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Jagt kombineret med afgræsning
af naturarealer
Mange mener, at naturgræsning ødelægger
jagten. Det argument bruges tit som begrundelse for, at man ikke ønsker afgræsning af et
naturareal. Men praktiske erfaringer viser, at
den negative effekt kan afbødes, hvis afgræsningen sker under hensyntagen til vildtet.
Med omtanke vil det i langt de fleste tilfælde
tværtimod være til fordel for vildt og jagt, at
et areal bliver plejet ved afgræsning.
•
•
•
•

Bedre fødemuligheder for vildtet
Afgræsning af et naturareal giver bedre fødegrundlag for græsædende vildt som gæs, hare og
råvildt, da afgræsning betyder frisk genvækst.
Optimal afgræsningshøjde for hjortevildt er 5 cm
buskgræs og urter.
Afgræsningen giver en artsrig flora, der tiltrækker
mange insekter

- Det har betydning for mange fugle, som lever
		 af insekter.
- Insekter er den primære fødekilde for hønsef
		 uglenes kyllinger.
• I vådområder betyder afgræsning også bedre
vilkår for ande- og vadefugle.
Behov for skjul
• De fleste vildtarter har behov for kort afstand til
skjul, og de vil ikke opholde sig midt inde på en
stor græsmark.
• På mange naturarealer er der mindre krat, der
kan frahegnes som små ”øer” og dermed blive
gode skjulesteder for vildtet og samtidig give læ
og skygge til de græssende dyr.
Foldindretning
• Den vildtvenlige fold er indrettet, så vildtet - især
råvildt - har mulighed for gå uset på
arealet, også for de græssende husdyr.

1
Foto: Heidi Buur Holbeck

- Det kan gøres ved at lave lommer eller sørge
		 for, at folden er så stor, at den ikke kan
		 overskues fra ét sted.
- Råvildtet vil så typisk opholde sig i den mod
		 satte ende af folden i forhold til kvæget.
• Folden bør også indrettes med mulighed for
mindre folde, så dyrene kan isoleres på dele af
arealet, mens der afholdes jagt.
- Der skal dog tages hensyn til, at dyrene ikke
		 skræmmes af skud.
- Hvis arealet ikke er stort nok til det, bør 		
		 dyrene flyttes til et andet areal.
• Et et-trådet elektrisk hegn er ikke nogen 		
forhindring for råvildt.
- Et totrådet hegn kan de ofte springe over,
		 normalt op til 1,40 m højt.
- Flertrådede hegn, fx til får, kan være vanske		 lige at passere for råvildt-lam.
- Råvildtet skal normalt vænne sig til et hegn,
		 så et nyopsat hegn bør gennemgås jævnligt
		 for nedrevet tråd.
- Harer kan altid komme under et hegn.
• Der bør være mulighed for, at jægeren kan 		
afbryde strømmen til hegnet eller tage tråden
af.
Græsningsdyr og vildt sammen
• Vildtet finder sig hurtig til rette med, at et areal

•

•
•
•

bliver afgræsset, og indretter sig efter det.
Det siges ofte, at råvildt ikke vil gå sammen med
kvæg. Hvis folden er indrettet, bl.a. med lommer
som beskrevet ovenfor, kan problemerne minimeres.
Dåvildt og kvæg græsser gerne sammen.
Det samme gælder samgræsning med heste.
Får vil fortrænge råvildt fra et græsningsareal. Derfor kan fåregræsning ikke anbefales på arealer, hvor
man ønsker råvildt.
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