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Projekt afgræsning i sommerhusområdet Sletten v. Harboøre
Biodiversiteten er under pres, og det gælder ikke mindst den sårbare kystnatur, som ofte bruges til
sommerhusbebyggelse. Således også grundene i ejerlaget Sletten beliggende i Langerhuse / Vrist. Mange af
grundene er meget store: 2500 m2.
Noget af jorden har tidligere været dyrkede marker, andet har tilsyneladende ligget hen som et naturområde.
Mange steder er der stadig kysthede vegetation, som dog langsomt forsvinder, dels pga. kultivering, udjævning,
såning af græs og bygning af større huse, dels pga. mangel på pleje, idet vegetationen er præget af førne, græs,
gammelt lyng og revling. Der er ganske få blomstrende urter. Yderligere ses mange steder tilgroning med
hybenroser, der er i kraftig spredning.
Områder med plænegræs ser ud til at blive mere og mere populært, og disse arealer bliver slået jævnligt gennem
sommeren, hvorved blomster ikke har mulighed for at etablere sig. Men især på de store grunde, er der mange der
lader et stykke med naturlig vegetation ligge hen.
Her er der et potentiale for bevarelse af kysthedelandskabet ved afgræsning efterår/ vinter / tidligt forår.
Afgræsningen tjener flere formål: Det vil give en øget biodiversitet, idet frøplanter vil have mulighed for at etablere
sig. I området findes blomstrende urter som kællingetand, djævelsbid, alm. gyldenris, høgeurt, kongepen, blåhat,
blåmunke, engelskgræs, skjaller, røllike, hedelyng m.fl. så det må formodes, at der er en frøbank, eller mulighed for
spredning. Græsning vil også nedsætte brandfaren i tørre somre.
Jeg har lavet et mindre forsøg med vintergræsning af et areal, og det har givet rigtigt gode resultater: Både mht. flora
og fauna (se billeder). Ponyer er gode til at græsse i bund om vinteren og får fjernet de døde plantedele, ligesom de
også tager af hybenroserne. Geder ville dog være bedre til at få bund i hybenroserne.
På det seneste har jeg været lidt rundt i området og har talt med flere lodsejere der har vist sig særdeles positive
overfor at få deres grund afgræsset med ponyer, udenfor turistsæsonen (liste med navne og adresser vedlægges).
Der kommer hele tiden flere til.
Jeg har aftalt med lodsejerne, at jeg iværksætter græsning i løbet af vinteren 2020/21, hvis de fornødne tilladelser
kan opnås (fra kommunen, Naturstyrelsen / Kystdirektoratet), og bestyrelsen er positiv overfor tiltaget.

Billede fra forsøg med afgræsning – i 2020 myldrede det med blomster
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Aftaler med den enkelte lodsejer vil omfatte følgende:
Afgræsningen foretages efter nærmere aftale i perioden 1. november til 1. april.
Dyrearter der må bruges: Ponyer.
Hegnet vil være et flytbart, strømførende hegn med en eller to tråde. Hegnet opsættes umiddelbart inden dyrene
flyttes ind på arealet og nedtages umiddelbart efter de er flyttet igen.
Der indhegnes et passende, mindre areal, efter aftale med lodsejer. Der vil gå få rolige dyr. I tilfælde hvor naboen
også ønsker afgræsning, kan to arealer evt. indhegnes sammen. Hvor længe ponyerne skal græsse hvert areal, vil
afhænge af indhegningens størrelse og hvor meget vegetation der skal fjernes. Jeg vil forsøge at anslå varigheden,
inden afgræsningen startes. Men jeg vil anslå at den gennemsnitlige tid der skal bruges er ca. to, måske max tre
uger.
Dyrene vil blive tilset dagligt, og de vil blive vandet og passet efter deres behov. De må IKKE fodres! – det er vigtigt af
hensyn til at de kan udføre deres arbejde.
Der laves en skriftlig aftale med hver enkelt lodsejer forud for græsningen. Lodsejeren kan til enhver tid sige, at
græsningen skal ophøre, hvorefter jeg har en uge til at fjerne dyrene.
Fællesarealet ved Genbrugsstationen – det er flot med græsset.
– men kunne også have godt af en vintergræsning, så der kan komme flere blomster

Det er områder der ser ud som dette der i første omgang vil have godt af at blive græsset i bund.
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Flere blomster giver også flere sommerfugle

Med kraftig vintergræsning, vil der efterhånden komme mindre græs og flere blomstrende urter.
Her kællingetand og rosetplanter.
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Blomster og nyfremspiret lyng. Den tørre klump der ligger for neden tv er et stykke hestepære der endnu ikke er
omsat. Jordens fauna skal lige vænne sig til at der er mad igen, efter mange år!

Sådan kan det se ud imens hestene græsser på arealet

