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Spørgsmål og svar 
 

1. Hvor ligger Pandehave Eng? 
2. Jeg troede området skulle bevares uden indgriben - hvad skal der laves? 
3. Hvorfor skal der etableres hegn? 
4. Hvad er hegnet lavet af? 
5. Hvor kommer strømmen fra? 
6. Hvor skal der etableres hegn? 
7. Hvorfor skal der være kvæg? 
8. Vil hegnet ikke gøre det svært for vildt at bevæge sig? 
9. Hvem skal passe på kvæget? 
10. Hvor skal kvæget hen om aften? 
11. Hvor skal kvæget hen om vinteren? 
12. Vil kvægets brægen ikke larme? 
13. Hvordan får kvæget vand? 
14. Tiltrækker kvæg og deres efterladenskaber fluer? 
15. Hvornår er projektet en succes? 
16. Hvem vedligeholder hegn? 
17. Hvem skal man kontakte hvis kvæg stikker af? 
18. Hvem betaler for etablering? 
19. Kommer der vilde blomster på engen? 
20. Der er invasive arter på engen, risikerer vi ikke de spreder sig uden indgreb? 

 

1. Hvor ligger Pandehave Eng? 

Pandehave Eng er det område af Ruslandskilen, der er afgrænset af jernbanen, Pandehave Å, og 
stien fra Åen til rensningsanlægget. 

2. Jeg troede området skulle bevares uden indgriben - hvad skal der laves? 

Med projektet ønsker vi at øge antallet af arter, som lever i området. Dette gøres ved at ændre 
habitatet således at der opstår en større artsdiversitet. Vi ønsker at offentligheden skal have 
adgang til områderne på en måde, så færdsel kan foregå på de nuværende stier. 

3. Hvorfor skal der etableres hegn? 

Tanken er, at der skal holdes kvæg på et område af Pandehave Eng. For at sikre at kvæget ikke 
vandrer ind i de tilstødende sommerhushaver, etableres der et hegn. 

4. Hvad er hegnet lavet af? 

Hegnet er et såkaldt to-trådet elhegn, som bruges som kvæghegn, og er lavet til formålet. 
Materialerne er naturvenlige og ikke imprægneret. De består af pæle med ca. 8 til 12 m’s 
mellemrum, og vil hver have to strømførende metal ledninger.  

Der etableres overgange ved stien på tværs af Pandehave Eng mellem de to sommerhusområder. 
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5. Hvor kommer strømmen fra? 

Strømmen kommer fra et solpanel der tilsluttes det elektriske hegn. 

6. Hvor skal der etableres hegn? 

Hegnet anlægges som angivet på nedenstående tegning (hegn er den røde stiplede linje): 

 

7. Hvorfor skal der være kvæg? 

Ved at benytte kvæg til afgræsning af de store græsningsområder øst for den nord-sydgående sti, 
vil vi på en naturlig måde sikre artsdiversiteten. Kvægets klove vil ilte jorden og skabe bedre 
forhold for plantelivet. Kvægets ekskrementer fungerer som gødning og tiltrækker derudover 
insekter, der atter tiltrækker andre insekter, der er attraktive for fugle, og på den måde skabes der 
en artsdiversitet. 

Der udvælges kvæg af racer, som er rolige overfor mennesker og hunde, og som ikke er 
opsøgende. 
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8. Vil hegnet ikke gøre det svært for vildt at bevæge sig? 

Det er nødvendigt at have et kvæghegn for at inddæmme kvæg. Vi forventer ikke at det vildt, der 
lever i området, vil have væsentlige gener pga hegnet. Hegnets strømstyrke og stødfrekvens 
nedsættes om natten for at give adgang for vildt som eks. rådyr 

9. Hvem skal passe på kvæget? 

Kvæget leveres af en avler med 30 års erfaring med denne type kvæghold. Avleren vil have 
ansvaret for kvægets ve og vel i græsningsperioden fra maj til september. Det vil være muligt at 
kontakte Foreningen Pandehave Eng, hvis der iagttages uregelmæssigheder – brud på hegn eller 
lign. 

10. Hvor skal kvæget hen om aften? 

Kvæget forbliver ved græsningsarealet gennem hele perioden – dag og nat. 

11. Hvor skal kvæget hen om vinteren? 

Kvæget er kun tilstede på engen i græsningsperioden maj-oktober. Udenfor denne periode er der 
intet kvæg. 

12. Vil kvægets brølen ikke larme? 

Kvæget er generelt meget stille og giver sjældent lyd fra sig. Der kan måske høres et muuh i ny og 
næ. 

13. Hvordan får kvæget vand? 

Kvæget kan drikke fra vandhuller i området. Der opstilles tillige en mulepumpe, hvor kvæget kan 
få vand i tørre perioder 

14. Tiltrækker kvæg og deres efterladenskaber fluer? 

Ja, det gør det. Og det er en del af den øko-cirkel, der forventes etableret: fluer og andre insekter 
er føde for fugle og padder. Ved at etablere et fødegrundlag fremmes artsdiversitet på området. 

15. Hvornår er projektet en succes? 

Når projektet er blevet bæredygtigt diversitetsmæssigt (dvs. flere arter) og økonomisk (dvs. uden 
større tilførsel af ressourcer fra de deltagende grundejerforeninger). 

16. Hvem vedligeholder hegn? 

Det gør foreningen Pandehave Eng, med tilskud fra de to deltagende grundejerforeninger, og med 
tilskud fra Landbrugsstyrelsen. Det drejer sig om et areal og et plejetilskud. 

17. Hvem skal man kontakte hvis kvæg stikker af? 

Det er umiddelbart foreningen Pandehave Eng, der er ansvarlig for driften af området, og det vil 
således være foreningen, der skal kontaktes. Vi kontakter så avleren, som har tilsynet med dyrene. 

  



Foreningen Pandehave Eng 
Grf Dronningmølle Strandpark I-III og Grf Fuglevangen 

4/4 
 

18. Hvem betaler for etablering? 

Det er de to deltagende foreninger der med væsentlig bidrag i form af tilskud, finansierer 
etableringen. Der forventes således ikke at grundejere direkte skal finansiere etableringen eller 
driften. Det vil foregå ud fra de eksisterende bidrag fra foreningerne, samt fra tilskud. 

19. Kommer der vilde blomster på engen? 

Ja, det er tanken at den øgede artsdiversitet også vil omfatte blomster og plantelivet i området. 

20. Der er invasive arter på engen, risikerer vi ikke de spreder sig uden indgreb? 

Vi er opmærksomme på de invasive arter som fx Japansk pileurt og Rosa Rugosa, og vil gøre en 
indsats for at forhindre spredning af disse. 


