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Naturgenopretning på Store Vrøj 2019
Af Flemming Kruse, februar 2020

Baggrund
Poul Tholstrups Fond har, som ejer af det godt 100 hektarer store naturareal Store Vrøj, anmodet
Amphi Consult om bistand til gennemførelse af nogle naturgenopretningsarbejder på
ejendommen.
Store Vrøj er beliggende på den landtange der adskiller Saltbækvig og Alleshavebugten. Arealet
udgøres af et strandvoldsystem med overdrev, enge, søer og salte laguner.
Siden 1967 er arealet ejet af den selvejende Poul Tholstrups Fond, der har til formål at opretholde
ejendommen Store Vrøj som naturejendom. I 1960-70’erne blev der udført nogle anlæg med det
formål at sikre ynglende fugle nogle rævefrie øer samt etablere et ”fuglefjeld” til tejster og rider.
Eftertiden har desværre vist, at disse initiativer ikke har haft nogen positiv effekt, men tværtimod
har skadet det oprindelige og åbne strandvoldlandskab og har medført en uønsket tilgroning samt
medvirket til indførelse og spredning af invasive arter i området.
I 2018 beslutter Poul Tholstrups Fond, i det omfang det er økonomisk muligt, at naturgenoprette
det oprindelige landskab på Store Vrøj. Det vil i første omgang dreje sig om tilkastning af 2
ringgrave, oprensning af 2 søer, der også fungerer som kreaturvandinger, samt igangsætning af
tiltag der begrænser tilgroning og spredning af uønskede arter som gyvel og rynket rose.
Store Vrøj er naturbeskyttet af flere love og bestemmelser. Området ligger i ligger i Natura 2000område nr. 154. Noget af landområdet indgår i Natur- og vildtreservatet Alleshave Bugt. Hele
arealet er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3 med naturtyperne sø og strandeng, dele af
arealet er omfattet af søbeskyttelses- og strandbeskyttelseslinje. Endelig er hele området
landskabsfredet ved Overfredningsnævnets kendelse af 15. februar 1992. De ønskede
naturgenopretningsarbejder kræver alle dispensation fra ovennævnte naturbeskyttelse.
Amphi Consult, ved konsulenterne Anne-Marie Bürger samt Flemming Kruse, har været Poul
Tolstrup Fond behjælpelige med rådgivning om naturgenopretning, dispensationsansøgninger til
myndighederne samt besigtigelser af Store Vrøj i forbindelse myndighedernes sagsbehandling.
På baggrund af Poul Tholstrups Fonds dispensationsansøgninger, er der efterfølgende meddelt de
nødvendige dispensationer til naturgenopretning fra Kalundborg Kommune (vedr.
Naturbeskyttelsesloven) den 26. marts 2019 og Fredningsnævnet for Vestsjælland (vedr.
Fredningen) den 24. juli 2019.
De aftalte naturgenopretningsarbejder er gennemført i perioden 25. september 2019 til 24.
oktober 2019. Arbejdet er udført af Anlægsfirmaet Vækst & Miljø, Slagelse. Konsulent Flemming
Kruse har ført tilsyn med arbejdets udførelse i samarbejde med Niels Poul Drejer.
Der er afholdt et midtvejsmøde med Fondsbestyrelsen den 11. oktober 2019 om de igangværende
arbejder, økonomi m.v. Mødet blev afholdt på Store Vrøj.
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Beskrivelse af de gennemførte naturgenopretningsarbejder
Generelt
Dispensationerne til naturgenopretningsarbejderne er meddelt med følgende generelle vilkår: at
gravearbejde i søer og kanaler afsluttes senest 3 måneder efter at arbejdet er påbegyndt, at
Kalundborg Kommune orienteres når arbejdet igangsættes og afsluttes. Køreskader på jordbunden
skal undgås, om nødvendigt ved at anvende køreplader. Terrænskader der måtte opstå skal
udjævnes og med anvendelse af det lokale materiale, dvs. uden at tilføre jord udefra.

Oprensning af 2 søer
Der er meddelt dispensation til oprensning af 2 søer med henblik på at sikre vand til de kreaturer
der afgræsser Store Vrøj samt at forbedre forholdene for padderne i området.
Vilkår: Oprensning foretages i perioden 1. august til 1. marts. Bredder og bund i søerne må ikke i
gennemsnit gøres stejlere end 1:5 og ingen steder stejlere end 1:3. Kun aflejret materiale må
fjernes fra søerne, de underliggende, gamle strandrevler skal i videst mulige omfang lades urørt.
Det opgravede dynd og øvrige materiale fra søerne jævnes ud i bunden af den vestlige ringkanal
og der lægges materiale fra volde langs den gravede kanal ovenpå, så dynd mv. isoleres fra de
blivende vandflader.

Nordlige sø

Sydlige sø

Figur 1. Placeringen af de 2 søer der oprenses.
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Nordlige sø
Beskrivelse
Søen er cirka 700 m2 stor og har en mudret randzone. Vandfladen er dækket af en kraftig
bevoksning af liden andemad. I midten af søen ses en frodig bevoksning af tagrør. På grund af det
tykke sedimentlag tørrer søen ofte ud, hvilket gør den uegnet som vanding for kreaturerne og som
yngledam for padder. Langs bredderne er der en tæt bestand af vorte-birk og rødel. Træerne er
tidligere blevet nedkappet.

Figur 2. Nordlige sø før oprensning, september 2019. Foto: Flemming Kruse.

Oprensning af søen
Den nordlige sø blev oprenset d. 26.09. 2019. Ved oprensningen blev søens oprindelige profil
genskabt. De nedtrådte skråninger blev gjort lidt fladere. Sedimentlaget var indtil 75 cm tykt og
stank voldsomt af kreaturmøg. Det oprensede sediment blev bortkørt til den vestlige ringkanal.
Søen blev oprenset til den oprindelige bund, der består af groft grus og ral. Bredbevoksningen af
rødel og birk blev opgravet og bortkørt.
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Figur 3. Nordlige sø efter oprensning, oktober 2019. Foto: Flemming Kruse.

Figur 4. Det oprensede materiale fra søerne bortkøres til den vestlige ringgrav. Foto: Flemming Kruse.
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Sydlige sø
Beskrivelse
Søen er cirka 500 m2 stor og består af en nordlig og en sydlig halvdel forbundet med en svag
fordybning (timeglasformet). Søen er næringsrig, stærkt tilgroet og med et tykt sedimentlag. Ved
tidligere besøg var søen helt udtørret. Søen vurderes både uegnet som vandingssted for
kreaturerne og som yngledam for padder.

Figur 5. Den sydlige sø som den så ud før oprensningen. Foto: Flemming Kruse.

Oprensning
Den sydlige sø blev oprenset 01 10 2019. Ved oprensningen blev søens oprindelige profil fastlagt.
Det oprensede materiale var sort og ildelugtende af kreaturmøg. Der blev oprenset 50-75 cm slam
fra søen, i princippet til den oprindelige bund af grus og ral. Det oprensede materiale blev kørt til
den vestlige ringgrav. Ved oprensningen blev der taget de nødvendige hensyn til det smukke
enebærkrat der står ved søens nordbred. Opvoksende gråpil, rødel og vorte-birk ved bredderne
blev opgravet og bortkørt.
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Figur 6. Den sydlige søs sydende efter oprensning, oktober 2019. Foto: Flemming Kruse.

Figur 7. Den oprensede nordende af søen ved enebærkrattet. Foto: Flemming Kruse.
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Afgravning af jordvolde og opfyldning af 2 ringgrave
Der er meddelt dispensation fra forbuddet mod terrænregulering til at lukke 2 ringgrave. Formålet
er at genskabe det oprindelige landskab samt sikre, at de græssende kreaturer får adgang til
arealerne indenfor ringgravene. Hermed sikres mod yderligere tilgroning af arealerne.
Vilkår: Mindst 4 afsnit af den vestlige kanal efterlades som åbne søer/vandingsdamme med en
størrelse på over 100 m2. Kun materialer fra voldene må anvendes ved opfyldningen af de to
kanaler. Som undtagelse herfra er kravet om, at det oprensede sediment fra de 2 søer skal
deponeres i den vestlige ringgrav. Hvis materialet i voldene ikke rækker til at opfylde hele
kanalstrækningen må dele af kanalerne efterlades i uændret skikkelse.

Vestlige ringgrav
Østlige ringgrav

Figur 8. Placering af de 2 ringgrave der lukkes. Mod syd ses endnu en ringgrav.
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Østlige ringgrav
Beskrivelse.
Ringgraven er knap 300 meter lang og 2-3 meter bred og 1 meter dyb. Jorden fra den opgravede
ringgrav er deponeret som en lav vold (1 meter over terræn) i varierende bredde på indersiden af
kanalen. Terrænet indenfor volden er bevokset med en ”mager” bevoksning af tagrør. Kanalen har
tilsyneladende effektivt forhindret kreaturerne i at bevæge sig ud på øen. Udover tagrør
bemærkes en del strandmalurt og læge kokleare på den uafgræssede strandeng. Kanalen er delvis
tilvokset med tagrør med fremstår overalt vandfyldt. I forbindelse med tildækningen af kanalen
bemærkedes 6-8 mindre rævegrave (sommergrave) i volden.

Afgravning af vold og opfyldning af ringgrav
Opfyldningen af ringgraven foregik ved at gravemaskinen kørte på volden og fyldte sandmaterialet
ned i graven. Der var ikke materiale nok i volden til at tildække hele ringgraven, der derfor er
bevaret på enkelte strækninger. Arbejdet er foretaget i perioden 25 09 – 01 10 2019.

Figur 9. Centralt I billedet ses volden, tv ses kanalen, th. den uafgræssede ø. Foto: Flemming Kruse.
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Figur 10. I midten den bortgravede vold og tv. den opfyldte ringgrav. Foto: Flemming Kruse.

Figur 11. Bevaret strækning af ringgraven. Foto: Flemming Kruse.
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Vestlige ringgrav
Beskrivelse
Ringgraven er godt 650 meter lang, 3-4 meter bred og 1,5 meter dyb. Volden varierer i højden fra
1,5 meter til 3 meter over terræn og 8 – 10 meter i bredden. Volden befandt sig overalt på
ringgravens yderside. Ringgraven er på de fleste stræk tilgroet med tagrør, men i de få åbne
partier sås en udviklet vandplantebevoksning af bl.a. svømmende vandaks. Volden er hovedsagelig
græsbevokset, men stedvis vokser der gyvel og på langsiden mod Saltvæk Vig, er der flere steder
massivt tilvokset med rynket rose. Disse blev alle bortgravet sammen med volden. Desuden flere
steder med større og mindre birketræer. I forbindelse med arbejdet bemærkedes flere rævegrave
i volden.

Figur 12. Den vestlige ringgrav set fra ringvejen. Volden, ringgraven og birkeskoven indenfor ringgraven. Foto: Flemming Kruse.
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Figur 13. Volden mod Saltbæk Vig. Foto: Flemming Kruse.

Afgravning af vold og opfyldning af ringgrav
Arbejdet med den vestlige ringgrav var langt mere omfattende en den østlige. Voldens volumen og
ringgravens længde var meget mere omfattende. Opfyldningen af ringgraven foregik ved at
gravemaskinen kørte på volden og fyldte sandmaterialet ned i graven. På de højeste strækninger
af volden foregik afgravningen i flere tempi. Flere steder var det nødvendigt at lempe jorden 1
gang for at kunne nå ud i ringgraven. Efter udlægning af jord i ringgraven blev jorden pakket med
gravemaskinens skovl og bælter. Ved afgravningen af voldene opstod der nogle store flader. Det er
tanken, at disse bare flader skal gro til ved naturlig frøspredning fra de omgivende arealer.
Der er tilkørt den vestlige ringgrav sediment fra de oprensede søer. Sedimentet er ”indpakket” i
rent sandmateriale fra volden, således, at de ønskede søer ikke kommer i kontakt med det
næringsrige slam. Det var planlagt, at der i ringkanalen skulle bevares 4 søer af mindst 100 m2
størrelse. På grund af materialemangel endte det med 6 små søer i den tidligere ringgrav.
Arealet indenfor den vestlige ringgrav er i ret omfattende grad vokset til med hovedsagelig vorte
birk og en bund dækket med arter af bregneslægten mangeløv.
Arbejdet er foretaget i perioden 03 10 – 23 10 2019.
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Figur 14. Afgravning af den store vold mod ringvejen. Foto: Flemming Kruse.

Figur 15. Den nøgne sandfalde efter bortgravning af volden og opfyldning af ringgraven. Foto: Flemming Kruse.
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Figur 16. Gravearbejde ved kanalen mod Saltbæk Vig. Foto: Flemming Kruse.

Figur 17. Sandfladen giver mulighed for indvandring af botanisk interessante arter. Foto: Flemming Kruse.
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Figur 18. "Ny sø" i den tidligere ringgrav. Nordøstlige hjørne. I baggrunden ses ringvejen. Foto: Flemming Kruse.

Figur 19. "Ny sø" i den tidligere ringkanal mod Saltbæk Vig. Foto: Flemming Kruse.
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Bekæmpelse af gyvel
Baggrund
Den uønskede gyvel har en vis stor udbredelse på Store Vrøj. Den er i en lang periode blevet
bekæmpet ved nedskæring, optrækning og opgravning, og det er lykkedes at holde udbredelsen
begrænset til 7 samlede bestande samt et antal enkeltindivider. Gyvel er potentielt en trussel for
det lysåbne strandoverdrev, idet den kan udkonkurrere den naturlige, lysåbne plantevækst
samtidig med at dens tilstedeværelse ændrer jordbundens næringsstofindhold vha.
kvælstoffikserende knoldbakterier på rødderne. Derfor er der ansøgt om en koncentreret
bekæmpelse over en 3-årig periode. På grund af naturbeskyttelsen og fredningen af Store Vrøj er
der ansøgt om dispensation til bekæmpelsen. Myndighederne (Kalundborg Kommune og
Fredningsnævnet) har i 2019 meddelt de nødvendige dispensationer til at arbejdet kan
gennemføres.

Beskrivelse
Der er meddelt dispensation fra forbuddet mod jordbearbejdning til igangsætning af bekæmpelse
af især gyvel på området. Der er i dispensationen udpeget 7 bestande af gyvel. I forbindelse med
bekæmpelsen er der dog lokaliseret yderligere større og mindre bestande af gyvel samt et
betydeligt antal enkeltindivider.
Vilkår: Gyvel må kun fjernes i perioden 1. august til 15. marts. Gyvel må kun fjernes med
jordbehandling (pløjning/harvning) indenfor de to, tætte bestande (se T på kortudsnit), på
forsøgsvis basis under størst mulige hensyn til den øvrige, følsomme flora og fauna på arealerne.
Gyvel i de øvrige fem bestande opgraves enkeltvis eller nedskæres og kvas og rødder bortskaffes
ved afbrænding eller bortkørsel fra området som beskrevet i ansøgningen, under størst mulige
hensyn til den øvrige flora på arealerne. Der skal i de kommende 3 år (2020, 2021, 2022) gives en
tilbagemelding til kommunen om indsatsen med gyvelbekæmpelsen, og om nødvendigt justeres i
fremgangsmåden hvis resultaterne viser sig at være utilfredsstillende.
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Bekæmpelse i efteråret 2019
I oktober 2019 blev der i forbindelse med naturgenopretningsarbejderne på Store Vrøj igangsat
den ønskede bekæmpelse af gyvel på området.
Der er benyttet følgende bekæmpelsesmetoder:





Optrækning af store planter med maskine
Opgravning (maskine) af sammenhængende bestande
Opgravning af enkeltindivider
Opfræsning af unge planter i større bestande.

Figur 20. Kortet viser indsatsen i efteråret 2020. Røde punkter markerer indsats mod gyvel. Sorte punkter er indsats mod Rosa
rogusa i forbindelse med den vestlige ringgrav.
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FOTOS FRA DE FORSKELLIGE INDSATSER I EFTERÅRET 2020

Figur 21. Større sammenhængende gyvelbestand, øst for ringvejen. Foto: Flemming Kruse.

Figur 22. Større sammenhængende gyvelbestand, vest for ringvejen. Foto: Flemming Kruse.
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Figur 23. Optrækning af store gyvelplanter med grab. Foto: Flemming Kruse.

Figur 24. Jordbearbejdning af areal med mange små gyvelplanter. Foto: Flemming Kruse.
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Figur 25. Jordbearbejdet areal hvor der var tæt opvækst af gyvel. Foto: Flemming Kruse.
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Opfølgende indsats
Gyvel er en vanskelig plante at bekæmpe effektivt, og det må forventes, at der er behov for at
udnytte myndighedernes dispensation til at udføre bekæmpelse også i årene 2020 – 2022.
Problemerne med gyvel knytter sig især til dens enorme frøsætning og frøenes evne til at overleve
i jorden og spire i en årrække.
Miljøstyrelsen anbefaler følgende tiltag:
 Tømme frøbanken ved at skabe spirebede - og fjerne de fremspirende planter, inden de kan nå at
sætte nye frø.
 Forsøge at etablere et tæt vegetationsdække, der hæmmer spiringen.
 Nedskæring tæt ved jordoverfladen hæmmer genvækst.
 Det er vigtigt, at der i forbindelse med plejen ikke sker en forstyrrelse af vegetation og jordbund,
der kan skabe nye spirebede.
 Græsning alene kan ikke bekæmpe etablerede krat, men kan hæmme genvækst og nyspiring.
 Gentagne mekanisk bekæmpelser er ofte nødvendigt for at hindre blomstring på græssede arealer.
 Fåre- og gedegræsning er mere effektiv end græsning med kvæg og heste.
Bekæmpelse af ældre gyvelkrat, der har nået at etablere en stor frøbank, kræver en årlig indsats i mange år
for at reducere antallet af spiredygtige frø. Det er vigtigt, at der undervejs ikke sker en blomstring, der kan
forny frøpuljen. Overskygning af træer og buske stresser gyvelen og betyder, at den er mere følsom overfor
græsning.

Forslag til indsats i 2020
Det skal anbefales, at der følges op allerede i det tidlige forår 2020. På grund af dispensationen
skal arbejdet være udført inden 15. marts og efter 1. august.
Indsats



Forår 2020 (før 15. marts, dog så tæt på denne dato som muligt) fræsning og gennemgang
af alle indsatsarealer fra 2019 (1-2 dage)
Efterår 2020 (efter 1. august) fræsning og gennemgang af alle indsatsarealer fra 2019 (1
dag)

Ved fræsningen vil gyvelplanter der er under spiring blive ødelagt. Småplanter der har overlevet
efterårets førstegangindsats vil ligeledes blive løsnet fra jorden og efterfølgende udtørre og dø i
løbet af foråret. På denne måde arbejdes der dels med frøbanken i området dels med at forhindre
yderligere udvikling af allerede etablerede individer af arten.
Indsatsen efter 1. august skal bero på en konkret bedømmelse af effekten af forårets indsats.
Såfremt der er levende gyvelplanter (ældre) eller spirende småplanter skal de bekæmpes.
Økonomi 2020
Et overslag for indsatsen i 2020 (forår og sommer) vurderes til maksimalt 30 traktortimer og
konsulenttilsyn. Overslagspris 25.000 kr.

Årene 2021 og 2022
Den efterfølgende indsats i 2021 og 2022 evalueres i foråret 2021.
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Bilag til Rapport
Mangeløvskoven
Ved opfyldningen af den vestlige ringgrav blev der adgang til den indenfor graven liggende ø.
Ringgraven har effektivt forhindret græssende dyr, og mennesker, adgang til øen. I ly af denne
beskyttelse er der vokset en naturlig birkeskov (vortebirk) frem på arealet. Ved gravningen af
ringgraven blev det afgravede sand oplagt i en vold på kanalens yderside. Inde på øen er
overjorden doset op i en lav vold i hele øens længderetning. Dette har medført, at jordbunden er
mere fugtig end det omgivende terræn. Arbejdet er udført mellem 1960 og 1970.
Da ringgraven var opfyldt i oktober 2020 blev ”øen” taget i besigtigelse. Birkeskoven er meget
markant og kun få andre træarter, bl.a. alm. røn og rødel, har etableret sig på den fugtige og
næringsfattige sandbund. Der er flere mindre lysninger (50 – 100 m2) i skoven. Skovbunden er
domineret af bregner af slægten Mangeløv. Hovedparten er Almindelig Mangeløv, men et par
steder et fundet flere eksemplarer af arten Butfinnet Mangeløv. Flere fugtige partier af ”øen” har
en flot, udviklet mosbevoksning. Der ses mange svampe. ”Øen” har et areal på cirka 1,2 hektarer.
Der er ikke foretaget en egentlig botanisk registrering af arealet, men konsulent og botaniker
Anne-Marie Bürger, Myos Consult, vil i foråret 2020 tage initiativ til en botanisk gennemgang af
”øen”.

Typisk parti fra ”øen”. Naturlig opvækst af vortebirk med en udbredt underskov af Almindelig
Mangeløv. Oktober 2019.
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Den første besigtigelse af floraen i skovens fugtige lysninger. Anne-Marie Bürger og Niels Poul
Drejer. Oktober 2019.

Eksemplar af bregnen Butfinnet Mangeløv. Arten er sjælden og ikke tidligere registreret i området
ved Saltbæk Vig og er sjælden i Vestsjælland. Oktober 2019.
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Flere steder på ”øen” har der udviklet sig en udbredt mosflora. Det er særligt i skovens fugtigste
partier dette kan iagttages. Oktober 2019.

Midt på ”øen ” er der doset en vold op i en meters højde. Volden er hjemsted for flere aktive
rævegrave på den planlagte rævefrie ø. Oktober 2019.
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Notat vedr. gyvelbesigtigelse den 9. marts 2020
Deltagere i besigtigelse: Bruno Madsen, Anne-Marie Bürger og Flemming Kruse.
Ved gennemgangen af de jordbehandlede felter blev der ikke fundet kimplanter af gyvel. Der er
altså endnu ikke aktiveret gyvelfrø fra frøbanken i jorden. Der er ganske få levende ældre
gyvelplanter i felterne, både planter med god jordkontakt samt overfladiske gyvelplanter der er er
ved at lave et nyt rodnet i den fugtige jord.
Desuden bemærkes der enkeltstående eksemplarer af gyvel i tilgrænsende beplantninger af bl.a.
klitrose samt ikke mindst i hegnslinjerne.
Ved optrækning og opgravning af gyvelplanter i oktober blev planterne efterladt i en række
bunker. Planen med disse bunker er, at gyvelplanterne skal udtørre og efterfølgende fjernes fra
området. På grund af den meget fugtige vinter er der kun sket en begrænset udtørring af
gyvelplanterne, og der ses derfor en del levende gyvelplanter i bunkerne. Hvis planterne får lov at
ligge urørte vil de springe ud og blomstre i foråret.
Ved den tidligere ”vestlige ringgrav” bemærkes et udbredt rodsystem af tagrør. Det formodes, at
der fra den tidlige bevoksning af tagrør vil vokse nye tagrør frem på det fugtige areal. Det anses for
uønsket i forhold til anden naturlig indvandring af planter fra naboarealerne.
Den tidligere ”ø” indenfor den vestlige ringkanal (Mangeløvskoven) blev besigtiget. Kreaturerne
har siden åbningen i oktober 2019 taget skoven i besiddelse. Den store bestand af bregner, især af
slægten Mangeløv, var stort set gnavet væk. De mosbevoksninger der blev iagttaget i efteråret er
stort set intakte. Hvis den særegne natur i skoven skal bevares, skal den beskyttes mod afgræsning
i forår og sommer.
Afslutningsvis blev de ferske søer på Store Vrøj besigtiget med henblik på at konstatere
yngleaktivitet af padder, specielt springfrø der er den første af de brune frøer der lægger æg. Der
blev ikke fundet ægklumper ved gennemgangen.

Forslag til handlinger
Der gennemføres ikke jordbehandling af parcellerne i foråret 2020. Der er ikke spirende
kimplanter af gyvel og der er kun et begrænset antal ældre planter der har overlevet
jordbehandlingen i efteråret 2019. Derimod foretages der en optrækning af overlevende ældre
planter i felterne samt i hegnslinjerne. Det bør undgås, at blomstrende gyvelplanter får lov at
sætte frø.
De levende gyvelplanter i bunkerne skal bekæmpes. Det vurderes, at bunkerne bør vendes nogle
gange i løbet af foråret, så levende gyvelplanter mister jordkontakten og derfor vil udtørre. Bruno
mener, at han kan løse opgaven med sin traktor med frontlæsser. Efterfølgende skal de døde
gyvelplanter fjernes/afbrændes. Sandet i bunkerne udspredes efter nærmere overvejelser.
Bekæmpelse af genvækst af tagrør ved den vestlige ringgrav bør prioriteres. Der er ingen tvivl om,
at kreaturerne vil græsse de nye skud af tagrørerne, men på grund af hensynet til Mangeløvskoven
bør området afspærres i foråret og sommeren. Derfor vil det være mest hensigtsmæssigt, at
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forsøge at slå tagrørene intensivt i forår og forsommer 2020. Bruno kan påtage sig opgaven med
sin traktor og slagleklipper.
Mangeløvskovens særegne botanik bør beskyttes. Derfor foreslås det, at skoven undtages for
kreaturgræsning i forår og forsommer. Det bør gælde i perioden fra 1. april til 1. november. Det
kan ske med eksisterende hegn på området. Mangeløvskovens botanik vil blive gennemgået af
forskellige eksperter i sommeren 2020. Anne-Marie Bürger tager initiativ til denne aktivitet.
Paddeovervågningen 2020 startede med en besigtigelse af de ferske søer. Der blev ikke registreret
aktivitet. Flemming Kruse tager initiativ til en fortsat overvågning i forår og forsommer 2020 med
henblik på at få et overblik over paddefaunaen på Store Vrøj.

Notat slut.
Flemming Kruse
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