
KØER OG NATUR
 – bliv medlem af en kogræsserforening!
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Græsarealer, der bliver afgræsset og samtidig ikke får gødning, udvikler et blomstrende flor.

Eng-vokshat

Majgøgeurt

Din lokale kogræsserforening
Indhegningen her omkranser et natur-
areal med særlig gode muligheder for 
at udvikle en artsrig natur. Derfor er 
borgere, landmænd og Vejle Kommune 
gået sammen om at sikre god naturpleje 
netop her.

Medlemmer af kogræsserforeningen, der 
passer denne indhegning, sørger for at 
se til dyrene, hegnet og vandforsynin-
gen. Som medlem får du også mulighed 
for at købe lækkert oksekød fra dyr, der 
har haft et godt liv. 

Du kan også blive  
medlem af en  
kogræsserforening.  
Se hvordan på  
Vejle Kommunes  
hjemmeside.  
Scan koden, eller  
brug linket:  
www.vejle.dk/vaer-med-i-en-kograesserforening/

Enge og overdrev skal afgræsses
Enge og overdrev er lysåbne græsarealer
med få spredte træer og buske. Her finder du
mange planter, insekter og svampe, som er helt 
afhængige af, at græsset er lavt.

Hvorfor naturpleje?
Oprindeligt var det store dyr som urokse, kron-
hjort og bison, der afgræssede de store sletter i  
Danmark. De holdt områderne lysåbne og for-
hindrede, at hele landet voksede til i skov.

Da landbruget kom til Danmark, overtog landman-
dens dyr afgræsningen af enge og overdrev efter 
de vilde dyr. Det sikrede, at de oprindelige planter, 
svampe og dyr, som trives på lysåbne arealer, kun-
ne overleve. Fra omkring 1950 blev det urentabelt 
for landmanden at sætte dyr på de mange små og 
spredte arealer – de groede derfor til i høje urter, 
græsser og buske, og mange arter er nu sjældne 
eller helt forsvundet. Nu genskaber vi de lysåbne 
arealer og deres artsrige blomsterflor ved at sætte 

kreaturer og andre dyr på græs. Det gør vi i et samar-
bejde med landmænd og naboer til indhegningerne.

Forsøg med afgræsning
For at få stor variation på arealerne eksperimenterer 
vi med forskellige former for afgræsning.  
 
På nogle arealer sætter vi dyrene til at afgræsse 
intensivt, i håbet om at de også vil spise buske og 
små træer. Landmanden har styr på, at der er føde 
nok til dyrene.
 
Nogle af dyrene får lov at gå ude i en længere peri-
ode, fx fra marts til november. De racer, der afgræs-
ser arealerne, kan nemlig klare at gå ude også i den 
kolde tid af året. Alle krav til dyrevelfærd som læ, 
vand og foder er altid i orden. 

 
Planter, insekter og svampe, som du kan finde på 
enge og overdrev, ser du på billederne herunder.

 
Vær opmærksom på følgende 
 
• Din hund skal holdes i snor – løsgående  
  hunde kan gøre fredelige kreaturer
  bange og aggressive. 

• Du skal ikke bekymre dig om en kalv, der  
  ligger for sig selv inden for eller uden for  
  indhegningen. En ko gemmer sin kalv  
  ligesom rådyr – måske helt op til 20 timer.  
  Lad derfor kalven ligge – den skal nok  
  finde hjem til sin mor igen. 

• Hvis du ser voksne dyr uden for  
  indhegningen, må du til gengæld  
  meget gerne ringe til dyreholderen.  
  Se tlf.nr. på stolpen.

 


