
1 InfraNatur Plejeplaner 

København
Baggrund: Se basisanalyse side 28-29
Budget for naturtiltag 85.900

1. Naturens status og potentiale
Arealet har karakter af græsland med en lang kontinuitet. Det 
har en høj naturkvalitet og potentiale for endnu bedre natur. 
Der er mange interessante arter på arealet f.eks. Liden Norel, 
Smalbladet Hanekro og Seglgræshoppe 

2. Nuværende pleje og brug
Der gennemføres i dag ikke målrettet naturpleje, men den 
nuværende ekstensive drift tilgodeser biodiversiteten på det 
meste af arealet i dag, og bør fortsætte som hidtil. Det er kun 
på plateauet, og skrænten sydvest for det, der kan gøres en 
indsats for naturen gennem anderledes pleje. 

3. Ønsket naturtilstand 
Målet med plejen er skabe en lavt blomstrende vegetation, med 
et begrænset førnelag og med et varmt mikroklima til gavn for 
insekter og andre invertebrater.  

4. Indledende indsats
Plateauet i den nordøstlige del af arealet, er oplagt testomårde 
til afbrænding som naturpleje. Det ligger højt, i sikker afstand 
til elinstallationer og med lag af førne, der til fordel for insekter 
og urter kan fjernes. Afbrænding vil sikre optimale forhold til 
arterne på stedet, da det efterlader en mørk bar flade, der er 
varm i foråret og giver gode spiringsforhold for de nøjsomme 
urter. Førnen kan også fjernes med høslæt, men grundet det 
kuperede terræn, er afbrænding både bedst og mest praktisk. 

Afbrænding skal ske mellem 1. februar og 1. april. 
Der er en risiko for, at vejret ikke tillader afbrænding, der 
kræver tørt klart vejr med ingen eller kun let vind. Hvis 
betingelserne ikke er tilstede, foretages høslæt med en 
maskine, der kan klare terrænet, og sikre opsamling af det 
afklippede materiale. Der et godt læringspotentiale i at et par 
medarbejdere fra Banedanmark deltager i afbrændingen. 

I oktober 2018 laves der ”slingrende høslæt” med opsamling 
på den sydvendte skrænt. Pointen er at der efterlades uslåede 
partier af hensyn til frøsætning, samt insekternes æg og larver.
 
 5. Opfølgende indsats
Der følges op med afbrænding og høslæt på samme måde 
i 2019. Kan der ikke afbrændes på plateuet i foråret 2019, 
følges der også op med ”slingrende høslæt” i efteråret. I 2020 
vurderes det hvilken opfølgende indsats der er behov for i 2021.

Der følges op på basisanalysen med monitering af 
biodiversiteten ultimo maj 2018 og 2019.

6. Adgang og formidling 
Der kan af hensyn til sikkerheden ikke skabes  offentlig adgang.

Ved afbrænding er det vigtigt at orientere offentligheden og 
myndigheder både før, under og efter indsatsen. Der skal 
udsendes en pressemeddelelse til lokalaviser i februar, om at 
der kan forventes en afbrænding med kortvarrig røgudvikling 
en gang i foråret. Teksten skal fremhæve at afbrændingen 
gavner naturen og at borgere venligst skal undlade at kontakte 
brandvæsen. 

Der skal søges om tilladelse til afbrænding hos brandmyndig-
hederne i god tid. Både brandvæsen og politi skal orienteres.
 
På selve dagen for afbrænding kontaktes DR P4 København og 
TV2 Lorry om tidsrummet for afbrændingen. Rigtigt håndteret 
kan afbrændingen bruges til at skabe positiv opmærksomhed 
om InfraNatur projektet.

Formidlingen kan genbruges og er derfor en engangsudgift. 

7. Dette må aldrig gøres 
Der må aldrig efterlades afklip eller flis i projektområdet.
Hvis der laves jordarbejde, må der ikke tilføres næringsrig jord. 
Når der lægges nye skærver eller nye spor, så sørg for ikke at 
dække for store flader på en gang, så arterne kan nå at brede 
sig fra gamle områder til nye.

Hvis arealer skal overgå til anden anvendelse, så sørg 
for at integrere biodiversiteten i den nye anvendelse eller 
transplantér substrat her fra til et nærliggende ruderat.

Afbrænding kan bidrage til et lavt blomstrende græsland uden førnelag til gavn for sjældne planter og insekter. 
Foto: Anders N. Michaelsen
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Højt græs, begyndende tilgroning af vedplanter og et 
tykt førnelag på plateuet. Foto: Anders N. Michaelsen

Opvækst af Glansbladet Hæg. Invasiv art der 
bortskygger urterne. Foto: Anders N. Michaelsen

Afbrænding 1. februar-1. april 2018 og 2019

Slingrende høslæt oktober 2018 og 2019

Monitering af biodiversitet maj-juni 2019 og 2020

Eventuel  afbrænding 1. februar-1. april 2021


