Status for naturplejeprojektet ”stenlejerne” på Gniben pr 16. juni
2014
De Vilde Blomsters Dag søndag den 15 juni
45 deltagere nød den smukke sommeraften på en vandring langs Kattegatkysten.
Selvom turen på ca 4 kilometer kun dækkede halvdelen af projektområdet blev det klart
for alle at den rynkede rose udgør et alvorligt problem for vores kystnatur. Det var vist
også klart for de fleste at projektet var stort om ambitiøst.
Til næste år kan samme arrangement passende dække den halvdel, vi ikke nåede i år.
Opfølgende plejetiltag
Grundejerforeningerne er allerede i gang med deres opfølgende pleje af de arealer der
ikke egner sig til maskinel bearbejdning.
Første opfølgende slåning, med slagleklipper samt opsamler, er påbegyndt i dag i køligt
overskyet vejr af hensyn til firben, snoge m.m. Der bliver kun slået, hvor der er rynket
rose, havtorn, brændenælder og tidsler. Genvæksten på roserne har nået ca. 20 til 30
cm og der er derfor en rimelig næringsmasse at fjerne fra planterne. Det er planen at
foretage endnu en slåning i indeværende år, når roserne igen har nået samme højde.
Herefter kan vi håbe på at vinterens frost vil svide evt. genvækst, så vi opnår en gratis
slåningseffekt.
De gennemgravede arealer står med en fremspiring af strandmælde og klæbrig
brandbæger samt en vis genvækst af rynket rose, forhåbentlig fra løse rødder. Vi kører
disse arealer over med en harve for at rive de sidste rosenrødder op og jævne arealet, så
det senere kan vedligeholdes med høslæt eller slåning.
Mindre rosenkrat på skråningerne vil blive slået manuelt af kommunens nyttejobordning i
den kommende tid.
Der er registreret tre forekomster af dansk astragel, som vil blive skånet for maskinel
bearbejdning, ligesom et område med fremspiring af hundetunge vil blive skånet for
harvning.
Møde med kommunen den 8. august
Forvaltergruppen holder møde med repræsentanter for kommunen, hvor de næste tiltag
vil blive drøftet, herunder, hvordan vi skal få fjernet de roser på kysten som er dækket af
sten og sand, der umuliggør opgravning eller slåning.
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