Struer arealet bærer præg af tilgroning af gyvel og brombær, men rummer også et stort potentiale for biodiversitet og naturformidling.
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1. Naturens status og potentiale
Området er under stærk tilgroning af Gyvel og Brombær, men
rummer partier med blomsterrigt græsland og bar jord, som
gør det til et godt levested for vilde bier og andre invertebrater.
En målrettet pleje kan øge naturkvaliteten meget. Arealet har et
meget stort potentiale for formidling og involvering. Se afsnit 8.
2. Nuværende pleje og brug
Det meste af arealet benyttes ikke i dag og der foregår ingen
pleje. Der er for nyligt lagt nye skærver i den nordlige del.
3. Ønsket naturtilstand
Målet med naturplejen på arealet er, at sikre en
lavtblomstrende vegetation med indslag af blottede sandflader
til gavn for vilde bier. Tilgroning af større planter som Gyvel,
Brombær og Japansk Pileurt skal derfor holdes tilbage.

eller maskinelt med kæde. Fokus første år er målet at fjerne de
største planter først og dermed undgå yderligere frøspredning.
Skal der prioriteres, er det bedre at fjerne alle gyvelplanter
indenfor et afgrænset areal fremfor at fjerne dem sporadisk
over et større areal. Optrukne planter fjernes og brændes.
Rydning af Brombær
Der ryddes brombær og andet krat, inden 1. april af hensyn til
fuglenes yngletid. Det er ikke målet helt at fjerne brombær, da
planten er en god nektarkilde. Målet er at begrænse plantens
nuværende udbredelse til et niveau, hvor eventuelle frivillige
naturplejere, kan holde den fra at brede sig yderligere.
Høslæt af visne planter og førne
Efter rydning af Gyvel og Brombær, gennemføres et slingrende
høslæt allerede i det tidlige forår for at fjerne førne, så
der kommer lys til jordbunden. Partier skånes af hensyn
til invertebrater. Da terrænet er kuperet er høslæt med le
muligvis nemmere end med maskine.

4. Indledende indsats
Sikkerhedshegnet flyttes til den nye hegnslinie, så området
kan åbnes forsvarligt offentligheden. Der er muligvis behov for
udjævning er terrænet hvor den nye hegnslinie skal gå. Se kort.
Der ryddes kun vedopvækst mod stien i det omfang det er
nødvendigt for at sikre adgang til arealet. Hvidtjørn er en god
nektarkilde for insekter og bærene er vinterføde for fugle.
Dødt ved kan efterlades til gavn for insekter og svampe.

5. Opfølgende indsats
Forstyrrelserne af det øverste jordlag under indsatserne i 2018
vil uundgåeligt fremprovokere yderligere spiring af Gyvel, da
der er en stor frøpulje af arten på arealet. De nye spire er dog
lette at trække op, så længe de er små. Derfor følges der op
på gyvelindsatsen i 2019 og 2020. Den samme entreprenør får
ansvaret for at holde arealet fri for Gyvel med optrækning i alle
tre år, så der er incitament for at arbejdet gøres så grundigt
som muligt. Der følges op på rydning af Brombær i 2019 & 2020.
Slingrende høslæt foretages i efteråret i 3 år. Tilfældige flader
med urter skånes ved hvert høslæt. Målet er at maksimere
mængden af blomstrende urter, så de sætter frø og er til gavn
for insekterne i hele deres livscyklus.

Optræk af Gyvel
Alle gyvelplanter trækkes op manuelt med en træoptrækker

Der følges op på basisanalyserne med monitering af
biodiversiteten i april og august 2018 og 2019.
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InfraNatur Plejeplaner

Flytning af sikkerhedshegn

1 gang før 1. april

2018

Rydning af brombærkrat

1 gang før 1. april

2018

Optræk af Gyvel, prof.

1 gang før 1. april

2018

Opfølgende rydning af brombær

1 gang årligt før 1. april

2019, 2020

Opfølgende optræk af gyvel, prof.

1 gang årligt før 1. april

2019, 2020

Slingrende høslæt

1 gang årligt i oktober

2018, 2019, 2020

Plancher til formidling

2 stk

2018

Monitering af biodiversitet

2 gange årligt april & august

2018, 2020

Dokumentation af gyvelindsats

1 gang årligt i august

2019, 2020, 2021, 2022

Workshop med skoleelever

1 gang i august

2018

Workshop med borgere

1 gang i august

2018

Habitats ApS 2018

2

Biulv med Honningbi som bytte. Biulv er en spændende art, der kan oplaves på arealet ved Struer.
Foto: Emil Skovgaard Brandtoft

Dokumentation og evaluering af gyvelindsats
Der mangler viden om effektiv bekæmpelse af Gyvel i Danmark.
Derfor skal effekten af gyvelindsatsen fotodokumenteres
i august mindst 4 år i træk. gerne fortsætte ud over
projektperioden, med hjælp fra frivillige, så indsatsen kan
evalueres og viden her fra kan deles med kommunerne.
6. Anbefalinger til vedvarende pleje.
Et tilbagevendende slingrende høslæt i efteråret vil være en
gevinst for biodiversiteten. Kan også gøres af frivillige med le.
7. Dette må aldrig gøres
Der må aldrig efterlades afhøstet materiale på arealet.
Det er vigtigt, at der ikke efterlades optrukne gyvelplanter med
rod på arealet, samt at disse heller ikke henkastes til andre
naturområder, da arten så kan brede sig til nye lokaliteter.
8. Adgang, formidling og involvering
Baneterrænet ved Struer har et stort formidlingspotentiale
og gode muligheder for at involvere lokale institutioner og
foreninger.
Sikkerhedshegnet flyttes for at sikre offentlig adgang. Se kort.
Der opsættes to plancher til formidling af InfraNatur projektet,
stedets natur og en opfordring til at hive gyvelspirer op, samt til
at lave gavnlige forstyrrelser af jorden.
Der opsættes en kasse til deponi af gyvelspirrer, så folk
der hiver dem op, kan smide dem der, i stedet for på den
nærliggende strandeng eller hos naboer.

natur. Der afholdes både en workshop med skoleelever og
en med lokale borgere, der kunne være potentielle frivillige
naturplejere. Elever og borgere kommer til at prøve kræfter
med manuel naturpleje og lære om baneterrænets spændende
natur. De undervises i at trække Gyvel, samt i at beskære
Brombær. De to workshops kan afholdes i maj eller august, for
at undgå kollision med skolernes sommerferie.
Formidling i både den lokale og landsdækkende presse er
oplagt i forbindelse med både de indledende indsatser og i
særdeleshed i anledning af de to workshops.
9. Samarbejdspartnere
Struer Kommune
Kommunens er ved at etablere et stisystem kaldet Den
Grønne Ring, der skal motivere borgere til at være fysisk
aktive i Struers grønne områder. Den Grønne Ring går lige
forbi projektområdet. Her er oplagte synergier med ønsket
om at formidle InfraNatur til lokale borgere, og måske endda
motivere forbipasserende til at trække en gyvelspirre eller to.
Kontakt Flemming Jørgensen, skov- og landskabsingeniør,
Struer Kommune: flj@struer.dk
Lokale folkeskoler
Folkeskolelærere har mulighed for at undervise elever
udendørs i faget Natur og Teknik. Projektområdet ligger i
cykelafstand fra flere skoler og er et oplagt læringsrum.
Kontakt Jeanette Gammelmark Thing, skolelære og medlem af
DN Struer, for at høre mere om mulighederne:
jeanettething@gmail.com

Både arterne på arealet og indsatserne der gøres for dem
formidles. Det er vigtigt dokumenterer før, under og efter
rydningen af arealet med fotos og video, da disse billeder vil
være centrale i formidlingen af projektet.
Der afholdes to InfraNatur workshops om baneterrænets
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InfraNatur Plejeplaner

Bar sand mellem urterne på en sydvendt skrænt giver redemuligheder for vilde bier, samt et varmt mikroklima til gavn for mange invertebrater.
Foto: Morten DD Hansen

Danmarks Naturfredningsforening Struer
DN Struer er en oplagt partner i formidlingen af InfraNatur til
de lokale naturinteresserede borgere, der måske kunne ønske
at lave frivillig naturpleje i området. DN Struer kunne være
med til at invitere til workshoppen med potentielle frivillige
naturplejere. Kontakt Signe Ambrosius, Formand, DN Struer:
signe.ambrosius1@gmail.com
Struer Skolehjem
Behandlingstilbud for børn og unge med sociale, emotionelle
og adfærdsmæssige vanskeligheder. Skolehjemmet er
projektområdets nærmeste nærmeste nabo mod nord.
Skolehjemmet gør meget for at give de unge beboere
muligheder for fysisk stimulerende fritidsaktiviteter. Der kunne
være potentiale i at samarbejde med Struer Skolehjem, om at
skabe gunstige forstyrrelser af jorden på skrænterne til gavn
for de vilde bier. Dialog anbefales: www.struer-skolehjem.dk
Naturskolen Kjærgaard Mølle
En af Naturstyrelsens naturskoler, der bla. tilbyder
naturvejledning til folkeskoler. Der kunne være potentiale
i, at samarbejde om den fremadrettede naturvejledning
om baneterrænets natur til skolebørn, da dette måske kan
finansieres via Naturskoleordningen. Det kunne sikre en varig
formidling efter projektmidlerne er brugt. Dialog anbefales:
www.naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturskoler/
midtjylland/naturskolen-kjaergaard-moelle/

10. Forbehold
Dele af arealet er udlagt som byggeplads. Der er derfor en
risiko for at det vil blive inddraget i forbindelse med eventuelle
fremtidige anlægsprojekter
Banedanmark har mulighed for at aflukke arealet for
offentligheden igen, hvis der gentagne gange opstår
uhensigtsmæssige aktiviteter på arealet.
11. Fordeling af arbejdet
Banedanmark forbedreder og udsender udbudsmateriale på
de naturplejeindsaster, der kræver specialiseret professionel
udførelse. Entreprenører der byder på opgaven skal være
jernbanesikkerhedsgodkendte, da noget af arbejdet muligvis
skal ske i sporspærring.
Habitats står for inddragelse af eksterne samarbejdspartnere,
for planlægning og afholdelse af workshops og for design af
plancher til formidling af projektet.
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