løv helt eller delvist.
Nogle arter er konkurrencestærke og forringer derved andre arters levemuligheder, Andre arter er gode
til at udnytte knappe ressourceer, f.eks. mangel på
vand og næringsstoffer. Og andre arter er tilpasset
mere forstyrrede miljøer, hvor der er intensiv græsning eller høslæt. Hver enkelt planteart på engen er i
kraft af sit tilpasningsmønster mere eller mindre en
konkurrence-strateg, en nøjsomheds-strateg eller en
forstyrrelses-strateg.
Konkurrence-strateger
Arterne i denne gruppe har en høj vækstrate. Planterne er gode til at udnytte de tilgængelige næringsstoffer i jorden, særligt kvælstof. Planterne skyder hurtigt i vejret om foråret, og derved får de hurtigt mest
lys, og de skygger de lavtvoksende arter ud. Konkurrence-strateger har ofte lange udløbere og kan derved
brede sig ud over et stort område. De har desuden
ofte et kraftigt rodnet og konkurrerer derfor også under jorden.
Konkurrence-strateger findes i naturtyper, som er
stabile og hvor der er rigeligt med ressourcer. De kan
være indikatorer på, at der gødskes på engen.
Typiske konkurrencestrateger på en eng er stor
nælde, grå-pil, lådden dueurt, ask, alm. kvik, tagrør og
høj sødgræs.
Nøjsomheds-strateger
Nøjsomheds-strateger er arter, der kan vokse i næringsfattige miljøer og som er gode til at holde på de få
næringsstoffer, der er til rådighed, f.eks. ved at
oplagre dem i rodknolde eller løg.
Bladene hos disse planter lever ofte længe og er beskyttet mod at blive ædt ved f.eks. at indeholde gift-

ige eller bitre stoffer eller have torne og hår.
Enge, der ikke gødskes kraftigt, kan indeholde
en del nøjsomheds-strateger.
Nøjsomheds-strateger har ofte en lav vækstrate og
ringe konkurrenceevne. Gødskes en eng på næringsfattig jordbund, vil nøjsomheds-strateger snarere oplagre
næringsstofferne end øge væksten. De bliver derfor
nemt “rendt over ende” af konkurrencestrategerne.
Eksempler på nøjsomheds-strateger på engen er
djævelsbid, hirse-star, blågrøn star, smalbladet kæruld,
hjertegræs, plettet gøgeurt, mygblomst, trævlekrone
og vinget perikon.
Forstyrrelses-strateger
Forstyrrelses-strategere er bedre til at klare forstyrrelser end de andre to typer strateger. De findes i ressourcerige og relativt ustabile miljøer. De har en høj vækstrate og livscyklus er ofte kort, mange er enårige.
Arterne sætter mange blomster, bliver ofte selvbestøvet og deres frø modnes og spredes hurtigt. Forstyrrelses-strateger er ofte lavtvoksende planter.
Typiske forstyrrelses-strateger på en eng er alm. fuglegræs, kær-guldkarse, tudse-siv, blød hejre, bidende
pileurt og sump-fladstjerne.
Mellemformer
Udover de arter, som er udprægede konkurrence-, nøjsomheds- eller forstyrrelses-strateger er der nogle
plantearter, der kombinerer flere af strategierne.
Blandt størsteparten af engplanter på enge med moderat drift og hvor der ikke gødskes er “mellemformen”
den mest udbredte. Det skyldes, at konkurrencen mellem arterne på sådan en eng dæmpes af, at såvel ressourcer som forstyrrelser er moderate. Det giver plads
til mange arter pr. kvadratmeter.

Konkurrence

Tagrør

Mellemformer:
Kær-Tidsel
Gul Fladbælg
Bidende Ranunkel
Alm. Syre
Eng-Svingel
Alm. Kamgræs
Alm. Sumpstrå
Hirse-Star

Nøjsomhed

Alm. Fuglegræs

Forstyrrelse
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Engen er nu gyldengul
af tunge kabbelejer,
søndenvinden byder op,
og dueurten nejer.
Jeppe Aakjær: ”Nu er dagen fuld af sang” (v. 2)
Men hvordan kommer engfloraen tilbage, hvis det nu er længe
siden, at driften ophørte på området? Risikerer vi ikke bare, at der
kun er “de kedelige” konkurrencestrateger, der får fordelene af den
genoptagne drift, og artsrigdommen for altid er tabt?
Både ja og nej.
En væsentlig forudsætning for,
at en genskabelse af en artsrig engflora kan lade sig gøre, er, at der
stadig er spredningskilder tilbage i
nærheden af den eng, man gerne
vil genoprette. Spredningskilderne
er enten fra levende planter, der
findes i nærheden af den eng,
man vil genoprette, og som formår at sprede sig til stedet. Eller
også findes arterne i frøbanken.
Frøbanken er en samlebetegnelse
for den mængde af spiredygtige
frø, som hver sæson oplagres i
jordbundens øverste lag.
Engplanter er desværre ofte
plantearter, der ikke evner at gemme sig i frøbanken – frøene har

simpelthen for kort levetid til, at
de kan spire frem igen, hvis der
går ret mange år, før driften
genoptages.
Når man ser på spredningskilder fra andre bestande af engplanter, sker den mest sucessfulde genopretning af engflora selvfølgelig,
hvis der lige i nærheden findes
artsrige enge med karakteristiske
arter, og hvor spredningen foregår nemt, f.eks. ved at græssende
dyr bevæger sig fra den ene eng
til den anden. Nogle arter spreder
sig med vinden, så her er afstanden til eksisterende enge også
vigtig.
Det er dog vist i en dansk undersøgelse (18), at genopretningen
af enge langs vandløb, der bliver
genslynget ikke altid resulterer i
den engflora, som var der engang.
Der var simpelthen for langt til
nærmeste spredningskilde til, at
der kunne ankomme de rigtige
engplanter – og den næringsrige
jord, der var efterladt efter entre-

prenørarbejdet med at genslynge
åen betød, at konkurrencestrateger hurtigt vandt terræn og
dækkede de nye våde enge.
Der er håb for, at man med høslæt på de våde enge under Vandmiljøplan II kan genskabe en nogenlunde artsrig eng. Men det
kræver, at engplanterne har et
sted at indvandre fra.
Tilpasninger til et liv på engen
Engens planter har en række tilpasninger, der gør, at de kan klare
sig under de levevilkår, som en
eng byder dem.
Fælles for karplanter på enge
er, at arterne kan tåle fugtighed,
og at de som regel er ret lavtvoksende og lyselskende. En stor del
af arterne er desuden flerårige –
analyserer man floraen på en
eng, er mere end 90 % af arterne
flerårige, mens de resterende er
en- og toårige arter.
Engplanterne har desuden tilpasninger, som gør dem egnede
til at overleve og vokse i et miljø,
der ind imellem forstyrres af drift
som høslæt eller græssende dyr.
Tilpasninger viser sig f.eks. i form
af plantens vækst, dens indholdsstoffer, bestøvning og frøspredning
Som eksempel kan nævnes, at
nogle engplanter kun kan spire,

Ud fra en række svenske og danske undersøgelser har man påvist, at nogle engplanter overvejende findes på henholdsvis græssede enge og høslætsenge. De kan således tjene som drifts-indikatorer. Efter Larsen & Vikstrøm, 1995.
Slætindikatorer

Græsningsindikatorer

Græsagtige urter
Fladstrået Siv, Glanskapslet Siv, Butblomstret Siv, LyseSiv, Knop-Siv, Hare-Star, Spidskapslet Star, Blågrøn
Star, Alm. Star, Stiv Star, Hirse-Star, Tue-Kogleaks, Rød
Svingel, Kryb-Hvene, Knæbøjet Rævehale, Manna-Sødgræs, Mose-Bunke, Alm. Kamgræs, Kær-Padderok
Bredbladede urter
Bredbladede urter
Tigger-Ranunkel, Bidende Ranunkel, Knude-Firling,
Gul Frøstjerne, Engblomme, Trævlekrone, Rødkløver, Gul
Græsbladet Fladstjerne, Melet Kodriver, Høst-Borst,
Fladbælg, Kær-Fladbælg, Vild Hør, Leverurt, Eng-TroldTusindfryd, Glat Vejbred, Hvid-Kløver, Sump-Snerre,
urt, Vibefedt, Kær-Tidsel, Kål-Tidsel, Kær-Høgeskæg,
Eng-Mælkebøtte, Gåse-Potentil, Alm. Brunelle, AngeKødfarvet Gøgeurt, Maj-Gøgeurt
lik, Kær-Tidsel, Vibefedt, Tormentil, Djævelsbid
Græsagtige urter
Butblomstret Siv, Kær-Trehage, Loppe-Star, Tvebo Star.
Alm. Star, Skede-Star, Gul Star, Bredbladet Kæruld, Blåtop, Hjertegræs, Katteskæg, Eng-Rottehale, Dynd-Padderok, Kær-Trehage.
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Eng-Karse ved Pøleå. Foto: Jørn Skeldahl.

hvis jordbunden bliver forstyrret
af græssende dyr eller slåmaskiner. Det er bl.a. frø fra Tormentil,
Leverurt, Eng-Troldurt og forskellige arter af star, siv samt den
sjældne orkidé Mygblomst.
Planternes vækstformer
Engplanter er tilpasset til, at der
ind imellem sker en afløvning.
Det er afgørende for planten, at
driften ikke forhindrer muligheden for at overleve til næste år.
Planten skal kunne danne blomster og producere frø eller danne
udløbere. Hvis dette ikke kan lade
sig gøre, vil planten jo helt forsvinde fra engen.
De fleste arter på engene har de
overvintrende knopper placeret i
jordoverfladen - de er såkaldte
jordskorpeplanter. Herved har
planten mulighed for at vokse
frem til næste år. Mange orkidéer,
f.eks. Kødfarvet Gøgeurt, MajGøgeurt og Mygblomst, har rodknold, og kan derfor ligesom jordskorpeplanterne skyde frem igen
næste år, selvom de overjordiske
dele af planten er skåret/slået eller bidt væk.
En anden måde at undgå for
kraftig afløvning er at være rosetdannende. Det gælder f.eks. arter
som Djævelsbid, Mælkebøtte,
Alm. Brunelle og Engkarse. Også

arter med udløbere, som f.eks.
Lav Ranunkel og Kryb-Hvene,
har konkurrencefordel ved engdrift, da de effektivt kan sprede sig
ved krybende vækst.
I forhold til græssende dyr er
indholdet af forskellige giftige
stoffer et væsentligt forsvar mod
at blive fuldstændigt afløvet. Arter
af ranunkler og Eng-Kabbeleje,
der i frisk tilstand er giftig for
heste (saften fra stilken kan forårsage betændelse og vabler på hud
og slimhinder), er ikke et problem, når de er tørre. Når planterne indgår i tørret tilstand i hø,
bliver giften inaktiveret og er ikke
længere farlig for husdyrene.
Planternes bestøvning og
frøspredning
Lysåbne naturtyper som enge indeholder mange vindbestøvede
arter som f.eks. græsser, halvgræsser og siv. Desuden bestøves
mange af de bredbladede urter af
insekter, som er særligt tilknyttet
til enge og moser som f.eks. sommerfugle, bier, svirrefluer og bladbiller.
Nogle planter spredes ved, at dyrene spiser deres frugter og frø.
Engviol og græsarten Tandbælg
efterstræbes f.eks. af myrer, som
gerne vil have fat i frøenes olieholdige vedhæng. Frø og frugter

kan også spredes ved at hænge
fast i pelsen på vilde dyr eller
græssende husdyr. Eng-Nellikerod
og Brøndsel f.eks. har krogformede dannelser eller små torne
på frugterne Andre arter spredes
med vinden. Orkidéerne har således meget små frø, der let vindspredes over store afstande.
En art som Eng-Kabbeleje
spredes via vand. Frøkapslerne
åbner sig kun i fugtigt vejr, og så
kan regnen føre frøene til et nærliggende vandløb. Frøene indeholder et svampet væv, der gør
det muligt for dem at flyde. Også
de luftfyldte frugthylstre hos star
kan flyde.
Findes der særlige høslætplanter?
Når man sammenligner floraen
på en høslået og en græsset eng er
der ikke altid helt samme udvalg
af arter, man finder. Man kan
overveje, om der ligefrem findes
indikatorer på, at en eng høslåes
og ikke græsses.
I en større svensk undersøgelse
(19) har man set på, hvilke plantearter, der i et historisk perspektiv
har haft deres største bestande,
hvor der enten er den gammeldags engdrift (slæt med efterfølgende græsning) eller bare græsning (se tabellen). Arter, der
betegnes som slættilpassede, fremmes dog ikke kun af høslæt, men
også af græsning, når blot græsningen foregår et par uger efter
det normale tidspuntk for høslæt,
dvs. i august. ”Høslæts-arterne”
kan derimod skades af for tidlig
græsning.
De græsningstilpassede
plantearter anses for at være mere
hårdføre, da de fremmes af vedvarende fjernelse af biomasse
gennem det meste af vækstsæsonen.
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Dansen på engen
Af Niels ”Åmand” Johansson

Det var en dejlig midsommerdag.
På borgens tårn stod den underskønne skjoldmø Estrid. Hendes
lange, gyldne hår bølgede i vinden som den dejligste kornmark,
mens hun kiggede ud over Bastrup Sø. Fra borgen havde hun
milevidt udsyn over det prægtige
landskab med agre, enge og lunde. På den anden side af søen så
hun bønderne slå hø med deres
leer.
Ja, mange drømme kan fange
én når man står her ved søen og
lukker sine øjne et øjeblik. Der er
ingen ægte skjoldmøer til længere,
og borgen henligger i dag blot
som ruin. Men kommer man en
dag forbi Bastruptårnet og går
derop for at nyde udsigten, behø-

ver man ikke knibe sig i armen.
Det er skam virkeligt nok, hvis der
på den anden side af søen går en
flok ”bønder” og slår hø med
deres leer.
Tørre, stive tagrør har gennem
årene måttet bukke under for høstfolkets flid og håndbyggede leer.
Frem af den kalkrige jord vælder
nu en lav og artsrig flora, til glæde
for høstfolk og til fryd for sværmeriske sommerfugle. Med veltrænet
omhu skæres høet i lange, snorlige
baner. De op til 2 meter brede, såkaldte skår er nu ryddet af leerne
og henligger indbydende for både
urt og sol. I lange ”rumper” mellem skårene ligger høet til tørring
og affrøning. Man behøver blot at
kaste blikket ned for at skue

Sump-Hullæbe, Leverurt, Bredbladet Kæruld m.m.fl. At Vorherre
skabte livet i mangfoldighed, bærer stedet her det tydeligste vidnesbyrd om.
Siden en smed lærte at banke et
leblad ud, og en kvik bonde satte
et forlængerskaft på, er leen stort
set forblevet uforandret. Sammen
med dette redskab har sultne muler haft en overordentlig stor indflydelse på vegetationen i det åbne
land. Disse påvirkninger, der stod
på fra omkring Arilds tid, er på få
generationer ændret markant.
Desværre findes der ingen arealer
under moderne og intensiv drift,
der har kunnet bevare denne
Guds artsrigdom. Vegetationen
på høsletsenge er og bliver skabt
under god gammeldags drift. Set
med økonomiske øjne er slåning
med le det rene idioti, men set
med økologiske øjne er leslåning

Her er det nærmest en quickstep, som Niels danser på engen, da billedet stammer fra holdslåning på tid.
Foto: Ole Andersen.
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på mange arealer den rene guldgrube.
Så vidt jeg erindrer var der en
eller anden miljøminister, der ønskede sig ”mere miljø for pengene” . Vedkommende burde i
denne henseende bryde ud i jubelsang, thi høstfolket, der slår dette
areal ved bredden af Bastrup Sø,
foruden Krogenlund, Brandbjerg,
Nydam m.fl, gør det ganske frivilligt.
Hvem er da disse natur-voluntører? Hvad drager dem dog til
enge?
Tja, svaret er ikke enkelt og
ville afkræve akademisk indsigt i
antropologi. Én indgangsvinkel er
af ren botanisk karakter. En anden er kulturhistorisk. En tredje
filosofisk. En fjerde ”hyggologisk”.
En femte håndværksmæssig. En
sjette social osv.
Selv mener jeg, at være påvirket
af de fleste af indgangsvinklerne.
At gå på en eng og høre en laugsbroder/søster’s-” neeij, iihh”, eller ”ååhh”, når der er dukket en
ny/genfunden art op, det kan
ikke undgå at rykke i nakkehårene. Det er ikke bare fedt – det
er Vibefedt! At høre om kanalgravning til engvanding, at høre
om egnstypiske metoder til montering af håndtag på le-drag, kan
lade drømmene drage tilbage til
svundne tider. At høre sang om
sol over enge, kan give gåsehud.
At have harret en le så den hvisker i høet, kan give faglig henrykkelse.
For år tilbage var jeg, i forbindelse med et kursus på Skovskolen,
på besøg hos den svenske le-guru
Kjell Gustafsson, som nævnte begrebet ”at danse på engen”.
Umiddelbart forstod jeg det ikke
helt, skønt jeg mente mig nogenlunde ferm som le-fører. Jeg er blevet bedre – langt bedre – siden
da. Samtidig ved jeg også, at jeg
kan blive langt bedre endnu. Og
som livet går i enge har jeg lige-

Dans læres som bekendt bedst fra barnsben. Foto: Ole Andersen.

ledes lært, at man starter som ung
og kåd i en jitterbug – med store
vilde bevægelser – for så at ende,
som gammel og erfaren, i en kælen kinddans med sin gammelkendte le. Ja, det er som at skue
en andægtig vals, når en flok levrag danser gennem engen, til
stille musik af leernes skår i det
sommerfriske hø. Efter ballet er
der mad, og måske lidt godtøl til.
Dans på engen kan så absolut
anbefales. Landskabet får ligesom
sin egen sjæl og giver en slags meditativ følelse af nærvær med stedet. Det giver derudover følelsen
af ægthed. Ikke noget med moderne maskiner for at gøre det billigt og hurtigt.
Man lægger jo ikke eternittag
på Kronborg slot, fordi det er billigt og hurtigt – vel! På Statens
Museum for Kunst hænger der
andet end reproduktioner! Og
her er der tale om lutter døde
ting.
På en eng er der liv, ægte liv,
men sårbart liv. Der er kun én vej
– man gør som man bør! Man
gør, som man gjorde. Man bevarer, hvad man skabte.
Og mens man så tager sin
svingom med leen, med sjælero

og god samvittighed, så lader
man uvilkårligt sine tanker svæve
tilbage til hedengangne generationer, i hvis fodspor man nu danser.
Og næste gang jeg så høster ved
Bastrup sø, ja, der vil jeg for et
øjeblik standse op og lukke øjnene. I mine drømme vil jeg se min
kære skjoldmø Estrid stå derovre i
sit tårn, og vi kan vinke til hinanden, til samme lærkesang og samme duft af nyslået hø.
Forfatterens adresse:
Leerbjergåsen 5, 3230 Græsted,
nielsaamand@privat.dk

Det er Vibefedt!
Foto: Martin Vestergaard.
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Naturgenoprettede høenge i Danmark
Af Henrik Jørgensen

Der er i de senere år gjort en række forsøg på at
genoprette høenge rundt om i landet. Det drejer
sig mest om små lokaliteter, men der står i alle tilfælde entusiaster med gåpåmod og kærlighed til
engnaturen og det traditionelle arbejde bag.
Og der er næsten altid enten bevaret en meget værdifuld vegetation,
som ellers ville være gået fortsat
tilbage og på sigt tabt, eller der er
opnået fine resultater fra noget
nær et nulpunkt.
Danmarkskortet på side 18 viser placeringen af naturarealer,
som vides drevet med korrekt høslæt i 2003/2004. Tabellen på
side 19 - 23 giver en amtsvis oversigt over engene med kortfattede
oplysninger. De fleste er genoprettede høenge, men en del (nr. 27,
30, 37, 38, 39, 40 og 41) har helt
eller næsten helt ubrudt kontinuitet som høeng ”i mands minde”.
Til belysning af det store naturmæssige potentiale ved høslæt omtales et par eksempler lidt nærmere senere i denne artikel.
Andetsteds i temanummeret er
der desuden mere grundig omtale
af yderligere et eksempel (Nydam, side 24). Endelig kan der
henvises til to artikler i tidligere
numre af Urt om genoprettede
høenge (3, 9).

Hvilke enge er med i oversigten?
Enge, som opfylder kravene i pkt.
1 til 4 på side 5, er taget med, og
det er således principielt kun kravet om kontinuitet, der ikke skal
være opfyldt. Enkelte lokaliteter
vides dog at have været gødsket
og eventuelt også omlagt, men det
er i så fald sket for mindst 50 år
siden.
Arealgrænsen er sat helt nede
ved 0.1 ha (1000 m²), hvilket svarer til en pæn parcelhusgrund. Høslætpleje af gravhøje og af voksesteder for sjældne arter på helt
små lokaliteter falder således
udenfor.
Langt de fleste lokaliteter vides,
eller kan med god grund formo-

Forfatteren gumler Skorsonér på Stavad Enge (lok. 27). Denne af svenskerne højt værdsatte engtype (“äkta
svinrotäng”) er yderst sjælden i Danmark. Foto: Henrik Granat.
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des, at have været høeng i gamle
dage, men en enkelt er dog etableret i et område, hvor der blev gravet ler til omkring år 1900 (nr. 10)
og én ligger i et inddiget område
(nr. 24).
Efter ophør af høslæt har der
på mange af engene været en periode med græsning, som kan være
fortsat indtil de seneste år. På en
enkelt eng (nr. 3) var høslættet et
midlertidigt supplement til en for
svag afgræsning, hvilket i øvrigt
hjalp fortræffeligt på dyrenes lyst
til at græsse i området.
Der findes også eksempler på
høslæt på tidligere agerjord, som
nu ikke længere omlægges og gødskes mm. De er ikke medtaget her,
men en sådan indsats er naturligvis al ære værd. Det kan endda
dreje sig om ret store arealer, f.eks.
næsten 100 ha på Avnø, som efter
10 år så småt er begyndt at få en
overdrevslignende karakter.
Hvordan er høengene fundet?
Det vigtigste kriterie for optagelse

på listen er dog naturligvis, at lokaliteten er kendt. Telefoniske forespørgsler til amterne og en
række enkeltpersoner har, sammen med forfatterens kendskab til
Skov- og Naturstyrelsens arealer,
givet oplysninger om 34 enge. En
artikel med efterlysning af høenge er desuden blevet bragt i
Dansk Landbrug, hvilket gav oplysninger om yderligere 8 enge.
Det vurderes, at praktisk taget
alle høenge på offentligt ejede arealer er med, men at der nok kan
findes en del flere i privat eje.
Hvem plejer høengene og
hvordan?
Af de i alt fundne 42 høslætenge
blev de 12, typisk blandt de mindste på tilsammen ca. 6 ha, plejet
af frivillige ved leslåning med
håndrivning og udbæring af høet.
På 4 af disse blev høet tørret på
hæs. Det vil sige enten på trebenede ryttere af granrafter eller på
ståltrådsliner udspændt mellem
nedrammede pæle. På resten blev
høet deponeret udenfor engen på
steder, hvor det var til mindst mulig skade.
10 enge på tilsammen ca. 8 ha
blev plejet i offentligt regi (kommune, amt eller statsskovdistrikt)
med andre terrænvenlige metoder
end le. Det vil sige kratrydder
med græsklinge, lette to- eller firehjulede maskiner eller endda
hestetrukket fingerklipper. Undertiden lykkes det at få høet tørt og
foræret det væk, men oftest bliver
det kasseret.
Andre 11 enge i offentligt eje
(Skov- og Naturstyrelsen, Fugleværnsfonden og en grundejerforening) på i alt ca. 310 ha blev plejet på mere konventionel, landbrugsmæssig vis. Det vil typisk
sige med almindelig landbrugstraktor, skivehøster, høvender og
ballepresser. Metoden er ikke så
skånsom mod jordbunden, dog
drejer det sig oftest om engbund,

Trævlekrone, ranunkel og forglemmigej på Danmarks sidste store vandingseng
ved Fole-Harreby øst for Ribe. Foto: Henrik Jørgensen

der er ret fast om sommeren. Det
er desuden positivt, at høet som
regel bliver til færdigt produkt og
brugt som husdyrfoder.
Endelig er 9 høenge på i alt
godt 170 ha i drift som del af privat landbrugsejendom. Det er næsten udelukkende her, vi finder høenge med fuld historisk kontinuitet i driften. Det er også her, vi finder nogle af de både natur- og
kulturhistorisk set mest værdifulde
høenge. Nævnes kan den bedste,
store ferske eng (nr. 27) og den
sidste, store vandingseng (nr. 40).
Høslætsmetoden er i alle tilfælde
konventionel slåning med traktor
som ovenfor og høet bliver naturligvis til mælk og kød. Man må
blot bede til, at det fortsat vil
kunne hænge økonomisk sammen
for de pågældende landmænd at
fortsætte denne drift.
Man tør måske formode, at de
fleste vil blive positivt overrasket
over, at der trods alt kan findes
godt 40 eksempler på naturenge
med høslæt. Det drejer sig om et
samlet areal på omkring 500 hektar, hvoraf de 350 hektar er samlet på tre store strandengslokali-

teter: Nyord Enge, Tipperne og
Hansodde på Fanø (nr. 22, 35 og
38). Til de store høenge hører
også Stavad enge ved Store Vildmose med sine 91 ha (nr. 27).
Gennemsnitsstørrelsen af de
øvrige er kun på 1.6 ha. Til gengæld drejer det sig i adskillige tilfælde om virkelige botaniske perler med sjældne og meget sjældne
arter og overordentlig værdifulde
vegetationstyper. Og forøvrigt
også om en række af vore fineste
lokaliteter for dagsommerfugle.
Eksempler på høenge
Nedenfor gives lidt nærmere omtale af tre eksempler på genoprettede høenge. Ud over at give et indtryk af, hvad der kan bevares og
opnås ved høslæt, er de også ment
som en velfortjent hyldest til nogle
af de ældste pionerer i faget.
Landstinget i Thy
Landstinget er en 1.4 ha stor eng
i Østerild Plantage på Thy Statsskovdistrikt. Den har relativt fast
bund med en blanding af eng- og
hedemosepræg.
Her genoptog skovfoged Jess
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Landstinget i Østerild Plantage tidligt i maj. Det ses hvordan høslættet holder Lyse-Siv i skak. Foto: Henrik Jørgensen.

Vestergaard i 1987 høslæt på det
da i årtier opgivne, artsfattige og
lysesivdominerede areal. Metoden var traktor med skivehøster,
høvender og ballepresser. Ved tørvejr gik det ret godt, i våde år var
det besværligt og høet skulle vendes mange gange før det blev tørt.
Undertiden kunne høet foræres
væk, ellers måtte det ind mellem
træerne.
Resultaterne kom kun langsomt, og forsøg med sent slet gav
tilbagegang for de få plettede gøgeurter. Man vendte tilbage til at
slå i juli, hvilket er det traditionelle og korrekte, hvad f.eks. Worsøe og Løjtnant har påpeget (3). I
dag er resultatet overbevisende
med over 5.000 blomstrende Plettet Gøgeurt, over 1.000 Almindelig Månerude og store bestande
af Festgræs og Trenervet Snerre.
Floraen er ikke detaljeret under16

søgt, men allerede i maj 2003
kunne der findes over 50 typiske
eng- og hedemosearter. Den nærliggende eng Folketinget reagerer
langsommere, men er nu også på
vej.
Et godt eksempel på nordjysk
stædighed, og at der endnu findes
folk som ved, hvad der skal til!
Børstingerød Mose
En af de høengspionerer, som har
været aktiv i længst tid, hedder
Kurt Borella, og han er skovtekniker i Allerød Kommune. Her
har han i 20 år sammen med et
par håndgangne mænd lavet rigtigt høslæt på flere små engstykker, som ejes af kommunen. Den
fineste af høengene ligger som en
del af den fredede Børstingerød
Mose ved sydenden af Brødeskov
i Nordsjælland. Størstedelen af
mosen har været tørvegravet og er
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i dag vokset til med birk, el og pil.
Et lille parti er dog uforstyrret
af tørvegravning og dyrkning,
men var stærkt tilgroet med høje
urter. Ca. 0.7 ha heraf, som rummer ekstremrigkær (kalkkær), har
været slået hvert år siden 1985 i
juli eller august. Det foregår med
le i de fineste dele og med håndbugseret fingerklipper eller ditto
skiveslåmaskine på resten. Alt
høet rives sammen med håndkraft
og køres bort med bil og trailer. I
enkelte år har det været muligt at
forære høet til hestefolk.
Engen er en af de ældste og
samtidig mest nænsomt og konsekvent plejede af de genoprettede høenge. Den rummer nu en
usædvanlig smuk, lavtvoksende og
artsrig vegetation med flere sjældne og lokalt sjældne arter. Nævnes
kan især Seline, Gul Star, LoppeStar, Maj- og Kødfarvet Gøgeurt.

Børstingerød Mose rummer foruden en rig urteflora et intimt landskab med
både stævnede og stynede træer og buske, små lunde og buskadser.
Foto: Henrik Jørgensen.

Desuden både Hulkravet og Fladkravet Kodriver, Hjertegræs og
Djævelsbid. Særlig bemærkelsesværdigt er hele 21 arter af star.
Engen har spredte træer og buske, hvoraf et antal ask nu er blevet stynet og fremover vil blive løvhøstet på traditionel vis, så
området får karakter af løveng.
Ikke mindst når man tænker
på, at nogle af de nu fineste partier før var domineret af Stor
Nælde, Hindbær og sågalt Skvalderkål, har vi her et enestående
bevis på gavnligheden af høslæt.
En virkelig perle som man må
bede til, at Allerød Kommune vil
opretholde den fine pleje af.
Bastrupkæret
I vestenden af Bastrup Sø i den
øvre del af Mølleådalen nord for
København ligger et lille ekstremrigkær på knap 0.2 ha. Lokaliteten er kendt mindst fra 1907 som
voksested for mange karakteristiske og sjældne arter, bl.a. Bredbladet Kæruld, Sump-Hullæbe, Leverurt, Loppe-Star og Vibefedt.
Kreaturgræsning var ophørt før

1980 og kæret var under tilgroning med Pil, Birk og KæmpeBjørneklo, da Sten Moeslund og
Søren Grøntved Christiansen fra
det daværende Hovedstadsråd undersøgte stedet i 1983. De fandt i
alt 68 arter, heraf de fleste sjæld-

ne fra 1907. Kæret stod altså endnu til at redde, og de herrer smøgede ærmerne op, klippede buske
og svang deres leer i 1984-87.
Ejeren supplerede senere ved at
rydde Birk og få foranstaltet
hestegræsning.
Vegetationen havde reageret
fint på rydning og slåning, ikke
mindst Sump-Hullæbe, som begyndte at optræde tusindtalligt,
men hestegræsningen resulterede
desværre i ny tilbagegang, på
grund af perioder med overgræsning og optrædning af den meget
bløde bund.
Fra 1999 vendte man tilbage til
høslæt, igen med Sten og Søren
som ankermænd, men nu forstærket med en god håndfuld hjælpere (se nærmere side 12). Der
slås i starten af august, og høet
får lov at ligge en uges tid på engen før det håndrives og trækkes
ud på pressenning. Hvert år tages
lidt mere af pilekrattet og rørskoven mod søen med, og der er nu
efter seks års høslæt opstået en
meget smuk, lav og artstæt vegetation.

Bastrupkæret sidst i maj 2005 med Bastrup Sø i baggrunden. De små lyse
pletter er Tvebo Baldrian i mængde. Foto: Henrik Jørgensen.
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Nummer og
lokalitetsnavn

Naturtype,
slået areal i
hektar

Driftshistorie

Metode til
høslæt

Flora

Bemærkninger

Yderligere
oplysninger,
ejerforhold

Københavns Amt
1. Brobæk
Mose ved
Gentofte Sø

Ekstremrigkær, 0.2 ha
med høslæt,
ønskes udvidet

Heste- og fåregræsset til
1932, undertiden rørhøst til
1976, høslæt
fra 1981
2. Vasby Mose EkstremrigSkiftende god
ved Sengeløse kær med tørve- og dårlig græsgrave, ca. 0.3 ning og lidt
ha med høslåning, frivilslæt
ligt høslæt fra
2003

Le og fingerklipper, håndrivning og udbæring af hø
juli/ august.

Artsrig med
bl.a. 3 arter
gøgeurter,
Tvebo Baldrian
og Vinget
Perikon
Leslåning med Landets nu
håndrivning
eneste vokseog udbæring
sted for Rustaf hø
Skæne, stor bestand af Melet
Kodriver

Tagrør er trods Gentofte Komover 20 års hø- mune, URT
slæt stadig me- 1991:3
get fremtrædende
Fredet med
plejebestemmelser, pleje
endnu ikke
fastlagt

Københavns
Amt, Privatejet, ikke adgang, URT
1983: 1

Leslåning,
håndrivning
og udbæring
af hø primo
august som
supplement til
for svag græsning i det våde
kær
Leslåning,
håndrivning
og udbæring
af hø primo
august

Rust-Skæne
uddød i perioden uden
græsning

Københavns
Statsskovdistrikt, Frederiksborg Amt

Frederiksborg Amt
3. Krogenlund
Mose/Småsøerne mellem
Buresø og Bastrup Sø

Del af større,
græsset ekstremrigkær,
ca. 0.3 ha slået, ønskes udvidet

4. Kær ved
Bastrup Sø

EkstremrigGræsning opkær, ca. 0.2 ha hørt før 1980,
leslåning i
1984-87,
uheldig hestegræsning erstattet af høslæt fra 1999
Natureng i
Driftsophør
overgangsrig- omkring 2.
kær og lysVerdenskrig,
åbent, slået
høslæt genopskovbryn, 0.8 taget i 1996
ha

5. Nydam i
Strøgårdsvang, Gribskov

6. Sortemose i
Strøgårdsvang, Gribskov
7. Enge ved
Pøleå i Gribskov

Græsning ophørt 1966, genoptaget fra
1975, pil ryddet før første
høslæt i 2003

Leslåning,
håndrivning
og tørring af
hø på hæs.
Desuden forårsklargøring
og efterslæt
Overgangsrig- Driftsophør
Mest traktor
kær omlagt til omkring 1960, med skivehøkultureng ca. høslæt genop- ster, hørive og
1920, 1.0 ha
taget i 1996
ballepresser
Overgangsrigkær omlagt til
kultureng ca.
1920, 1.3 ha

Driftsophør
omkring. 1960,
høslæt genoptaget i 1996

8. Eng i Orned Overgangsrig- Driftsophør i
Plantage, Grib- kær med tørt, 1958, høslæt
skov
overdrevsaggenoptaget i
tigt hjørne,
1996
1.2 ha

Meget artsrig
med bl.a. Melet Kodriver,
Maj-Gøgeurt,
Sump-Hullæbe
og Bredbladet
Kæruld

Artsrigt med
Frivillig pleje
bl.a. Bredbla- organiseret af
det Kæruld og amtet
Sump-Hullæbe

Frederiksborg
Amt, Privatejet
– ikke adgang,
Se nærmere
side 12 og 17

Ca. 140 arter,
Plejes af frivilbl.a. Tvebo
ligt høslætBaldrian og
laug
Trævlekrone,
Liden Steffensurt i skovbryn

Frederiksborg
Statsskovdistrikt, se nærmere side 24

Ca. 80 alm.,
overvejende
naturengsarter

Frederiksborg
Statsskovdistrikt

Traktor med
Ret artsfattig,
skivehøster, hø- Vand-Brunrod
rive og ballelangs Pøleå
presser
Mange metoder forsøgt, nu
mest håndbugseret fingerklipper og udtrækning af
hø

Ca. 100 overvejende alm.
naturengsarter, enkelte
overdrevsarter

Noget uregelmæssig drift,
evt. uhøstede
dele slagleslås
sent på året
Noget uregelmæssig drift,
evt. uhøstede
dele slagleslås
sent på året
Varieret pleje
ved Skovskolen, undervisningsareal

Frederiksborg
Statsskovdistrikt

Frederiksborg
Statsskovdistrikt, Skovskolen
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Nummer og
lokalitetsnavn
9. Børstingerød Mose

10. Enge ved
Allerød Sø

11. Brandbjerg, Jægerspris Skydeterræn

Naturtype,
slået areal i
hektar
Ekstremrigkær med løvengskarakter,
0.7 ha

Driftshistorie

Metode til
høslæt

Græsning ophørt omkring
1960, høslæt
fra 1985

Leslåning og
håndbugseret
klipper, udkørsel af hø med
bil og trailer

Flora

Meget artsrigt, bl.a. Seline, Gul Star,
Loppe-Star, I
alt 21 arter af
star
Små enge eta- Ler- og tørve- Leslåning og
Mange arter,
bleret i natur- gravning ophåndbugseret bl.a. stor beligt tilgroet
hørt ca. 1900, klipper, udkør- stand af Djægraveområde, høslæt fra
sel af hø med velsbid
ca. 1 ha
1984
bil og trailer
Mager, sydGræsning læn- Leslåning,
Artsrigt med
vendt overge ophørt, hø- håndrivning
bl.a. Alm. Mådrevsbakke,
slæt fra 1999
og udbæring
nerude, Bak0,3 ha
af hø primo
ke-Nellike, Bakaugust
ke-Gøgelilje

Bemærkninger Yderligere
oplysninger,
ejerforhold
Se nærmere
Allerød Komomtale side 16 mune, Kurt
Borella

Flere helt små
enge, en af
dem med
løvengsdrift

Allerød Kommune, Kurt
Borella

Stærk forandring af vegetation under
trivialisering af
f.eks. Lupin

Militært skydeterræn, Jægersprislejren,
Frederiksborg
Amt

Drives for skoven af økologisk landmand, driften
har karakter af
frivillig plejeindsats
Ikke plejet i
2003 og 2004 ?

Odsherred
Statsskovdistrikt

Roskilde Amt
12. Ellesømose Natureng i
overgangs- og
ekstremrigkær, 1,5 ha

Tidligere slagleslået uden
afsamling, høslæt fra 1999

Traktor med
skivehøster,
høvender og
ballepresser

13. Skæftermose på Åshøje Overdrev

Oprindeligt
græsset, i en
årrække slåning uden afsamling, høslæt fra 1999

Høslæt med
hestetrukket
fingerklipper,
rivning og udkørsel af hø
fra 1999

Lavtvoksende
skoveng, 0.6
ha

14. Tegleng på Frodig skovÅshøj Overeng, 1.2 ha
drev

15. Kildemosen ved
Roskilde
16. Eng ved
Gundsømagle
Sø

Oprindeligt
græsset, i en
årrække slåning uden afsamling, høslæt fra 1999
Høslæt fra ca.
1990

Høslæt med
hestetrukket
fingerklipper,
rivning og udkørsel af hø
fra 1999
Del af tagrørLeslåning med
domineret
håndrivning
mose, ca. 0.1
og udbæring
ha
af hø
Rigkær, tidl.
Ikke kendt, ryd- Leslåning,
med pilekrat
det for pilehåndrivning
og højstaude- krat 2001-02,
og tørring af
vegetation 0.1 høslæt fra
hø på hæs
ha
2002

Godt 110 arter,
bl.a. Maj- og
Tyndakset Gøgeurt, Gul
Star, Engblomme og
Seline
Omkring 80
arter, bl.a.
Ræve-Star,
Skov-Gøgelilje,
Trenervet
Snerre og
Tvebo Baldrian
Omkring 80
arter, bl.a.
Ræve-Star og
Engblomme

Gl. Kjøgegaard, Roskilde
Amt

Ikke plejet i
2003 og 2004
?, meget Vild
Kørvel mfl. antyder tidligere
gødskning
Tagrør og hvid- Plejen udføres
tjørn med be- af frivillige
stand af Kødfarvet Gøgeurt
Hurtig retable- Frivillig pleje
ring af engaf lokale orniflora, bl.a. stor tologer
bestand af
Festgræs

Gl. Kjøgegaard, Roskilde
Amt

Flueblomst,
Blåtoppet Kohvede, FingerStar, PileAlant, Blå
Anemone

Plejes af Odsherred Statsskovdistrikt for
Københavns
Universitet

DN’s lokalkomité (ejet af
Roskilde Kommune)
DOF/Fugleværnsfonden v.
Søren F. Hansen

Vestsjællands Amt
17. Flueblomstlokalitet m.fl. i
Allindelille
Fredsskov

20

Tørre skovlys- Drevet med
ninger på højt- høslæt i
liggende kalk- længere tid
bund, i alt ca.
1 ha
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Håndbugseret
fingerklipper
som senere påsættes hørive,
høudkørsel
med bobcat

I alt 5 små
skovlysninger
plejes med årligt høslæt

Nummer og
lokalitetsnavn
18. Tranemosen ved Kalundborg

19. Eng ved
Ågerup, Røsnæs Strandpark

20. Langesø
Mose ved
Rørvig

Naturtype,
slået areal i
hektar
Natureng på
tørvebund, aldrig omlagt eller gødsket,
ca. 2 ha

Driftshistorie

Metode til
høslæt

Leslåning med
håndrivning,
tørring og stakning af hø

Flora

Bemærkninger Yderligere
oplysninger,
ejerforhold
Drevet med
Traktor med
Meget Toradet Oversvømmes Privat ejer,
høslæt i 25 år, skivehøster,
Star, ellers
af Tranemose- gammel slægtsinden da krea- høvender og
mest almindeli- grøften, ret
gård
turgræsset
miniballepres- ge enggræsnæringsrig
ser
ser, Tykakset
Star, Engkarse
Både høj lerGræsset indtil Traktor med
Meget Toradet Lave del noget Fællesareal for
jord og eng på 1963, herefter skivehøster, hø- Star i lave
saltvandspåvir- sommerhuse,
tørvebund, 3
årligt høslæt
vender og
dele, Kvan,
ket, høje del
drives af naboha
uden gødskballepresser
Sylt-Star.
med ret triviel landmand
ning el. sprøjtflora
ning
Mager eng
Sen slåning i
Traktor med
Mager naturOdsherred
med partier af oktober
skivehøster,
engsflora med
Statsskovdiekstremrigbortkørsel af
mange Plettet
strikt
kær, 0.7 ha
det afslåede
Gøgeurt

Storstrøms Amt
21. Eng ved
Ravnstrup Sø

Ekstremrigkær, 0.25 ha,
ønskes udvidet

Genoptaget
græsning fra
1997, høslæt
fra 2002

22. Nyord
Enge

Højere dele af
strandeng
med overgang til ferskeng, 100 ha

Lang kontinuitet i høslæt
med eftergræsning

23. Eng ved
Barup Sø

Overgangsrig- Græsning med
kær, ca. 1 ha
lang kontinuitet, høslæt fra
2001

24. Eng ved
Eng og strand- Tidligere græsHøkke Sø bag overdrev, 0.15 set, høslæt
det Sydlolland- ha
siden 1986
ske dige

Bl.a. Butblom- Plejen udføres
stret Siv, Blåaf frivillige orgrå Siv, Krognitologer
næb-Star,
Vinget Perikon
Traktor med
Typisk strandskivehøster, hø- engsflora,
vender og
Slangetunge
rundballepresser, eftergræsning
Traktor med
Artsrig med
skivehøster, hø- bl.a. Blågrå
vender og
Siv, Maj- og
rundballeKødfarvet
presser
Gøgeurt
Leslåning,
Omkring 100
Størstedelen
håndrivning
arter, bl.a. Sa- før dækket af
og udbæring
mel, SoløjeRynket Rose
af hø hhv. juni Alant og Hjor- og Tagrør
og ultimo au- terod
gust

DOF/ Fugleværnsfonden v.
Søren F. Hansen

Indbydelse til
leslåning gav
bl.a. fremmøde af 15-20
ældre landmænd!

Bornholms
Statsskovdistrikt

Fugleværnsfonden og
private lodsejere

DOF/ Fugleværnsfonden v.
Søren F. Hansen
Det Lollandske
Digelag, Sven
Thorsen

Bornholms Amt
25. Ølene

Del af stort
ekstremrigkær, ca. 2 ha
slået

Slået med kratrydder el maskinelt i ca. 10
år, leslåning i
2003

Stærkt domineret af Hvas
Avneknippe.
Desuden
Sump-Hullæbe
oma.

Slået Avneknippe ikke
fjernet, men
det tilstræbes
fra 2004 (er
meget egnet
som rygningsmateriale)

Fyns Amt
26. Bøllemosen ved Stenstrup

Eng på ca. 1
Høslæt i 4 år,
Slås helstrået
Angives at
ha, måske dyr- tidligere heste- med langsomt- være rigt på
ket for 100 år græsset
kørende slagle- engblomster
siden
klipper, vendes
og tørres på
rafter

Giver 170 små- Privatejet, hobballer, rigeligt bylandmand
til eget fårehold på 4 moderdyr, som er
meget glade
for høet
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Nummer og
lokalitetsnavn

Naturtype,
slået areal i
hektar

Driftshistorie

Metode til
høslæt

Flora

Bemærkninger Yderligere
oplysninger,
ejerforhold

Meget lang og
ubrudt kontinuitet som høeng, nok landets mest
værdifulde
høeng

Høslæt med
traktormetoder, slås efter
1. juli

Fredet uden
plejebestemmelser

Birkelse Gods,
NordJyllands
Amt, Beskrevet
af August
Mentz i 1912
(13)

Gammel høeng, græsning til 1960
holdt åben
ved slagleslåning, høslæt
fra 2000
Græsning ophørt i 1980
høslæt siden
starten af
1990’erne

Leslåning med
med håndrivning og udslæbning af hø

Meget stor bestand af Engblomme og
Skorsoner,
Læge-Kokleare og StrandTrehage som
”strandengsrelikter”
Kodriverarter,
godt potentiale med nærhed til frøkilder af Engblomme, MajGøgeurt
Mygblomst og
5 andre orkidéarter, Engblomme, Leverurt, Vibefedt

Mulighed for
eftergræsning

Privatejet, forfatteren

I de sidste to
år eftergræsning med
heste

Nordjyllands
Amt, Privatejet

Tidligere kraf- Privatejet
tig uddybning
af åen har ændret engen
meget
Se særlig
Thy Statsskovomtale side 15 distrikt

32. Folketinget Natureng i he- Høslæt genop- Traktor med
demose,
taget i 1987
skivehøster,
2 ha
hørive og ballepresser

Mose-Bunke,
Fløjlsgræs,
Alm. Star,
Katteskæg,
artsfattigt
Mindst 50 arter, store bestande af Plettet Gøgeurt,
Månerude,
Festgræs og
Trenervet
Snerre
Ligner ovenst.,
men noget
fattigere, Plettet Gøgeurt

33. Mølbæks
Ager

Stadig kun
trivialflora

Nordjyllands Amt
27. Stavad
Enge ved
Store Vildmose

Natureng på
hævet havbund i kanten
af Vildmosen,
har i en tidligere fase været strandeng, 91 ha
høslæt
28. Høeng ved Kalkrig fugtig
Kielstrup Sø
og tør eng på
hævet havbund, 0.2 ha

29. Eng ved
Ajstrup Bugt

Ekstremrigkær på hævet
havbund, 0.5
ha

Kratrydder
med græsklinge, håndrivning og udkørsel af hø med
bæltekøretøj

Viborg Amt
30. Eng ved
Tørveeng i
Høslæt efter
Lærkenfeldt Å ådal, ca. 12 ha Skt. Hans i
Vesterbølle
mands minde,
aldrig omlagt
el. gødsket
31. LandsNatureng i he- Høslæt genoptinget
demose, 1,4
taget i 1987
ha

Gammel
kultureng, 1.3
ha

Traktor med
skivehøster,
hørive og ballepresser
Traktor med
skivehøster,
hørive og
ballepresser

Høslæt genop- Traktor med
taget i 1987
skivehøster,
hørive og
ballepresser

Har været længere om at reagere positivt
end ovenstående naboeng
Kulturpræget
svært at ændre

Thy Statsskovdistrikt

Formidling af
høslæt i forbindelse med
markedsdag

Skjern-Egvad
Museum ved
Bundsbæk
Mølle

Thy Statsskovdistrikt

Ringkøbing Amt
34. Eng ved
Bundsbæk
Mølle
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Dels tidligere Perioder med
omlagt eng,
græsning og
dels våd natur- driftsophør
eng (overgangsfattigkær), 0.6 ha
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Forskellige metoder; høslæt
med le i våde
del fra 2003

Mange karakterarter for
mager, våd
eng bl.a. Plettet Gøgeurt

Nummer og
lokalitetsnavn
35. Tipperne

Naturtype,
slået areal i
hektar
Svagt saltpåvirket marskeng
dannet efter
1700, ca. 200
ha

Driftshistorie

Metode til
høslæt

Flora

Traditionelt høslæt til ca.
1950, slåning
genoptaget
ca. 1980

Traktor med
skivehøster,
høvender og
minibigballepresser, eftergræsning

Oprindeligt
strandeng, nu
næsten fersk

Natureng i
varieret, mest
overgangsfattigkær, 0.7 ha

Slået siden
1990, høudbæring fra
2001

Bemærkninger Yderligere
oplysninger,
ejerforhold
Slås sent
Oxbøl Stats(primo august) skovdistrikt
a.h.t. engfuglene, græsses
både før og
efter slæt

Århus Amt
36. Skovriderengen ved
Brassø

Kratrydder
med græsklinge, rivning
og udtrækning af hø på
pressenning
Næsten konSlås primo autinuert høengs- gust, alpetrakdrift i mindst
tor med skive200 år, dog
høster og
gødsket og
høvender, balgræsset 1977
lepresning.
til 1982

60 arter, bl.a.
Kærmysse, Bukkeblad og Rosmarinlyng

Silkeborg Statsskovdistrikt

Meget artsrig, Se Urt 1992:3
bl.a. Maj-Gøgeurt, Tørve-Viol,
Engblomme,
Sump-Hullæbe, Seline

Århus Amt

38. Fanø,
Naturlige
strandenge
strandenge, alved Hansodde drig gødsket
eller pløjet, ca.
50 ha med
høslæt

Overskylles
som regel af
havet 2 gange
årligt

Traktor med
skivehøster,
høvender og
småballepresser, slæt efter
1. juli

Overgang mod Privat, flere
fersk eng og
ejere
strandoverdrev

39. Eng ved
Outrup

Høslæt og eftergræsning i
mindst 80 år

Traktor med
skivehøster,
høvender og
minibigballepresser

Mest typiske
strandengsgræsser og
Strand-Asters,
spredt Stilkløs
Kilebæger og
tætblomstret
Hindebæger
Naturengsgræsser, Engkarse, EngKabbeleje,
Trævlekrone

Traktor med
skivehøster,
høvender og
ballepresser

Mest naturengsarter i
bedste dele;
ihvert fald tidligere Hjertegræs, Gøgeurt,
Engblomme

Det vandede
Fole Harreby
areal ca. 70 ha, Engvandingsdet meste er
laug
nu kun græsset (foto s. 15)

Traktor med
fingerklipper,
nu skivehøster,
høvender, småballer

Mange EngKabbelejer, ellers ingen oplysninger

Privatejet

Traktor med
fingerklipper,
rivning og
bortkørsel af
hø

Sump-Hullæbe, Maj-Gøgeurt, Kødfarvet
Gøgeurt,
Loppe-Star

Privatejet

37. Frisenvold- Ekstremrigengen
kær, ca. 1 ha

Ribe Amt

Natureng, 0.6
ha

Slæt efter 1.
Privatejet
juli, men venter til engen er
tør, kan være
efter 1. august

Sønderjyllands Amt
40. Eng ved
Fladså mellem
Fole og
Harreby

41. Eng ved
Sønderå,
Tinglev

42. Eng på
Barsø

Vandingseng i
ådal, både tørveeng og sandjord, som ellers ville være
tør, ca. 12 ha

Vandes i maj/
juni, høslæt
fra midsommer, vandes
igen inden eftergræsning
samt 28.10 til
jul
Natureng,
Høslæt med ef4 ha
tergræsning
uden omlægning og gødskning i mands
minde
EkstremrigHøslæt med
kær, ca. 0.3 ha eftergræsning
i del af større
eng efter
aftale med
amtet
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Nydam i Gribskov –
en genskabt høeng
Af Henrik Jørgensen

På Strøgårdsvang skovpart i den sydvestlige del
af Gribskov ligger en lille eng på knap én hektar,
hvor der er høstet hø hvert år siden 1996. Engen
slås med le og høet håndrives lige omkring 1. juli
af 25-30 frivillige, som kalder sig Strøgårdsvang
Høslætlaug.
Størgårdsvang Høslætaug blev
dannet efter svensk inspiration på
et engkursus i 1998 og har fra
1999 plejet engen med slæt lige
omkring 1. juli. Samtidig med, at
de skarpe leer begynder at hvisle
gennem græsset, starter opstilling
af de pæle, mellem hvilke høet
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hænges til tørre på udspændt ståltråd. Ved fyraftenstid står der to
næsten 100 meter lange hæs på
den nyslåede eng. For at undgå
maskinkørsel på engen slæbes
høet ud på pressenning, når det
efter et par uger er tørt, og fodres
i en ballepresser udenfor engen.
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Ved slættet spares en del blomstrende Kær-Tidsel og Hjortetrøst
mfl. for at sikre nektarkilder for
dagsommerfugle, ligesom enkelte
særligt blomsterrige småstykker
først slås i september.
Oprindelig var den lille skoveng, som så mange andre i skoven, forpagtet bort som høeng til
landmænd i omegnen eller til skovens egne folk. Driften ophørte
sandsynligvis kort efter Anden
Verdenskrig, og den blev genoptaget i 1996 som led i et forsøg
med restaurering af høenge i
Grib Skov.
Nydam - hølauget i aktion.
Foto: Flemming Rune.

I 1996 blev der slået med kratrydder og håndrevet hø af skovens folk og i 1997 og 1998 med
hestetrukket fingerklipper og hørive. Og så altså fra 1999 og frem
af de frivillige medlemmer af
Strøgårdsvang Høslætlaug. Hvad
lauget er for en organisation kan
du se mere om på dets hjemmeside (11). Her skal vi koncentrere
os om de store forandringer i flora
og vegetation, som foreløbig er
sket efter 9 års høslæt.
Udgangstilstanden
Størstedelen af Nydam var ved
plejens start dækket af en godt
meterhøj, meget tæt og kraftig vegetation af Rørgræs med partier
af Eng-Rørhvene. På en lidt højere del af engen og i lyse dele af
skovbrynet var der dominans af
Bjerg-Rørhvene. Mose-Bunke,
Stor Nælde, Burre-Snerre, Kærog Kål-Tidsel var blandt de få
arter, der i øvrigt kunne klare sig.
Efter de første ganges slåning
og bortrivning af det afslåede var
hovedindtrykket da også en død,
brun bund mellem de stive, afhuggede stængelbaser af Rørgræs. Et
enkelt lyspunkt var der dog: et
ganske lille parti havde lav og lysåben vegetation med små bestande af engplanter som EngNellikerod, Trævlekrone,
Eng-Forglemmigej, Kær-Snerre
og Lav Ranunkel. Det var tydeligt
nok vildtet – skoven har en stor
bestand af både rå- og dåvildt –
som holdt partiet åbent. Den lille
plet var direkte årsag til, at Nydam blev valgt til høslætforsøg
blandt en række tidligere høenge
på skovparten; her var der endnu
nogle engarter at bygge på i forsøget på at genskabe diversitet i
vegetationen.
Som det ofte er tilfældet med
tidligere enge var der selv efter ca.
50 års driftsophør endnu ikke sket
væsentlig indvandring af vedplanter. På trods af mange arter af

Det var den svenske leguru Kjell Gustafsson som viste os vejen. Foto: Henrik
Jørgensen.

træer og buske i umiddelbar nærhed sås kun i kanterne enkelte
Ask m.fl. og en lille gruppe Bøg.
Ved en ret grundig eftersøgning
i 1996 og -97 fandtes i alt 53 arter
af karplanter på engen, heraf 6
arter af træer og buske. Langt de
fleste var kun til stede i meget små
og undertrykte bestande. Hertil
kom 18 arter, hvoraf 9 vedplanter,
som kun fandtes i de skovbevoksede kanter, der senere blev ryddet og inddraget i høslættet.

Forvandlingen
Forandringerne i Nydams vegetation lader sig beskrive udfra kommenterede floralister, der blev optaget ved plejens start og igen ført
omhyggeligt hvert år fra 1999 og
frem.
Når man slår en eng med le,
har man desuden god tid til at
iagttage vegetationens forandringer og man husker, hvordan den
tidligere så ud. Endelig er der taget masser af fotografier, så det er
med en vis fortrøstning, at der her
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På Nydam har man valgt den nordiske skik med at hænge høet til tørre på nedrammede pæle med udspændt ståltråd
imellem. Den er nævnt i dansk landbrugslitteratur, men har vist næppe været oprindelig anvendt herhjemme. Om end
udansk er den blevet foretrukket, da den er den eneste metode, hvormed høet kan sættes til tørring i friskslået tilstand.
Lauget skal nemlig være færdige samme dag, da de fleste er på vej på sommerferie. Foto: Ole Andersen.

gøres forsøg på at give læseren et
indtryk af engens forvandling.
De første år
I de første tre år skete der ikke de
store forandringer i vegetationssammensætningen. Vist begyndte
engblomsterne at dukke op, men
det var som om, at høslættet, og
måske ikke mindst fjernelsen af
den store ophobede førnemængde, på størstedelen af engen stimulerede rørgræsset og de andre
grove græsser til kraftig genvækst.
Medvirkende hertil var sikkert,
at slættet de to første år lå godt
hen i juli og tredje år først i begyndelsen af august. Vi har på Nydam og flere andre enge gjort den
meget klare erfaring, at jo tidligere man tager slættet, jo hurtigere får man ændret vegetationens sammensætning. Da det ved
26

førstegangspleje drejer sig mest
om at få tilbagetrængt uønskede,
højtvoksende arter, kan det derfor
i starten anbefales, at tage slæt
tidligt på året. En parcel hvor der
i 1996 blev taget to slæt viste desuden en mere effektiv begrænsning af Rørgræs.
Engen blev besøgt i august
1998 af 30 medarbejdere fra amterne og Skov- og Naturstyrelsen i
forbindelse med et engplejekursus. Under ledelse af den svenske
le-guru Kjell Gustafsson slog deltagerne halvdelen af engen, som
var sparet til formålet af den skovkusk, der som nævnt på det tidspunkt slog engen med hestetrukket fingerklipper.
Med var også en anden svensker, Urban Ekstam, kendt for
sine mange fornemme bøger om
svensk engnatur (se s. 63). På et
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Det første år blev parcellen til venstre i billedet forsøgsvis slået to
gange. Det var tydeligt mere effektivt
mod det meget dominerende Rørgræs.
Foto: Henrik Jørgensen.

tidspunkt mumlede han ligesom
for sig selv: ”Detta ser ut, som det
kunne ha varit en äkta Alopécurus-äng…”.
En blomstereng genopstår
Og sandelig om han ikke havde
ret! I de følgende år skete der ret
pludselige forandringer af Nydam; de vajende duske af EngRævehale (Alopécurus praténsis) dannede nu et slør over engen
allerede fra maj og gav med sin
åbne vækst plads til et tiltagende
mylder af engarter. Undtagen på
de mere fugtige og næringsrige
grøftekanter blev Rørgræs efterhånden mere og mere lav, spredt
og bleg i væksten, og det er nu
helt borte fra større dele af engen. Selv den meget seje Eng-Rørhvene har sammen med BjergRørhvene måttet vige, det tog
blot lidt længere tid.
Et enkelt år var der pludselig
voldsomme mængder af Fløjlsgræs. Her kom en anden erfaren
engbisse, Kurt Borella, med en
lige så holdbar forudsigelse som
den Ekstamske: ”Det forsvinder
igen”. I dag indtager Fløjlsgræs
kun en beskeden plads.
Flere steder blev engen i første
omgang overtaget af kraftige tuer
af Mose-Bunke, Knop-Siv og
Lyse-Siv. De gentagne, tætte nedbarberinger har løst problemet.
Disse normalt tuedannende arter
findes nu kun som fåstråede grupper indvokset af den øvrige vegetation og udgør ikke længere noget problem for slåningen.
De rigeste partier med op til 25
arter per m² findes på den laveste,
mest næringsfattige og tørveprægede bund. De har tydeligvis
bredt sig med udgangspunkt i det
tidligere omtalte lille parti, som
endnu rummede engblomster ved
plejens start. Her har småstarer
overtaget græssernes plads. Der
var ingen starer tilstede ved plejens start, men nu findes der 10

arter, hvoraf Pille-Star, Skov-Star
og Mellembrudt Star dog kun
findes i kanterne. En undersøgelse
af gammel engjord har vist, at
netop de mindre starer (sammen
med Lyse-Siv) er stærkt repræsenteret i frøbanken (12).
Løveng og åbne bakker
I efteråret 2000 ryddede Skovskolen som undervisningsprojekt engens nordlige bryn for især 30årig Bøg, som var ved at overskygge Slåen, Hvidtjørn, SkovÆble, Hassel og Selje-Pil m.fl.
Det følgende forår skar hølauget
støddene helt i bund, fjernede
grene og sten og rev blade og
kviste. Desuden blev flere ask stynet til fremtidig løvhøst, og efter
nogle års slæt af skovbunden er
der opstået en tør eng med varierede lys- og jordbundsforhold
(foto side 28).
Bunden er domineret af skovgræsser som Miliegræs, Enblomstret Flitteraks, Skov-Stilkaks,
Lund-Rapgræs, Mose-Bunke og
også Skov-Star. Om foråret blomstrer bl.a. Hvid Anemone, Vorterod og Krat-Viol, senere ses f.eks.
Skov-Hullæbe og et lille parti med
den sjældne Liden Steffensurt.
En række af engens planter etablerer sig i de mest frodig-fugtige

dele og ruderatplanter kommer
og går. De tørreste dele bliver efterhånden domineret af PilleStar, Bølget Bunke og Alm.
Hvene med bl.a. Læge-Ærenpris
og Rank Evighedsblomst. Starttilstanden var enten nøgen skovbund i dyb skygge eller dominans
af Bjerg-Rørhvene, som nu bliver
tyndere, lavere og ikke-blomstrende.
En bakke med 30-årig RødGran i engens sydkant blev ryddet i 2002, hølauget brændte kvaset af i foråret 2003 (foto side 29),
skar stød ned og slog tappert løs
på Skov-Brandbæger, Hindbær
og Stor Nælde m.fl. Vegetationen
er meget blandet og adskillige engarter spirer på den tørre nålebund. Ved målrettet udpining
med høslæt ser det ud til, at vi
efterhånden vil få et overdrevslignende areal med dominans af
bl.a. Pille-Star og Bølget Bunke.
Læge-Ærenpris, Græsbladet
Fladstjerne, Alm. Kongepen og
Lyng-Snerre er dukket op sammen med de første lyngplanter.
Det forventes, at almindelige
tørbundsarter fra skovens vejrabatter som Blå-Klokke, Håret Høgeurt, Almindelig Røllike og Gul
Snerre vil rykke ind. Det vil
kunne skabe et broget blomster-

Vajende duske af Eng-Rævehale. Foto: Henrik Jørgrnsen.
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Et parti af skovbrynet er ryddet for skyggetræer og gøres klar til høslæt i marts 2000. Til højre ses samme sted i maj
2005 efter i alt syv slåninger. I baggrunden til højre er der stynet en Ask og en Selje-Pil, her har Liden Steffensurt og
Skov-Hullæbe indfundet sig. Foto: Ole Andersen og Henrik Jørgensen.

tæppe af en helt anden karakter
end den fugtige engs.
Floraen på Nydam
Der skal her forsøges at give en
øjenvidneskildring af, hvad det er
for en flora, som har taget Nydam i besiddelse som følge af de
stærkt ændrede konkurrencevilkår. Det er først og fremmest en
flora, som er i konstant forandring; arter kommer og går, og
især undergår deres indbyrdes
fordeling stadig – efter 9 års høslæt – tydelige ændringer.
Det følgende handler mest om
den oprindelige, egentlige eng,
som i terrænet er tydeligt markeret ved en næsten ubrudt randgrøft, ved at være næsten helt flad
og kun bære få træer og buske.
Årets rytme
Om foråret lyser hvide og gule
pletter af Anemone og Vorterod
overalt på engen, som lidt senere
bliver blå i bunden af mængder
af Korsknap. Så følger bl.a. EngNellikerod, Eng-Forglemmigej,
Kær-Snerre og ranunkler og op
mod tiden for høslæt Kær-Tidsel
og store mængder Trævlekrone,
som sammen med Eng-Rævehale
og mange andre blomstrende
græsser og starer præger engen
ved midsommer. Leder man lidt,
kan man glæde sig over små, men
28

livskraftige bestande i fremgang
af Hirse-Star, Vild Løg, Tvebo
Baldrian, Skov-Springklap og
Eng-Viol mfl. Og så i 2004 den
første Kødfarvet Gøgeurt, ovenikøbet fundet af en deltager på
”De Vilde Blomsters Dag”!
Det relativt tidlige høslæt på lørdagen nærmest 1. juli giver siden
gode muligheder for lave, senereblomstrende arter som f.eks. Hvid
Snerre, Sump-Snerre og Almindelig Skjolddrager. En art som
Kål-Tidsel, der ved høslættet mister næsten hele sin overjordiske
biomasse lige før blomstring, kommer stærkt igen som blomstrende
i august, men i en helt anderledes
kun 20-30 cm høj udgave.
Trævlekrone får en smuk anden
blomstring i august-september, og
det samme gælder Hvid Kløver
og Gul Fladbælg. De ærteblomstrede, således også forårets
Gærde-Vikke, er i det hele taget
gået stærkt frem, hvilket utvivlsomt skyldes, at de får en stor konkurrencemæssig fordel af røddernes kvælstofsamlende knoldbakterier, efterhånden som de gentagne høslæt udpiner engen for
kvælstof eller måske rettere sagt
bringer engbundens ophobede
kvælstof ned på et mere naturligt
niveau.
Omkring midten af september
tages endnu et slæt, da der sker
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kraftig genvækst i juli/august, og
da det ikke er praktisk muligt at
foretage eftergræsning. Derved
fjernes der yderligere næringsstoffer og sikres god lystilgang til bundens lave, tætte grønsvær. Randpartierne slås også to gange, da
der er behov herfor på grund af
den kraftige mineralisering, der
finder sted efter rydning. På de tørreste dele forventes behovet dog
hurtigt at aftage, mens de mere
fugtige dele fortsat vil forbedres af
et sent efterslæt.
Artsantal
Der er alt i alt gennem årene registreret 119 arter af karplanter
(inkl. 8 arter af træer og buske) på
selve engen. Hertil kommer 50 arter (inkl. 9 arter af træer og buske), som kun er registreret i de
ovenfor beskrevne randpartier.
Det giver en total på 169 arter,
heraf 17 træer og buske. Det højeste antal registrerede arter i et enkelt år (2004) er på 141.
Som det er karakteristisk for
enge (13), er langt den overvejende del af arterne to- og især
flerårige; på selve engen 92 % og i
randens mere nyetablerede og
ustabile vegetation 80 %.
Kun 14 af de 169 arter er ifølge
Dansk Feltflora indførte eller indslæbte, og det drejer sig næsten
kun om arter fundet i randen. Det

betyder, at ca. 15 % af de plantearter af de omkring 1000
plantearter, som formodes at være
oprindeligt vildtvoksende i Danmark, gennem de seneste år har
kunnet ses på under én hektar.
Det er sammenlignet med andre lokaliteter ikke enestående i
sig selv. Men hvis man stod på
den lille, Rørgræs-dominerede
eng omgivet at tætte, unge bøgeog granplantninger for 10 år
siden, ville man næppe have troet
det muligt…
Afbrænding af kvas i april 2003 på en
bakke i engens sydøsthjørne, som
skovdistriktet har ryddet for skyggende graner. Vi forventer ad åre at
få en overdrevslignende flora, men
der er lang vej endnu. Dog har bl.a.
Hedelyng, Lyng-Snerre, Alm. Kongepen og Græsbladet Fladstjerne indfundet sig samt forbigående Gribskov-specialiteten Klatrende
Lærkespore. Foto: Flemming Rune.

Hvor kommer engarterne fra?
Ifølge skovdistriktets gamle kort
og driftsplaner er Nydam opstået
som eng efter udgrøftning og rydning af en ellemose omkring
1850. Den har aldrig været pløjet,
tilsået eller sprøjtet. Den har dog
muligvis været moderat gødsket
med fosfor og kali (men ikke med
kvælstof) for over 50 år siden og
med sikkerhed været tilført fyld af
mineraljord fra de omgivende
bakker for ca. 100 år siden. Den
har desuden nok i en periode været vandet på primitiv vis ved vinteropstemning af afløbet (dameng
– heraf sandsynligvis navnet Nydam).
Det må vist være det, som selv
den mest kræsne vil kalde en natureng, omend kontinuiteten er
kort sammenlignet med de enge,
som har deres rødder i oldtiden.
Floraen rummer karakteristisk
nok kun meget få og små popula-

tioner af de arter, man normalt
forbinder med kulturenge, dyrkede græsmarker o.l.
Et par eksempler: 18 græsarter,
som normalt ikke dyrkes, men ingen Eng-Rottehale eller Rajgræs.
Kær-Tidsel og Kål-Tidsel i stedet
for Ager-Tidsel og Horse-Tidsel.
Skov-Skræppe og Nøgleblomstret
Skræppe og ingen Butbladet
Skræppe eller Kruset Skræppe.
Som det er typisk for naturlige
skovenge rummer Nydam en høj
andel af arter, som botanikere
normalt forbinder med løvskov på
almindelig og ikke specielt fugtig
skovbund. Eksempelvis Hvid Anemone, Bingelurt, Skov-Galtetand,
Knoldet Brunrod og Stor Fladstjerne. Et hurtigt skøn giver som
resultat, at ca. 30 af de på selve
engen registrerede 111 græsser og
andre urter primært anses for hørende til almindelig, ikke-fugtpræget skovbund.
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Boks: Er Nydam en 6510’er?
– om danske enge og habitatdirektivet
Danmarks ferske engtyper er kun i ringe udstrækning omfattet af EU’s habitatdirektiv. Det er stort set kun magre,
blåtopdominerede enge og de kalkholdige rigkær (typerne 6410 og 7230), som har mulighed for at nyde særlig
beskyttelse, og dermed midler til pleje, fra Bruxelles.
De fleste danske enge ligger i ”mellemområdet” overgangsfattigkær/overgangsrigkær, og kan desværre ikke
siges at tilhøre nogle af de 58 habitatnaturtyper, ud af
den fælleseuropæiske liste på 198 typer, som regnes for at
forekomme i Danmark.
Ved studie af den samlede liste øjnes dog en mulighed,
idet der findes en type 6510 ”Høslætenge i lavlandet med
Eng-Rævehale”. Typen har sin baggrund i mellemeuropæisk vegetationsklassifikation, hvor den overvejende har andre følgearter, men de enkelte medlemslande har indflydelse på, hvordan typerne skal fortolkes i deres områder.
Danmarks Miljøundersøgelser blev da også bedt om at undersøge, om type 6510 fandtes herhjemme, og konklusionen blev, at det gjorde den ikke, i hvert fald ikke længere.
Om den så netop er genopstået på Nydam, er vi ved at
kigge nærmere på, bl.a. ved at finde ud af, hvordan svenskerne fortolker typen.
Tanken er besnærende, men kravet om en væsentlig
forekomst er næppe dækket ind af vor ene hektar. Det
kunne det måske blive en dag…

Forsommer på Nydam med bl.a. Eng-Nellikerod, Trævlekrone, Kær-Snerre
og Lav Ranunkel. Der er fundet op til 25 arter på de mest artsrige
kvadratmetre. Foto: Anne Johannison.
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Et tilsvarende antal arter kan
siges at have deres naturlige voksested i skovmoser med trykvandspræget eller tørvedannende
bund, f.eks. Skov-Kogleaks, Akselblomstret Star, Forlænget Star
og Kattehale. Da Nydam ligger
inde i skoven i et område rigt på
lavninger, er de sikkert også rekrutteret herfra, hvis de da ikke
ligefrem voksede der allerede før
den blev eng.
Knap halvdelen af engens arter
regnes derimod normalt for knyttet til det åbne land. De fordeler
sig igen med halvdelen overvejende knyttet til høj bund som
f.eks. Håret Star, Draphavre og
Vild Løg, og halvdelen knyttet til
fugtige eller våde voksesteder,
f.eks. Hirse-Star, Kødfarvet Gøgeurt og Trævlekrone. Det er vel
egentlig kun den sidste gruppe,
altså knap en fjerdedel af urterne
på Nydam, som man normalt opfatter som ”egentlige engarter”.
Ovenstående hviler naturligvis
på en række grove skøn og forenklinger, men det er vel stadig noget
overraskende, at omkring 3⁄4-dele
af arterne på en helt lysåben og
fugtig eng, som tilmed hyppigt er
vinteroversvømmet, primært regnes for knyttet til skov og/eller
relativt tørre voksesteder.
Der er ingen tvivl om, at indflydelsen fra de nærmeste omgivelser er stor, og at floraen ville have
været meget anderledes, hvis engen lå omgivet af åbent land.
Den moderate dræning ved
lave, åbne enggrøfter og en tidligere tilførsel af mineraljord (engjording) har også haft stor betydning for floraens sammensætning.
For vore forgængere galdt det
nemlig om at få godt ”enghø”
domineret af græsser fremfor
”mosehø” domineret af starer
m.m. Og det har de ofret stort
møje på at opnå (se billedet nederst på side 31).

Unge af rødrygget tornskade i slåenkrat på Nydam. Foto: Ole Andersen.

Ind- og udvandring
Der er i 1999-2004 registreret 98
plantearter på hele det slåede areal, som ikke blev set ved plejens
start i 1996-97. Heraf er de 37
kun set i randpartierne.
Det virker som nævnt sandsynligt, at flere af starerne er kommet fra frøbanken (12), mens de
øvrige urter overvejende må være
nyspredt til engen, eller de har
været så fåtallige og undertrykte,
at de er blevet overset i starten.
En række arter er forsvundet,
blevet stærkt reduceret eller fortrængt til randpartierne, hvorfra
de ved fortsat slåning også vil forsvinde. Helt forsvundet fra selve

engen er Hindbær, Lådden Dueurt, Burre-Snerre og Alm. Kvik
og særlig iøjnefaldende reduceret
er Rørgræs, Eng-Rørhvene,
Bjerg-Rørhvene og Stor Nælde.
Det drejer sig om planter, som
svenskerne rammende kalder
”ohävdsarter” og bør selvfølgelig
ses som et tegn på, at plejen har
positiv effekt.
Der er også nyindvandrede
”gode engarter”, som enten har

meget ustabil forekomst eller tilsyneladende er forsvundet igen.
Nævnes kan Kær-Mangeløv,
Vandkarse, Skov-Angelik og Tormentil.
I randpartierne, hvor høslæt
først er begyndt for 2-4 år siden
sker der helt overvejende etablering af arter, dog er en række ruderatplanter allerede forsvundet
igen, f.eks. Udspærret Vinterkarse, Hyrdetaske og Lugtløs
Kamille.
Alt i alt er det således en positiv
udvikling, der har fundet sted
med hensyn til etablering af en
naturlig høengsflora, og for resten
også med hensyn til kvaliteten af
det producerede hø.
Den eneste potentielt dominerende art, som har haft fremgang,
er Skov-Kogleaks. Besynderligt
nok har den kunnet brede sig, selv
om den ved slættet mister alle
grønne, overjordiske dele og det
endda i de seneste år to gange om
året. Som de fleste øvrige arter på
engen bliver den dog langt mindre af vækst end i ”fri dressur”,
på grund af den ganske betragtelige bortførsel af næringsstoffer
der er sket ved foreløbig 13 komplette afhøstninger af området.

I kanten af Nydam ses flere udgravninger, hvorfra man har udspredt mineraljord på engen. Sådan ”engjording” var almindelig i slutningen af
1800-tallet. Især ved at nedsætte fordampningen og dermed hæve engbundens temperatur har jordingen
gavnet de ønskede enggræsser på bekostning af halvgræsser og siv. Der
blev udlagt et mellem 5 og 10 cm tykt
lag lerblandet sand med skovl og trillebør, et kæmpearbejde der viser,
hvor uhyre vigtig høprodutionen var.
Foto: Henrik Jørgensen.
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I den våde sommer 2004 var høet så længe om at tørre, at det nåede at mugne
forinden. Den nemmeste løsning var at brænde det af på engen. Her melder
laugsbroder Guy Sylvester Jeakings brand forbi og tid til efterslukning!
Foto: Ole Andersen.

Ovenstående har forhåbentlig
givet læseren et indtryk af den udvikling, der foreløbig er sket på
Nydam efter 9 års pleje. Særligt
interesserede kan rekvirere den
komplette artsliste med registreringer fra næsten alle årene hos forfatteren (14).
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Dyrelivet
Det er ikke alene floraen, der har
kvitteret for 9 års pleje, så her skal
der også gives en lille oversigt over
udviklingen i engens dyreliv.
I 2003 dukkede markfirbenet
op, hvilket sikkert skyldes det arbejde der er gjort med at rydde og
slå i kanterne, da det er knyttet til
tørre og varme levesteder. Da der
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i forvejen er set skovfirben, stålorm, hugorm og snog, er alle 5
danske krybdyr således truffet på
Nydam.
Af padder findes skrubtudse,
grøn frø, butsnudet frø og lille og
stor vandsalamander. Af andre
firbenede dyr holder dådyr og
rådyr meget af den friske og varierede vegetation, der bydes dem.
Grævlingen benytter lejlighedsvis
et lille gravkompleks tæt ved engen og kommer desuden nok på
besøg, da den holder meget af
lavt græs med gode muligheder
for at finde regnorm, og da der
også er nedfaldne skovæbler.
Forekomst af pindsvin, spidsmus og diverse smågnavere burde
undersøges nærmere. Med flagermusedetektor er det konstateret,
at Brunflagermus og Dværgflagermus fouragerer på Nydams insektliv.
Af fugle, som kan siges at være
særlig knyttet til engen med dens
kratpartier i skovbrynet og et rigt
insektliv, yngler rødrygget tornskade i et tæt slåenkrat.
Der er registreret 23 arter af
dagsommerfugle hvoraf flere,
heriblandt sandsynligvis kejserkåbe, yngler på engen. Hele 18
arter af guldsmede og vandnymfer er det også blevet til, og i 2003
blev den i Danmark i de senere
år nyopdukkede, flotte og meget
presseomtalte hvepseedderkop set
på Nydam (15).
Af øvrigt insektliv findes f.eks.
den store oliebille og enlige jordbier i tørre sandpletter i kanterne.
De åbne, solbeskinnede enggrøfter er rige på liv, og her ser vi
bl.a. den store vandedderkop
Dolomedes og et mylder af vårfluelarver.
Perspektiv
Eksemplet fra Nydam viser, hvilket forbløffende flora- og faunaindhold der kan genoprettes på
selv en længe opgivet høeng efter

få år med autentisk pleje. Der er
en del halvsjældne og lokalt
sjældne arter, men især en høj
grad af diversitet og autenticitet.
Plejen kan synes omfattende og
arbejdskrævende, og det skal da
også indrømmes, at den ville have
været urealistisk uden frivillig arbejdskraft og ressourcer fra Frederiksborg skovdistrikt og Skovskolen.
Men når man tænker på, at en
tilsvarende pleje i dag kan gennemføres på nænsom, maskinel
vis til en ikke uoverkommelig pris
(se artiklen om metoder til høslæt
side 43) og dertil sammenholder
med det dårlige florapotentiale,
der reelt oftest er i naturgenopretningsprojekter i millionklassen, så
var det måske værd at overveje en
større satsning på en af vore potentielt mest artsrige og samtidig
mest tilbagetrængte naturtyper?
Mulighederne findes endnu, men
de forringes for hvert år der går.

Landmand Ole Andersen fra Hundested er en af de meget få nulevende danskere, som har en perfekt leteknik. Den demonstrerer han her som ankermand
i det firemands-rekordforsøg i slåning af 8x15 meter, som er blevet fast begivenhed på høslætdagen. Et sidste sving med leen og en ny rekord på 4:05
min. er i hus! Foto: Morten Langkilde.

Bo Teglhuus fra Skovskolen har bygget sig landets nok længste hørive.
Foto: Ole Andersen.
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Sommerfugle på skovengen
Michael Stoltze

For nogle årtier siden myldrede skovengene med
dagsommerfugle. Men siden 1950 er vrimlen af
sommerfugle gradvist forsvundet, og halvdelen af
arterne er blevet sjældne eller helt uddøde i Danmark. Etablering af selv små høenge kan på kort
tid vende billedet og lokalt få antallet sommerfugle
til at eksplodere.
Danmarks dagsommerfugle er i
usædvanlig grad knyttet til det ekstensivt udnyttede kulturlandskab.
Det hænger sammen med dagsommerfuglenes biologi, idet de
fleste arter som larver er stærkt solelskende og kræver et varmt mikroklima for at trives. Hvis larverne skal gennemføre deres
udvikling tilstrækkelig hurtigt, skal
vegetationen være lav og planterne vokse spredt, så der kommer
godt med solvarme ned omkring
jordoverfladen.
Derfor trives de fleste dagsommerfuglearter dårligt på steder
med tæt og høj vegetation. Selv
om vigtige værtsplanter, f.eks. forskellige arter af kløver, viol og
græs, er til stede i store mængder,
kan sommerfuglene mangle, fordi
mikroklimaet er for koldt.
Før ca. 1950 blev der gødet så
moderat på engene (hvis man da
overhovedet gødede), at dagsommerfuglene trivedes ganske godt
selv i perioder, hvor der i nogle år
ikke var afgræsning eller høslæt.
Det har ændret sig. Nu modtager enge de fleste steder i Danmark så megen næring ved direkte
eller indirekte gødskning, at vegetationen hurtigt bliver høj og tæt,
hvis der ikke hele tiden bliver afgræsset eller slået hø.
Med den nye landbrugslov er
der indført en rydningspligt, der
betyder, at alle enge, som er om34

fattet af naturbeskyttelseslovens §
3, skal ryddes for opvækst af vedplanter. Rydningspligten er i sin
grundidé fornuftig nok, men hvis
landmanden blot holder vegetationen nede med en slagleklipper,
der knuser og efterlader plantema-

terialet, hjælper det ikke stort.
Den eftertragtede artsrige eng udvikler sig i så fald ikke eller kun
meget langsomt, fordi næringen
ikke bliver fjernet.
Med ekstensiv græsning og
navnlig med høslæt, går det meget hurtigere i den rigtige retning.
Der fjernes mange næringsstoffer
med høet, og det betyder mere
lys, luft og varme til violer, musevikke og andre planter, som dagsommerfuglene er afhængige af.
Gode enge, navnlig i skove hvor
der er læ, kan myldre med mange
forskellige arter af dagsommerfugle, men i vore dage er sådanne
sommerfugleenge et meget sjældent syn. Flere arter er helt uddøde i Danmark, og mange er blevet sjældne eller fåtallige som
følge af engenes deroute.

Markperlemorsommerfugl, som var ganske almindelig på enge og overdrev
for 50 år siden. Nu er den helt forsvundet i store regioner. Foto: Michael
Stoltze.
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Blandt de uddøde arter er mnemosyne (Parnassius mnemosyne), der
levede på græssede skovenge og
skovoverdrev, mørk pletvinge (Melitaea diamina), der levede på våde
enge med tvebo baldrian, herorandøje (Coenonympha hero), der
levede på græsrige skovenge, og
terningsommerfuglen (Hamearis
lucina), der levede på løvenge med
kodriver. På våde skovenge med
kærsvovlrod levede der også
mange steder svalehaler (Papilio
machaon), som ikke har ynglet fast i
Danmark efter 1978.
Gamle registreringer viser, at
det ikke var ualmindeligt at finde
40 arter af dagsommerfugle på
en skoveng frem til omkring 1950.
I vore dage er det sjældent at
finde over 25, og de fleste steder
forekommer der ikke over 20 arter. Arter som markperlemorsommerfugl (Mesoacidalia aglaja), skovperlemorsommerfugl (Fabriciana
adippe), rødlig perlemorsommerfugl (Clossiana euphrosyne) og violet
ildfugl (Lycaena hippothoe) er blevet
sjældne eller helt forsvundet fra
store dele af Danmark.
Der er ingen tvivl om, at en

Isblåfugl er knyttet til musevikke. Den store og flotte blåfugl er knap så krævende med hensyn til biotopen som f.eks. perlemorsommerfuglene, men trives
særlig godt på høslætenge, hvor larverne har gode livsbetingelser.
Foto: Michael Stoltze.

målrettet indsats for at genoprette
høenge rundt omkring i de danske
skove vil kunne gavne mange af
de mest truede danske dagsommerfugle meget. De uddøde arter
kommer ikke sådan lige igen, men
mange af de arter, der er reduceret til næsten ingenting i forhold
til tidligere, kan lynhurtigt få
glæde at selv små høenge.

Betydningen af høslæt for de
mere almindelige arter må heller
ikke underkendes. Almindelig
blåfugl reagerer f.eks. lynhurtigt
positivt på høslæt. På en fem år
gammel brakmark på Sydsjælland
indfandt der sig således i snesevis
af almindelig blåfugl på et 200
kvadratmeter stort areal, hvor jeg
året før havde slået hø med le.
Jeg vil til slut opfordre alle, der
har mulighed for det, til at medvirke til at slå hø på brakmarker
eller enge og på den måde være
med til at forbedre livsvilkår for
mange sommerfugle. Selv høslæt
på ganske små pletter er gavnligt.
Og så er det en fornøjelse at følge
effekten af indsatsen, fordi sommerfuglene som regel reagerer
hurtigt og positivt.
Forfatterens adresse:
Masnedøgade 20, 2100 København Ø.
ms@dn.dk

Litteratur:

Sådan er det gået hovedparten at Danmarks skovenge: De er vokset til i krat
eller skov, og sommerfuglene er forsvundet. Foto: Michael Stoltze.

Bjerg. Martin, 2004: Dagsommerfuglenes
forsvinden fra udvalgte nordøstsjællandske lokaliteter 1900-2003. – Lepidoptera bd. VIII nr. 8: 268-277.
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Det gamle redskab får nyt liv
Af Sten Moeslund og Henrik Jørgensen

En skarp og korrekt indstillet le kan gøre dansen
på engen til en lige så stor fornøjelse som en dårlig
le kan gøre arbejdet til en sur march på stedet. Her
får du nogle gode råd og nødvendige grundbegreber.
Men først lidt historie: De første
spor vi har i Danmark af, at man
har brugt redskaber til at høste
med, er flintesegl fra tragtbægerkulturen, det vil sige fra bondestenalderens begyndelse omkring
4.000 år f.v.t. Disse segl har været
skæftet med håndtag af træ, og
redskabet anvendes den dag i dag,
om end flinteskæret er skiftet ud
med et af jern.
Man dyrkede i begyndelsen primitive hvedesorter som emmer og
noget senere Byg. Udsæden blev
sandsynligvis sået enkeltvis med
en plantestok i asken fra et stykke
fældet eller ringbarket og derefter
afbrændt skov. Den primitive træplov, arden, kom først til ca. 500
år senere. Man huggede sikkert
også lysninger til husdyrene
(kvæg, tamsvin, får og ged) eller
de kunne græsse på agrene, når
disse efter få år var for udpinte til
korndyrkning. Der blev uden tvivl
suppleret med nedhugne kviste af
træer med næringsrigt løv som
Ask, Elm og Lind (20).
Seglens skær blev først udskiftet
med bronze og siden med jern,
men det korte skaft blev bevaret.
Det skyldtes, at man alligevel
skulle bukke sig ned og gribe fat
om kornstråene for ikke at spilde
de dyrebare kerner. Man kan forestille sig, at der var mange som
gik rundt med ondt i ryggen efter
brug af seglen. Først da man i
jernalderen fra omkring 500 år
f.v.t. begyndte at høste hø til vin36

terfoder, blev det lange leskaft udviklet. Af mangel på fund ved vi
reelt intet om skaftets længde,
men da lebladene bliver længere
op gennem jernalderen, er det
nærliggende at forestille sig, at leskaftet må have fulgt samme

udvikling.
Kornhøst foregik stadig med
segl i hvert fald langt op i middelalderen, og leen kom vistnok først
ind på kornmarken, da man fik
kornsorter, hvor kernerne sad
bedre fast, så de ikke faldt af ved
det hårdere hug med leen. Ved
kornhøsten blev der monteret et
mejered på leen, som samlede kornet, så det blev lettere at binde i
neg.
Leen kan med god ret betragtes
som det vigtigste arbejdsredskab i
landbrugets 6.000 år lange historie, og først omkring 1830 begyndte den at blive afløst af hestetrukne slåmaskiner, hvorefter udviklingen som bekendt gik stærkt.

Rekonstrueret flintesegl. Foto: Stephan Springborg.

Sten Moeslunds kohorn – købt hos en økologisk bonde – vasket rent og poleret.
Bæres i bæltet med lidt vand til at fugte og skylle hvæssestenen. Foto: Sten
Moeslund
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Sten Moeslund med overarmsle af
Simlungsdal-type. Bemærk at skaftet
hviler henover venstre albue.
Foto: Malene Fischer.

Leens dele
En le består af et skaft med to
håndtag og et metalbeslag til at
fæste lebladet med.
Ask er den bedste hjemlige træsort til skæftning af værktøj og
redskaber, men man har også
brugt bl.a. pil og poppel til leskafter. I dag fås næsten udelukkende
skafter af formbukket stålrør;
funktionelt glimrende, men med
knap så meget sjæl.

Til håndtag har næsten alle træsorter været anvendt, ofte udsøgte
man naturligt krumvokset træ
med den rette bøjning. Lehåndtag
kan også være rette eller forsynet
med et tværgreb. Leskaftet er oftest firkantet og håndtagene kan
anbringes på alle 4 sider, dvs.
opad, nedad, fremad eller bagud.
Da det øverste håndtag kan mangle er der således principielt 5 x 4
= 20 mulige kombinationer. Det
lyder vildt, men vi tør påstå, at de
fleste af disse kombinationer kan
findes realiseret et eller andet sted
på kloden! Læg hertil, at håndtagene som nævnt kan være rette,
krumme eller med tværgreb (som
endda kan være af særlig håndvenlig udformning) og at leskaftet
kan være både ret og krumt, ja så
svimler det helt…
Den simpleste le, som vi har set
i brug, var fra Hvidesrusland. Det
var blot en ret fyrrekæp med et
enkelt håndtag på midten; en pilegren bukket om skaftet med enderne surret sammen!
Trods denne forvirring falder
de fleste leer dog ind under én af
de to hovedtyper overarmsle og underarmsle (se figurerne).
Selve lebladet findes også i et
væld af udformninger, men det

Den traditionelle danske type er en
underarmsle, hvor en tænkt forlængelse af skaftet passerer under albuen. Skaftet er af metal. En let og
god le, der kan tilpasses de fleste.
Foto: Sten Moeslund.

lader sig heldigvis igen gøre at adskille to hovedtyper. Der er dels
den oprindelige, smalle og knivbladlignende ”jernaldertype”,
som man stædigt fastholder i vore
nordiske broderlande, dels den
brede, tyndt udsmedede le med
ombukket ryg (se figur side 40).
Førstnævnte skal skærpes på en

Ord om leer
Ordet le er egentlig betegnelsen for selve lebladet, men er i dag mest anvendt om hele redskabet.
Leens skaft hedder egentlig ledrag, slåstage eller mejestage, men det er svært at genindføre gamle ord, så vi kalder det blot leskaft. Skaftet har oftest to håndgreb – knage – men i dag hører man nok kun ordet lehåndtag.
Den metalring hvormed leen samles hedder holk, men igen forfalder sæderne og det er nok bedre at bede ekspedienten om en lering.
Lebladets æg giver sig selv, den modsatte og oftest ombukkede side er leens ryg og den vinklede, inderste del
som påsættes skaftet hedder angel.
Leen er herhjemme mest blevet holdt skarp under arbejdet med en strygespån, lestryger eller brynekæp, et fladt
stykke træ med påklistret slibemiddel. En sten uden håndtag (natursten eller kunststen som karborondum) bør
nok hedde hvæssesten på dansk (tysk: Wetzstein). Den kan bæres i en Kumpf af kohorn, metal eller plastic, men
så er vi også helt ude i det udenlandske.
Den grundlæggende skærpning af en ny eller slidt le kan foregå på to måder: enten ved hjælp af en langsomtroterende, finkornet slibesten med vandkar eller ved udhamring – harring – af æggen. Hjemme i landsbyen var
smeden mester i denne vanskelige kunst, men man kunne også have en lille ambolt (et harrested på vestjysk)
med i marken (se side 39) (16).
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De tre mest udbredte europæiske letyper. Nederst overarmsle, her norsk og
med særlig håndvenligt øvre greb. I midten underarmsle fra Orebo Træindustri. Øverst mellemeuropæisk le med “overliggende knastaksel”. Bemærk hvor
stor forskel der kan være på håndtagenes afstand. Foto: Henrik Jørgensen.

roterende slibesten, det kan den
sidstnævnte også blive, men den
er grundlæggende beregnet til at
blive harret (se boks og figur side
39).
Lebladet påspændes som regel
med en metalring med én eller to
bolte, men der er opfundet (og sågar patenteret) et utal af mere eller mindre umulige løsninger på
dette udfordrende, tekniske problem. At leen er et så simpelt redskab som den er, har i det hele
taget virket provokerende, og der
er i tidens løb stillet mange forslag
til at gøre den mere kompliceret
(se figur).
Valg af le
Leskaft
Strøgårdsvang Høslætlaug blev
som omtalt side 24 grundlagt efter svensk inspiration. Det medførte også en kulturel påvirkning,
hvorfor vi gik i gang med at håndbygge overarmsleer af Simlungsdal-type og købe smalle leblade
hjem fra Norge og Finland.
Vi bruger nu både overarmleer
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og den mest traditionelle danske
type i flæng med en mellemeuropæisk type (se figur). Det er og bliver en smagssag, og er man heldig, får man mulighed for at
prøve sig frem før man skrider til
indkøb eller håndbygning.
Det vigtigste er at vælge den
rette størrelse og her lyder det
grundlæggende råd, at leens øverste håndtag skal presse godt op i
armhulen, når leen stilles lodret.
Man hører desuden normalt, at
afstanden mellem leens håndtag
skal svare til slåerens skulderbredde, og det er heller ikke helt
galt. Stålrørsleer har to justérbare
håndtag, og de kan tilpasses de
fleste personer. Ønsker man en
mere romantisk træle, skal man
især sikre sig, at den er lang nok.
Den er nemmere at korte af end
at forlænge!
Leblad
Med hensyn til leblade sværger vi
derimod nu til de brede typer,
som også er de gængse danske og
som kan harres. De er smedet i

Høenge i Danmark • URT Temanummer 2005

kvalitetsstål på traditionel vis –
glødet ud, banket, varmet op igen
mange gange og banket ud igen
til den endelige form. De kendes
på bladets jævne gods med en
mængde små prikker fra den endelige udhamring – jo flere, jo
bedre. Især på ældre blade har
lesmeden ofte gjort sig ekstra umage og anbragt de fine hammermærker i dekorative bølgemønstre. Kan du få fingre i sådan et, så
slå til – leer bliver ikke for gamle!
Typen kaldes ofte for ”østriger”, da det vistnok kun er der,
man endnu fremstiller leer i større
målestok. I vore dage helt overvejende til eksport til lande, hvor
landbruget har en lav mekaniseringsgrad.
Hvor langt lebladet bør være, afhænger af slåerens rutine, hvor
jævn engbunden er og hvor let
græsset lader sig skære. Der kan
ikke gives detaljerede råd, men
lange leer er svære at bruge, start
med en på højst 60-70 cm. En let,
meget tyndsmedet le er nemmest
at harre og egner sig godt til fint
græs. Står man over for grovere
vegetation, er en tungere le at foretrække. Der fås særlige, meget
korte og tunge leer til slåning af
træopvækst og lyng (buskle, lyngle).
Med hensyn til indstilling af lebladets vinkler i forhold til leskaftet henvises til boksen på side 41.

Svensk patent fra 1910: Apparat för
förande af liar

Harring af le

Ø.tv. Niels ”Åmand” Johansson er en af de få herhjemme, der mestrer kunsten at harre
(fladhamre) leens æg ud til et barberbladslignende instrument. Harring foregår ved lette,
rytmiske slag enten (ø.th.) med en flad hammer mod en smal, konveks ambolt. Her vender
leens overside nedad og dens æg skal helst styres af en drejelig bøsning af træ, nylon el.l.
Almindeligst herhjemme var en mere flad ambolt (n.tv.) hvor man med en smal penhammer slår på leens overside. Der udformes ved begge metoder en få millimeter bred, meget
tynd og let hul æg. Idéelt skal en vanddråbe kunne løbe i hulheden i hele leens længde
uden at trille til siden.
N.th. En harret le skal stryges med en meget finkornet hvæssesten, ellers slides den tynde
æg for hurtigt op.
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Et udvalg af leblade til høslet. Fra
venstre Härmän (finsk), østrigsk Styria lavet til det nordiske marked,
Hamre (norsk), Türken Sense
(Østrigsk, men importeret fra USA og
dyrt), Vindobona (Østrigsk) og til
sidst endnu en fin østriger, Schröeckenfux Hartstahl.
Foto: Sten Moeslund.

Skærpning af le
Det kræver en vis portion entusiasme og gåpåmod at lære sig kunsten at harre en le, men vi kan
kun anbefale, at man går i gang.
Husk grundreglen, at man ikke
skal lege grovsmed, og se boksen
på side 39. I gamle dage var et af
standardspørgsmålene til en karl,
der søgte fæste i Vestjylland ”ka
do hår’ æ hjølle?”, i Østdanmark
brugte man derimod mest at slibe
leen. Det skete på en finkornet,
langsomt roterende slibesten, som
blev holdt vædet af et vandfyldt
kar. Den blev drejet med håndkraft eller pedalkraft, og fås i moderne udgaver med elmotor. Investerer man i en sådan skal man
altid huske at tømme karret for
vand efter arbejdet, ellers suger
stenen vand og slår sig. Vinkelslibere og hurtigroterende bænkslibere uden vandkøling anbefales
ikke, man risikerer alt for let at

ødelægge æggens hærdning.
Grundskærpningen er hjemmearbejde, undervejs på engen skal
leen konstant hvæsses med strygespån eller hvæssesten. Vi har
endnu ikke set en dansk butik,
som fører andet end de meget
grove strygespån (som regel med
rød- eller blåmalet håndtag), der
nærmest laver en franskbrødskniv
af leens æg. Heldigvis har en af
laugets medlemmer købt restlageret fra den sidste danske fabrik,

der fremstillede de fine strygespån, og via diverse kataloger
har vi købt fine hvæssesten.
Der er ikke nogen vedtaget opskrift på at hvæsse en le; meget
kan lade sig gøre og meget kan gå
galt. Det handler naturligvis om
øvelse og atter øvelse, helst i selskab med erfarne folk. Et grundlæggende råd er, at strygespån eller hvæssesten skal føres næsten
parallelt med lebladet i lange,
jævne strøg og aldrig på tværs af
æggen.
Indkøb af legrej
Først og fremmest kan det varmt
anbefales at besøge den eminente
amerikanske hjemmeside
www.scythesupply.com, gå ind
under ”workshop” og studer de
fine og velillustrerede artikler, der
forklarer alt om valg, indstilling
og skærpning af leer.
Men, men – køb ikke noget!
Det meste af deres grej stammer
fra Østrig, og ved reimport til EU
Strygespåner og hvæssesten. Uundværligt under høhøsten. Foto: Sten
Moeslund.
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Indstilling af leens vinkler

Lebladets vinkel i forhold til leskaftet bør normalt være lidt under 90º. Det undersøges let ved at anbringe leen i omvendt, lodret stilling op ad en væg eller stolpe og markere den inderste del af æggens
position (Ø.tv.). Herefter fældes leen som vist ø.th. Leens spids skal helst ramme lidt under det først
markerede punkt. Man siger da at leen ”står under”, hvilket giver en mere effektiv skærebevægelse. Jo
vanskeligere vegetation, jo mere bør leen stå under. Ved meget letslået vegetation kan den stå neutralt
eller endda lidt over.
N.tv. Når leen anbringes i arbejdsstilling på et plant underlag bør dens æg være så tilpas fri, at man kan
få spidsen af en finger ind under den. Det skåner leen, da undersiden og ikke æggen da vil tage imod de
fleste knubs fra underlaget. N.th. Når man sigter langs ledragets underside (brug evt. en ret liste el.l.) i
leens svingplan, skal spidsen vende mindst et par cm. opad, dvs. fri af underlaget. Vender den nedad vil
man gang på gang sætte leen fast i engbunden.
Personens højde, ledraget og selve leen vil kun sjældent passe sammen fra start. I lettere tilfælde kan
justeringen ordnes ved at anbringe små trækiler ved leens påspænding med leringen. Men undertiden
kommer man ikke udenom at bøje leens angel i den/de rigtige vinkler. Det kan gøres med fileklo og rørtang, men bør ikke gentages uden opvarmning til rødglødenhed og langsom afkøling.
Foto øverst: Henrik Jørgensen, nederst: Linnea Jakobsen.
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Leen skal stryges mindst hvert 5.-10. minut. I gamle dage på skarp kommando
af forkarlen; i dag glider det ofte over i en hyggesnak. Foto: Morten Langkilde.

vokser prisen efterhånden til over
det dobbelte.
Leproduktion er i vore dage
samlet på nogle få, østrigske
fabrikker og det meste forhandles
gennem firmaet Schröeckenfux.
Deres hjemmeside
(www.schroeckenfux.at) er en
bundskraber, men de er flinke og
sender gerne et nydeligt katalog.
Som noget sjældent i vore dage
fører de bl.a. en le af asketræ,
som med patentbefæstning og et
let kvalitetsblad på 70 cm kan fås
hjem for ca. 500 kr. inkl. fragt. Og
så er skaftet langt nok til personer
op til ca. 190 cm, i modsætning til
den eneste danske træle på markedet (i asketræ fra Orebo Træindustri), hvor man helst ikke skal
være meget over 175 cm høj.
Schröeckenfux fører i øvrigt et
stort udvalg af leblade, sågar konkurrenceblade i op til 125 cm’s
længde, stårrørsskafter, leringe,
hvæssesten og hamre og ambolte
til harring. Sidstnævnte forhandles ikke længere i Danmark. Andre nulevende østrigske kvalitetsmærker er Styria, Vindobona og
Kasia.
Ellers er rådet at kigge sig godt
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for; vi har set fuldgode leblade i
danske byggemarkeder til alle priser fra 250 til 900 kr. Undgå de
billigste produkter med betegnelser som ”hobbyle” o.l., som kendes på de ujævnt smedede, eller
endda blot udstandsede, blade
uden de mange små prikker fra
smedehammeren. Det kan også
være en god idé at kigge på, hvad
danske forhandlere af skovbrugsværktøj har at byde på, bestil
f.eks. et katalog fra Dansk Skovkontor eller Hedeselskabet.
Det sjoveste er at gå på jagt i
gamle lader og redskabsskure og
på loppemarkeder mm. Her er en
lille advarsel på sin plads: man
bliver nemt grebet af at samle leblade og andet grej, artiklens forfattere har begge forlængst dusinet fuldt!
Leens brug
Det er vanskeligt i ord at beskrive,
hvordan man gør ting, som egentlig kun kan læres ved praktisk øvelse. Men vi prøver så alligevel.
Igen: gå ind på Scythesupplys
hjemmeside, der er gode billeder
og grundige beskrivelser. De forhandler også en instruktionsvideo
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og for de ægte nørder er der ”The
Scythe Book” med detaljeret instruktion og sågar opvarmningsøvelser! Nærmest lidt religiøst og
meget amerikansk med illustrationer i ”Readers Digest”-stilen.
Et fuldt lesving er en cirkelbevægelse over 180º. Slåeren skal stå i
god balance med adskilte ben og
højre fod forrest. Det gælder for
højrehåndede, der kan godt fås
venstrehåndsleer fra Østrig. Lespidsen starter vinkelret ud for
højre hæl og slutter ditto ud for
venstre tå. Et sådant fuldt sving af
ca. 2 meters bredde er ikke for nybegyndere; forsøger man det, vil
græsset med stor sandsynlighed
blot blive lagt ned især i den sidste
halvdel af svinget. Begynderen
anbefales derfor at nøjes med de
første 90º af svinget og indskrænke sine ambitioner til at slå
højst 1 meter i bredden.
Leen skal stryge lavt igennem
græsset i en skærende bevægelse
og skal aldrig løftes det mindste fra
engbunden, heller ikke i tilbagesvinget. Det er her det bliver rigtig
svært: de fleste vil uvægerlig løfte
leen temmelig højt op i tilbagesvinget for at få tilløb og kraft i
bevægelsen. Vi kalder det golfsvinget, da det ofte udarter sig til en
huggende ned og op igen-bevægelse på tværs med meget lidt cirkel i.
Det er netop i det med kraften,
hunden ligger begravet. Græsset
skal skæres i en rolig, jævn bevægelse og ikke hugges over med udfoldelse af kraft. Tænk på, hvor
mange tusind sving en slåer skal
holde til på en lang arbejdsdag.
Men hvordan kan man undvære kraft? Det kan man på to måder: dels naturligvis ved at have en
skarp le, dels ved kun at slå ganske lidt længere frem for hvert nyt
sving. Koncentrer dig om kun at
slå 5 cm længere frem ad gangen;
det bliver så i praksis til mellem
10 og 20 cm, og det er helt fint,

men det er nødvendigt at snyde
sig selv.
Brug de store muskelgrupper i
ben, hofter og ryg, man slår med
kroppen, ikke med armene. Bøj
knæene let, så du ikke låser benmusklerne. Ellers skal arbejdsstillingen være så opret og afslappet
som muligt. En meget foroverbøjet slåer har enten for kort leskaft
eller leens æg vender for meget
opad, så man uvilkårligt bukker
sig for at få den til at skære.
Endnu en nyttig ting at koncentrere sig om er at holde leens ryg
tæt til jorden hele tiden, ja næsten
presse den lidt ned, især den ende
der er nærmest skaftet, så spidsen
holdes lidt fri af bunden.
Så virker det! Se billedet side 4,
der er ikke en løftet le på engen,
læg også mærke til halvcirklerne.
Billedet viser også, at man som
højrehåndsslåer har det tidligere

afslåede til venstre for sig, så man
ikke dynger slået græs oveni
uslået. Og at man slår i flok, når
man er mange nok, med passende
sikkerhedsafstand. Akillesscener
er svære at lappe sammen.
Nye Høslætlaug
Vort høslætlaug vil gerne give fødselshjælp til nye søsterlaug; foreløbig er det blevet til tre, de to under Fugleværnsfonden
(Gundsømagle Sø og Ravnstrup
Sø) og et ved naturskolen Åløkkestedet ved Davinde på Fyn. Der
er steder nok, hvor naturen kan få
et virkeligt løft ved høslæt. Vores
tanke er, at f.eks. DN’s lokalkomitéer adopterer trængende lokaliteter og slår dem årligt efter aftale
med ejer og myndigheder. Få familie og venner og ikke mindst
børn med. Under krattet og det
visne græs drømmer engen

endnu. Den venter på, du kommer og vækker den!
Et mekka
Er man tilstrækkelig optændt af
den hellige ild har man et valfartssted, et mål for en pilgrimsrejse.
Vi taler hvert år om at drage op
til ”slåtter” på de smukke enge
ved Råshult i Småland, blomsterkongen Linnés fødehjem. Det
gamle kulturlandskab er delvis
bevaret og delvis ved at blive genskabt. Gården drives som i 1700tallet og forpagterne får frivillig
hjælp til høhøsten lige efter Skt.
Hans af Kronobergs Slåttergille.
Det må være det ultimative.
Måske gør vi det engang…
Forfatternes adresser:
SM: Frederiksborg Amt, Kongens Vænge
2, 3400 Hillerød.
HJG: Se URTs omslag.

Der blev holdt verdensmesterskab i leslåning i Baiersbronn i Schwarzwald i 2000. Denne østrigske valkyrie sætter her
individuel verdensrekord for kvinder; 5 x 7 meter slået på 58 sekunder! Foto: Niels Johansson.
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Maskinel drift af høenge
Af Henrik Jørgensen og Troels Karlog

Landbrugets mekanisering er en meget vigtig del
af den udvikling, der har gjort høengene urentable. Men skal vi øge høengsarealet væsentligt,
kommer vi ikke udenom maskinerne. Denne artikel kigger på mulighederne.
Efter 2. Verdenskrig begyndte
mekaniseringen af dansk landbrug for alvor, og fra og med Marshall-hjælpen i 1950’-erne kom
der traktorer og udstyr i massevis
til landbruget. Høengene, som i
generationer var blevet slået med
le eller hestetrukket slåmaskine,
skulle nu omstilles til motoriseret
drift. Med landbrugets generelle
udvikling og den dyrere arbejdskraft blev det desuden mere rentabelt at dyrke større enheder og
andre afgrøder. Mange høenge
blev opgivet med tilgroning til
følge, overgik til udelukkende at
være græssede eller blev omlagt til
kultureng og ager (se side 4). Særligt små og våde naturenge blev
hurtigt urentable.
Forsøg i Gribskov
Frederiksborg Amt, Landskabsafdelingen og Frederiksborg Skovdistrikt har gennem flere år høstet
et engstykke i Strøgårdsvang i
Gribskov (lokalitet 8 side 19). Stykket varierer fra tørt til meget fugtigt med åbne grøfter. Engen har
forsøgsvis været slået med adskillige metoder i forbindelse med undervisning af studerende fra Skovskolen.
Næsten alle typer slåning er forsøgt: slåning med le, buskrydder,
fingerklipper, skivehøster og slagleklipper i diverse udgaver. Inden
engen overgik til at være undervisningsareal, blev den desuden slået
med hestetrukket slåmaskine. Da
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et par øvrige enge i nærheden er
blevet slået med landbrugstraktor,
har vi efterhånden et overblik
over metodernes egnethed. Vi har
desuden beskæftiget os med forskellige metoder til tørring og udkørsel af hø.
Slåningsmetoderne har forskellig virkning på vegetationen. Man
kan groft inddele dem i to kategorier: vegetationen bliver enten skåret af som hele strå med et rent
snit, eller den bliver knust/flået af
og mere eller mindre findelt (se
figur).
Knusende metoder
Disse metoder giver et meget flosset snit, hvilket øger fordampning
fra og udtørring af de tilbageværende dele af planterne. Desuden
øges mulighederne for angreb af
plantesygdomme.
Da den afslåede del af vegeta-

Skærende/klippende redskab

tionen samtidig bliver knust eller
findelt forringes mulighederne for
eftermodning af frø ligesom dyrelivet – ikke mindst insekterne –
får en langt hårdere medfart.
Hvor formålet er (misforstået)
naturpleje, bliver det afslåede oftest efterladt på stedet som en kvælende måtte af grøngødning.
Hvor formålet er primært landbrugsmæssigt, bliver det afhøstede
enten blæst direkte på en ladvogn
eller pakket i plasticballer (wrap)
efter kort tid. Herved levnes engplanters frø eller f.eks. insekters
æg, larver og pupper selvsagt ikke
mange overlevelsesmuligheder.
De anvendte maskiner er de såkaldte slagleklippere, som er udstyret med en række drejelige,
stumpe aggregater af forskellig
udformning (slagler) på en vandret, hurtigt roterende aksel (se figur side 45). Metoden virker monotoniserende på vegetationen,
da den normalt kun tåles af nogle
få, robuste og typisk trivielle arter.
Slagleklippere er dog ikke uden
berettigelse i naturplejen. Tværtimod vil det ofte ved førstegangs-

Slående/rivende redskab

T.v. Skærende eller klippende redskaber som le og fingerklipper giver et rent
snit. T.h. En slagleklipper overriver plantestænglerne med et flosset snit. Fra
Ekstam et al. 1988.
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Slagler kan have mange udformninger og roterer hurtigt
omkring en vandret aksel. Foto: Søren Agerlund Rasmussen

pleje af gammel og grov vegetation, hvor der tit er begyndende
indvandring af træer og buske,
være idéelt at foretage en indledende nedknusning. Herved jævnes arealet passende til fremtidigt
slæt, og da der sker en findeling
af det afslåede, som også får
bedre jordkontakt, øges nedbrydningshastigheden. Desuden opdages forhindringer som sten, gamle
grene og stød mm., der kan være
fatale for det finere høslætsmateriel. Da slagleklippere er stærke
og robuste, og også fås til terrænvenlige, lette maskiner, kan de
således bane vejen for den vedvarende pleje med
Skærende metoder
som kort fortalt forsøger at efterligne en le. Det vil sige, at vegetationen bliver skåret eller klippet
over nær basis. Med godt vedligeholdte redskaber og ikke for høj
fremdriftshastighed bliver snitfladen ren og så lille som muligt,
hvorved planterne skades minimalt.
Den simpleste af de motoriserede, skærende metoder er en
manuelt båret buskrydder (også
kaldet kratrydder eller motorle)
monteret med en særlig græsklinge. Den kan følge terrænet, og
man kan slå uden om sjældne

En fingerklipper er i princippet en række sakse på linie.
Foto: Henrik Jørgensen.

planter og tage hensyn til padder
og fugleunger mm. Den er endvidere enkel i brug, og vil på helt
små, meget våde eller ujævne arealer med mange forhindringer, på
skrænter o.l. ofte være det billigste. Den kan også monteres med
en nylonsnøre, som det kendes fra
havefolkets elektriske kanttrimmere, men denne pisker og flår
vegetationen og kan ikke anbefales til naturpleje. Det nyeste er
en skærende metalsnøre – en
slags bøjelig savklinge – den har
vi endnu ikke afprøvet.
Støjen og udstødningsgasserne

giver et dårligere arbejdsmiljø,
men der er næppe nulevende
danskere, som har kondition og
arbejdsteknik til at følge kratrydderen en hel dag med gammeldags le, endsige dag efter dag…
Fingerklipperen øverst til
højre er et gammelt og hæderkronet redskab, som dukkede op på
de første, hestetrukne slåmaskiner. I traktorens ungdom var den
stadig dominerende som sidemonteret på den lille, grå Fergusson-traktor. Hjulenes drivkraft
omsættes til en vandret, sakseklippende bevægelse; enten som to

Den hestetrukne fingerklipper kom frem i starten af 1800-tallet og overtog
snart en stor del af høleens rolle. Foto: Henrik Jørgensen.
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bevægelige sæt knive, der virker
mod hinanden eller som ét bevægeligt knivsæt mod et fast modhold. Princippet er velkendt fra
den elektriske hækklipper. Den
giver et fuldt så rent og skarpt snit
som en le, og er desuden så robust, at den kan skære mindre
tuer og ung opvækst af træer og
buske.
Fingerklipperen fås i dag til
lette, to- og firehjulede maskiner
med lavt marktryk. Hvis maskinerne monteres med dobbelthjul,
kan de praktisk taget køre under
de vanskeligste forhold uden at
skade engbunden, se figur s. 47.
Som et kuriosum findes den også i
miniudgave til montering på buskrydder, hvor den har haft en vis
anvendelse til grødeskæring i vandløb.
Skivehøsteren er i dag det
dominerende redskab, hvor der
endnu høstes rigtigt hø. Den består af to eller fire, vandret roterende skiver, som roterer parvis
mod hinanden. I randen af
skiverne sidder (som regel fire) frit
drejelige, korte og skarpe knive.
Forudsat knivene holdes skarpe og
rotationshastigheden er passende
høj i forhold til kørehastigheden,
kan skivehøsteren lave absolut udmærket arbejde. Hvis disse ting
ikke er i orden, bliver en del af
vegetationen blot lagt ned, som
det også kendes fra dårlig leslåning. Anvendt med en moderne
landbrugstraktor er arbejdspræstationen høj, og på store og relativt faste enge er den klart mest
rationel. Med hensynsfuld kørsel,
evt. montering af dobbelthjul,
kan den også være tilfredsstillende
set fra et naturplejesynspunkt.
Skivehøsteren er i Mellemeuropa den hyppigst brugte på de
lette, firehjulede alpetraktorer (se
figur denne side) og fås sågar i en
håndbugseret, tohjulet udgave
med kun én skive. Den hører dog
mest hjemme på den forvoksede
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Alpetraktor med frontmonteret skivehøster; de frit
drejelige knive roterer vandret med høj hastighed.
Foto: Ole Andersen. og Søren Agerlund Rasmussen.

sommerhusgrund. Nævnes bør for
fuldstændighedens skyld den velkendte rotorklipper, villahavernes
støjende pest som nok, hvis man
sliber knivene, kan slå med et
pænt snit, men som findeler vegetationen og ikke egner sig til højt
græs.
Mulighederne for at vælge en
metode, der egner sig til slåning
af en given eng, er altså ganske
gode. Adskillige slåningsprincipper kan anvendes enten med
håndbårne eller håndbugserede
redskaber, med lette, selvkørende
to- eller firehjulede maskiner eller
med større traktorer. Det må blive
en kombineret overvejelse over
engens størrelse, jordbundens bæreevne og omfanget af særlige,
nænsomhedskrævende hensyn,
der skal afgøre valget. Ofte vil
størstedelen af en eng kunne slås
med en af de mere rationelle metoder, mens man i sælig følsomme
eller svært tilgængelige delområder må vælge en mere arbejdskrævende fremgangsmåde. Men hermed er arbejdet langtfra slut, for
Høet skal også tørres
for ellers bliver det jo først og
fremmest slet ikke til hø med de
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gode og langtidsholdbare egenskaber. Det bliver også meget lettere, og ved tørring på engen når
blomsterfrø at eftermodne og
drysse ud og insekter mfl. når at
søge i sikkerhed. Først lidt historisk baggrund:
Ved korrekt leslåning lægger
høet sig i tæt samlede ranker, og
det skal derfor spredes med riven
for at tørre bedst muligt. Herefter
skal det, meget afhængig af vejrliget, vendes indtil flere gange for at
tørre på ”undersiden”. Sommetider blev det samlet i små stakke
om natten og spredt ud igen næste
dag. Til slut kunne det evt. sættes
op på trebenede høryttere eller
teltformede høstativer (se figur
side 47), tørret færdigt og og kørt
hjem. Nogle af de første småvirksomheder, der opstod i hælene på
de jyske nåletræsplantager, fremstillede høstativer af granrafter.
Man kan også have bragt høet
grønt hjem for at tørre det på særlige pladser ved gårdene. De nu
vistnok helt hedengangne høtørringsanlæg, hvor en kraftig, elektrisk blæser sendte luft gennem
høloftet, bør også nævnes. I de
øvrige, nordiske lande kan man
stadig se hø hængt til tørre på ud-

Alpetraktor med dobbelt hjulmontering og høvender. Føreren Jørgen Mejlsøe,
Århus Amt, siger: ”Med dobbelthjul kan vi køre, hvor der er så blødt, at en
mand til fods skal have tophue på. Så kan vi se, hvor han gik ned!”. Foto: Ole
Andersen

spændt tråd (se figur side 26),
men det er vist ikke med sikkerhed oprindelig brugt herhjemme.
Samtidig med den hestetrukne
slåmaskine kom en ditto høvender med flere, hjulformede river
(edderkopper), som både kunne

sprede og vende høet og atter
samle det i strenge. Den hestetrukne hørive kunne så samle
strengene i ”rumper”, som blev
læsset på vogn og kørt hjem til
høloftet.
Der er senere fremkommet an-

dre typer høvendere, men det
oprindelige princip fungerer
endnu i størrelser til både små toog firehjulsmaskiner og store traktorer. Den eneste rigtige nyskabelse i efterkrigstiden er
ballepresseren (se side 48), der gør
det ulige lettere at transportere og
håndtere høet.
Tørring af høet kræver altså
adskillige arbejdsgange foruden
godt vejr. Det stiller derfor mindst
ligeså store krav til de anvendte
metoder for at undgå køreskader
på engen.
Og endelig skal høet naturligvis
køres bort, igen ved nænsom færdsel. På delområder med særlig
blød bund kan en billig letvægtspressenning være ganske effektiv
og yderst skånsom, men normalt
vil den samme type maskine, der

Ved en hedeeng i Thy stod dette
gamle høstativ endnu i 2002.
Foto: Henrik Jørgensen
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anvendes til slåning og høvending, kunne forspændes en passende vogn. Da en traktordrevet
ballepresser er en temmelig tung
ekvipage, kan man evt. transportere høet ud i løs tilstand og
presse det på fast bund udenfor
engen. Der fås også ballepressere
til både de lette to- og firehjulsmaskiner. Det er naturligvis en ekstrainvestering, og vores vurdering er,
at kun udgaverne til firehjulsmaskiner kan anbefales. Vedrørende
høets slutanvendelse se artikel
side 49.
Forfatternes adresser:
TK: Frederiksborg Amt, Kongens Vænge
2, 3400 Hillerød.
HJG: Se URTs omslag.

En almindelig traktor med ballepresser er en tung ekvipage, der kræver god
vendeplads. For at undgå køreskader har man derfor på Nydam valgt at fodre
den uden for engen. Foto: Ole Andersen.

Med en billig letvægtspressenning kan man flytte meget hø med håndkraft. Foto: Ole Andersen.
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Høets anvendelse
Af Henrik Jørgensen

Hø er tørrede plantedele, så enkelt er det,
og fremstilling af hø
er en ældgammel og
fortræffelig måde at
lave langtidsholdbart
dyrefoder på. Løvhø er
tørrede kviste og blade
af diverse løvtræer som
Ask, Elm og Lind.
Det skal for en sikkerheds skyld
lige slås fast, at halm er tørre
stængler af de dyrkede kornsorter, at det også kan anvendes som
foder, men at det har et væsentlig
lavere indhold af næringsstoffer.
Til ægte høengsdrift skulle
gerne høre, at høet bliver brugt
enten til sit oprindelige formål eller på anden fornuftig vis. Altså
som husdyrfoder eller måske til
kompost, biobrændsel eller andet.
Lad det være indrømmet med
det samme, at her kniber det gevaldigt på de enge, hvor naturpleje er hovedformålet med høslættet. Det ligger nemlig således,
at høet fra halvdelen af de danske
høenge i starten af det 21. århundrede bliver kasseret. Til gengæld
drejer det sig i udpræget grad om
små enge med et samlet areal på
kun 16 ha. Det retter jo noget op
på statistikken. Man kan derfor
med forholdsvis god ret påstå, at
hvor man i dag stadig høster hø
på ugødet natureng, er det faktisk
for at bruge produktet. Ihvertfald
på 96 % af høengsarealet.
Derfor er det alligevel utilfredsstillende, når høet må kasseres, og
der er gode grunde til at arbejde
for, at naturhø atter bliver et

Køerne tiltrækkes af duften af nyvendt hø. Foto: Henrik Jørgensen.

anerkendt og værdsat produkt.
Hvis vi for alvor ønsker at genskabe ægte høengsnatur i en vis
målestok, er det bydende nødvendigt, at vi kan håndtere produktet
så rationelt som muligt.
Selvom det sikkert kan påvises,
at de fungerer som gode overvintringssteder for en række smådyr,
er det ikke holdbart at lade bunker af ensilerende hø ligge og hobe sig op i engenes udkanter. Og
at ofre dyr transport og måske
endda betale for at få det deponeret, er selvfølgelig langt fra bæredygtigt.
Synet på naturhø varierer i dag
meget stærkt. Det ene yderpunkt

er, at det er noget, ja undskyld,
værre hø med et alt for lavt proteinindhold til moderne husdyrs
krav. Dertil fyldt med ukrudtsfrø
og uspiselige eller ligefrem giftige
planter. Det andet yderpunkt er,
at det er rene lykkepiller for dyrene med masser af spændende
dufte og smage og nærmest helbredende egenskaber. Som så ofte
i den slags tilfælde er sandheden
næppe entydig, og den ligger i
hvert fald nok et sted midt imellem.
Sagen kan nemt blive meget
omfattende og kompleks, og pladsen er trang i forhold til det noget
specialiserede emne. Derfor blot

Der driver høduft med krydret vind.
Igennem engen en å sig slynger.
Og lærken ringer skærsommer ind,
mens vilde blomster ved grøften gynger.
Johs. V. Jensen: ”Hvor smiler fagert” (v. 4)
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Når høslæt ophører, eller når man
ikke længere ”afpudser” engen om
foråret, bliver Lyse-Siv ofte dominerende. Foto: Henrik Jørgensen.

følgende, som måske kan kvalificere diskussionen lidt:
• Først og fremmest er der stor forskel på naturhø. Hvor vegetatio-

nen er domineret af siv og halvgræsser, især star, og/eller af
grove græsser som Tagrør og
Rørgræs bliver høet meget groft
med et højt C/N-forhold. Altså

rent fysisk mindre attraktivt at
sætte til livs og med lav næringsværdi. Dette forstærkes ved sent
slæt, idet de overjordiske plantedele bliver grovere og deres proteinindhold generelt aftager gennem vækstsæsonen efter et
maksimum i maj-juni. Ved førstegangsslæt af uplejet vegetation vil
høet desuden indeholde fjorgamle
og evt. ældre plantedele, som er
delvis henfaldne og rummer svampesporer mm. Sådant hø er kun
egnet til strøelse eller kompostering.
• Hvor de naturlige forhold eller

Bo Teglhuus høster det første løv på Nydam i september 2004 to somre efter den pågældende ask blev stynet. Løv og
kviste kan både gives som frisk foder og tørres til løvhø; askeløv skulle være sundt for fårets mave.
Foto: Henrik Jørgensen
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moderat dræning betinger det, vil
vandet i engjorden være i bevægelse og dermed iltet. Det fremmer i kombination med høslæt en
vegetation af mere finstråede
græsser og andre urter, som er
bedre egnet som foder. Forholdet
illustreres glimrende af ældre tiders skelnen mellem ”enghø” og
”mosehø”, hvor et læs enghø takseredes til samme værdi som tre
læs mosehø. Hø fra ”tøreng”
(overdrev o.l.) var særlig værdsat,
selvom udbyttet i mængde per arealenhed var ringest; normalt
kunne man kun få et rimeligt udbytte i særligt gode vækstår (21).
• Ved høslæt på natureng vil f.eks.
tidsler, skræpper og grove, tuedannende arter som Lyse-Siv og
Mose-Bunke hæmmes samtidig
med, at værdsatte arter som EngRævehale, arter af rapgræs og
svingel og ærteblomstrede fremmes. Det giver ved genoptaget
høslæt en gradvis forbedring af
høets kvalitet med årene, om end
mængden normalt vil aftage.
• Der findes stadig mælkeproducenter, som fodrer med naturhø.
Når køerne samtidig har fri adgang til kraftfoder, kan de selv
sammensætte kosten efter behov,
hvilket skulle fungere fuldt tilfredsstillende. Jeg har hørt en konventionel mælkeproducent udtrykke
formodning om, at naturhø rummer en række indholdsstoffer, som
sandsynligvis er gavnlige for
dyrenes sundhed.
• Når kvier går på naturgræs eller
fodres med naturhø, vil deres vomfunktion udvikles bedre, end hvis
de går på velgødet kulturgræsmark eller staldfodres med letfordøjelig og næringsrig ensilage, sojaskrå og majs mm. Det kan have
betydning for såvel deres fremti
dige sundhed som mælkeydelse.

Rådnende høbunker i skovbrynet – et trist syn som bør undgås mest muligt.
Foto: Henrik Jørgensen.

• Til heste og andre ”hobbydyr”
og til kødkvæg og naturfår, som
primært skal fungere som naturplejere, stilles der normalt ikke de
samme krav om høj tilvækst og
ydelse, som til dyr i den intensive
husdyrproduktion. Robuste hesteracer og ponyer som f.eks. islandske heste, fjordheste og engelske ponyracer kan omsætte større
mængder grove græsvækster (op
til 70% mere end kvæg) og de
æder gerne stor mængder græs og
hø af relativ lav foderværdi (til
vedligehold kan de klare sig med
et råproteinindhold på omkring
8%, mens får og kvæg har brug
for omkring 10%). En stor del af
deres behov for vinterfoder bør
derfor kunne tilfredsstilles af naturhø.
• Giftige planter kan oftest undgås af dyrene ved direkte afgræsning på grund af ubehagelig duft
og smag. Anderledes stiller det sig
med giftige planter i hø. En del
arter mister ganske vist deres giftighed ved tørring, men de resterende kan være umulige for dyrene at undgå, når de er blandet

op i høet. Der er her særlig grund
til at være opmærksom på arter af
Brandbæger og Padderok (17),
sidstnævnte især til heste. Løsningen kan være selektiv bekæmpelse
eller kassering af høet fra særligt
”inficerede” dele af engen. De
hyppigste forgiftningstilfælde skyldes svampe i for dårligt bjerget
hø. Det er vigtigt at høet tørres ordentligt inden presning.
• Frø fra naturhø kan i princippet
give problemer, hvis det via staldgødning kommer ud på dyrkede
marker. Naturlig engvegetation
består dog helt overvejende af
flerårige, hjemmehørende arter,
hvorimod det meste besværlige
markukrudt er énårige, indslæbte
arter. Eventuelle problemer turde
derfor være meget begrænsede.
Derimod vil øget transport og anvendelse af naturhø kunne give
nye spredningsmuligheder generelt for de i vore dage ofte trængte
og isolerede bestande af engplanter.
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Høengens historiske betydning i Gribskov
Af Flemming Rune

Engang var høengene blandt Gribskovs mest værdifulde naturtyper. Hvert år var områdets hoveribønder forpligtet til at skaffe en stor høafgrøde til
kongens heste på stutteriet ved Frederiksborg Slot,
så engene blev plejet omhyggeligt år efter år – til
bøndernes græmmelse, men til engfloraens gavn.

godt 250 kg, og i gode vange
kunne blot høstes 1-2 læs hø pr.
tønde land alt efter jordbunden.
Der regnedes i praksis med
mindst 10 læs hø om året pr. hest
i stutteriet (Jensen 1910). Dette
kolossale behov betød, at der blev
lavet høslæt på ethvert muligt område i stutteriets opland.

Det kongelige Frederiksborgske Stutteri
Omkring 1560 mageskiftede Frederik II sig til de to godser Hillerødsholm og Favrholm med adelsmændene Herluf Trolle og Peder
Oxe. Sammen med Esrum
Klosters jorde, der var kommet
under kronen ved reformationen i
1536 tidligere, omfattede de en
væsentlig del af det centrale Nordsjælland nord for København. I
denne store, sammenhængende
”vildtbane” kunne han dyrke sine
to hovedinteresser jagt og hesteavl. Han grundlagde Det kongelige Frederiksborgske Stutteri,
hvis aktiviteter de følgende næsten 300 år kom til at påvirke områdets natur og flora overordentlig meget.
Sønnen, Christian IV, overtog i
høj grad interesserne fra sin far.
Esrum Kloster blev gjort til stutteriets hovedsæde i 1610, og hele
den nordøstlige del af Gribskov
blev udlagt til i alt 10 græsningsvange for stutteriets heste. Senere
blev mange flere vange udlagt omkring Hillerød, så man i 1720 nåede op på nærved 50 græsningsvange med et samlet areal på 62,5
kvadratkilometer.
Stutteriet blev med årene en
verdenskendt institution, især efter at man under Christian V gav
sig til at renavle heste efter farve.
Kareter med 8 fuldstændig ens
køreheste spændt for, sortplettede,

Høslætarealerne
Nordsjælland var ikke noget idéelt græsland i århundrederne før
udskiftningen. En stor del af
Gribskov ligger på magert morænegrus, og var ikke i tidlig middelalder taget under dyrkning, men
havde fået lov at henligge med
åben naturskov og spredte, fattige
skovlandsbyer. Man må forestille
sig store områder med Hedelyng,
Bølget Bunke, Almindelig Hvene
og lignende arter med lav græsningsværdi, der ikke tiltrak landbrugere, men som snildt kunne
indgå i kongens jagtområder.
Det naturlige udbytte af jorden
var altså mange steder ringe, så
det var særlig hovedgårdsjordene
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æblegrå, kridhvide, blåskimlede
eller rødbrune, kunne imponere
enhver hersker i Europa, og i stutteriets glansperiode i første halvdel af 1700-tallet blev flere europæiske monarker betænkt med
både 2 og 3 spand heste fra Frederiksborg for prestigens skyld.
Det er vanskeligt i dag at forestille sig, hvilken umådelig kraftanstrengelse det har været at holde
denne virksomhed i gang. Dels
skulle græsningen organiseres og
styres i sommerhalvåret, dels skulle der sikres vinterfoder i utrolige
mængder. Mange km hegn og
gærder skulle passes, og en afgrøde i hø og græs på 8000 læs
skulle skaffes. Et læs svarede til

Græssende Frederiksborghest ved Esrom Kloster. Foto: Anne Johannison
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Høslæt nordvest for Det Kgl. Frederiksborgske Stutteri omkring 1750. Høet
blev først spredt ud og vendt adskillige gange for at tørre; siden blev det sat i
stakke. Midt i billedet ses stutteriets hovedbygninger. I baggrunden til venstre
ses tårnene fra Frederiksborg Slot. Efter en farvelagt tegning på Nationalmuséet.

og skovengene mellem de krat- og
træbevoksede højbundsarealer,
der af stutteriet benyttedes til høslæt med eftergræsning, navnlig
for hopper med føl. Hovedgårdsjorderne blev dyrket i 3-års skifte,
med havre det første år, byg det
andet år og høslæt og græsning
det tredje år. Engene gav til gengæld hø hvert år, og bidrog følgelig med langt det største høslæt.
Engarealet i de knap 50 græsningsvange blev i 1799 opgjort til
godt 19 kvadratkilometer, altså
næsten en tredjedel af det samlede areal. Nogle vange var deciderede høslætvange, deriblandt Strø
Vang, der omfattede det nuværende Strødam og den vestlige del af
Strøgårdsvang i Gribskov. Dér var
næsten to tredjedele af arealet
klassificeret som enge, og forventningerne til høavlen var tilsvarende store.
Det er klart, at en del af engarealerne ikke kun lå på våd, tørvedannende bund. I naturtilstand
udgjorde vådområderne i hele
Gribskov og i stutterivangen Store
Dyrehave lidt over 21 % af arealet (Rune 1997), men lidt over 30
% af arealet blev tilsyneladende
opfattet som enge. Kulturhistorikeren Arent Berntsen Bergen skrev
således i 1656, at enge ikke kun lå

i vådområderne men også ”udi
Kornwongene eller for Ager Enderne, eller andre saadanne temmelig høye Steder
… dessen Græs, om vel icke i gemeen
voxer langt, holdis det dog for det bæste…”. Matthiesen (1942) nævner
også forekomsten af mindre våde,
såkaldte ”tørenge”, men langt de
fleste høenge lå på fugtig lavbund
i skovene (Worsøe 1986).
Skovengenes drift
Det var ofte nødvendigt at sænke
vandstanden ved dræning med
åbne grøfter og oprensning af
vandløb for at fremme væksten af
de vigtigste foder-græsarter på
skovengene. Selv om man i nogle
dele af landet grøftede enge allerede i sidste halvdel af 1600-tallet
(Bjerge & Søegaard 1904-20), er
der ikke noget der tyder på, at
man gjorde det i Gribskov førend
i stutteriets storhedstid et stykke
ind i 1700-tallet. I en kongelig resolution fra 1799 ang. stutteriets
drift kan man læse, at ”de Enge forbeholdes Stutteriet, som kan udgraves og
gøres skikkede til at frembringe et sundt
og godt Hø for Hestene … samt at ingen mindre Eng eller Moseplet levnes i
Markerne uden at udgraves, saaledes at
samme til ingen Tid kan være skadelig
for det græssende Stutteri”.
Det var klart, at mange års hø-

slæt, eftergræsning og løbende omhyggelig pasning i høj grad ændrede engenes artssammensætning, så man fik bedre hø til
hestene. Høslættet var så velorganiseret på stutteriets jorde, at man
næppe var nødt til at gå på kompromis med kvaliteten, som man
ellers ofte oplevede det i andre
egne af landet. Schmidt (1957)
fortæller således, at man nogle
steder ”slog også det dårlige Hø,
der mest bestod af iris og siv mellem tuer. Om ikke andet kunne
det bruges til bånd omkring neg”.
Dårligt mosehø ses beskrevet som
”stargræs”, og Raaschou (195758) fortæller om skovhø fra Nordjylland, der var langt, saftløst og
fuldt af visne blade.
Græsvangene var helt fra begyndelsen indhegnede, først og fremmest for at de renavlede hestestod
ikke skulle blande sig. Alligevel
skete det, at en hingst sprang over
hegnet og bedækkede en hoppe
fra en andet stod, så avlsarbejdet
blev sat tilbage. Christian VI lod
opføre ”dobbelte stengærder”
(med sten på begge sider og hegn
på toppen) omkring alle vange, i
alt 37 km. Omkring de enkelte skovenge kan vi i dag ikke se spor
af hegning for at holde vildtet eller græssende heste og høveder
ude. Med vore nutidige erfaringer
fra de retablerede høslætenge i
Gribskov er hegning ikke nødvendig (med den nuværende græsningsintensitet fra skovens dyr),
men det kan ikke afvises, at man
stedvis har haft risgærder.
Hoveriet omkring engene
Til indhøstning af høet og pasning af høengene havde stutteriet
et enormt mandskab til rådighed.
Helt frem til 1840 opretholdtes et
nådesløst hoveri ved stutteriet,
hvorunder 537 gårdmænd og 892
husmænd fra 22 nordsjællandske
sogne var tvunget til at lægge en
stor del af deres arbejdsliv i bl.a.
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Høslæt i 1400-tallet. Tre mænd slår med le til højre i billedet, mens to kvinder
forrest river og forker høet sammen i stakke. Billedet stammer fra en fransk
kalenderbog, Les Trés Riches Heures de Duc de Berry, men kunne – bortset
fra slottet i baggrunden – lige så godt have været fra Danmark. Bemærk kunstnerens pudsige opfattelse af lesvingets teknik.

at sikre høslættet til kongens heste
på de mange enge i og omkring
Gribskov. Og det var ikke nogle få
dage om året – det var størstedelen
af året. Da hoveriet var på sit højeste i 1700-tallet nåede det flere
steder op på 2/3 af årets dage,
bestående dels af ”spanddage”,
hvor bonden skulle møde med
forspand, dels af ”gangdage”,
54

hvor han måtte møde uden. På
stutteriet var der omtrent lige
mange af hver slags.
Det var en veritabel hær af høstfolk, der trommedes sammen langvejs fra, og da det for de flestes
vedkommende ikke var muligt at
rejse hjem, inden høhøsten var
forbi, måtte de ligge i lejr på Hovmarken ved Frederiksborg Slot i
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Næsten alle lavbundsarealer i den sydvestlige del af Gribskov har været udnyttet til høslæt, også efter skovens indfredning omkring 1780.
Området hører blandt de mest frodige i
Gribskov, og næsten alle lavninger er ret
næringsrige (overgangskær og undertiden kalkkær) og har derfor kunnet udnyttes som høenge.
I de centrale dele af skoven med sandog grusmoræne er lavningerne derimod
typisk udviklet som fattigkær med Sphagnum og Kæruld mfl. De er sjældent blevet udnyttet til høslæt, men derimod til
tørvegravning.
Kortet bygger på en række kilder, især
skovdistriktets gamle driftsplaner, men
der er dog usikkerhed om nogle af de
små områder.
Som omtalt i artiklen har der også
været høstet hø på højbundsarealer, men
deres nøjagtige placering kendes kun i et
enkelte tilfælde.
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ugevis under streng ledelse af en
ridefoged eller en høinspektør.
Om morgenen måtte de af sted
med leen til skovengene, og først
sent om aftenen nåede de tilbage
til lejren. Det ejendommelige folkeliv, der udspillede sig på Hovmarken, er gengivet af kommandør Paludan i en fængslende, men
bedrøvet beretning i ”Indbydelsesskriftet for Frederiksborg lærde
Skole” (Paludan 1874).
Hoveriet var ødelæggende for
hele det nordsjællandske landbrugs velstand, da hovbønderne
måtte give møde på stutteriet alle
de dage, der var bedst egnede til
markarbejde og høst. Derved forsømtes deres egne marker og enge. Først ved slutningen af 1700tallet blev hoveriet begrænset, så
bønderne ikke skulle pålægges
mere arbejde, end at de kunne
overkomme at dyrke deres egen
gård på ”behørig Maade”. Dog
skulle der stadig ydes det ”fornødne Hoveri til Hovedgaardenes
Drift”. På et tidspunkt i 1780’erne
lykkedes det bønderne i Gl. Kronborg Amt at frigøre sig fra hoveriforpligtelserne i Gribskovs nordlige halvdel ved at betale et fyrsteligt beløb i hoveripenge til stutteriet. Herefter måtte Frederiksborg Amts bønder klare alt arbejdet.
Nye tider
I 1799 blev en stor del af stutteriets græsningsvange overgivet til
forstvæsenet til fremtidig skovdyrkning. Et par årtier senere, efter
Napoleonskrigene, gik det alvorligt ned ad bakke for stutteriet,
der på det tidspunkt endnu havde
en hestebestand på 700-800 heste. Avlsmaterialet begyndte at
degenerere på stutteriet, man begyndte at få øjnene op for andre
kvaliteter hos heste end blot farven, og frem for alt var landet
kommet i en katastrofal dårlig
økonomisk situation efter statsban56

Tidligere høeng i Gribskov tilplantet med Rød-Gran i 1962. Foto: Henrik Jørgensen

kerotten i 1813. Stutteriet blev beskåret og svandt hurtigt ind, og i
1840 fik det dødsstødet, da det
blev omdannet til et lille stutteri
for fuldblodsheste med en bestand på blot omkring 40 heste.
Herefter var det omfattende hoveri på Gribskovs høenge for altid
forsvundet. Hoveriet blev formelt
opløst i 1850. Mange høenge i de
gamle stutterivange fik lov at forfalde, men nogle blev drevet videre helt frem til efter 2. verdenskrig. Andre blev drænet
yderligere, så det træbevoksede
areal kunne øges, mens en del
blot blev overladt til sig selv og fik
lov at gro til. Arter af siv, star og
andre vådbundsplanter, som kun
har ringe fødeværdi, vandt frem –
arter, som man i generationer ved
en uhyre arbejdskrævende drift
havde formået at holde borte
(Rune et al. 1999).
Skovengene blev dog ikke udsat
for den samme omvæltning, som
mange enge i agerlandet kom til
at gennemgå med tilførsel af kunstgødning og kulturgræsser, der
fuldstændig udslettede den oprindelige, kulturbetingede ”høslætflora”. Dette skaber i de heldigste
tilfælde mulighed for genskabelse
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af skovengenes tabte flora – ikke
som små stykker ”ægte” natur eller som botaniske haver, men som
kulturhistoriske mindesmærker.
Forfatterens adresse: Skov & Landskab, Den Kgl. Vetrinær- og Landbohøjskole, Hørsholm Kongevej 11, 2970 Hørsholm, e-mail: flr@kvl.dk
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Høengene og fuglene
Søren Ferdinand Hansen & Thomas Vikstrøm

Set i fugleperspektiv er høengen en meget
spændende naturtype. Dens skiftende vegetationsstruktur over året passer perfekt til flere af vore
sjældneste fuglearters livscyklus.
Det korte græs i starten af yngletiden giver således optimale redemuligheder for de jordrugende
vadefugle. Hødriften betyder, at
fuglene ikke risikerer, at kreaturer
tramper deres reder i stykker,
hvilket ellers udgør en betydelig
risiko for jordrugende engfugle
(6). Når græsset i forsommeren er
blevet langt, giver det gode muligheder for skjul og fouragering.
Efter høslættet åbnes engen igen,
og en lang række fuglearter får

blotlagt et stort spisekammer. Eftergræsning af engen sikrer desuden, at græsset ikke vokser sig højt
igen inden næste års ynglesæson.
Arter knyttet til høenge
Flere af vore mest truede engfugle er knyttet til enge med slæt
mht. både redeplacering og fødesøgning; det gælder fx brushane,
engryle og stor kobbersneppe.
Disse arter findes i dag næsten
udelukkende på store engarealer,

hvor græsning alene ikke kan
holde plantearter som lysesiv og
mosebunke væk. Sådanne halvhøje planter gør efterhånden engen uegnet som engfuglelokalitet.
Høslæt sikrer, at plantearter
som de nævnte ikke overtager engene. Også en truet art som hvid
stork sætter pris på høenge; denne
art er i det hele taget knyttet til
mennesker såvel i sit valg af redested som i sin fødesøgning. Storken søger føde ved langsomt at
vandre gennem den lave vegetation, hvor den finder byttet ved
hjælp af sit gode syn.
På ferske enge med lidt højere
vegetation er engsnarren en typisk
art, der begunstiges særligt ved
sent høslæt. Arten lever i højt græs
og urtevegetation i de tørre dele
af moser og enge. Uden drift vokser sådanne områder til med skov,
mens græsning alene på den anden side kan betyde for lav vegetation for engsnarren. Arten er

Stork og hørive ved Valentai, Litauen 2001. Foto: Hans Skov.
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En af Ribe-storkene besøger et engareal under slåning på Sydsiden af Ribe Østerå, blot 7 minutter efter man begyndte
at slå. Foto: John Frikke.

således på længere sigt afhængig
af høslæt.
Uden for yngletiden huser Danmark en meget stor andel af bestandene af flere forskellige arter
af gæs, der yngler i landene nord
for os. Gåseflokkene er stærkt afhængige af at kunne tanke op
med næringsrig kost som fx det
mere eller mindre nyspirede græs,
som de kan finde rigeligt af ikke
blot på høengene, men også på
gødskede enge med grøntpilleproduktion, som ellers ikke har større
naturværdi.
Høslæt kan også betyde
døden for fugle
Fuglene har bestemte krav til,
hvordan høslættet udføres. Efterleves disse ikke, kan høslæt være
en dødsfælde, især for engfuglenes
unger. I områder med brushane,
stor kobbersneppe og engryle anbefales det at vente med høslæt til
efter 15/7. Slås høet før, er der
58

nemlig risiko for, at ungerne ikke
er flyvefærdige. Effekten af en slåmaskine på en fugleunge er fatal.
Af hensyn til engsnarren, som yngler endnu senere, er høslæt efter
1/8 at foretrække. Endelig viser
erfaringer, at det forbedrer fugleungernes overlevelse markant,
hvis høet slås fra midten af engen
og udefter eller fra den ene ende
til den anden. Hvis høet slås ude-

fra og indefter, samles fuglene til
sidst i midten med stor risiko for
at blive hakket ihjel!
Storken er et eksempel på en
art, som har glæde af tidligt høslæt og høslæt spredt over hele
den periode, hvor der er unger i
reden, fordi høslæt blotlægger en
masse frøer og mus, som måske
oven i købet er nemme at fange
som følge af skader fra landbrugs-

Hvor engblommen lyser langs åløbets bred,
du skridter så langt gennem engen;
med halsen i bugt og med øjet på sned
du titter til pigen og drengen.
Du søger din føde til leernes klang,
og høduften følger din higende gang
langs alle de åer i Danmark.
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Jeppe Aakjær: ”Han kommer med sommer” (v. 4)

Ravnstrup Søs arbejdsgruppe holder høslætsdag.
Foto: DOF. Engryle (indsat foto). Foto: Erhardt Ecklon.

maskinen. Storken begunstiges
yderligere af, at der trinvis slås
små områder, hvorved der over
en længere periode vil være byttedyr til rådighed for storken.
Hvad gør Dansk Ornitologisk
Forening?
I 2000 udarbejdede DOF en
handlingsplan for hvid stork med
fokus på engenes afgørende betydning. Planen blev desværre aldrig
for alvor fulgt op af myndighederne. Større betydning fik det, da
DOF i juni 2003 udarbejdede en
statusrapport for de mest truede
engfugle, dvs. stor kobbersneppe,
engryle og brushane. Rapporten
beskriver arternes krav til levested
og status på nuværende og tidligere vigtige engfuglelokaliteter.
Rapporten blev fulgt op af et samarbejde med miljøministeriet, hvis
Skov- og Naturstyrelse i marts

2005 har udarbejdet en egentlig
handlingsplan for arterne med
udgangspunkt i DOF’s rapport.
På DOF’s egne naturreservater
under Fugleværnsfonden arbejdes
der målrettet med høslæt. På Nyord Enge ved Møn findes således
Danmarks næststørste høeng,
hvor der årligt slås op til 125 ha.
Arbejdet på Nyord Enge er netop
rettet mod de nævnte arter, som
alle tre stadig findes her. På andre
af DOF’s reservater udføres der
traditionelt høslæt med le, men
her er fokus lige så meget rettet
mod festgræs og andre spændende planter, der giver liv, farver
og duft til engen og høet.
Forfatternes adresse:
Fugleværnsfonden/DOF, Vesterbrodgade
138 140, 1620 København V. e-mail:
fvf@dof.dk
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Prøv selv høslæt
– med Dansk Botanisk Forening
og Henrik Jørgensen
Onsdag den 29. juni kl. 16.00 - 19.00.
Høslætskursus ved Gribskov
Prøv selv kræfter med høslæt på engen og gør noget for de vilde planter.
Under kyndig vejledning kan du prøve at slå hø en sommereftermiddag.
Ledere: Henrik Jørgensen, Skov- og Naturstyrelsen og Signe Nepper
Larsen, Dansk Botanisk Forening
Mødested: P-plads ved Enghavehus på Helsingevej (se kortet i statskovenes vandretursfolder nr. 5 for Gribskov)
Medbring: Fornuftig tøj. Madkurv til aftensmad i det grønne bagefter
kurset.
Tilmelding til Signe på mail: urt@oncable.dk/tlf. 35 26 45 31
Vi forventer en gentagelse af kurset til næste år – måske til en eng, du kender.
Kontakt Signe Nepper Larsen, hvis du har gode idéer til enge, der trænger til
slæt.
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Essay: Med Bazooka på engen
Af Henrik Jørgensen

Jeg vil gerne gribe depechen efter Kaj Sand-Jensens første essay i URT nr.1, 2005.
Kaj fortæller om de stærke og holdbare indtryk,
som de første oplevelser af rig vegetation med
sjældne og smukke arter kan give en ung studerende udi botanikken. Jeg har, som sikkert alle, tilsvarende oplevelser, men hvor Kajs har spirituelle
overtoner, har mine nærmere spirituøse, hvorom
der her skal berettes.
Mine oplevelser knytter sig til Floristisk Feltkursus i juni 1976 på
Københavns Universitets siden
skammeligt nedlagte feltstation
Christiansminde, som er en gammel skovridergård i Sorø Sønderskov. Kurset lå i starten af sommeren efter første års biologistudium, hvor de fleste nok følte,
at det mest havde drejet sig om
matematik, fysik og kemi som, i
mangel af adgangsbegrænsning,
dengang i praksis fungerede som
stopprøver.
Nok havde jeg været på nogle
éndagesture i Københavns omegn, men skarpest herfra står
erindringen om Kjell Damsholt i
tyk, grøn parkacoat med ulden
tophue og ragsokker rullet ned
over gummistøvlekanten i bragende varmt forårssolskin på
Køge Ås. Dertil et særlig kært
minde, hvor undertegnede som
novice kunne identificere en KålTidsel på bladene, hvilket selveste
Per Hartvig af uudgrundelige årsager ikke var i stand til den dag.
Så det var det rene vand mod
det ekstremt intensive firedages
kursus på Christiansminde med
masser af ekskursioner fulgt af
plantebestemmelse til sent om af-

tenen. Sorø Sønderskov, Flommen, Sandager Mose, Hagbards
og Signes høj, Holmegårds Mose
og Enø var blandt de mange lokaliteter, som måtte lægge ryg til
kraftige indsamlinger af adskillige
årlige kursushold. Gad vide, hvor
godt de egentlig tålte det?
Jeg husker en aften, hvor vi troede at have fri, efter vi havde bestemt de sidste af dagens indsamlinger. Men nej, vores instruktor
Niels Jakobsen, senere professor

Tegning af Claes Movin.
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på Landbohøjskolen, vidste, at
hegn var opdelt i tre nogenlunde
der voksede 13 græsarter på skov- lige store parceller. Vi blev delt i
ridergårdens plæne. Dem skulle vi lige så mange hold, som fik til opså lige finde og bestemme først.
gave at bestemme flest mulige arVi kunne næsten alle samstemter på hver sit stykke. I min grupmende berette om en slags planpe var vi så heldige at have et træ,
temareridt, som med usvigelig sik- hvor vi kunne krybe i dækning for
kerhed indtrådte, når vi endelig
den usædvanlig skarpe sol. Vi
kunne lukke øjnene. En endeløs
sendte så hinanden ud på skift for
række lysbilleder af blomster beat samle ind på den irriterende
gyndte straks at køre hen over in- artsrige eng, mens planterne blev
dersiden af øjenlågene. Eneste for- bestemt i skyggen.
skel var, at de hos nogle kørte fra
Jeg husker ikke, hvem der
højre mod venstre, hos andre den vandt, men det samlede artstal
modsatte vej.
nåede op på 250! Hvor mange
Sidste aften skulle der så genenge på under tre hektar kan mon
nemføres et traditionsrigt og ufra- præstere det i dag? Tilmed lå der
vigeligt ritual, nemlig indtagelsen mere græsset eng lige udenfor den
af Ivans Bazooka. Det var en
undersøgte del med en lavvandet
slags punch som, omgærdet af
dam og en smuk bestand af Tyndmegen mystik, blev tilberedt af
akset Gøgeurt, som utvivlsomt
instruktorerne. Den bestod af ret
uskyldige sager som masser af
frugt, saft og sodavand med lidt
porter og hvidvin, som dog alt
sammen blot var et skalkeskjul for
en dygtig mængde laboratoriesprit. Det smagte sødt, godt og
ganske ufarligt. Ivan var ifølge
legenden tidligere instruktor og
opfinder af recepten.
Nu fulgte så en lang række traditionelle, universitære drikkeviser; jeg tror så galt, vi fik hele geologernes repertoire med. Den
gode, gamle med ”resten i håret”
blev absolut taget bogstaveligt;
glasset skulle anbringes omvendt
på hovedet efter hvert vers. Jeg
må have fulgt ritualet til punkt og
prikke, for mit sidste erindringsbillede er sovelængens mørke gavl
med en åben, oplyst indgangsdør
midt i. Jeg opbød al min koncentration, og følte mig helt sikker på
at kunne ramme. Hvorefter jeg
knaldede hårdt ind i muren
mindst to meter ved siden af…
Tro nu ikke, at næste dag stod
på stilfærdig hjemrejse i en behageligt lysdæmpet togkupé. Næ
nej, afsted til konkurrence på
Sump-Hullæbe. Foto: Jørgen Skeldahl.
Elseengen, som ved grøfter og
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kunne have givet artsantallet yderligere et pænt skub opad. Et endnu skarpt enkeltbillede er den besynderlige Vand-Klaseskærm i
engens skyggede randgrøft, den
har jeg kun set én gang siden.
Ellers flimrer det hele af sol,
blomsterhav og tømmermænd, og
derved måtte det gerne være blevet. For jeg har det ligesom Kaj,
at nogle steder nok lades bedst
uden genbesøg. Det slap jeg dog
ikke for; græsningen ophørte, og
da den langt senere skulle genoptages, blev grøfterne renset op,
hvilket affødte en § 3 sag. Der
stod man så i gråvejr på den tilgroede eng og studerede nogle
skovlfulde sand i det visne græs…
Hvad blev der forresten af
Ivan?
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