
1 

 

Foreløbig afrapportering af pilotforsøg med grisegr æsning  
i forskellige naturtyper 

1. Baggrund 

Holstebro Kommune har i årene 2011-13 i samarbejde med to producenter af økologiske 
grise deltaget i et pilotforsøg, hvor grise i forskellige aldre blev sat ud i naturmæssigt 
meget varierede områder. 

De foreløbige konklusioner på forsøget er beskrevet i afsnit 4, side 21-22. 

Formålet var at fremskaffe viden om grisenes effekt på vegetationen i forskellige 
naturtyper. Denne viden er interessant af flere grunde: 

• Vildsvinet er i Danmark et naturligt hjemmehørende dyr, og det må forventes, at 
arten før eller siden genindvandrer (dvs. får lov til at genindvandre) som 
fritlevende bestande. 

• Vildsvinet vil med sin rode- og græsningsadfærd tilføre Danmarks natur en 
dynamik, som ikke er til stede i dag. 

• I Danmark mangler der generelt græssende dyr i naturplejen – grise græsser i 
perioder af året meget gerne. 

• Grise tåler bedre end kreaturer og får parasitter i vådbundsområder. 
• Udenlandske forsøg har vist, at frilandsgrise under visse omstændigheder kan 

øge biodiversiteten i plantesamfund. 

Forsøget er udført hos aktive, økologiske landmænd, der skal leve af deres dyr, og som er 
underlagt en række kontroller med hensyn til dyrevelfærd og meget andet. Derfor har det 
ikke umiddelbart været muligt at udføre forsøg med mere ’primitive’ svineracer eller med 
ingen/minimal tildeling af tilskudsfoder til af dyrene. Til gengæld er det en styrke ved 
forsøget, at det er udført under forhold, der er realistiske i forhold til dagens landbrug. 

Med dette notat gives en foreløbig afrapportering af resultaterne efter at den 3-årige 
græsning er ophørt. Nogle af naturtyperne har fået en ’chokbehandling’ i form af grisenes 
oprodning af jorden mv. Andre naturtyper er rørt meget lidt. Der bør i 2017 eller 2018 ske 
en gentagelse af overvågningen, når de forskellige naturtyper har haft mere tid til at 
stabilisere sig efter behandlingen. Det vil til den tid bedre kunne vurderes, om der har 
været tale om en negativ eller positiv effekt på vegetationen. 

At der alligevel sker en foreløbig afrapportering nu skyldes, at en sådan har været 
efterspurgt fra andre kommuner, der har fået §3-ansøgninger om lignende projekter, og at 
projektet allerede nu har spændende delresultater. 

Det er i denne forbindelse vigtigt at henvise til de adfærdsstudier, som medarbejdere ved 
Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi, udførte i sommeren/efteråret 2013. Her blev 
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enkelte grises adfærd fulgt over 7 dage, og det har givet en række vigtige informationer 
om grisenes præferencer ikke mindst i forhold til de forskellige naturtyper. Der er henvist til 
AU’s undersøgelser flere gange herunder, og notatet fra adfærdsstudierne er vedlagt som 
bilag. 

 

 

Herover: Grise græsser gerne i sommerperioden. Her på en mark med kløver/rajgræs, 
som ikke indgår i pilotforsøget. 
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2. Projektbeskrivelse og overvågningsmetode 
 
2.1 De to græsningsprojekter 

Grisegræsningen skete i årene 2011-2013 i to forskellige områder, se kortet herunder. 

 

Område 1 ejes af Carsten Romsøe Rohde, og ligger på sydsiden af Storå. Det godt 4 ha 
store område omfatter både en højtliggende græsmark, en skrænt og et større, 
lavtliggende område med mange forskellige naturtyper ved åen. 

Der har i løbet af de tre år været udsat 15-30 dyr på arealet, både drægtige søer og 
ungdyr fra omkring 30 kilo (ofte i blanding). Dyrene var af racerne LY og LYD, dvs. 
almindeligt anvendte, kommercielle svineracer (CRR: LYD er betydeligt mere velegnet til 
naturgræsning end LY pga. krydsning med Duroc). I 2011 græssede en enkelt tyrekalv 
sammen med grisene, men dens betydning har været helt underordnet. 

Dyrene har gået på arealet i perioden fra først i maj – først i juni, og indtil området ved åen 
blev for vådt hen på efteråret. Dyrene har været fodret dagligt på den højtliggende 
græsmark (men kun her – der er ikke sket fodring i naturtyperne 1-10, side 5), og her har 
også været hytter, halm mv. Det nøjagtige omfang af fodringen kendes ikke, men dyrene 
har fået dækket hovedparten af deres foderbehov her. 

Område 2 ejes af Bertel Hestbjerg og ligger ved Hestbjerg Bæk. Det 0,7 ha store område 
omfatter primært et lavtliggende område ved bækken, men også en lidt mere højtliggende 
mark, hvor fodringen har fundet sted. 
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Der har i løbet af de tre år været udsat ungdyr til opfodring i to år og søer i et år på Bertel 
Hestbjergs areal, og antallet har været lavt – 4-5 dyr. Dette hænger dels sammen med 
arealets ringe størrelse og dels med, at det hovedsagelig består af næringsfattig 
blåtop/pors mose. Med hensyn til dyrerace og græsningsperiode har forholdene været de 
samme i de to områder. 

2.2  Overvågningen 

I forbindelse med projektopstarten i 2011 opstillede DMU/DCE ved Aarhus Universitet et 
overvågningsprogram for projektet. Programmet er vedlagt som bilag og er derfor ikke 
refereret her.  

Den indledende kortlægning af naturtyperne skete primo juni 2011. Derefter blev der, som 
beskrevet i DCE overvågningsprogrammet, udlagt 3 prøvefelter (5 meter cirkler) i hver 
naturtype. Disse blev så vidt muligt udlagt, så de dækkede variationen i de ofte store eller 
spredt liggende naturtyper. Midterpælene i alle prøvefelter blev indmålt med GPS med 
nøjagtighed på meget få centimeter. Selve overvågningen blev udført i perioden 7. – 15. 
juni 2011. Først herefter blev området hegnet og grisene sat ud første gang. 

Den opfølgende overvågning er gennemført i dagene 7. – 14. juni 2014. Indledningsvis 
blev alle prøvefelter genfundet med meget få cm nøjagtighed og markeret. Der var ikke 
sket græsning før overvågningen i 2014, og overvågningen skete efter helt samme 
procedure som i 2011. Dog måtte nogle af prøvefelterne droppes i 2014 – se afsnit 3. 

Hvert prøvefelt blev i 2014 fotograferet i samme kameravinkel som i 2011.  

DCE overvågningsprogrammet er blevet fulgt både i 2011 og 2014, dog med to mindre 
tilføjelser: 

For det første er der ved kortlægningen af naturtyper gennemført en yderligere 
underinddeling af nogle af under-naturtyperne i de anvendte DCE registreringsskemaer. 
For eksempel er der skelnet mellem samfund domineret af alm. mjødurt, rørgræs eller 
nikkende star. En del af formålet med projektet har netop været at undersøge, om de 
forskellige plantesamfund, som er domineret af en enkelt art, vil blive påvirket henimod en 
rigere artssammensætning. 

For det andet blev hver enkelt arts dækningsgrad estimeret i 10 % intervaller (dvs. 0-10, 
10-20 % dækning osv.) i alle prøvefelter. Estimeringen af dækningsgrader er omfattet af 
nogen usikkerhed, men skete for at få et indtryk af forskydninger i de enkelte arters 
dækning efter grisenes aktivitet. 
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3. Resultater 

Kortlægningen af naturtyper i område 1 og 2 er vist på de to luftfotos herunder, og i 
billedteksten er de enkelte undertyper beskrevet nærmere. 

 

Herover kortlægningen af naturtyper i område 1, 2011 luftfoto. De enkelte naturtyper er: 

1. Overdrev (surt og næringsfattigt overdrev) - 0,2 ha. 
2. Bjørneklo (tætte bestande af kæmpe-bjørneklo, som i 2014 var bekæmpet næsten helt væk) 

– 0,27 ha. 
3. Forstyrret bund (plantesamfund, der formodentlig tidligere har været udsat for 

jordbehandling en eller flere gange – vegetation svarende til en ret artsrig blanding af 
kultureng, græsmark og ’grøftekantsflora’) – 1,29 ha. 

4. Rørgræs (i kraftige bestande) – 0,2 ha. 
5. Mjødurt (kraftig dominans af alm. mjødurt) – 0,42 ha. 
6. Starsump (dominans af nikkende star, ofte med co-dominans af dynd-padderok) – 0,27 ha. 
7. Hængesæk (mosrig hængesæk med dominans især af bukkeblad, hovedsagelig dannet i 

gammel åmæander) – 0,16 ha. 
8. Pilekrat (domineret af grå-pil eller rød-el – alle tre felter er udlagt under pil) – 0,13 ha. 
9. Sø (lavvandet sø med megen emergent vegetation) – 0,06 ha. 
10. Hegn og krat (her er der ikke udlagt prøvefelter, bl.a. fordi det ikke giver mening i de meget 

smalle granhegn, der ellers benyttes meget til skygge mv.) – 0,44 ha. 
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Herover kortlægningen af naturtyper i område 2, 2011 luftfoto. De enkelte naturtyper er: 

11. Blåtop/pors (næringsfattig blåtopmose med en del mose-pors, grå-pil mv.) 
12. Pilekrat (egentlig samme som naturtype 8, men ligger i område 2) 

I det følgende gennemgås overvågningens resultater for de enkelte naturtyper. 
Feltskemaerne fra hvert enkelt prøvefelt rummer en lang række informationer, hvoraf kun 
de, der skønnes at belyse reelle forskelle mellem 2011 og 2014, er trukket frem her. 

Nederst i hvert skema er nævnt de arter fra prøvefelterne, som viser en tydeligt ændret 
dækningsgrad. Her er medtages dog ikke arter, hvor dækningsgraden kun er ændret ’et 
spring’ – altså fra fx. fra 0-10 til 10-20 % eller fra 30-40 til 20-30 %. Usikkerheden på, om 
der er tale om en reel ændring af dækningsgraden, vurderes her at være for stor. 

Plantelisterne er ikke her analyseret i forhold til for eksempel Ellenberg N eller DCE’s 
artsscorer. Dette vil være meget relevant, når vegetationen har fået lov at stabilisere sig 
efter nogle år, men næppe efter den første, intensive oprodning i visse naturtyper og 
meget lille aktivitet i andre. 

Oplysningerne om grisenes adfærd er, i hovedsagen, taget fra det vedlagte notat fra AU, 
Institut for Agroøkologi. Notatet citeres herunder som ’adfærdsundersøgelsen’. 
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For naturtype 1, overdrev , er alle tre prøvefelter gennemgået både i 2011 og 2014. De 
mest relevante informationer fra feltskemaerne er samlet herunder: 

 2011 2014 

STRUKTURPARAMETRE    

Vegetationshøjde 15-20 
10-15 
15-20 

 

5-10 
0-5 

30-40 

Arealandel uden vegetationsdække, % 0-5 
0-5 
0-5 

10-30 
30-75 
10-30 

Urterig vegetation med mange rosetplanter Spredt/rudim. 
Spredt/rudim. 
Spredt/rudim. 

Ikke tilstede 
Ikke tilstede 

Spredt/rudim. 

Kraftig, mørkegrøn eutrofieret vegetation Ikke tilstede 
Spredt/rudim. 
Ikke tilstede 

Spredt/rudim. 
Ikke tilstede 
Ikke tilstede 

ARTSREGISTRERING   

Antal arter i cirkel, gns. 27,3 31,3 

Antal graminioder (græs, halvgræs, siv…) i cirkel, gns. 8,3 11,3 

Antal tokimbladede urter i cirkel, gns. 14,3 16,3 

Antal enårige i cirkel, gns. 1 6 

Arter med tydeligt ændret dækningsgrad: 
 

  

Bølget bunke, % dækning i cirkel 40-50 
40-50 
70-80 

0-10 
0-10 
30-40 

Krybende hestegræs, - 0-10 
- 
- 
 

30-40 
30-40 

- 

 

Grisene har påvirket de tre overdrevsfelter kraftigt med deres oprodning uanset at de ikke 
har opholdt sig her under adfærdsundersøgelsen. Blandt andet ses af skemaet herover: 

• en betydelig stigning i ’Arealandel uden vegetationsdække’, som skyldes at grise 
oprodede i alle 3 prøvefelter, 

• en stigning i det gennemsnitlige antal arter i de 3 prøvefelter, som især afspejler en 
stigning i det gennemsnitlige antal enårige fra 1 til 6, samt 

• et fald i dækningen af bølget bunke i alle prøvefelter – i to af felterne til gengæld en 
stigning i dækningen af krybende hestegræs. 

Bølget bunke hører hjemme i stabile, næringsfattige plantesamfund. Om krybende 
hestegræs hedder det i Danmarks Vilde Planter, at arten i de magre egne af Jylland kan 
være et generende ukrudt. Her har den altså i to tilfælde ’taget plads’ fra bølget bunke. 
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De to fotos herover viser den østlige del af område 1 i henholdsvis 2011 og 2014. Pælen i 
forgrunden markerer prøvefelt 1a, overdrev, som i 2014 er noget oprodet. Bag overdrevet 
ses naturtype 3, forstyrret bund, hvor de mange vild kørvel i 2014 er stærkt decimeret. 
Endelig ses øverst, til højre for Storå, naturtype 2, bjørneklo, der igen i 2014 har været 
udsat for mekanisk bekæmpelse. 
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For naturtype 2, bjørneklo , er der ikke sket en gentagelse af overvågningen i 2014. Der 
er siden 2011 sket en meget grundig, mekanisk bekæmpelse af områder med bjørneklo, 
som har været helt afgørende for vegetationsudviklingen, men som ikke er relevant her.  

I øvrigt viste kæmpe-bjørneklo sig at være meget farlige for frilandsgrise. Selv om der var 
sket en indledende bekæmpelse før udsætningen af grise i 2011 og bjørneklo’erne var 
’væk’, skød de igen i tilstrækkelig grad til, at dyrene blev syge. Dyrene fik mange sår – 
også på tryne og tunge, så de havde svært ved at spise. De måtte tages væk i en mørk 
stald (foto herunder) indtil en mere grundig bekæmpelse var sket.  

Frilandsgrise må ikke sættes ud i områder med kæmpe-bjørneklo, heller ikke selv om der 
er tale om helt små skud under bekæmpelse. 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

For naturtype 3, forstyrret bund , er alle tre prøvefelter gennemgået både i 2011 og 
2014. De mest relevante informationer fra feltskemaerne er samlet på næste side. 

Her ses en kraftig påvirkning ved grisenes oprodning. Dette svarer fint til 
adfærdsundersøgelsens observationer, som siger at forstyrretbundsområderne af alle 
naturtyper (udover det højtliggende fodringsområde) blev benyttet mest af grisene til 
græsning og oprodning. Af skemaet ses blandt andet: 

• for alle 3 prøvefelter et fald i vegetationshøjde og en stigning i ’Arealandel uden 
vegetationsdække’, som hænger sammen med at grisene har oprodet – og sikkert 
også græsset – i alle felter (se i øvrigt foto side 23), 

• en mindre stigning i det gennemsnitlige artsantal, som især afspejler en stigning i 
det gennemsnitlige antal enårige planter, samt 

• et tydeligt fald i dækningen af vild kørvel og alm. kvik, samt en tilsvarende stigning i 
ét felt for krybende hestegræs og i et andet for den enårige alm. hanekro. 

Adfærdsundersøgelsen dokumenterer, at grisene både græssede og rodede under en 
lang række arter fra dette plantesamfund.  

Faldet i dækning af almindelig kvik svarede fint til adfærdsundersøgelsen, som 
dokumenterer, at ’kvikgræs’ er grisenes foretrukne art både mht. græsning og mht. hvilke 
arter, dyrene roder under. Lidt overraskende ser det i øvrigt ikke ud til, at dyrene æder 
selve rhizomerne af kvik, kun rødderne på rhizomerne (se foto herunder). 

Også vild kørvel græsses af grisene, hvilket sammen med oprodningen forklarer den 
observerede tilbagegang. 

 



11 

 

 2011 2014 

STRUKTURPARAMETRE    

Vegetationshøjde 30-40 
30-40 
30-40 

 

15-20 
20-30 
15-20 

Arealandel uden vegetationsdække, % 0-5 
0-5 
0-5 

5-10 
10-30 
30-75 

Urterig vegetation med mange rosetplanter Ikke tilstede 
Spredt/rudim. 
Spredt/rudim. 

Ikke tilstede 
Spredt/rudim. 
Spredt/rudim. 

Kraftig, mørkegrøn eutrofieret vegetation Spredt/rudim. 
Spredt/rudim. 
Spredt/rudim. 

Spredt/rudim. 
Spredt/rudim. 
Spredt/rudim. 

ARTSREGISTRERING   

Antal arter i cirkel, gns. 19 21 

Antal graminioder (græs, halvgræs, siv…) i cirkel, gns. 5,3 5,7 

Antal tokimbladede urter i cirkel, gns. 13,3 15 

Antal enårige i cirkel, gns. 1,3 4 

Arter med tydeligt ændret dækningsgrad: 
 

  

Vild kørvel 40-50 
10-20 
10-20 

10-20 
0-10 
0-10 

Alm. kvik 10-20 
0-10 
40-50 

0-10 
- 

0-10 

Kær-tidsel - 
10-20 

- 

- 
- 
- 

Krybende hestegræs 0-10 
- 
- 
 

40-50 
- 
- 

Alm. hanekro - 
0-10 
0-10 

0-10 
40-50 
0-10 
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For naturtype 4, rørgræs , er kun ét prøvefelt gentaget i 2014. Et andet felt var blevet 
delvist omfattet af bjørneklobekæmpelsen, et tredje ligger så yderligt mod åen, at det kom 
til at ligge udenfor grisehegningen. 

De relevante informationer fra feltskemaerne er: 

 2011 2014 

STRUKTURPARAMETRE    

Vegetationshøjde 50-60 70-80 

Arealandel uden vegetationsdække, % 5-10 5-10 

Veg. dom. af bredbl. urter og halvgræsser Ikke tilstede Ikke tilstede 
 Ensartede bestande af høje, næringskrævende stauder Spredt/rudim. 

 
Spredt/rudim. 

 
ARTSREGISTRERING   

Antal arter i cirkel 13 24 

Antal graminioder (græs, halvgræs, siv…) i cirkel 5 7 

Antal tokimbladede urter i cirkel 8 17 

Antal enårige i cirkel 1 5 

Arter med tydeligt ændret dækningsgrad: 
 

  

Rørgræs 60-70 80-90 

 

Resultaterne er noget usikre, idet kun ét prøvefelt har kunnet gentages. Grisene er dog 
tydeligvis ikke gået direkte efter rørgræsset. Der ses: 

• en stigning i vegetationshøjde samt en stigning i dækningen af rørgræs – begge 
dele skønnes dog at hænge sammen med at planterne simpelt hen var mere 
veludviklede i 2014 (ses af fotos), 

• en uændret ’Arealandel uden vegetationsdække’, selv om der har været en vis 
griseaktivitet i prøvefeltet, 

• en kraftig stigning i det samlede, registrerede artsantal, som hænger sammen med 
en stigning i både graminoider, tokimbladede urter og enårige. 

Stigningen i artsantal hænger sandsynligvis sammen med grisenes aktivitet – 
adfærdsundersøgelsen dokumenterer at grisene både græssede og rodede i dette 
plantesamfund. Selv om adfærdsundersøgelsen dokumenterer en vis oprodning under 
rørgræs, har de næppe aktivt ’gået efter’ arten. 
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For naturtype 5, mjødurt , er kun to prøvefelter medtaget her, idet der er usikkerhed om, 
hvorvidt det tredje felt blev genfundet præcist i 2014. 

De relevante informationer fra feltskemaerne er: 

 2011 2014 

STRUKTURPARAMETRE    

Vegetationshøjde 80-90 
70-80 

70-80 
60-70 

Arealandel uden vegetationsdække, % 0-5 
0-5 

0-5 
5-10 

Veg. dom. af bredbl. urter og halvgræsser Udbredt/velud. Udbredt/velud. 
 

Ensartede bestande af høje, næringskrævende stauder Udbredt/velud. 
 

Udbredt/velud. 
 

ARTSREGISTRERING   

Antal arter i cirkel, gns. 6 12 

Antal graminioder (græs, halvgræs, siv…) i cirkel, gns. 2 1 

Antal tokimbladede urter i cirkel, gns. 5 8 

Antal enårige i cirkel, gns. 1 2 

Dækning af alm. mjødurt, % 90-100 
80-90 

90-100 
70-80 

Arter med tydeligt ændret dækningsgrad: Ingen  
 

  

 

Adfærdsundersøgelsen dokumenterer, at grisene faktisk brugte lidt tid på at græsse og 
rode i mjødurtsamfundet. Disse plantesamfund er dog temmelig store, og effekten har 
overordnet set været beskeden. Ved de botaniske undersøgelser fandtes ingen tegn på, at 
grisene aktivt er gået efter alm. mjødurt fx ved at oprode og æde rhizomer af arten. Der 
ses: 

• en vis griseaktivitet i det andet felt resulterende i stigende andel areal uden 
vegetationsdække, selv om de udbredte mjødurtsamfund generelt var meget lidt 
berørt af grisene, 

• et vist fald i vegetationshøjde, som ikke umiddelbart kan forklares, 
• en betydelig stigning i artsantallet, som især hænger sammen med en stigning i 

tokimbladede urter, men 
• ingen væsentlig ændringer i de enkelte arters dækningsgrad. 
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For naturtype 6, starsump , er alle 3 prøvefelter gentaget i 2014: 

 2011 2014 

STRUKTURPARAMETRE    

Vegetationshøjde 50-60 
70-80 
70-80 

60-70 
90-100 
70-80 

Arealandel uden vegetationsdække, % 5-10 
0-5 
0-5 

10-30 
5-10 
0-5 

Veg. dom. af bredbl. urter og halvgræsser Udbredt/velud. 
Udbredt/velud. 
Udbredt/velud. 

Udbredt/velud. 
Udbredt/velud. 
Udbredt/velud. 

Ensartede bestande af høje, næringskrævende stauder Spredt/rudim. 
Ikke tilstede 

Spredt/rudim. 

Spredt/rudim. 
Ikke tilstede 

Spredt/rudim. 

ARTSREGISTRERING   

Antal arter i cirkel, gns. 11,7 13,7 

Antal graminioder (græs, halvgræs, siv…) i cirkel, gns. 3,7 4,3 

Antal tokimbladede urter i cirkel, gns. 6,3 8 

Antal enårige i cirkel, gns. 0,7 0,7 

Dækning af nikkende star, % 80-90 
40-50 
80-90 

80-90 
30-40 
80-90 

Arter med tydeligt ændret dækningsgrad: 
 

  

Dynd-padderok - 
40-50 
0-10 

0-10 
20-30 
0-10 

 

Adfærdsundersøgelsen viser, at grisene faktisk brugte nogen tid på at rode eller græsse i 
dette plantesamfund, men ved de botaniske undersøgelser blev der ikke fundet tegn på, at 
grisene aktivt er gået efter star (her nikkende star). Der ses: 

• en generel stigning i vegetationshøjden, som dog kan skyldes at planterne var mere 
veludviklede i 2014, 

• i to felter en stigning i ’Arealandel uden vegetationsdække’ – grisene havde 
tilsyneladende brugt det meget våde område til søling, 

• en mindre stigning i artsantallet, samt 
• i et af felterne en betydelig tilbagegang i dækningen af dynd-padderok, som dog 

næppe skyldes fouragering på denne, jf. adfærdsundersøgelsen. 
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De to fotos herover er taget fra det lille, østlige overdrev, som er mærket ’1’ i. 
kortlægningen på side 5, i juli 2012. Billederne er taget i vestlig retning, og illustrerer den 
meget begrænsede påvirkning af de mere våde naturtyper. Numrene på de enkelte 
naturtyper er: 1- overdrev; 3 – forstyrret bund; 5 – mjødurt; 6 – starsump; 7 – hængesæk; 
8 – pilekrat. 

1 

8 

7 
5 

6 

5 

3 
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For naturtype 7, hængesæk , er alle 3 prøvefelter gentaget i 2014: 

 2011 2014 

STRUKTURPARAMETRE    

Vegetationshøjde 20-30 
30-40 
20-30 

30-40 
30-40 
30-40 

Arealandel uden vegetationsdække, % 0-5 
5-10 
5-10 

0-5 
0-5 
0-5 

Veg. dom. af bredbl. urter og halvgræsser Udbredt/velud. 
Udbredt/velud. 
Udbredt/velud. 

Udbredt/velud. 
Udbredt/velud. 
Udbredt/velud. 

Ensartede bestande af høje, næringskrævende stauder Spredt/rudim. 
Spredt/rudim. 
Spredt/rudim. 

Spredt/rudim. 
Spredt/rudim. 
Spredt/rudim. 

ARTSREGISTRERING   

Antal arter i cirkel, gns. 16,3 18 

Antal graminioder (græs, halvgræs, siv…) i cirkel, gns. 3,7 5 

Antal tokimbladede urter i cirkel, gns. 10 10,3 

Antal enårige i cirkel, gns. 0 0 

Arter med tydeligt ændret dækningsgrad: 
 

  

Bukkeblad  50-60 
20-30 
60-70 

30-40 
30-40 
40-50 

Næb-star 0-10 
20-30 
0-10 

0-10 
0-10 
0-10 

 

Der blev ikke konstateret nogen ændringer i hængesækken, som med stor sandsynlighed 
kan tilskrives grisenes aktivitet. Snarere er der tale om almindelig udvikling af vegetationen 
i hængesækken samt usikkerhed ved estimering af dækningsgrader mv. 

Adfærdsundersøgelsen dokumenterede dog en vis, begrænset griseaktivitet i denne 
naturtype. 
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For naturtype 8 og 12 , pilekrat, var der oprindelig tale om 6 prøvefelter: Tre i område 1 og 
tre i område 2. I 2014 kunne dog kun halvdelen genfindes nøjagtigt pga. GPS-problemer i 
de tætte krat – heraf de to i område 1. Der er derfor tale om forskellige dyr med forskellige 
valgmuligheder mht. fouragering. Dette gør dog næppe den store forskel, idet pilekrattene 
blev brugt meget lidt af grisene.  

Resultater for de tre prøvefelter, der blev gentaget: 

 2011 2014 

STRUKTURPARAMETRE    

Vegetationshøjde Ikke målbar 
Ikke målbar 
Ikke målbar 

Ikke målbar 
Ikke målbar 
Ikke målbar 

Arealandel uden vegetationsdække, % 0-5 
0-5 
0-5 

0-5 
0-5 
0-5 

Veg. dom. af bredbl. urter og halvgræsser Spredt/rudim. 
Spredt/rudim. 
Ikke tilstede 

Spredt/rudim. 
Spredt/rudim. 
Ikke tilstede 

Ensartede bestande af høje, næringskrævende stauder Spredt/rudim. 
Spredt/rudim. 
Ikke tilstede 

Spredt/rudim. 
Spredt/rudim. 
Ikke tilstede 

ARTSREGISTRERING   

Antal arter i cirkel, gns. 9,7 10 

Antal graminioder (græs, halvgræs, siv…) i cirkel, gns. 1,7 3 

Antal tokimbladede urter i cirkel, gns. 4,7 4,3 

Antal enårige i cirkel, gns. 0,3 0,3 

Dækning af grå-pil, % 80-90 
80-90 
80-90 

90-100 
80-90 
80-90 

Arter med tydeligt ændret dækningsgrad: 
 

  

Blåtop - 
- 

30-40 

- 
- 

10-20 

 

De konstaterede ændringer i vegetationen er meget små, og skyldes givetvis andre 
faktorer end grisene eller usikkerheder ved registreringen. Dog kan nedgangen i 
dækningsgraden af blåtop i det tredje prøvefelt (som ligger i det næringsfattige og 
blåtoprige område 2) muligvis hænge sammen med, at grisene har haft en sti igennem 
prøvefeltet og måske lejlighedsvis har fourageret her. 

Under adfærdsundersøgelsen lå grisenes aktivitet i pilekrat på et meget lavt niveau. 
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Naturtype 9, sø , er repræsenteret ved en ca. 600 m2 stor, kunstigt gravet sø i område 1. 

De relevante resultater fra feltskemaerne er: 

 2011 2014 

STRUKTURPARAMETRE    

Rosetplanter, % 0 0 

Kransnålealger, % 0 0 

Anden submers vegetation, % 1-5 Fejl i registrering 

Liden andemad, % 1-5 1-5 

Andre svømmende flydeplanter, % 0 0 

Rodfæstede flydeplanter, % 1-5 5-25 

Trådalgeplamager, % 0 1-5 

Rørsumpvegetation, % 50-100 50-100 

Vandets klarhed Lettere grumset Lettere grumset 

Næringsfattig og upåvirket/stor sigtedybde Spredt/rudim. Spredt/rudim. 

Forekomst af padder Udbredt/velud. Udbredt/velud. 

Alsidigt dyre- og planteliv Udbredt/velud. Udbredt/velud. 

ARTSREGISTRERING   

Antal arter i søen 15 16 

Arter med over 10% dækningsgrad:   

Bredbladet dunhammer 10-20 10-20 

Smalbladet dunhammer 0-10 10-20 

Dynd-padderok 30-40 30-40 

Næb-star 10-20 0-10 

Høj sødgræs 10-20 0-10 

Der ses 

• meget små ændringer fra 2011 til 2014 og intet, der tyder på en tilbagegang i søens 
biologiske liv, men dog 

• en opdukken af ’Trådalgeplamager’ i 2014, som muligvis hænger sammen med en 
vis eutrofiering af søen. 

Adfærdsundersøgelsen nævner, at både sopolte og søer på varme dage gik målrettet ned 
til søen for at køle sig. Dette har tilsyneladende ikke haft nogen større effekt på søens 
tilstand. På fotos ses en fortsat stigende tendens til tilgroning af søen fra 2011 til 2014. 

Naturtype 10, krat og hegn , er som ovenfor nævnt ikke omfattet af den botaniske 
overvågning. 
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I naturtype 11, blåtop/pors , blev alle tre prøvefelter gennemgået i både 2011 og 2014. 
Felterne ligger – modsat næsten alle de andre prøvefelter - i område 2. 

Resultaterne for de tre felter: 

 2011 2014 

STRUKTURPARAMETRE    

Vegetationshøjde 40-50 
40-50 
40-50 

20-30 
10-30 

Ikke målbar 

Arealandel uden vegetationsdække, % 5-10 
10-30 
10-30 

10-30 
10-30 
10-30 

Veg. dom. af bredbl. urter og halvgræsser Ikke tilstede 
Spredt/rudim. 
Ikke tilstede 

Ikke tilstede 
Spredt/rudim. 
Ikke tilstede 

Ensartede bestande af høje, næringskrævende stauder Ikke tilstede 
Ikke tilstede 
Ikke tilstede 

Ikke tilstede 
Ikke tilstede 
Ikke tilstede 

ARTSREGISTRERING   

Antal arter i cirkel, gns. 9,3 13,3 

Antal graminioder (græs, halvgræs, siv…) i cirkel, gns. 2 4,7 

Antal tokimbladede urter i cirkel, gns. 1,7 2,3 

Antal enårige i cirkel, gns. 0 0 

Arter med tydeligt ændret dækningsgrad: 
 

  

Blåtop 60-70 
50-60 
40-50 

70-80 
70-80 
50-60 

 

Da blåtop/pors mosen ligger i område 2, var den desværre ikke omfattet af adfærdsunder-
søgelsen. Det var dog let at se, at grisene brugte området en del (de havde heller ikke så 
mange alternativer som i område 1). Der var i alle tre felter enten stier eller sølehuller fra 
grisene. Desuden havde grisene i et vist omfang græsset på blåtoppen – dog ikke mere 
end at dækningen af blåtop tilsyneladende gik frem i perioden. Af skemaet ses: 

• et generelt fald i vegetationshøjde, som kan hænge sammen med grisenes aktivitet 
– dog er vegetationshøjden meget svær at måle i en stærkt tuet blåtopmose, 

• en stigende ’Andel uden vegetationsdække’ i ét prøvefelt, samt 
• en tendens til stigende artsantal i de tre prøvefelter, som formodentlig hænger 

sammen med grisenes forstyrrelser i den ellers meget tæt bevoksede mose. 
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Søling (eller bare almindeligt velvære) i blåtop/pors mosen. 
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4. Diskussion og konklusioner 

Formålet med at sætte tamgrise ud i et område med en række forskellige naturtyper har – 
for så vidt angår det rent biologiske – været at søge svar på en række spørgsmål: 

1) Hvilke naturtyper har været grisenes foretrukne mht. fødesøgning? 

Grisene har en stor del af tiden opholdt sig nær fodringssted og hytter i de højtliggende 
græsmarker. Dette dokumenteres også af adfærdsundersøgelsen, og gælder især de 
ældre og mindre aktive dyr. Når de fouragerede udenfor dette område, foretrak de klart 
områderne med overdrev og forstyrret bund, hvilket dokumenteres ved kraftig oprodning. 
De mere våde naturtyper blev benyttet meget mere sporadisk. Af disse blev blåtop/pors 
mosen i område 2 nok brugt mest, men her havde dyrene heller ikke så mange 
alternativer. 

2) Kan grisenes aktivitet give øget biologisk mangfoldighed i plantesamfund, som er 
kraftigt domineret af én (evt. to) arter? Og kan grise ligefrem bruges til aktiv 
bekæmpelse af nogle af disse arter? 

De plantesamfund, som er kraftigt domineret af en eller to arter, er oplistet herunder: 

Rørgræs: Betydelig stigning i antal plantearter (dog kun et prøvefelt). Ingen tydelig 
fouragering på rørgræs. 
Mjødurt: Betydelig stigning i antal plantearter. Ingen tydelig fouragering på alm. mjødurt. 
Starsump: En begrænset stigning i antal plantearter. Ingen tydelig fouragering på nikkende 
star eller dynd- og kær-padderok. 
Pilekrat: Antal plantearter uændret. Ingen tydelig fouragering eller gnav i grå-pil. 
Blåtop/pors: En vis stigning i antal plantearter. En vis græsning på blåtop, men uden 
negativ effekt på dækningsgraden. Ingen fouragering på mose-pors.  
[Bjørneklo: Grise må aldrig sættes ud i områder med kæmpe-bjørneklo.]  
 
Der ses altså for adskillige af de meget ensartede plantesamfund en stigning i antallet af 
plantearter, som sikkert hænger sammen med grisenes aktivitet (fouragering, søling, stier 
mv.) uanset at denne er ret begrænset i disse samfund.  

Derimod er der intet som tyder på, at grisene aktivt går efter at oprode og æde disse arter 
og dermed bekæmper dem.     

Adfærdsundersøgelsen dokumenterer, at grisene om efteråret går mere over til rodning 
frem for græsning. Det ville være interessant at se, om dyrene sidst på året ville begynde 
at æde rhizomer af nogen af de nævnte planter. Da er dyrene imidlertid for længst taget 
væk – Storå kan medføre meget store oversvømmelser i ådalen i vinterhalvåret. 
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3) Forøger grisenes aktivitet antallet af plantearter generelt? 

Ud af de 9 undersøgte naturtyper var artsantallet stigende (defineret som > 10 % 
forøgelse) i de 7. Eneste undtagelser var sø og pilekrat, hvor der nærmest var status quo. 
Stigningerne i artsantal vurderes generelt at hænge sammen med grisenes aktivitet 
(frøspredning og skabelse af såbede), men i 3 af naturtyperne modsvares stigningen af en 
stigning i antallet af enårige arter, altså ’ukrudt’. Det sidste er tilfældet i de to naturtyper 
(overdrev og forstyrret bund), hvor grisens aktivitet var højest. 

4) Er grisenes aktivitet en trussel imod mere sjældne eller beskyttelseskrævende 
plantearter? 

Det er ikke usædvanligt at græssende dyr, som har et ret specifikt fødevalg, kan gå 
målrettet efter en af de mere sjældne arter. Det gælder fx for får, og sikkert også for grise.  

I de naturområder, som indgår i pilotprojektet her, vokser kun arter, som er forholdsvis 
almindelige i Vestjylland. Adfærdsundersøgelsen dokumenterer fouragering på 27 
arter/artsgrupper, og oprodning under yderligere et antal. Alle disse arter er dog ret 
almindelige her. 

Artslisterne fra prøvefelterne rummer ikke sjældne eller særligt beskyttelseskrævende 
arter. Det kan dog nævnes, at en bestand af benbræk tilsyneladende har holdt stand i 
blåtop/pose mosen. Område 1 rummer i øvrigt en spredt bestand af orkidéen purpur-
gøgeurt. Ingen af disse er dog fundet i prøvefelterne, og de er ikke blevet overvåget 
separat. 

5) Hvordan påvirker grisenes aktivitet naturkvaliteten generelt i områderne? 

Det vil være oplagt at komme dette spørgsmål nærmere fx ved at analysere artslisterne fra 
prøvefelterne ved hjælp af tallene for Ellenberg-N eller DCE’s artsscorer.  

Dette er ikke sket her efter den første, intensive oprodning i nogle naturtyper, men vil være 
meget relevant, når vegetationen har fået lov at stabilisere sig efter nogle år. 
Overvågningsprogrammet bør derfor gentages en gang i perioden 2017-18. Der er fra og 
med sommeren 2015 ikke længere grise på arealerne. 

Afsluttende betragtning:  

Grise er naturligt hjemmehørende dyr, som gerne både græsser og roder i visse 
naturtyper. Det er spændende dyr med en individualiseret adfærd fx i forhold til kreaturer. 

Der bør udføres yderligere forsøg med udsætning af grise i naturområder – gerne i endnu 
flere naturtyper end dem, der har været repræsenteret her og med en sæson, der omfatter 
hele året, og gerne med dyr, som er mindre forædlede og med ingen/minimal fodring. Det 
er endvidere vigtigt, at fremtidige forsøg bliver fulgt op med både adfærdsmæssige og 
biologiske studier. 
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Et sådant forsøg vil dog forudsætte betydeligt flere ressourcer, end der her var været til 
rådighed. 

Bo Boysen, biolog, Holstebro Kommune, bo.boysen@holstebro.dk 

 

 

 

 

Bilag: 
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Overvågningsprogram, DCE 

 

 

Foto: Resultat af grisenes rodning i naturtype 3, forstyrret bund, september 2013. Enkelte 
tuer af mose-bunke holder stand, men hvad vokser her efter nogle år uden grise? 


