Slåning
Hvorfor og hvornår?
Vild Med Vilje handler IKKE om at droppe græsslåning. Det handler om at slå bevidst, så man
opnår det rigest mulige blomsterflor og den højst mulige biodiversitet på det givne areal.
Man skal huske, at alle planterne er tilpasset en verden fyldt med store græssende dyr, så når
dyrene mangler, må vi erstatte dem med leer eller maskiner. Ellers ender det bare i førnehelvede
(dyne af dødt plantemateriale der forhindre spiring og blomstring)
Det er ikke muligt at give universelle anbefalinger til slåning, for afhængigt af jordbund og
artsammensætning vil forskellig hyppighed og tidspunkt for optimal slåning variere.
Der er dog nogle gode principper at arbejde med, når man skal vælge hvordan og hvornår men vil
slå sit vild med vilje areal:
1) Variation er godt
Slå lidt af gangen og efterlad hele tiden de steder der er flest blomster uslåede. Variér også gerne
klippehøjden. Nogle planter trives godt med at blive bidt ned sjældent og sent (Musevikke f.eks.)
andre planter giver masser af blomster selvom de bliver klippet hyppigt (Gul Kløver f.eks)
2) Husk at samle afklip op
Det giver både på kort og lang sigt de bedste resultater. For det giver lys og fjerne næring.
3) Skån værtsplanter
Hvis du ved der findes specifikke arter af sommerfugle i nærheden af din matrikel, og at
værtsplanterne for deres larver findes på din grund, så undgå at slå dem alle i sommerhalvåret. På
den måde sikre du at nogle æg og larver når at udvikle sig til voksne sommerfugle.
4) Klip i bund sidst på vinteren
Sørg for at klippe i bund sidst på vinteren eller i det tidligste forår, inden der kommer gang i
væksten. Det mimer vintergræsning og det giver lys til at mange planter kan spire.
5) Efterlad mad til fugle og skjul til smådyr
Det er godt at have nogle steder hvor vegetationen får lov at stå uklippet hele vinteren, for
vinterstandere med frø er gode fødekilder for vinterens fugle og gode skjulesteder for edderkopper
og andre overvintrende smådyr.
6) Vurdér antal af slåninger ud fra jordens beskaffenhed
Det vil ofte være gavnligt at klippe næringsrige og fugtige arealer hyppigere end knastørre og
næringsfattige arealer. Undtagelsen er dog, at mange af de tørketolerante arter også når at
blomstre igen trods relativt hyppig slåning.
7) Forstyrrelse er godt!
Det er også glimrende at man nogle steder roder i jorden, river i tørv og mos, eller klipper så langt
i bund at jorden blottes. Det mimer dyr der tramper og roder i jorden og det giver spirebede til
urternes frø.
NOTE:
Den klassiske anbefaling af slåningstidspunkter for høslæt på fugtige enge er i juni omkring Sankt
Hans og igen medio september, det skyldes at det gav et godt udbytte af hø og det fjerner dermed
også meget næring, og dermed fremmer dermed de nøjsomme plantearter på sigt. Det giver da
også et fint blomsterflor i forsommer og sensommer. Men det har den store ulempe at
blomsterfloret i højsommeren forsvinder, til skade for insekterne. Derfor er denne anbefaling kun
god at følge, på arealer der endnu ikke har en mangfoldighed af vilde urter og hvor udpining derfor
er formålet.
Er man tvunget til at vælge to specifikke slåningstidspunkter, anbefaler vi medio maj og oktober.
Det fremmer lavere blomstrende arter og begrænser de konkurrencestærke arter som Vild Kørvel,
Vild Pastinak, Draphavre, Sildig Gyldenris osv.
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