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Fakta: De tørre bakker, der blev benyttet til fællesgræsning ved 

landsbyerne, kaldes ”overdrev”, hvilket i dag lyder lidt mærkeligt, 

fordi det jo ikke har noget at gøre med at overdrive. På gammel 

dansk blev ordet oredrif sat sammen af ore (udyrket areal) og drif 

(drift, drivning) – fordi man drev køerne ud på et udyrket areal.  

 

 

Tørre levesteder – overdrev 
Toppen af bakkerne og skrænterne bliver tørre, og næringen i jorden 

vaskes ud. Det gør de stejleste skrænter svære at dyrke, for der er ofte 

for tørt på toppen og for vådt i bunden. Men her kan vokse plantearter, 

der er nøjsomme, og som kan klare sig i næringsfattig jord, så i gamle 

dage var det gode steder at lade kvæget græsse. Her var græsser og 

urter, der blev holdt nede af dyrene, samt spredte krat af buske og 

træer, som kunne modstå græsning. 

I dag er det ikke mere almindeligt at køer går og græsser i det fri, og 

på de fleste marker dyrkes der skiftende afgrøder, så det er en land-

skabstype, der nu er sjælden.  

Ved Hejrede Sø græsser skotsk højlandskvæg for at vedligeholde en-

gene. Andre steder bliver græsset slået og brugt til foder, enten tørret 

som hø eller som ”wrap”, der pakkes lufttæt ind, så det konserveres na-

turligt.  

 

 

 

 

 

  

Tidselsommerfugl på tidsel – denne trækkende dagsommerfugl overvint-
rer ved Middelhavet og trækker nordpå om foråret. 

Lille Kålsommerfugl på almindelig høgeurt. Denne talrige sommerfugl  
er værdsat føde hos mange fugle, pattedyr og insektarter. 

Moskusbukken er en af landets største træbukke. Den lever i piletræer og 
findes både i løvskove og i åbne områder som overdrev og enge med 
spredt busk og træbevoksning. 

Skotsk højlandskvæg er en hårdfør race, der kan gå ude året rundt og derved er velegnet til naturpleje. 

De højereliggende områder i Lysbro Mose er tørre og denne type landskab, overdrev, har tidligere eksisteret som en naturlig, vild naturtype, som blev holdt åben af vilde dyr. 


