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Brug – og beskyttelse

Vil du gerne pleje dine naturarealer?
Naturarealer har næsten altid godt af at blive brugt, men det skal 
ske med omtanke. På de næste sider kan du læse om de forskellige 
naturtyper, som vi har i Ikast-Brande Kommune, og hvad du kan få 
lov at gøre, hvis du ønsker at pleje naturarealer på din ejendom. 

Det kan være svært at få alt med, især om metoder og regler. I de 
fleste tilfælde er det bedst at spørge kommunen, før du går i gang 
med naturplejen. Det er nemlig altid ejerens ansvar, at lovgivningen 
bliver overholdt.

Beskyttet natur
De fleste naturarealer er i dag beskyttede af § 3 i naturbeskyttelses-
loven. De er ikke fredede, men deres tilstand må ikke ændres uden 
dispensation fra kommunen. 

Du har gode muligheder for at få lov til at forbedre et naturareal. 
Det gælder for eksempel, hvis du gerne vil genindføre græsning på 
en eng, en hede eller et overdrev – eller hvis du gerne vil oprense et 
vandhul tilgroet i tagrør eller dunhammer. 

Derimod er det meget svært at få lov til noget, som forringer 
naturens tilstand. Det gælder for eksempel dyrkning, tilplantning og 
afvanding.

Fortidsminder og diger
Sten- og jorddiger samt fortidsminder er beskyttede af museumslov-
ens § 29a og 29e – hvilket betyder, at man ikke må foretage æn-
dringer i deres tilstand.

Man må gerne pleje diger og fortidsminder – for eksempel ved 
at fælde træer og buske. Det skyldes, at rødder fra træer ofte kan 
skade diger og fortidsminder, og derfor må de heller ikke fjernes. 

Afgræsning kan også tillades, hvis det kan ske uden at skade diget 
eller fortidsmindet.

Fortidsminder er beskyttede af 
en omkringliggende 2 meter 
zone, hvor der ikke må foreta-
ges jordbehandling, gødes eller 
plantes. Ifølge naturbeskyttel-
seslovens § 18 må man heller 
ikke ændre tilstanden i en 100 
meter zone omkring fortidsmin-
der.

Heder, overdrev, enge og moser 
er omfattet af naturbeskyttel-
seslovens § 3, hvis de hver for 
sig eller i sammenhæng har et 
areal på mindst 2500 m2. For 
søer og vandhuller er grænsen 
100 m2. Vandløb udpeget som 
beskyttede af miljøministeren er 
også omfattet af naturbeskyt-
telseslovens § 3.
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Heder

Dværgbuskenes land…
Heder er åbne områder, der ofte 
er domineret af dværgbuske som 
hedelyng, revling og tyttebær. 
De er skabt af tidligere tiders 
agerbrug, der har udpint jorden 
 – og de er bevaret til i dag ved at 
husdyr har græsset på dem.

Nogle heder kan være meget 
artsrige. Mellem lyngen vokser 
planter som guldblomme, timian 
og visse, og på fugtige steder 
kan der være plettet gøgeurt, 
pors, klokkelyng og mosebølle. 

Hugorme og firben holder af 
det varme solskin. Om foråret 
kan man se grøn busksom-
merfugl, og selv små heder 
er levested for mange arter af 
guldsmede, svirrefluer og bier.

På heder med spredte buske 
kan der yngle fugle som skovpi-
ber og hedelærke. 

Trusler
I dag er de største trusler tilgro-
ning, tilførsel af næringsstoffer 
og mangel på foryngelse. 

Blomstrende hedelyng på Harrild Hede. 

s Hugorm. 

Man må gerne:
rydde for træer og buske – men lad en-
kelte ene og eg stå til gavn for fuglelivet

Man kan som regel få lov til at:
få hederne afgræsset og slå lyngen
afbrænde heden – men, det kræver en 
særlig tilladelse. Husk at brandmyndighe-
derne også skal give tilladelse

Man kan som regel ikke få lov til at:
opdyrke, tilplante og opgrave
gødske, kalke og sprøjte

•

•
•

•
•

§

§

Mariehøneedderkoppen kan med lidt held 
ses på hederne i forsommeren. 

Guldblomme.  

Revling. 

Hvad kan du gøre?
Du kan hindre tilgroningen og 
holde lyngen tæt og ung ved 
afgræsning. Normalt bør der 
holdes et lavt græsningstryk. 
Man kan også bruge en kort 
græsningsperiode med højt 
græsningstryk. Får er bedst til 
at holde bævreasp og andre 
løvtræer nede. Man kan even-
tuelt rydde for buske og træer 
før græsningen – så kan dyrene 
holde de nye skud nede. 

Undgå tilskudsfoder for at 
holde mængden af næringsstof-
fer lav. 

Du kan også bruge slåning og 
afbrænding til at pleje heder. 
Spørg kommunen til råds om de 
nødvendige tilladelser hvis du 
gerne vil pleje heden.

Tilgroning skygger lyngen 
væk. Heden bliver til krat og 
efterhånden til skov. Men selv 
uden buske og træer kan lyngen 
forsvinde. Når lyngbusken bliver 
gammel, bøjer skuddene ud 
til siden og den bliver åben i 
midten. Så begynder græsser 
og andre planter hurtigt at tage 
over.

Tilførsel af næringsstoffer 
forstærker væksten af græsser i 
forhold til lyng og andre dværg-
buske.

Hedelærken findes især på heder med buske og småtræer.
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Overdrev

Bugter sig i bakke, dal…
Før i tiden var overdrev be-
tegnelsen for de uopdyrkede 
områder mellem landsbyerne, 
hvor man lod husdyr som kvæg, 
heste og får græsse. I dag bru-
ges ordet om alle tørre og åbne 
arealer, der ikke omlægges, og 
hvor der vokser planter, der er 
karakteristiske for overdrev. 

På overdrev er der mange 
forskellige planter, der kan lide 
solåben, tør bund, for eksempel 
tjærenellike, kornet stenbræk 

og hulkravet kodriver. Spredte 
buske som ene, tjørn og slåen 
præger ofte overdrevene. Også 
de farvestrålende svampe, voks-
hattene, kan findes på overdrev.

Den varierede plantevækst gi-
ver et rigt insektliv. Sommerfug-
le som dukatsommerfugl, lille 
ildfugl og brunlig perlemorsom-
merfugl lever på blomsterne. På 
sandet, åben jord kan man være 
heldig at finde sandspringer, 
jordbier og gravehvepse. 

Overdrev findes mest i den østlige del af Ikast-Brande Kommune, her ved Rørbæk Sø. 

s Vokshatte. 

Man må gerne:
rydde let for træer og buske, så de græs-
sende dyr kan holde vegetationen nede 
– men pas på! Ene, tjørn, slåen og æble 
hører hjemme på overdrevene og må 
derfor ikke fjernes
fortsætte den hidtidige drift

Man kan som regel få lov til at:
bruge overdrevene til græsning og høslet, 
selvom de ikke hidtil har været brugt 
dertil

Man kan ikke få lov til at:
opdyrke, tilplante og opgrave overdrevene
drive et overdrev mere intensivt end hidtil, 
for eksempel med mere gødning, kalk og 
sprøjtemiddel

•

•

•

•
•

§

§

Dukatsommerfugl 
på djævelsbid.

Tjærenellike er en af overdrevets farvestrålende planter. 

Trusler
De største trusler mod overdrev 
er ophør af græsning og brug af 
gødning.

Hvis græsningen ophører, gror 
overdrevet til med høje urter og 
buske. Gødskning får græsser 
som rajgræs og urter som stor 
nælde og agertidsel til at vokse 
ekstra kraftigt, så de til sidst 
dækker de små overdrevsplan-
ter. 

Sprøjtning kan også være en 
trussel mod overdrev, som ligger 
tæt op ad marker.

Hvad kan du gøre?
Du kan pleje dit overdrev med 
græsning. Kreaturer er gode 
græsningsdyr, fordi de græsser 
varieret. 

Du kan også bruge heste, 
men de undgår visse planter 
og de kan træde vegetationen i 
stykker. Får græsser tæt og kan 
eventuelt skade sjældne planter.

Det bedste er at holde et lavt 
græsningstryk. 

Undgå tilskudsfoder. De fleste 
af foderets næringsstoffer ender 
i dyrenes afføring og virker som 
skadelig gødning på overdrevet. 

Høslæt kan også benyttes, 
især ved overdrev, der har været 

Rødrygget tornskade kan findes på over-
drev med tornede buske.

gødsket. Ved at fjerne det afslå-
ede hø kan man igen få over-
skuddet af næringsstoffer væk 
fra overdrevet. Overdrevet bør 
slås omkring 1. august.

En god idé er, at lade nogle 
partier stå urørte til de dyr som 
har behov for sådanne.
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Enge

Man må gerne:
rydde for træer og buske - på de fleste 
arealer er der rydningspligt, men pas på 
ikke at forveksle en beskyttet skovsump 
med en tilvokset eng
omlægge, gødske, sprøjte og vedligeholde 
dræn og grøfter i samme omfang og med 
samme hyppighed som hidtil

Man kan som regel få lov til at:
bruge engene til græsning og høslet selv-
om de ikke hidtil har været brugt dertil

Man kan ikke få lov til at:
opdyrke og afvande engene 
plante engene til
drive engene mere intensivt end hidtil, for 
eksempel med dybere og tættere dræning 
og øget brug af gødning og sprøjtemidler

•

•

•

•
•
•

§

§

Se, det summer…
Enge er fugtige områder, som 
bruges til afgræsning eller 
høslæt. 

Især græssede enge kan have 
et mylder af planter og dyr – helt 
op til 50 plantearter per m2. 
Nogle af de flotteste engplanter 
er trævlekrone, engnellikerod og 
majgøgeurt. 

Larven af sommerfuglen 
engrandøje æder af engens 
græsser, mens auroraens larve 
lever på korsblomster. Voksne 

sommerfugle, svirrefluer og 
andre insekter suger nektar på 
engenes blomster. 

Frøer, tudser og salamandre 
skjuler sig og søger føde på 
enge. Enge er også vigtige leve-
steder for vibe og bekkasin – og 
for hare og rådyr. 

Godt for vandmiljøet
Enge beskytter vandløb og søer 
mod næringsstoffer og jordero-
sion fra marker. Selv enge, som 
gødes eller pløjes ind imellem, 

Eng ved Brande Å med majgøgeurt (t.v.) og ranunkler. 

kan have stor betydning for 
vandmiljøet.

Trusler
Tilgroning og udtørring udgør 
et stort problem for engene. De 
små planter bliver skygget væk 
og det fugtige miljø, som de er 
afhængige af, forsvinder. 

Brug af gødning fremmer 
kraftigtvoksende græsser frem 
for det naturlige væld af små-
planter. Tilskudsfoder kan også 
øge mængden af næringsstoffer 
til skade for småplanterne.

Hvad kan du gøre?
Enge skal enten græsses eller 
slås. Kreaturer skaber stor va-
riation ved at træde i den bløde 
jordbund og danne tuer, ved at 
græsse uensartet på engen og 
ved at flytte rundt på næringen, 
når de lader deres kokasser falde.

Et lavt græsningstryk med  
kreaturer er et godt udgangs-
punkt. Man kan også bruge får, 
men det kræver en kort græs-
ningsperiode med et meget højt 
græsningstryk, eller at dyrene 
kommer ud sent på året.

Det er godt for dyrene, hvis 
der i græsningsarealet indgår 
tørre arealer, hvor de kan hvile 
sig. Det gælder især for får og 
heste. 

Høslæt kan også bruges til 
at pleje enge. Hvis man venter 
med at slå engen til sidst i juni 
eller senere, kan planterne nå 
at smide deres frø. En god idé 
er at lade nogle partier med 
modne planter stå til insekterne. 
Mange sommerfuglearter kan 
kun overleve når de har sådanne 
overvintringssteder.

Engnellikerod.

Vibe.

s Aurora på korsblomst. 

Trævlekrone farver engene violette i 
forsommeren. 
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Moser

Hvor mosekonen 
brygger…
Moser er sumpede områder, 
som ofte er uden drift. De er 
vanskelige at færdes i for men-
nesker og husdyr – men de er et 
eldorado for vilde dyr og planter. 

På de rige jorde vil moser ofte 
være domineret af høje græsser 
og urter som mjødurt, dueurt, 
vellugtende mynter og den 
giftige men smukke bittersød 
natskygge. På mere magre ste-
der kan det være duftende pors, 

kæruld, bukkeblad, klokkelyng 
og mosebølle – og soldug med 
sine insektædende blade.

Sumpe med elletræer og pil er 
også beskyttede som moser.   

Moserne er gode levesteder 
for mange padder, ligesom 
snoge og hugorme tit jager i de 
fugtige områder. Der er også et 
rigt liv af smådyr. Guldsmede 
fanger insekter, som søger til de 
små pytter af vand og sommer-
fuglen bølleblåfugl søger nektar 
i mosens planter. 

Mose ved Karstoft Å. 

s Bølleblåfugl. 

Man må gerne:
fortsætte den hidtidige drift.
rydde let for træer og buske for at hindre 
tilgroning – Men pas på! Skovsumpe, 
som også er beskyttede, må ikke ryddes. 
Spørg gerne kommunen til råds.

Man kan som regel få lov til at:
rydde større områder for træer og buske
bruge moserne til græsning og høslet, 
selvom de ikke hidtil har været brugt 
dertil.

Man kan som regel ikke få lov til at:
afvande, opdyrke og tilplante
gødske og sprøjte
opgrave mosen, for eksempel for at lave 
vandhuller

•
•

•
•

•
•
•

§

Bukkeblad.

Rundbladet soldug vokser i næringsfattige moser. 

Mose med smalbladet kæruld.

Trusler
Moser trues af dræning og tilfør-
sel af næringsstoffer fra marker, 
og mange moser er desværre 
omdannet til ande-vandhuller. 

Moserne trues også af tilgro-
ning med træer og buske. Især 
pil og birk kan forvandle moser 
til tæt krat. Det er en naturlig 
udvikling, men den forstærkes 
kraftigt ved afvanding. 

 
Hvad kan du gøre?
Mange moser kan klare sig 
selv – men kun hvis de er godt 
beskyttede mod afvanding og 
næring fra marker. 

På den rige jord kan græsning 
eller høslet med fordel ændre en 
artsfattig mose til en artsrig eng.

På den magre jord kan du ofte 
nøjes med at rydde lidt træer 
og buske en gang imellem, hvis 
tilgroningen begynder at tage 
over. 

Husk, at holde god afstand 
til mosen, når du bruger kunst-
gødning eller bringer gylle ud. 
Pas på med vandafledning fra 
marker og dræn. 

 Man kan sjældent få lov til 
at grave et vandhul i et område, 
der i forvejen er mose. Overvej 
derfor et vådt sted på marken i 
stedet for i mosen, når du plan-
lægger et nyt vandhul. Her er 
det nemmere at grave, og du får 
mere natur for pengene.

§
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Søer og vandhuller

Man må gerne:
lade husdyr afgræsse bredderne, men 
ikke for voldsomt 

Man kan som regel få lov til at:
rydde manuelt for træer og buske for at 
undgå skygge og blade – dog ikke skov-
sumpe, som også er beskyttede
oprense tilgroede vandhuller

Man kan som regel ikke få lov til at:
afvande eller sænke vandstanden
udsætte og fodre fisk og fugle
sprøjte eller tilplante langs kanten

•

•

•

•
•
•

§

§

Søer er ikke bare vand…
Søer kan være meget forskellige 
– alt efter hvor de får deres vand 
fra. 

Nogle søer har en kraftig og 
helt naturlig vækst af vandplan-
ter og tæt rørskov langs bred-
den. De får vandet fra områder 
med ler og kalk. Vandstjerne, 
vandaks og vandranunkel vokser 
som grønne ranker nede i van-
det, mens hvide åkander dækker 
de rolige vige. 

Næringsfattige søer har meget 
klart vand og en mere beskeden 
vækst af planter. Selv rørskoven 
er tynd og lav – eller helt væk. 
Lobelie og strandbo har deres 
små, stive blade ved bunden. 
De kan ikke sende lange skud op 
for at nå lyset, og kan derfor kun 
vokse i klart vand. 

I vores hedemoser hører de 
sure, brunvandede søer til. Her 
findes sjældne alger og smådyr, 
samt den insektædende plante, 

Hampen Sø, en typisk næringsfattig sø med klart vand. En såkaldt ”lobeliesø”. 

Hvid åkande.

s Fireplettet libel. 

Knopsvanen er en almindelig ynglefugl i 
søerne. 

Butsnudet frø lægger æg i vandhuller.

blærerod, der fanger smådyr i 
fælder på bladene. 

Fisk og mange fugle og små-
dyr er helt afhængige af søer. 
Padder yngler i selv de mindste 
vandhuller, og vildtet søger vand 
og føde – eller skjul – langs søer-
nes udyrkede bredder.

Trusler
De største trusler mod søer er 
i dag tilledning af næring fra 
marker og dræn. Overskud af 
næringsstoffer medfører uklart 
vand, kraftig vækst af trådalger 
og tilgroning med tagrør og dun-
hammer. Udsætning og fodring 
af ænder og fisk giver samme 
resultat. 

Små søer og vandhuller er 
meget udsatte, hvis man dræner 
eller reparerer gamle dræn om-
kring dem.

Hvad kan du gøre?
Du kan beskytte din sø eller dit 
vandhul ved at holde god af-
stand, når du gøder og sprøjter. 
Undgå at udsætte fisk og ænder 
i søen – eller at lokke ænder til 

ved at fodre. Hvis vandhullet 
er godt, kommer fuglene og de 
spændende smådyr af sig selv.  

Hvis du reparerer dræn, så pas 
på dit vandhul. 

Måske var det bedre med et 
nyt vandhul i den våde lavning 
på marken i stedet for at dræne? 
Det kan give masser af liv på din 
ejendom.
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Vandløb

Vand i evig bevægelse…
Et godt vandløb kan kendes 
på klart vand, grusbund med 
spredte sten og en rig vækst af 
planter som vandranunkel, vand-
stjerne og vandaks.

Bækørred og stalling er vidt 
udbredte i vandløb i Ikast-Bran-
de Kommune. I Skjern Å, Brande 
Å og Holtum Å går havørreder 
og laks op for at gyde. I det 
strømmende vand er der et væld 
af smådyr og insekter, bl.a. 

larver af døgnfluer, slørvinger og 
vårfluer. De er føde for åens fisk.

 Vandstæren er helt afhængig 
af vandløb. Den lader sig presse 
ned mod bunden af strømmen. 
Her løber den omkring og fanger 
smådyr og insekter. Isfuglen 
fanger fisk ved at lade sig styrte 
ned i vandet fra en gren. 

Odderen er i fremgang langs 
kommunens vandløb. Det er et 
tegn på, at vandløbene har fået 
det bedre.

Karup Å ved Bøgelund.

s Døgnflue. 

I private vandløb må man gerne:
vedligeholde skånsomt, eksempelvis 
ved manuel grødeskæring og fjernelse 
af sandaflejringer. Husk, at nogle private 
vandløb kan have regulativer der skal 
følges.
vandløb der har været uden vedligeholdel-
se i flere år kan være vokset ind i natur-
tilstand og disse må ikke vedligeholdes 
uden tilladelse.

Man kan som regel få lov til at:
rydde manuelt for træer og buske – dog 
ikke skovsumpe, som også er beskyttede
lade husdyr afgræsse bredderne, men ikke 
for voldsomt

Man kan som regel ikke få lov til at:
omlægge, rørlægge eller udvide vand-
løbsprofilet
oprense for grus og sten
dyrke, tilplante, sprøjte, hegne eller bygge 
i 2m bræmmen og brinken
afvande eller sænke vandstanden
udsætte og fodre fisk og fugle

•

•

•

•

•

•
•

•
•

§

§

Odder.

Isfugl. 

Trusler
Næringsstoffer fra marker ska-
ber overdominans af de hur-
tigtvoksende planter i vandlø-
bene. De nedsætter vandløbets 
afledningsevne. Det værste er 
ulykker, hvor der strømmer gylle 
eller møddingssaft direkte ud 
i vandet. Det forbruger straks 
ilten og kvæler det meste liv.

Uddybning og oprensning af 
mindre vandløb er stadig en 
trussel. Gravning fjerner grus og 
ødelægger den variation, der er 
nødvendig for smådyr, og for at 
ørred og laks kan gyde.

Der findes stadig opstemnin-
ger ved nogle dambrug og el-

værker. Men efterhånden er der 
lavet omløbsstryg, så vandrende 
fisk som ørred og laks igen kan 
komme op i de øvre dele af 
vandløbene for at gyde.

Hvad kan du gøre?
Pas på vandløbene, når du spre-
der gylle og gødning. En bred 
udyrket bræmme langs vandlø-
bet er med til at holde nærings-
stofferne på afstand.

Offentlige vandløb vedlige-
holdes af kommunen og private 
vandløb af lodsejene. Hvis du 
efterlader en smal og bugtende 
strømrende med fast bund, når 
du oprenser, løber vandet hur-
tigere og holder selv vandløbet 
rent for sand og mudder. Opgra-
vet materiale må ikke lægges på 
beskyttede naturarealer.

Naturlig bevoksning i et sundt vandløb. 
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Fortidsminder og diger

Historiens vingesus…
Gamle diger viser, hvordan land-
skabet blev inddelt før i tiden 
og de danner flotte mønstre og 
dybde i landskabet. Mange grav-
høje ligger på højdedrag, hvorfra 
man forestillede sig, at de døde 
kunne spejde milevidt ud over 
landskabet – og hvor man tyde-
ligt kunne se deres gravplads.

Diger og fortidsminder er vig-
tige levesteder for planter og dyr 
i det opdyrkede land. 

Man har fundet mere end 300 
forskellige plantearter på gamle 
diger. Stålorme, hugorme, firben 
og padder gemmer sig gerne 
i digernes huller og sprækker. 
Man kan også være heldig at 
se lækat eller brud. Digerne er 
vigtige landeveje, som hjælper 
planter og dyr med at sprede sig 
mellem markerne.

Gravhøje er nogle af de få 
pletter i Danmark, som aldrig 
har været dyrket. De har været 
tusindårige fristeder for plan-

Man kan som regel få lov til at:
pleje ved nedskæring af træer og buske  
pleje med let afgræsning, hvis fortidsmin-
det ikke beskadiges

Man kan som regel ikke få lov til at:
pleje ved fjernelse af rødder
fjerne, oppløje, opgrave eller på anden 
måde ødelægge diger og fortidsminder

•
•

•
•

s Skovfirben. 

ter og dyr. Mange dyr bruger 
gravhøje som rastepladser, hvor 
de kan gemme sig og søge 
føde, når de bevæger sig rundt i 
landskabet.

Trusler
Dyrkning er en af de største 
trusler mod de gamle anlæg. 
Både diger og gravhøje risikerer 
at skride sammen, når ploven 
kommer for tæt på. Desuden 
gøres mange fund ved foden af 
gravhøjen. 

Sprøjtning tæt på diger og 
gravhøje er til skade for de 
vilde og ofte sjældne planter. 
På gravhøje fjerner sprøjtning 
det beskyttende lag af græs og 
andre småplanter, så regnvandet 
kan skylle jorden væk.

Hvad kan du gøre?
Hold god afstand til diger og 
fortidsminder, både med ploven, 
gødningssprederen og sprøj-
ten, når du arbejder i marken. 
Der skal være en bræmme på 
mindst 2 m til fortidsmindet. 

§

§

Fredningssten på 
Ensøhøj. 

Et af de typiske fredede jorddiger i kommunen.

To stridsøkser fundet i en jordfæstegrav i 
Brande Sogn.

Undgå, at ild spreder sig til diger 
og gravhøje, når du afbrænder 
marker eller affald.

Du må gerne fjerne træer 
og buske, men husk at du ikke 
må trække rødderne op – for så 
risikerer du at gøre mere skade 
end gavn. Meget let græsning, 
helst med får, kan sikre et stabilt 
dække af planter på gravhøje og 
langs foden af diger.

Det er i den forbindelse eje-
rens pligt at fortidsmindet ikke 
beskadiges.

Husk en udyrket bræmme på 2 m og 
en beskyttelseszone på 100 m omkring 
fortidsminder. 
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Gravhøjen Ensøhøj som ligger på dyrket mark. 
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Muligheder for støtte
Støtte til afgræsning og slåning 
Hvis dit naturareal ligger i et område, der er udpeget som særligt føl-
somt landbrugsområde (SFL-område), kan du søge om støtte til pleje 
af græs- og naturarealer gennem det danske landdistriktsprogram. 
Støtten kan gives til afgræsning eller slåning.  

Du kan også søge om støtte til at etablere fællesgræsning sam-
men med andre i et større område gennem ordningen om natur og 
miljøprojekter.

Kommunen kan oplyse dig om, hvor SFL-områderne ligger. Ansøg-
ningsskema og vejledning fås hos FødevareErhverv. Du kan få flere 
oplysninger på FødevareErhvervs hjemmeside. 

Græsningsdyr udefra?
Hvis du ikke selv har græsningsdyr, kan du måske få en aftale om 
afgræsning med en af dine naboer. Mange har et par heste eller 
nogle ungdyr, som de gerne vil have på græs. Hvis du tilbyder at 
hjælpe med at sætte hegn op og se efter dyrene, kan det måske øge 
interessen. Kommunen kan i nogle tilfælde hjælpe med at formidle 
kontakt til interesserede dyreholdere.

Støtte til hegn?
Hvis dit naturareal er særligt værdifuldt kan kommunen i visse til-
fælde opsætte hegn.

Andre aktuelle søgemuligheder kan findes på kommunens hjem-
meside.

Har du spørgsmål? 
Spørg kommunen!
Du er altid velkommen til at spørge kommunen, hvis du er i tvivl om 
regler og støttemuligheder. Det gælder også, hvis du har brug for råd 
om plejemetoder.

Du kan desuden finde mere information om den beskyttede natur 
på kommunens hjemmeside.

På kommunens digitale kort (http://kort.ikast-brande.dk/) kan du 
se om der er registeret beskyttet natur på din ejendom – men pas 
på! Der er meget beskyttet natur som endnu ikke er registreret og 
det er altid ejerens ansvar, at lovgivningen bliver overholdt. Du kan 
altid henvende dig til kommunen og spørge om et areal er beskyttet. 
Kommunen har så 4 uger til at give dig et svar.

Afgræsning på arealer langs Omme Å ved Omvrå. 



Naturarealer
– hvordan må de bruges

De fleste naturarealer er i dag beskyttede. De må 
dog gerne bruges, hvis tilstanden ikke forværres. 
Husk blot at søge kommunen om lov.

Mange af vore smukke, åbne naturarealer er helt 
afhængige af, at de bliver brugt. Det gælder for 
eksempel heder, enge og overdrev, der er skabt af 
tidligere tiders drift, hvor de blev brugt til afgræsning 
og høslæt. Hvis brugen af arealerne hører op, vil de 
gro til i høje urter og krat – og til sidst skov.

Miljøafdelingen
Centerparken 1, 7330 Brande
E-mail: post@ikast-brande.dk    
Tlf.: 99604000
www.ikast-brande.dk

I dette hæfte kan du læse om de forskellige na-
turtyper – og få nogle tips og ideer til, hvordan du 
kan skabe en varieret og oplevelsesrig natur på din 
ejendom. 

Samtidig kan du læse om, hvad du ikke må gøre – så 
du undgår at få problemer med den lovgivning, som 
beskytter naturområderne. 

Kreaturer på overdrev og eng ved Mattrup Å.


