
Aktiv naturpleje i foldene, hvad kan vi gøre? 
 

Større udtynding af tjørn, bævreasp og store partier med tidsler tager kommunen sig af. 

Vi kan supplere med lokal bekæmpelse af: 

 

Brændenælder 

Slås, gerne med le. Kvierne spiser dem når de har ligget et stykke tid. 

 

Horsetidsel 

 

 Førsteårs- Andetårsplante 

http://www.danmarksflora.dk/0204.php 

 

Rodstikkes. 

 

 

Pastinak 

Rodstikkes. Husk handsker og ingen bar hud. Saften fra planten giver udslæt. 

http://www.danmarksflora.dk/0302.php?planteid=259 

http://www.danmarksflora.dk/0204.php
http://www.danmarksflora.dk/0302.php?planteid=259


 

  
http://www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse.asp?ArtsID=4152 

 

  
http://naturstyrelsen.dk/nyheder/2011/jul/giftig-plante-skader-huden/ 

 

 

Kruset skræppe 

Slås, rodstikkes. http://www.danmarksflora.dk/0302.php?planteid=79 

 

  

 

http://www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse.asp?ArtsID=4152
http://naturstyrelsen.dk/nyheder/2011/jul/giftig-plante-skader-huden/


 

 

 

 

Engbrandbæger 

 

 

Der er begyndt at dukke engbrandbæger op. De er giftige for dyrene som heller ikke spiser dem. Men ser vi dem, så 

hiv dem op og smid dem til affaldsforbrænding, ikke på komposten. 

https://www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse.asp?ArtsID=3426 

http://www.sagro.dk/nyhedsarkiv/giftig-engbrandbaeger-skal-bekaempes-nu 

 

Fugletårnsfolden 

Padderok 

 

I Fugletårnsfolden vokser der i området mellem det tørre land og vådområdet kærpadderok. Den er giftig, og 

kvierne spiser den ikke. Derfor breder den sig og bør slås, gerne med le. Den ligner agerpadderokken, men 

agerpadderokken vokser ikke nær så talrigt, og den skal ikke bekæmpes. 

I vådområdet vokser dyndpadderok, den er talrig, men vi kan bare lade den være.  

Kærpadderok: 

https://da.wikipedia.org/wiki/K%C3%A6r-Padderok 

Kærpadderok ligner agerpadderok, men hos kærpadderok er bladskederne meget længere end det inderste led 

på sideskuddene. Desuden er sideskuddene ikke skarpt firkantede som hos agerpadderok, men derimod 

afrundet femkantede. 

http://www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse.asp?ArtsID=3713 

https://www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse.asp?ArtsID=3426
http://www.sagro.dk/nyhedsarkiv/giftig-engbrandbaeger-skal-bekaempes-nu


 

  http://allearter-databasen.dk/index.php?taksonomi=Equisetum+palustre 

Dyndpadderok 

http://www.danmarksflora.dk/0302.php?planteid=2 

Dynd-Padderok vokser nær vand eller i vand. Aksene er sortbrune og 1-2 cm lange på grønne sommerskud, som kan 

være med eller uden grene. Bladkransene har spidse, sortrandede tænder. Den meget store centralhule i stænglen er 

karakteristisk for arten. 

 

Hulkravet kodriver 

 

Vi kan evt. hjælpe hulkravet kodriver i Fugletårnsfolden (og Vestfolden) ved at slå omkring den.

 



 

 

 

 

 

 

Vestfolden 
Vådområdet i er ved at gro til, og vi kan supplere græsningen med høslæt, gerne med le. 

Det er vandpeberrod og rørgræs der breder sig. 

Vandpeberrod: 

 http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=3670 

 

Rørgræs: 

(vokser vist også i vestligste den af Nordfolden) 

 

 
http://www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse.asp?ArtsID=4104 

 

 

 

http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=3670

