
Natur og oplevelser på Spjarupgaard. 

 

Delprojekter: 

Natura2000-projekt med rydning og hegning af alle lysåbne naturtyper på 

ejendommen. Er udført i 2014.  

Hjortevildtsvenlig hegning: I Natura2000 projektet er der lavet en særlig hegnslinje, 

som bevirker at hjortevildtet ikke løber tråden ned. Hegnet er sat ca 10 m fra 

skovbryn, og der afslås med brakpudser på de 10 m, så opvækst holdes nede. Der er 

allerede nu en tydelig positiv effekt. 

Nyt koncept for naturplan: Der er sammen med Vejle Kommune og Kolding Herreds 

landbrugsforening udviklet et simpelt koncept, som skal gøre det lettere for 

landmænd at styre deres naturdrift, så naturen udvikles målrettet efter de arter der 

er på arealerne eller ønskes på arealerne, samt ikke mindst så risikoen for at lave fejl 

med sanktion til følge minimeres. Der er to kort et med oversigt over støtte, og et 

med oversigt over naturdriften. Se også bilag. Konceptet er under afprøvning. 

Omlægning af ager til natur. Der arbejdes med at omlægge ca. 20 ha til overdrev og 

eng. Der søges i 2016 om finansiering af opkøb af dyrkningsrettighederne på arealet. 

Biologisk rydning: Der udføres forsøg med rydning af opvækst feks. brombær. Ideen 

er at det er dyrene der skal rydde og ikke maskiner. Der har været forsøg med geder, 

køer og i efteråret 2016 tilføres grise af gammel dansk landrace.  

Udlægning af urørte skovmoser: Der er udlagt en urørt skovmose. 

Etablering af græsningsskov: Der er udtyndet i et skovstykke samt opsat hegn. 

Målet er en lundagtig lysåben skov med primært eg.  

Etablering af forskellige økologiske rum på ejendommen: Der er etableret et dige 

til digesvaler og insekter mv. Der yngler for første gang digesvaler i år. Der er 

efterladt væltede og stående træer til henfald forskellige steder. Etablering af slåede 

10 m striber mellem skovbryn og hegninger til gavn for vildtet.  Flere tiltag er på vej!  

  


