Ved Jejsing er den gamle banestrækning sprunget i skov med mange blomstrende vedplanter og enkelte lysåbne urterige partier.
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1. Naturens status og potentiale
Arealet er et selvgroet skovlandskab med unge vedplanter.
Arealet er de sidste 15 år groet til efter indstilling af banedriften
i 2002. Der findes også to mindre områder med blomsterrigt
græsland med arter som Blåhat, Liden Klokke og Rødkløver.
Der er potentiale for et spændende stykke naturskov, samt for
at øge arealet med blomsterrigt græsland.
2. Nuværende pleje og brug
Arealet bliver ikke anvendt til banedrift i dag.
Her foregår ingen pleje af vegetationen.
3. Ønsket naturtilstand
Selvgroet skov og krat med blomstrende vedplanter, dødt ved
og lysninger med blomsterrigt græsland.
4. Adgang og formidling
Der er allerede offentlig adgang i dag, men muligheden for
at opleve naturen skal formidles med en planche, så alle
forbipaserende kan inspireres til at besøge arealet.
Arealet benyttes allerede i dag lejlighedsvist af Jejsing Friskole
i deres undervisning i faget natur og teknik. Skolelærer og
naturvejleder Poel Erik Hunderup har blandt andet taget elever
med på sanketur efter spiselige vilde urter på arealet.
Der er potentiale for at styrke undervisningen med viden om
biodiversitet og naturpleje. Erfaringer herfra kan muligvis
bruges på andre skoler.
Samarbejdet med friskolen kan formidles i medierne og skabe
interesse for naturpleje på andre skoler.
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5. Indledende indsats
Der foretages en let udtynding af vedplanter på arealet, særligt
omkring arealerne med græsland. Udvælgelsen af vedplanter,
der skal fældes, sker på dagen for indgrebet, i samarbejde
med Banedanmarks ansvarlige Geografiske Fagspecialist. De
fældede vedplanter efterlades strategisk som dødt ved og kvas.
Der udarbejdes undervisningsmateriale om InfraNatur og om
praktisk naturpleje, som kan bruges i faget natur og teknik i
7. og 8. klasse. Materialet skal bestå af baggrundsviden om
og praktiske øvelser i artsbestemmelse, naturkendskab og
naturpleje, som kan bruges på arealet.
Der indkøbes leer, river, ørnenæb, grensave, presseninger
og handsker. I august 2018 afholdes en workshop i brug af
redskaberne til naturpleje for lærere og elever fra 7. 8 og 9.
klassetrin. Målet er, at de deltagende lærere selv kan undervise
eleverne i naturpleje de følgende år.
6. Opfølgende indsats
Der følges op med en workshop i artsbestemmelse og
naturkendskab i maj 2019. Målet er at introducere lærere
og elever til nogle udvalgte arter indenfor forskellige
organismegrupper og vise dem hvor disse findes på arealet.
Arterne udvælges som indikatorarter for naturtilstanden på
arealet. Stiger bestanden af f.eks. Blåhat, er det et godt tegn.
Lærere og elever indføres i brugen af et digitalt redskab til at
monitere biodiversiteten på arealet, så de selv kan være med
til at gøre det de følgende år på samme årstid. De kan f.eks.
undervises i brug af f.eks. NaturTjek eller den kommende
statslige artsportal.
7. Dette må aldrig gøres
Arealet må aldrig rydes totalt for vedplanter.
Vedplanter må ikke flises på arealet.
8. Evt. anbefalinger til vedvarende pleje.
Løbende høslæt og beskæring af krat anbefales.
Kan lodsejerne af de to matrikler nord for arealet, i fremtiden
motiveres til at få afgræsset hele området, vil dette kunne
bidrage positivt til naturen på baneterrænet. Denne ide kan ikke
finansieres af projektet. Se forslag til græsningsfold på kortet.

InfraNatur Plejeplaner

Habitats ApS 2018
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Rosetter af Håret Høgeurt mellem skinnerne
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Indledende tynding af vedplanter
Naturpleje med Jejsing Friskole
(aktiviteter og undervisning)
Udvikling af undervisnings
materiale til Jejsing Friskole
Indkøb af udstyr til naturpleje
leer, river, ørnenæb
Planche
Workshop i monitering af
biodiversitet

maj 2019

2018

2018

2018

Oktober 2018

Marts 2018

