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Hvorfor græsning? 
Kommunen er forpligtet til at pleje kommunale naturområder og fredede 
arealer. Den bedste pleje er ekstensiv helårsgræsning med få dyr. Her får 
planterne lov til at blomstre om sommeren, fordi dyrene ikke kan nå at spise 
det hele. Resten af året bliver vegetationen holdt lav. Området mangler også 
mere variation med blottet sand, hvor nye planter kan spire frem, og hvor 
firben og insekter kan leve. 

Kan jeg gå I området? 
Nordsøstien og alle de største stier kommer til at ligge udenfor hegnet på 
nær nogle ganske korte strækninger. Der bliver låger alle de steder, hvor der 
går stier ind i området med dyr. Se kortet. 

Hvilke dyr og hvor mange? 
Der kommer kun til at gå islandske heste. For at lave den bedste naturpleje 
skal der kun gå en hest for hver tre hektar. Dvs. at der i hele det store område 
på ca. 30 ha kun kommer til at gå omkring 10 heste. Dyreholderen har tilsyn 
med dem dagligt, så der er styr på, at de får nok at spise og har det godt. 

Hvad skal jeg gøre hvis jeg møder en hest? 
Fordi folk ikke må fodre hestene, vil hestene ikke blive opsøgende. Da der 
kun kommer til at gå en lille flok heste i et meget stort kuperet naturområde, 
vil det være meget sjældent, man møder dem. Hvis man har hund med, skal 
man gå uden om flokken. Hunde skal selvfølgelig som før altid være i snor. 

Kan man komme med input til naturplejen? 
Kommunen vil altid gerne have input. Ifm. den nye fredning ”Tversteds 
Grønne Front” skal der laves en plejeplan for naturen i fredningen. Her vil der 
blive dialog med lodsejere og foreninger i området.  

Hvad med rådyrene? 
Rådyr kan let hoppe over hegnet, der bliver et helt almindeligt elhegn med to 
tråde. Hare og smådyr løber bare under. Der vil til gengæld blive færre flåter, 
som ikke trives i lysåben natur. 

Værdifulde arter forsvinder, hvis der ikke afgræsses 

Markfirbenet er truet i hele Europa, 
fordi den mangler levesteder med 
lysåben natur. Markfirben har 
nemlig brug for solopvarmet sand til 
at lægge æg i. Hvis vegetationen 
skygger, bliver æggene ikke udruget 
af solen. 

Sortbrun blåfugl findes som det 
eneste sted i Danmark langs 
kysterne i Hjørring Kommune. Larven 
lever kun på blodrød storkenæb. 
Hvis planten skygges væk af buske 
og høje græsser, forsvinder 
sommerfuglen også. 

Vendsysselgøgeurten er en orkide, der kun 
findes i Vendsyssel. Hestene spiser ikke 
gøgeurterne men tager græsset omkring dem. 

Over en 
femtedel af 
alle verdens 
nikkende 

kobjælder vokser i Danmark. En 
stor del af dem vokser i 
grønsværklitten omkring Tversted. 
Her har vi faktisk et internationalt 
ansvar for at lave naturpleje, så 
arten ikke forsvinder. 

Naturpleje ved Flodbæk 
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