Lunderskovs naturkvalitet består i arealets rige variation mellem blomsterigt græsland, vedplanter og gamle træsveller.
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1. Naturens status og potentiale
Naturen ved Lunderskov udemærker sig ved en stor variation
af strukturer, lige fra de lysåbne partier med varme skærver
og næringsfattigt græsland, til krat og træer og med bunker
af gamle sveller, der fungerer som stort dødt ved. Der er
potentiale for at udvide arealet med blomstrende græsland.
2. Nuværende pleje og brug
Arealet bruges som oplagringsplads og til vedligeholdelse af
veterantog af foreningen Sydjyllands Veterantog (SJVT). Der
foregår ingen pleje af vegetationen.
3. Ønsket naturtilstand
Målet med naturplejen er at opnå et større areal med
lave blomstrende urter og undgå ophobning af førne og
næringsstoffer. Der skal fortsat være plads til selvgroet skov og
krat, og rod som f.eks. gamle træsveller mm. Arealet skal dog
ikke gro mere til end det er i dag.
4. Adgang og formidling
Der skabes offentlig adgang til arealet i samarbejde med
foreningen SJVT, der benytter Lunderskov Remise til
vedligeholdes af veterantog. Der udføres en kvalitetskontrol af
sikkerhedshegnet og laves en indgang for besøgende.
Der udarbejdes en planche med formidling af områdets natur,
baneterrænets historie, samt med betingelser for adgang til
området. Planchen opsættes ved indgangen til området.
Der arrangeres en tur med en naturformidler for lokale
naturinteresserede borgere og SJVT til arealet i juni, når det er
højsæson for insekter og blomster.
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5. Indledende indsats
Der foretages en let udtynding af vedplanter i det nord-syd
gående skovbælte. Særligt de yngre og de skyggedannende
arter af vedplanter ryddes. De ældste træer med lysåbne kroner
skånes. Målet er at ca. 1/3 af vedopvæksten ryddes. Dog er der
særligt fokus på at udtydning af vedplanterne langs det areal
med flest blomstrende urter i dag, for derved at øge arealet
med artsrigt græsland.
Fællede vedplanter efterlades i den omkringliggende skov som
dødt ved. Det er vigtigt, at udtyndingen sker uden for fuglenes
yngletid, dvs. før 1. april.
Indgå i dialog med SJVT om rydningen af vedplanter. Måske kan
deres arbejde lettes ved at fjerne specifikke træer.
Der laves et indledende slingrende høslæt før 1. april 2018.
Dette gøres for at fjerne vinterstandere og førnelag, så der
bliver mere lys til de lave urter.
6. Opfølgende indsats
I oktober hvert år i projektperioden, laves der et slingrende
høslæt, i den del af arealet der er græsland. Høet fjernes og
efterlades evt. i bunker i den mørke del af den tilstødende skov.
Der følges op på basisanalysen med monitering af
biodiversiteten i august 2018 og april 2019.
7. Dette må aldrig gøres
Vedplanter må ikke laves til flis, der efterlades på stedet.
Der må ikke efterlades græsafklip på arealer med græsland
eller urterig skovbund.
Der må ikke foretages en total oprydning, ved f.eks. at fjerne
gamle træsveller.
8. Evt. anbefalinger til vedvarende pleje.
Hvis der findes økonomi til at fortsætte plejen efter projektet er
afsluttet, vil det gavne biodiversiteten med et årligt tilbagevende
slingrende høslæt.

InfraNatur Plejeplaner

Udtynding af vedplanter for at øge
arealet med blomsterrigt græsland

1 gang

før 1. april 2018

Kvalitetstjek af hegn

1 gang

2018

Etablering af indgang til arealet

1 stk

2018

Planche ved indgang til arealet

1 stk

2018

Slingrende høslæt + fjern førnelag

1 gang

marts 2018

Slingrende høslæt

1 gang
årligt

oktober 2018,
2019, 2020,
2021, 2022

Felttur med foreningen SJVT og
lokale naturinteresserede borgere

1 gang

juni 2018

Monitering af biodiversitet

1 gang
årligt

august 2018,
april 2019
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