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Naturovervågning 2005 – sammenfatning af plejeforslag

Padder og krybdyr ved Viggo Lind
PaP3 Phønix trænger til ”rengøring” igen, da det er ved at vokse til og lukke for lyset til den 
frie vandflade.

Biller ved Palle Jørum
Af hensyn til Salomons lysestage og parvulus anbefales fortsat pleje af harvefelterne ved 
Østersøen.
Men da plejen tilsyneladende ikke formår at fastholde nogen større bestand af Salomons 
lysestage, anbefales det at undersøge muligheden for at skabe forhold andre steder, der 
kunne give planten mulighed for at etablere mere individrige populationer.
Supplerende pleje kunne være brug af håndkultivator, med hvilken der krattes op i jorden 
omkring afblomstrede planter, så frøspiringen fremmes. En botaniker bør tages med på 
råd.

Ved rydning at bevare lerede og stenede søbredder uden vegetation. På sigt vil tilgroning 
bevirke, at den nuværende billefauna vil forsvinde fra disse biotoper.

Planter ved Anja Weile
For at opretholde overdrevene er det nødvendigt med vedligeholdende pleje, så man 
undgår, at de gror til i krat og skov. Den pleje, man normalt anvender, er græsning, 
rydning af krat og evt. slåning/høslæt.

På 4H bør man overveje tyngden af de maskiner, man klipper med, idet den fugtige bund 
kan give anledning til temmelig dybe hjulspor, hvilket ikke er gavnligt for vegetationen. 
Ydermere medfører slåning med slagleklipper, at plantematerialet bliver liggende. Dette 
giver en øget næringstilførsel og en mindre varieret vegetation.

Phønix – det bør overvejes om tidspunktet for høslæt med le bør skifte fra år til år for at 
undgå en ensidig påvirkning af vegetationen.

Fugle ved Flemming Byskov
”Rævefri øer” syd for Ibjerget anbefales af hensyn til grågås, strandskade, lille præste-
krave og fjorterne.

Redeplatforme til blishøns kan overvejes.

Opsætning af kasser til stor skallesluger kunne muligvis trække ynglefugle til.

Fræsning af halvøen nord for Ørbækvej vil øge chancen for genindvandring af stormmåge 
og klyde.

Redekasser til tårnfalk bør fjernes af hensyn til vibe og lille præstekrave.
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