
Skibdal Naturplejeprojekt

• Status og udfordringer
• Bemærkninger fra sommerhusejere



Hvad er der sket indtil nu….

Første rydning efterår 2011



Med bål og brand



Med bål og brand



Maj 2012



Dyrehegn og får på græs 

Forår 2012



Hvad er der sket indtil nu….
• 2. Rydning i 2013
• Udvidelse af projektområde 
• Opsætning af mere hegn



Juni 2014 –  Guldalderlandskab ved Skibdal!



Sct. Hans 2014 – ”Indvielsesfest”



FØR OG EFTER 1. rydning



FØR OG EFTER 2. rydning



FØR

EFTER



Juni 2014

Ikke naturplejet Naturplejet



Kystlandskab nu synligt



Flere blomsterplanter 
Til gavn for bl.a. sommerfugle



Lyng på vej….



Kommunen hjælper fortsat til…

• Hegnsvedligeholdelse – fornyelse af låger
• Slåning af vegetation under hegnet
• Fjernelse af fingerbøl (Digitalis) – giftig for 

fårene
• Seniorjobbere/kontanthjælpsmodtagere har 

forsøgt at holde brombær nede



Udfordring = Brombær

Kraftig opvækst af brombær på skråninger

Fårene ved Skibdal holder ikke brombær nede

Kommunen har ikke penge til at slå og fjerne brombær

Skal vi lade skråninger vokse til i brombærkrat?
• Problem med får, der hænger fast i brombær (får kan dø)
• Brombærkrat vil skjule det smukke landskab



Problem med brombærkrat



Problem med brombærkrat i Skibdal



Geder æder brombær-krat!







Forsøg med gedeafgræsning i 2016

Forslag
• 10 stk. mohairgeder afgræsser fra juni
• Areal ved gravhøjen
• Senere arealet mod øst
• Slagtes og sælges til efterår



Mohairgeder og Skibdal:
• Vil de gøre noget ved opvækst af brombær?
• Vil de løbe ud?
• Kan gedekødet sælges?

Forsøg med gedeafgræsning i 2016

?



Skal vi sammen skabe god natur?

Fremtiden…..?
• Geder rydder brombærkrat i en periode (5 år)
• Hvem vil passe gederne?

– Fåre-manden Jørgen kan måske overtales, hvis der er salg 
i gedekød

• Skal vi lave et gedegræsser-laug / gedegumler-laug? 
DK´s første!
– Vil sommerhusejere købe gedekød?

– Skal der holdes en prøvesmagningsaften?




	Dias 1
	Hvad er der sket indtil nu….
	Dias 3
	Dias 4
	Dias 5
	Dyrehegn og får på græs
	Hvad er der sket indtil nu….
	Dias 8
	Sct. Hans 2014 – ”Indvielsesfest”
	FØR OG EFTER 1. rydning
	Dias 11
	Dias 12
	Juni 2014
	Dias 14
	Flere blomsterplanter
	Dias 16
	Kommunen hjælper fortsat til…
	Udfordring = Brombær
	Dias 19
	Dias 20
	Geder æder brombær-krat!
	Dias 22
	Dias 23
	Forsøg med gedeafgræsning i 2016
	Forsøg med gedeafgræsning i 2016
	Skal vi sammen skabe god natur?
	Dias 27

