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NATURHESTE
i Høje Gladsaxe Park

Sådan omgås du hestene – hold afstand
Naturheste er ikke farlige eller opsøgende. Du kan derfor
trygt færdes i folden i Høje Gladsaxe Park. Men da det
er ’vilde’ heste, må du ikke klappe eller fodre dem. Hold
minimum 30 meters afstand til hestene, så du ikke
stresser dem. Du må gerne tage din hund med i folden,
men den skal være i snor.

Derfor må du ikke fodre hestene
Naturheste kan blive syge, hvis de bliver fordret. Fodring
kan også gøre, at hestene ændrer adfærd og bliver
opsøgende. Opsøgende heste kan komme til at nappe og
skubbe, hvilket kan være ubehageligt, hvis de kommer for
tæt på. Tag derfor hensyn til hinanden og hestene – og
lad være med at fodre dem.

Flere blomster og levesteder for insekter
Ud over at hestene er spændende at se på, så bidrager
de også til en mere mangfoldig og varieret natur med
flere blomster, insekter og fugle. Hestene vil med deres

Klaplåge ind til folden

adfærd skabe lysninger i krat og skov, så der kommer flere
blomster i stedet for græs. Om vinteren gnaver hestene i
træernes bark og skaber dermed nye levesteder for biller
og svampe. Hestepærerne er føde for insekter, som igen
vil være føde til fugle og padder.

REWILDING
At genintroducere store planteædere som heste i
naturen kaldes også rewilding. Det betyder grund
læggende, at man får de naturlige processer tilbage.
Store planteædere som vildhest, urokse og elg har i
fortiden været vidt udbredt i Danmark. Hestene, der
kommer i Høje Gladsaxe Park, er af racen konik og
ligner de vildheste, der engang har levet i Danmark.

NØGLEART FOR BIODIVERSITETEN
Fordi store planteædere som naturheste har en positiv
betydning for store dele af økosystemet, kalder man
dem for en nøgleart for biodiversiteten.

Her står du

Følg med i nyt om naturhestene på

GLADSAXE.DK/NATURHESTE
Har du spørgsmål til projektet eller om hestene,
så send en mail til: natur@gladsaxe.dk
Bemærk, at hestene tilses dagligt.

AKUT HENVENDELSE OM HESTE OG HEGN
Miljøtelefonen 39 57 59 29 på hverdage kl. 9-14
Vagttelefonen 20 25 75 51 på hverdage kl. 14-9
og hele døgnet i weekenden og på helligdage.

Gladsaxe Kommune
Miljøafdelingen
Rådhus Allé 7, 2860 Søborg
i samarbejde med
Københavns Kommune
gladsaxe.dk/naturheste
Telefon: 39 57 59 29
Mail: natur@gladsaxe.dk

Gladsaxe Kommune arbejder for bæredygtig vækst
og velfærd, en robust natur og bevarelse af biodiversiteten. Naturhestene udspringer af Gladsaxe
strategiens mål, Grøn og levende by, der kobler
sig til FN’s verdensmål om bæredygtige byer og
lokalsamfund og livet på land.

Layout: ME • Oktober 2020

Naturhestene er en robust hesterace, der er født og
opvokset i et naturområde. De er vant til at gå ude hele
året uden læskur og finder selv vand og føde. Derfor vil
man opleve, at hestenes vægt varierer naturligt alt efter
årstidernes fødeudbud. Hestene bliver dagligt tilset af
en professionel dyrepasser.
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Hestene er vant til at leve ude
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Gladsaxe Kommune har udsat en lille flok hopper
her i folden i Høje Gladsaxe Park. På kortet kan du se
foldens afgrænsning, og hvor indgangene til folden er.

