Sydvendt skrænt tilgroet af brombær og Sildig Gyldenris.
Foto: Anders N. Michaelsen
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1. Naturens status og potentiale
Arealet er fortrinsvist tørt græsdomineret græsland. Dog er
der en lille sydvendt skrænt domineret af Sildig Gyldenris og
brombær. Skrænten har potentiale en lavere og mere varieret
flora og som et godt levested for insekter. Den meget sjældne
plante Trekløft-alant er fundet ét sted på arealet. Der er
potentiale for at den kan brede sig.
2. Nuværende pleje og brug
Sporene bruges ekstensivt til læsseplads for godsvogne. Det
formodes at arealet lejlighedsvist sprøjtes.
3. Ønsket naturtilstand
Målet for plejen er at sikre en varm sydvendt skrænt med et lavt
og åbent plantedække, rigt på blomstrende urter.
Sikre gode betingelser for tilstedeværelse og udbredelsen
af den sjældne Trekløft-alant, som trives i tørre og lysåbne
forhold, uden direkte sprøjtning.
Målet for det sydøstlige areal, der i dag er urørt, er at det skal
bevares urørt, da det har en fin kvalitet som naturskov. Det
åbne stykke i den sydvestlige del, der i dag primært er dækket
af Sildig Gyldenris, skal over tid også gerne springe i skov.
Bekæmpelse af gyldenris her vurderes ikke at kunne betale sig.
4. Adgang og formidling
Det er af sikkerhedshensyn uhensigtsmæssigt at skabe
offentlig adgang til arealet.
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5. Indledende indsats
Første tiltag er at afbrænde så meget Sildig Gyldenris,
brombær og førne som muligt i foråret 2018.
Umiddelbart efter afbrænding ryddes de resterende brombærog gyldenrisplanter.
Optimalt afbrændes skrænten mellem 1. februar og 1. april.
Planterne skæres med le og ørnenæb, eller med en egnet
maskine. Al afskåret materiale fjernes fra skrænten, og kan
evt. lægges i bunker på det sydvestlige areal af projektområdet
på modsatte side af sporet. Desto større areal der effektivt kan
afbrændes, desto mindre arbejdstid vil indsatsen kræve.
Voksestedet for Trekløft-alant markeres, så sprøjtning eller
anden forstyrrelse af planten undgås, til den har bredt sig.
6. Opfølgende indsats
I 2019 følges der op med endnu en forårsafbrænding rettet
mod gyldenris og brombær, samt med høslæt omkring medio
juni og medio september. Ved slåning skal natlys og andre
blomstrende positivarter skånes.
Der er afsat midler til en opfølgende indsats i 2021. I 2020
vurderes det om høslæt eller afbrænding vil være mest oplagt.
I maj 2019 og maj 2021 følges der op på basisanalysen med
monitering af skræntens biodiversitet.
7. Dette må aldrig gøres
Der må ikke sprøjtes på voksestedet for Trekløft-alant.
Der må ikke efterlades afklip af Gyldenris på lysåbne arealer.
I den sydlige del må opvækst af vedplanter ikke fjernes, ligesom
dødt ved skal have lov til at blive stående eller liggende.
8. Evt. anbefalinger til vedvarende pleje.
Når Sildig Gyldenris ikke længere vokser på skrænten, kan
der med fordel laves høslæt i det sene efterår og med uslåede
partier, af hensyn til insekterne.
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Den meget sjældne Trekløft Alant.
Kun et eksemplar blev fundet.
Foto: Lars Andersen
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