NATURHESTE

i Høje Gladsaxe Park – ’rewilder’ fra november 2020
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Naturheste i Høje Gladsaxe Park
I november 2020 udsætter Gladsaxe Kommune en lille
flok hopper i en stor indhegnet fold i Høje Gladsaxe Park.
Naturhestene er en robust hesterace, der er født og opvokset
i et naturområde. De er vant til at leve vildt, gå ude hele året
og selv finde deres føde.

Sådan omgås du hestene – hold afstand

REWILDING

Naturheste er ikke opsøgende af natur og de er ikke farlige.
Derfor kan du fortsat færdes i hele Høje Gladsaxe Park –
også i hestefolden. 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.

At genintroducere store planteædere som heste i naturen
kaldes også rewilding. Det betyder grundlæggende, 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.

Ud over at hestene er sjove at se på, så vil vi også kunne
opleve, at naturen i indhegningen bliver mere varieret, med
flere blomster samt levesteder for insekter og smådyr.
Hestene vil nemlig med deres adfærd skabe lysninger i
krattet, plads til flere blomster, minimere græsset og holde
vandfladerne i søerne åbne. Om vinteren gnaver de i barken
på træerne og skaber nye levesteder for biller og svampe.
Hestepærerne er føde for insekter, som igen vil være mad til
fugle og padder.

Fordi store planteædere som naturhestene har en positiv
betydning på så mange dele af økosystemet, kalder man dem
også for en nøgleart for biodiversiteten.
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Gladsaxe Kommune arbejder for bæredygtig
vækst og velfærd, en robust natur og bevarelse
af biodiversiteten. Naturhestene udspringer af
Gladsaxestrategiens mål, Grøn og levende by,
der kobler sig til FN’s verdensmål om bæredygtige byer og lokalsamfund og livet på land.
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Flere blomster og levesteder for insekter

NØGLEART FOR BIODIVERSITETEN

