Det er de åbne varme og tørre steppeflader der gør Rødbyhavn til hjemsted for mange sjældne insektarter.
Foto: Anders N. Michaelsen

Rødbyhavn
Baggrund: Se basisanalyse side 34
Budget for naturtiltag: 920.200 kr.
1. Naturens status og potentiale
Rødbyhavn Rangerterræn er berømt for sin artsrige natur, så
der er god dokumentation for mange sjældne arter, her i blandt
Natlyssværmer, Blåvinget Steppegræshoppe og Smalbladet
Hanekro. Arealet er under tilgroning af i sær havtorn og skovfyr.
2. Nuværende drift og brug
Al drift stoppede med nedlæggelsen af banedriften i 2001. I
2010 blev der dog ryddet en del vedopvækst.
3. Ønsket naturtilstand
Målet for indsatsen er at holde arealet som et åbent
steppelandskab med få spredte vedplanter, da det er
steppearterne der gør Rødbyhavn til en unik lokalitet.
4. Helårsgræsning med geder
Geder foretrækker at spise vedplanter fremfor urter og
græs. De egner sig derfor godt til naturpleje på arealer, hvor
tilgroning er den væsentligste trussel mod biodiversiteten.
Erfaringer viser, at geder går hårdt til krat, men skåner urter
og græsser. Helårsgræsning uden tilskudsfodring sikrer at
gederne vil gå hårdere til vedplanterne. Geder trives godt på
meget tørre arealer og vil derfor egne sig godt til Rødbyhavns
busksteppelandskab.
Fordelen ved at bruge geder fremfor maskiner er dels, at
vedplanterne holdes tilbage løbende, så de åbne flader kan
opretholdes til de sjældne steppearter, og dels at man kan lade
en del vedplanter blive på arealet, og dermed opnå en højere
strukturvariation, så der er rum til endnu flere forskellige
arter. Det giver også et mere spændende landskab rent
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oplevelsesmæssigt, da det selvgroede udtryk bevares.
Udfordringen ved at bruge geder fremfor maskiner er, at geder
skal have adgang til vand og læ og tilses ofte. Det kræver
løbende samarbejde med dyreholder og opsynspersoner, der
kan tage ansvar for gedernes trivsel og hegnets funktion.
Selvom geder foretrækker vedplanter fremfor urter, kan det
ikke garanteres, at de undgår urterne helt. Det vil f.e.sk være
problematisk, hvis gederne mod forventning begynder at nippe
for meget til natlys, som er værtsplante for Natlyssværmer.
Gedernes påvirkning af floraen på arealet kræver derfor en
løbende evaluering.
4. Adgang og formidling
Der er store formidlingspotentialer i at åbne arealet for
publikum og fremvise den unikke naturværdi og det spændende
landskab. Det kræver naturformidling, samt information om
korrekt færdsel og sikkerhed på arealet. Det kan ske ved
plancher der placeres ved de 3 klaplåger, der kommer til at
fungere som besøgsindgange til arealet.
Placering af plancher og klaplåger kan ske i samarbejde med
Lolland Kommune. Forvaltningen har også et ønske om at
gøre Rødbyhavns store naturværdier og historiske steder mere
tilgængelige for borgerne.
For at give offentlig adgang til arealet skal der opsættes en
barriere mod det spor der stadig er i drift. Gedehegnet kan også
fungere som den sikkerhedsbarriere, der kan holde mennesker
væk fra spor der er i brug.
5. Indledende indsats
Der opsættes et gedehegn om hele arealet. Femern A/S og
DSBs arealer mod sydvest hegnes med, for her er adgang til
vand i form af paddehullerne og adgang til læ i skovstykket.
Gederne kan bidrage med lys og dynamik til skovstykket,
særligt hvor skovbunden er relativt tør, da gederne foretrækker
at gå på tør bund. Den store hegning giver et robust areal
med stor fordeling af slid fra gederne. Græsning omkring
vandhullernes brinker kan muligvis gavne Grønbroget Tudse.
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Tilgroning af Havtorn
Foto: Anders N. Michaelsen

Dansk Landrace buk
Foto: Lotte Marborg, Dansk Gede Union

Rødbyhavn baneterræn har høj naturkvalitet og mange sjældne arter, men er under kraftig tilgroning af Havtorn, Skovfyr og Bjergrørhvene.
Foto: Anders N. Michaelsen

Læ, vand og mineraler
Da vandhullerne kan tørre ud i sensommeren, skal der laves
en vandpost til gederne, selvom Femerns areal hegnes med.
Vandhullerne reducerer dog behovet for ekstra vand en stor del
af året. Det anbefales at bruge en flytbar palletank.
I et fugtigt klima er geder mere afhængige af tørt leje end andre
husdyr. Et godt læskur er derfor vigtigt. En gammel godsvogn
anbefales som læskur, da den kan flyttes efter behov og da den
passer æstetisk ind. Den har tilmed en bund, der hævet over
terræn, hvilket gør den ekstra tør. På læskuret kan der også
monteres en sliksten for at dække gedernes mineralbehov.
Omkring vandpost og læskur vil der være ekstra slid og
næringsstofbelastning af arealet, derfor skal placeringerne
overvejes nøje. Det er derfor en fordel med mobile løsninger.
Græsningsaftale
Der kan laves en aftale med Dansk Gede Union om, at folden
bliver for bukke af gederacen dansk landrace. DGU stiller
bukkene gratis til rådighed på arealet, hvis blot hegn, vand,
læskur, fangefold og tilsyn er på plads. Den geografiske
placering af folden er ikke en hindring.
Dansk landrace er en hårdfør gederace, der er tilpasset det
danske tempererede klima. Racen kan gå ude året rundt, hvis
den har adgang til tørt leje. Det er tilmed en truet husdyrrace,
og folden kan derfor bidrage til at opretholde genpuljen af racen
ved at huse bukke, der ikke er plads til andre steder i landet.
De fuldvoksne bukke vejer 70-90 kg. Det anbefales at starte
med et græsningstryk der svarer til 1 voksen buk pr. hektar.
Tilsyn
Der laves en aftale med en lokal partner, der kan varetage
tilsynet med gederne for Banedanmark. Forstas har en mand
ansat, der har kompetencerne og er på arealet.
Monitering
Der følges op på basisanalysen med monitering af
biodiversiteten ultimo maj 2018, 2019. 2020, 2021 og 2022.
Løbende obersvationer af gedernes effekt på på vegetationen
er vigtig for at sikre gederne har den ønskede effekt på
naturtilstanden.
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Der kan eventuelt laves en aftale med lokale borgere, der har
stærk entomologisk og botanisk viden og som har mulighed for
jævnligt at besøge arealet.
6. Opfølgende indsats
Der følges op med besigtigelse af dyrenes påvirkning af
vegetationen og antallet af dyr tilpasses herefter.
Efter to sæsoner med geder vurderes det, om der er behov for
at tynde arealet yderligere for vedplanter med maskiner. Der
ryddes i så fald mest havtorn og lysnes op mellem fyrtræerne.
Der kan evt. bruges maskintimer på at rode op i skærver og
grus på udvalgte steder, så ruderatplanter som slangehoved og
natlys kan brede sig på ny til gavn for Natlyssværmer.
Bjergrørhvene breder sig lige nu på arealet. Hypotesen
er, at geder ikke vil spise denne græsart i stort omfang,
da de foretrækker vedplanter. Bjergrørhvene er naturligt
hjemmehørende i Danmark, men kan danne monokulturer
og bortskygge lavere plantearter. Planten holdes tilbage med
afbrænding, men dette er ikke muligt på arealet pga kabler.
Helårsgræsning med heste og kvæg uden tilskudsfodring kan
også holde Bjergrørhvene tilbage. Da Femern A/S og DSBs
arealer hegnes med, vil der formentlig være fødegrundlag nok
i folden til flere dyr udover gederne. Hvis det efter en sæson
viser sig, at gederne ikke spiser Bjergrørhvene, kan det derfor
overvejes, at sætte et par æsler ud. De græsser som heste og
er også tilpasset meget tørre arealer.
7. Dette må aldrig gøres
Der må aldrig tilskudsfodres på arealet. Det gælder også
stråfoder. Ormekurer og parasitbehandlinger skal så vidt
muligt undgås, da det påvirker gødningsfaunaen negativt. Der
kan afviges fra denne regel, hvis gederne bliver hårdt ramt af
parasitter. Hypotesen er dog, at parasittrykket vil være lavt, da
arealet er meget tørt og med masser af vedplanter til gederne.
8. Evt. anbefalinger til vedvarende pleje.
Græsning med geder fortsættes, så længe økonomien tillader
det. Som udgangspunkt frem til 2028.
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Blåvinget Steppegræshoppe er i Danmark endnu kun fundet på Rødbyhavn baneterræn
Foto: Lars Andersen

Natlyssværmer - larve og imago
Foto: Lars Andersen
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