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Græsningsprojekt med 

helårsgræssende konikheste 

på 224 hektar statsejet 

klitnatur skal give ny viden 

om græsningens effekt på 

landskab, biodiversitet og 

områdets friluftsliv. Projektet 

er et samarbejde mellem 

Naturstyrelsen Thy, 

Nationalpark Thy og Thisted 

Kommune og moniteres af en 

ekspertgruppe fra Aarhus 

Universitet.  

Den danske klitnatur trues af 

påvirkning af næringsstoffer. Samtidig 

gør mangel på naturlige forstyrrelser i 

form af erosion, sandpålejring og 

græsning det vanskeligt at opretholde 

de varme og lysåbne levesteder, der er 

karakteristiske for grå klit, klithede og 

klitlavning. Det er hovedårsagerne til 

den ugunstige tilstand i disse natur- 

typer. På denne baggrund har 15. Juni 

Fonden givet medfinansiering til etable- 

ring af et storskala helårsgræsnings- 

projekt i klitnatur i Trøjborg ved Vangså 

Hede med henblik på at forbedre 

klittens naturtilstand og biodiversitet.

Potentiale for højere naturkvalitet

Projektområdet Trøjborg er på ca. 220 

ha og udgøres primært af klitnatur 

(klithede, klitlavning, gråklit). 

Derudover forekommer der søer 

(lobeliesøer), bjergfyrrekrat og mindre 

partier med nåletræer.  

helårsgræsningen skal kunne opret- 

holde den nuværende variation og 

dynamik. Opgravningen af rynket rose 

har medført at der i dag forekommer 

mange områder med bart sand, hvilket 

har skabt variation og dynamik i klit- 

naturen som ikke tidligere har været til 

stede. Derudover skal græsningen 

gerne skal have en positiv effekt på 

lobeliesøernes tilstand.

Endelig er det et erklæret mål også at 

monitere, hvordan helårsgræsningen 

influerer på den rekreative brug af 

området for både lokale borgere og 

nationalparkens turister.

Det samlede projekt er formet som et 

forsøgsprojekt, der skal generere ny 

viden på nævnte områder. En forsker- 

gruppe fra Aarhus Universitet er 

tilknyttet projektet som analysegruppe.

Robuste konik-heste som græssere

10 konik-heste er fra august 2022 

udsat på arealet. Heste er valgt som 

store græssere, da de typisk dækker et 

større afgræsningsareal. Generelt klarer 

Hele området ligger inden for Natura 

2000 område og er kortlagt som 

habitatnatur. Naturen i projektområdet 

har et stort potentiale for forbedring. 

Naturtilstanden er ved projektets 

begyndelse truet af tilgroning i græsser, 

vedplanter og invasive arter, med fare 

for at naturtilstanden på sigt forværres. 

Målet er at helårsgræsningen skal 

udvikle og sikre klitnatur i en god/høj 

naturtilstand, der kan understøtte 

områdernes egnethed som levested for 

sjældne og truede arter tilknyttet 

klitnaturen. 

Ny viden om græsningseffekt

Der foreligger i dag begrænset viden 

om effekter af helårsgræsning i klit- 

natur. Derfor er et vigtigt projekt- 

element moniteringen af helårsgræs- 

ningens effekter, som skal øge vores 

viden og kendskab til helårsgræsning i 

næringsfattig natur. Græsningen og de 

strukturelle ændringer forventes at 

have en positiv effekt på områdets 

fauna. Samtidig er det et ønske, at 



voksne heste sig godt på 

næringsfattige græsmarker grundet 

deres evne til at græsse meget tæt på 

jorden kombineret med deres store 

aktionsradius. Ved lave foderværdier i 

græsset kan hesten let kompensere for 

det lave energiindhold ved at øge 

græsningstiden og dermed græs- 

optaget. Dette er lettere for heste end 

for kvæg og får, som skal have perioder 

med drøvtygning for at kunne udnytte 

foderet.

Heste prioriterer mere græs frem for 

andre planter ift. kvæg og får. Det vil 

sige hestegræsning efterlader flere 

andre planter end græsser f.eks. urter, 

orkideer m.m., hvilket bidrager positivt 

til biodiversiteten. Heste æder også 

gerne dominerende græsser som f.eks. 

bølget bunke. Når græsudbuddet 

falder, begynder heste mere at afbide 

træer og buske, dvs. man får størst 

effekt på afbidning af træagtig vege- 

tation ved vintergræsning. Brombær- 

krat og rynket rose bliver næsten 

udelukkende græsset om vinteren.

De udsatte konikheste er mellem 1 og 

3,5 år ved udsættelse og har aldrig 

været opstaldet. De er alle hopper, så 

flokken er ikke reproduktiv – en beslut- 

ning der er taget af hensyn til den re- 

kreative brug af området. Hestene er 

ejet af privat hesteholder, der har 

dagligt tilsyn på individniveau. Der er 

tilknyttet dyrlæge til kontrol, og om 

nødvendigt, ved manglende naturligt 

forekommende fødemængde, vil der 

blive tilskudsfodret, eller berørte dyr vil  

blive udtaget. Der græsses med et 

græsningstryk på 0,05 for at optimere 

fødemængden i vinterhalvåret.

Hestenes adfærd

Strukturelle ændringer, der især 

har betydning for naturindhold og 

biodiversitet

Vegetationsændringer

Monitering via GPS

Moniteringen fokuserer på at 

undersøge følgende:

Hestene moniteres via GPS-halsbånd. 

Den indsamlede GPS-data skal give 

viden om hestenes adfærd og færden,

herunder hvilke habitater de foretræk- 

ker, hvor længe de opholder sig hvert 

sted, adfærdsændringer over året og i 

moniteringsperioden. Adfærdsdata skal 

sammenstilles med struktur- og vegeta- 

tionsdata til belysning af græsningens 

effekt. Det er forskningsinstituttet fra 

Aarhus Universitet som har ansvar for 

dataindsamling, databehandling og 

afrapportering. To heste er per august 

2022 udstyret med GPS-halsbånd. 

Forventningen er at dette udvides i 

moniteringsperioden til GPS med kame- 

ra for også at give forskerne visuelle 

data. 

Som en del af moniteringen er der på 

arealet etableret X kontrolfrahegninger 

 

 med henblik på at kunne sammenligne 

ugræsset med græsset vegetation. I 

nogle af disse frahegninger vil der blive 

sommergræsset. I andre slet ingen 

græsning. 

Monitering af den rekreative brug af 

området sker via observationer og 

gennem dialog med lokalbefolkningen. 

Naturstyrelsen Thy har før projektets 

begyndelse afholdt to borgermøder i 

Klitmøller med stor opbakning til følge. 

Efter de første to måneder af projekt- 

perioden står det dog også klart at 

nogle borgergrupper er urolige for 

hestenes fodertilstand, og at kontinu- 

erlig kommunikation om dyrevelfærden 

på området er nødvendig for at undgå 

at  udefrakommende på egen hånd 

tilskudsfodrer og dermed kompromit- 

terer projektet og hestenes sundhed. 

 

Projektperioden er planlagt til 5 år. 

Dette videnblad vil i perioden løbende 

blive opdateret med delresultater og – 

erfaringer. 

Projektarealet ved 

Trøjborg, Vangså 

Hede.


