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RESUMÉ:
Projektet tilstræber at fremme blomster- og insektrige sandmarker ved at blotlægge humus- og næringsfattig
sandjordsflader, hvor nye arter får unikke muligheder for at spire og etablere sig fra jorden hvilende frøbank. I alt tre
privatejede arealer blev jordbehandlet – to hos Molslaboratoriet Nedre Strandkær og et i Handrup. Jordbehandlingen
omfattede også stubfræsning, på en måde som hæmmer genvækst af problemarter som Brombær og Gyvel og baner
vejen for opfølgende afgræsning eller slæt. Vegetationsudviklingen på arealerne følges af Syddjurs Kommune 1 x årlig
i en række standard 5m-cirkler.

Denne rapport er næsten identisk med den afsluttende projektrapport til NaturErhverv, og har i Syddjurs Kommune
journalnr. 32313-I-12-200M-0007 – i Nationalpark Mols Bjerge NST-941-00052. I nærværende form er rapporten
tillempet afrapporteringen til Nationalpark Mols Bjerge 7. maj 2015, hovedsageligt med tilføjelse af indledning og
formå, samt et appendiks, der viser resultaterne af 1. års vegetationsundersøgelse (*mangler).

Figur 1: Oversigtskort, der viser beliggenheden af de tre sandmarksområder ved hhv.Nedre Strandkær og Handrup.

FORMÅLET MED PROJEKTET:
Projektet sigter mod at skabe mere blomsterrige områder i de store græslandsområder på Syddjurs. Sandmarker – og
også projektets tre sandmarker – er især et virksomt og effektivt naturpleje-instrument på arealer, med stort
naturpotentiale (fx via jordbund, driftshistorie, omgivelser og frøbank), men hvor manglende drift/pleje har ført til en
artsfattig vegetation, langt under potentialet.
Sandmarker har kulturhistoriske rødder i den nøjsomme landbrugsdrift på de magreste og tørreste jorder. Her
udnyttedes arealerne i mange år (15-40 år) i ekstensiv græsningsdrift, hvor de opsamlede muldlag og næring.
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Herefter blev de igen opdyrket i få år med rug og boghvede, indtil udpiningen igen nødvendiggjorde mange års
braklægning.
Det har vist sig, at sandmarker er et værdifuldt successionsstadie for biodiversiteten i denne cyklus, som mangler i
dag. De 15- og 20-årige brakordninger uden isåning af kulturgræsser gav førhen på sandjorder noget af det samme,
men de udfases i disse år. Blomsterrige områder er nemlig afgørende for et rigt insektliv, både som foderplanter for
larver og som nektarplanter for de voksne (se figur 4 nedenfor). En mangel på blomster gør, at de nektarsøgende
arter ofte dør under spredning rundt i landskabet, og forstærker derfor effekten af den fragmentering af naturen, der
allerede er sket.
Projektet er således langsigtet, idet ”nulstillingen” af arealerne tjener til at sikre et udgangspunkt for en tilgroning,
der strækker sig mange år ud i fremtiden. Det ligger altså implicit i projektet, at der vil ske store ændringer i
arealernes tilstand, og en beskrivelse af tilstanden ved afrapporteringstidpunktet er derfor kun et øjebliksbillede. Der
er i nogen omfang aftalt fremtidig drift/naturpleje på arealerne (se nedenfor).
Til en vurdering af effekten har Syddjurs Kommune Natur & Miljø igangsat en årlig vegetationsanalyse på alle tre
arealer i standard 5m-cirkler, hvor der pt ligger data for 2014 og 2015.

Figur 2a-d: Område 1 før behandling (ø.tv.) samt (ø.th.) efter knusning og fræsning, men inden græsning. Område 2
før behandling (n.tv.) samt (n.th.) 1½ år efter knusning og fræsning, men før græsning.
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AREALERNE, ANLÆG OG DRIFT:
I projektet indgik 3 arealer hos 2 forskellige private lodsejere:
•
•

område 1 og 2 ejes af Molsboratoriet, Naturhistorisk Museum
område 3 ejers af Viggo Harboe, Røndevej 25, 8400 Ebeltoft.

Efter anbefaling fra HedeDanmark blev der i efteråret 2012 kontraheret med Holbæk Entreprenørforretning, der
tidligere har udført rodfræsning og knusning efter den metode, der var grundlaget for projektet.
På områder 1 og 2 blev der fræset i vinteren 2012-13, og der blev trukket vand og hegn i sommeren 2013 efter
indhentning af tilbud fra Pithegn, Poda Hegn og aut. Kloakmester Peter Hvid Laursen, Helgenæs. Dermed er projektet
på Molslaboratoriet afsluttet sensommeren 2013.
Område 1 har siden været afgræsset med kreaturer, område 2 også med heste, og der er blevet slået gyvel med
fjernelse af materialet. Denne drift fortsættes.
Område 3 blev knust og fræst i efteråret 2013. Ejer har efterfølgende slået arealet for Gyvel og vil fortsætte denne
drift, jf den aftale, der var forudsætningen for projektet. Det er ikke en del af projektet, at dette areal afgræsses, så
det samlede projekt er dermed afsluttet i november 2013.
Projektet er dermed udført som beskrevet.

FINANSIERING:
Syddjurs Kommune leverer den nationale medfinansiering, og overvåger fremover resultaterne af projektet i 5mvegetationscirkler. Nationalpark Mols Bjerge er ansøgt og har bevilliget 241.000 kr til projektet.

RESULTATER:
Projekterne er udført som forventet. Efter arbejdet lå arealerne hen uden vegetation. På område 1 og 2 sås i
sommeren 2013 en spredt vækst af Rødknæ, Skov-Brandbæger, Alm. Stedmoderblomt, Vellugtende Gulaks, Alm.
Hvene og Krybende Hestegræs. De første års vegetationssammensætning siger dog ikke noget om projektets succes,
da der i første omgang vil ske spiring af frøpuljen og indvandring af gode, vindspredte kolonisatorer.
Projektet er derimod langsigtet, idet ”nulstillingen” af arealerne tjener til at sikre et udgangspunkt for en tilgroning,
der strækker sig mange år ud i fremtiden. Det ligger således implicit i projektet, at der vil ske store ændringer i
arealernes tilstand, og en beskrivelse af tilstanden ved afrapporteringstidpunktet er derfor kun et øjebliksbillede.
Til en vurdering af effekten er der igangsat en årlig vegetationsanalyse med udlægning af i alt 27 (12+2+13)
dokumentationsfelter i hhv område 1, 2 og 3. I dokumentationsfelterne bliver der årligt fra 2014 og frem foretaget
vegetationsanalyser, der måler plantedække og vegetationssammensætning.
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Tilstanden i 2014 er dog som forventet med ringe plantedække og dominans af 1-årige planter. Der har i de fleste af
af felterne været >50 % blottet jord, helt i tråd med hensigten. Der er dog en hastig tilgroning i græsser og urter, og
område 1 og 2 har allerede i 2014 været afgræsset.

Figur 3a-b: Luftfoto af Område 3 (øverst) før behandling (2012), hvor der især ses stærk tilgroning med nåletræer
(selvsået skovfyr) samt (nederst) Område 3 (2014) efter knusning og fræsning.
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Figur 4: Projektet sigter mod at skabe mere arts- og blomsterrige levesteder med lav vegetation og varmt mikroklima.
På område 3 sås i sommeren 2014 ca. 25 Storplettet Perlemorsommerfugl, hvis larver lever på bl.a. Alm. Stedmoder –
en art som ofte spirer talrigt i sandmarker.
Feltskemaerne med tilhørende fotos fra 2014-15, men er pt ikke indtastet. Der er udlagt i alt 27 prøvefelter:
•
•
•

12 prøvefelter M1-M12 er udlagt i Område 1 (Molslaboratoriet)
2 prøvefelter M13-M14 er udlagt i Område 2 (Molslaboratoriet)
13 prøvefelter H1-H13 er udlagt i Område 3 (Handrup).

Projektet sigter mod at skabe mere blomsterrige områder i de store græslandsområder på Syddjurs. Blomster er
afgørende for et rigt insektliv, både som foderplanter for larver og som nektarplanter for de voksne. En mangel på
blomster gør, at de nektarsøgende arter ofte dør under spredning rundt i landskabet, og forstærker derfor effekten
af den fragmentering af naturen, der allerede er sket.
På Område 3 blev der i sommeren 2014 konstateret ca. 25 individer af Storplettet Perlemorsommerfugl (figur 4), der
(ligesom de sjældne Mark- og Klit-Perlemorsommerfugl) lægger æg på stedmoderblomster. Område 2 og 3 blev
besøgt på koldere dage, og der blev ikke set sommerfugle. Der blev dog i sommeren 2013 fundet en nyklækket MarkPerlemorsommerfugl mindre end 50 m fra område 1 (link), og det er derfor sandsynligt, at den hurtigt vil kunne
kolonisere området.
Der var i alle områderne væsentlige indslag af gode nektarplanter som Blåhat, Håret Høgeurt, Alm. Kongepen og
Skov-Høgeurt. Alle disse arter er blevet fremmet af projektet, og den nuværende tilstand er derfor en væsentlig lokal
forbedring af græslandet.
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Figur 5a-b: Prøvefelter, hvor udviklingen i struktur og sammensætning af vegetationen overvåges, dels Punkt H3
(foroven) og Punkt H9 (forneden), begge i sommeren 2014, ca 8 måneder efter fræsning.

FORMIDLING:
Der er opsat skilte ved Område 1 og 2 på Molslaboratoriets arealer, der årligt besøges af tusindvis af mennesker. Der
er anlagt et stiforløb langs arealerne, og der vil derfor være en stor eksponering af projektet. Skiltet er vedlagt
rapporten.
Projektet har desuden været omtalt i Danmarks Radio under anlægsfasen.

Figur 6: Der formidles om projektet via informationsskilte på Molslaboratoriets velbesøgte arealer, både Område 1 og
2 – her område 1.
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