
VILDE HESTE I

SKINDBJERGLUND

Billede af Naturstyrelsen Himmerland.

En flok hårdføre vilde heste er nu sat ud i et nyt statsligt
naturområde ved Lindenborg Ådal. Hestene skal være
med til at omdanne en tidligere juletræsplantage til et
artsrigt overdrev med blomster og stor biodiversitet.



Staten købte i sommeren 2019, et naturområde i
sammenhæng med det eksisterende statslige naturområde
Skindbjerglund. De to naturområder bliver til ét samlet
naturområde på ialt 225 hektar, hvor der vil være fuld
offentlig adgang, som i de øvrige statslige naturområder.
 

I de kommende år både skal der i området udlægges urørt
skov og genoprettes overdrev, der er en af de mest truede
naturtyper i Danmark. 

Skoven ved Skindbjerglund ligger på kanten af den
kuperede ådal, hvor der findes en række enestående
naturområder med kalkoverdrev, ferske enge og gamle
egeskove.

OMRÅDET SKINDBJERGLUND





20 hårdføre heste er begyndt i deres nye job som
naturplejere på kanten af Lindenborg Ådal, som ligger
nord for Rold Skov. Hestene er af exmoor-racen, som
klarer sig selv året rundt stort set uden menneskers
indblanding. Dog vil Naturstyrelsen føre tilsyn med
hestene løbende og bl.a. sikre deres adgang til føde. 

Hestene i Skindbjerglund skal gå ude hele året rundt, og
pleje naturen på tværs af skov og åbne områder, såsom
enge og overdrev. Hestene er udstyret med en tyk pels,
der oven i købet er vandafvisende. Det kuperede terræn
og de yngre tætte nåletræsbevoksninger sikrer dyrene læ,
ly og tørt leje hele året rundt. 

HESTENE I SKINDBJERGLUND



Hestene er allerede i fuld gang med at gumle græs og små
træskud, som over årene vil betyde, at området bliver
holdt åbent.  Dette vil på sigt give bedre vilkår for en lang
række planter og dyr. 

Dele af det nyindkøbte område har været plantet til med
juletræer, og her skal hestene nu hjælpe med at genskabe
naturtypen overdrev, der er kendetegnet ved masser af
blomster, sommerfugle og andre insekter. Der findes store
mængder kalk i jordoverfladen, og derfor er området
særligt velegnet til at udvikle meget artsrige insekt- og
plantesamfund. 



KORT OVER OMRÅDET

Kort over naturområdet: 

Rød markering viser det nyeerhvervede areal, 
Gul viser det eksisterende statslige naturområde Skindbjerglund. 
Blå er veje, og stiplet blå er adgangsvejen til p-pladserne.

Ved spørgsmål kontakt Naturstyrelsen Himmerland:
E-mail: HIM@nst.dk eller telefon: 72 54 39 00

Området ligger et kvarters kørsel fra Støvring og Rebild.
Der er anlagt en central parkeringplads i centrum af
naturområdet. Herfra går der en masse naturlige stier, til fri
afbenyttelse, døgnet rundt



FIND VEJ FRA REBILDPORTEN

Den 11 km rute fra RebildPorten til Skindbjerglund er
markeret med rødt på kortet. Indtast den nedenstående
adresse på din GPS for at finde vej. 
Adresse: Risevej 1, 9520 Skørping.



Rebildvej 25A, 9520 Skørping, info@rebildporten.dk
www.rebildporten.dk, tlf. 99 88 90 00


