
Statusnotat for naturgenopretningsprojektet i Stenlejerne på Gniben pr. 4. april 2014

Opgravning af roser m.m. forventes afsluttet til påske efter et samlet timeforbrug på ca. 350 
maskintimer inkl. arbejdet i december 2013. Odsherred Kommune har dækket det meste af denne 
indsats, men der kan blive tale om et minus på ca. 20- 25.000 kroner, som endnu ikke er 
bevilliget og ellers må dækkes via projektet midler. Mængden af underjordisk materiale er vist 
kommet bag på alle. Forholdet mellem rod og top er 1:1 hvilket har givet væsentlig større 
mængder at flytte og afbrænde.

Opgravning af rynket rose, hvor denne er dækket af sand eller sten samt hvor nye 
strandvoldsdannelser har forhindret adgang med maskine indstilles indtil videre. Hvilke metoder 
der skal anvendes og dertil medgående økonomi tages op til drøftelse med kommunen på 
fællesmødet i august.

Slåning af roser, gyvel, havtorn, bjergrørhvene, brombær m.m. er påbegyndt den 2. april og 
forventes ligeledes afsluttet til påske. Hertil forventes at medgå 95 maskintimer betalt af 
projektet. 

Odsherred Kommunes Naturteam besigtigede projektet den 1. april sammen med undertegnede. 
Efterfølgende er det besluttet.

Der var stor tilfredshed med det omhyggelige opgravningsarbejde.

Opgravning skal afsluttes inden påskehelligdagene.

Afbrænding skal ligeledes være afsluttet inden påskehelligdagen. Hvad der herefter eftersamles på 
arealerne må placeres på kysten, så højt at det ikke kan nås ved højvande. Til Sankt Hans kan det 
så afbrændes og helst på de allerede benyttede afbrændingspladser. Disse oplæg må ikke 
benyttes af private.

Al afbrænding skal fremover foregå på strandbredden. Det gælder også for Gyvelbugtens 
fremtidige afbrændinger.

Efter påske foretages lettere manuelle slåninger af mindre rosenfelter på skrånende arealer, 
således at grundejerforeningerne kan lave opfølgende pleje på disse.

Der er hjemkøbt det aftalte grej til manuelle indsatser fra de enkelte grundejerforeninger. Dette 
medbringes på mødet den 15. april.

På mødet den 15. april findes en dato for fællesmødet med Odsherred Kommunes 
repræsentant/er.

Fredag den 4. april 2014

Jørgen Stoltz



Det har overrasket os at rodmængden er 

lige så stor som rosenbuskene. Bunken 

th er rødderne. Opgravningsarbejdet er 

så grundigt at det er nemt at eftergå 

arealet for genvækster.

Stormene har især ud for 

Tornerosebugten aflejret en ny stor 

stenvold på op til to meters højde. Til 

august vil vi sammen med Kommunen 

drøfte, hvordan roserne skal bekæmpes 

her.

Også tykke sandvolde skaber problemer 

med opgravningen

Slåningen forløber planmæssigt.

Det afslåede materiale vil nogle steder 

blive kørt væk, andre steder forsøgt 

afbrændt eller lagt i depotbunker i 

nærheden af pilekrattene. (foreslået af 

Kommunen)



Gennembrydningen af den yderste 

grusgravsvold viser tydeligt at roserne 

ikke har nogen kystbeskyttende effekt


