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Lad træer stå på marken, 
grav vandhuller og lad 
vindfælder ligge, hvor 
de falder. Der er mange 
ting, man kan gøre, hvis 
naturen skal tilgodeses 
på bedriften

- Vi kæmper ikke kampe, vi ikke kan 
vinde. Derfor følger vi, hvad der er 
bedst for naturen. Som regel er det 
også bedst for én selv, siger Evald 
Vestergaard, der har malkekøer og 
eget ostemejeri i Nørskovlund nord 
for Hinge Sø i Midtjylland. På gården 
er naturen en velkommen medspil-
ler.

- Når jeg går og passer mine dyr 
eller sidder i min traktor, så tænker 
jeg over, hvordan jeg kan skabe mere 
plads til naturen på gården uden at 
skulle ty til store, forkromede løsnin-
ger, fortæller Evald Vestergaard.

Naturtiltagene på ejendommen 
er hans modtræk til strukturudvik-
lingen i landbruget, som har betydet 
færre men større gårde og derfor 
også større marker og mindre plads 
til den vilde natur, der engang trive-
des i læhegn og langs markvejene.

- Man kan faktisk gøre rigtigt me-
get for naturen, uden at skulle have 
den store håndbog frem, siger Evald 

på gode naturtiltag på sin ejendom. 
Han lader for eksempel vindfælder 
ligge - ikke nødvendigvis hvor de fal-
der, men så i et hjørne, hvor de lige 
så stille kan ligge og formulde, mens 
fugle, insekter og svampe nyder godt 
af vedets forfald. Afklip fra gårdens 
mange læhegn går samme vej. Han 

lader solitære træer stå på marker-
ne, hvor de giver skygge til kreatu-
rerne. Rundt om træerne lægger han 
marksten. Så skader kvæget ikke 
træet, og mellem stenene har fauna 

Graver søer
I stedet for at kæmpe mod vandspej-
let, som hæver sig, når effekten af 
drænene på en humusrig jord efter 
nogle års dyrkning forsvinder sam-
men med humusen, lader Evald Ve-
stergaard de fugtige steder udgrave, 
så der kan etableres søer i stedet for 
den våde ager.

- Det kan ikke betale sig at kæm-
pe imod. Derfor kan man lige så godt 
lade arealet gå tilbage til naturen. 
Og så har jeg jo også noget kønt at 
kigge på, når køerne skal hentes ind 
om sommeren, konstaterer Evald Ve-
stergaard.
Han sørger for, at de forskellige om-
råder med natur på ejendommen lig-
ger tæt, så vildtet, der færdes på jor-
dene, kan færdes frit uden at skulle 
krydse store, åbne arealer.
- Vi har også i regi af Spor i landska-
bet fået kortlagt vores markveje, så 
offentligheden kan få adgang til na-
turen på vores gård, fortæller Evald 
Vestergaard 

Lad det tage tid
Evald Vestergaard har ladet naturen 

- Man skal ikke tro, det her kan 
klares på en måned. For os har det 

de forskellige tiltag, end at de skulle 
realiseres i en fart. Derfor har arbej-
det også været overkommeligt, siger 
Evald Vestergaard.

Naturpleje
Ud over at lade naturen få plads på 

landbrugsjorden, lader Evald Vester-
gaard sine kvier afgræsse beskyttet 
natur ved Hald Sø for Naturstyrel-
sen. Derudover har han Sortbroget 
jysk malkerace, som sammen med 

kvier fra gården laver skovgræsning 
i Langå Egeskov for Danmarks Na-
turfond.

- Det er en plejeopgave, som kræ-
ver robuste og nøjsomme dyr. Derfor 

har vi valgt at bruge en af de gamle 
racer, som både kan løse opgaven 
med at pleje naturen og samtidig har 
en fornuftig tilvækst, siger Evald Ve-
stergaard.

Giv plads 
til naturen
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Osteriet Hinge
 220 ha - heraf:
 35 ha græs
 Ca. 4 km markvej
 Ca. 3 km læhegn
 200 malkekøer

Markstenene beskytter de soli-
tære træer på marken mod krea-
turerne og giver samtidig fauna 

Evald Vestergaard giver plads til naturen på sin malkekvægsejendom i Midt--
fentligheden adgang til det åbne land og er med sine brede vejkanter også 


