Plejeplan og vidensgrundlag for
reliktplanter ved Kalø Slotsruin
2018-2020
Zanchetta L, Reddersen J & Højland JG
NATURRAPPORTER FRA NATIONALPARK MOLS BJERGE - nr. 22/2018

Kolofon:
Titel: Plejeplan og vidensgrundlag for reliktplanter ved Kalø Slotsruin
2018-2020.
Forfatter: Lene Zanchetta, Jens Reddersen & Jan Grundtvig Højland.
Ansvarlige institutioner: Nationalpark Mols Bjerge & Naturstyrelsen
Kronjylland.
Udgiver: Nationalpark Mols Bjerge
Projekt: -.
Finansiering – Nationalpark Mols Bjerge.
Redaktion afsluttet: december 2018 (Jens Reddersen)
Omfang: 32 sider, inkl. 4 bilag
Lagt på nettet: december 2018.
Brug af materialet: Materialet må frit benyttes med kildeangivelse.
Kildeangivelse: Zanchetta L, Reddersen J & Højland JG 2018: –
Plejeplan og vidensgrundlag for reliktplanter ved Kalø
Slotsruin 2018-2020 . - Naturrapporter fra Nationalpark
Mols Bjerge nr. 22, 32 s.
Forsidefoto: Hjertespand på kystskrænterne mod SSV på Kalø
Rapporternes konklusioner og perspektiveringer er forfatternes og
ikke nødvendigvis nationalparkens

Naturrapporter fra Nationalpark Mols Bjerge nr 22 – Zanchetta et al. 2018: Plejeplan og vidensgrundlag for reliktplanter på Kalø 2018-20

| 2

RESUMÉ
På og omkring Kalø Slotsruin findes ca. 15 forvildede og overlevende ”reliktplanter” fra en lægeplantehave, der har
været en del af selvforsyningen på Kalø-borgen frem til nedlæggelsen ca. 1660. Flere af dem er sjældne, nationalt
eller regionalt, men hver især og tilsammen er de også levende fortidsminder, der fortæller et interessant stykke
kulturhistorie. Naturstyrelsen Kronjylland er lodsejer og driftsansvarlig på hele Kalø-ruinøen, mens Slots- og Kulturstyrelsen har ansvar for selve fortidsmindet. Nationalpark Mols Bjerge er gennem sin frivilliggruppe Kalø-gruppen
fået medansvar for plejen og her kortlagt og optalt reliktplanterne. Denne rapport rummer første forsøg på at sikre
disse reliktplanter i en koordineret pleje og beskyttelse af reliktplanterne under hensyn til de øvrige plejehensyn på
området, hvoraf mange er lovbundne.
Plejeplanen kortlægger de enkelte arter, deres biologi, særlige risiko-arealer samt trusler og muligheder, hvor plejen
og øvrig drift, publikumsbesøg mm kan true eller understøtte arterne og risikoarealer. Nationalpark Mols Bjerge
påtager sig gennem sekretariat og Kalø-gruppen at forestå monitering og evaluering af plejen, at forestå den manuelle og selektive pleje lige omkring og i borgruinen, at bistå med afmærkning af særlige planter eller værdifulde arealer,
hvor Naturstyrelsen vil undlade slåning på fladeslåninger i vækstsæsonen. Naturstyrelsen forpligter sig til så vidt
muligt at indtænke planens hensigter og konkrete anvisninger i sin arealpleje, både via husdyr og maskiner, både
egne folk og eksterne entreprenører. Parterne er enige om at evaluere plejen ift moniteringen, fx hvert tredje år.
Denne plan rækker i perioden 2018-20, men består indtil en ny er vedtaget.

FORORD
Denne plejeplan for reliktplanterne på og omkring Kalø Slotsruin er efter aftale med Naturstyrelsen udarbejdet af
Nationalpark Mols Bjerge i efteråret 2018. Hovedforfatter er skov- og landskabsingeniør Lene Zanchetta med biolog
Jens Reddersen (Nationalpark Mols Bjerge) og biolog Jan Højland (Naturstyrelsen Kronjylland) som medforfattere.
Naturstyrelsen (lodsejer) og Nationalpark Mols Bjerge har sammen erkendt behovet for en plejeplan, der fokuserer
på reliktplanter, levende fortidsminder, overlevet omkring Kalø Slotsruin, siden den blev forladt ca. 1660. De kendte
arter er hovedsageligt gamle lægeplanter, og nogle er sjældne i Danmark.
Ambitionen med denne plejeplan er at sikre og koordinere beskyttelsen af reliktplanterne mellem de to parter, der
pt udfører vegetationspleje på og omkring ruinen, dels Naturstyrelsen og dels Nationalpark Mols Bjerges frivillige
Kalø-gruppe. Plejeplanen skal også medvirke til at sikre reliktplanterne, når Naturstyrelsen overleverer plejen til
ekstern entreprenør, eller ift områdets mange besøgende.
Nationalpark Mols Bjerge har til formål at fremme og formidle særlig og truet natur. Nationalparken deltager også i
bevarelse, udvikling og formidling af kulturhistoriske værdier, og ser reliktplanternes historie og fortælleværdi som
en væsentlig og levende del af Kalø-borgens historie. Plejeplanen er væsentlig, da reliktplanterne ikke er indtænkt i
den nuværende pleje hos Naturstyrelsen eller Slots- og Kulturstyrelsen, da de begge steder falder uden for de lovgivningsmæssige og administrative forpligtelser.
Beskrivelse af de enkelte afsnit i planen
Baggrund giver en introduktion til Kalø Slotsruin, beskriver hvad reliktplanter og levende fortidsminder er, afgrænser
planområdet, begrunder planen samt opsummerer den hidtidige indsats. Levevilkår, fortæller om reliktplanternes
livscyklus samt græsningstolerance og hvilken pleje der formodes at gavne arternes overlevelse. Trusler, fortæller
med baggrund i levevilkårene, hvilke trusler der er for reliktplanternes overlevelse. Pleje-anbefaling er selve plejeplanen inddelt efter aktiviteter, forsigtighedsprincippet er et forsøg på at skildre de konsekvenser og muligheder, der
kan ligge i at ændre i plejen efter en ny indsamling af data. Bilag - Bilag 1: Data for reliktplanterne. Bilag 2: Metode til
kortlægningen af særligt følsomme områder. Bilag 3: Skema med vejledende tidsplan for de enkelte aktiviteter og
skema over forventede område, aktiviteterne udføres. Bilag 4: Giver kendetegn for de 15 reliktarter.
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BAGGRUND
Introduktion
Kalø Slotsruin var i middelalderen først en ”tvangsborg” til kontrol af oprørske jyske bønder og stormænd i de urolige
år efter mordet på Kong Erik Glipping, lokalt med den fredløs-dømte stormand Marsk Stig i borgen på Hjelm. Senere
blev borgen et lensmandssæde (Kalø Len) med beføjelser over hele Djursland og blev aktivt benyttet fra 1313 til
1672. Borgen har i fredstid været en storgård med en avlsgård (ladegård) tæt på men uden for selve fæstningen. Det
vurderes, at der må have været flere hundrede mennesker på det, der dengang var Kalø-borgen, som er blevet til
Kalø Slotsruin (Naturstyrelsen, 2008). Ruinen er beliggende ca 2 km syd for Rønde i Kalø Vig, se Figur 1, og en af de
største besøgsmål i Østjylland.

Figur 1: Halvøen Kalø, som Kalø Slotsruin er beliggende på.

Fra Middelalderen og helt op til 1800-tallet var man på landet selvforsynende med det meste. Kalø-borgen var ingen
undtagelse. Det var først og fremmest mad (korn, mælk, dyrefoder og grøntsager, frugt og bær), men også tømmer,
reb, brænde, værktøj og husgeråd, tøj, sko - og også medicin i form af en mere eller mindre righoldig lægeplantehave
(se fx Reddersen 2011).
Mens lægeplanter nok var en luksus, kun få bønderlandsbyer havde, har det været standard hos den økonomiske og
videnmæssige overklasse, især adel,borgere og gejstlighed. Det med en velforsynet reliktplantehave og viden om,
hvordan reliktplanter (hvoraf mange var giftige) skulle bruges var naturligvis forbeholdt eliten – de rige og de kloge,
dvs ved slotte, borge, herregårde, klostre og præstegårde (Christiansen, Prehn, & Løjtnant, 2013). I slutningen af
1800-tallet kom det offentlige sundhedssystem og moderne medicin, dette medførte, at urtemedicin og lægeplantehaver gled gradvist ud af brug. Viden om, hvordan lægeplanterne har været benyttet, kan dette findes i ”Danmarks
vilde lægeplanter” (Giversen, Brimer, & Kristiansen, 2014).
Det har dog længe været kendt, at mange lægeplanter mm har overlevet på og nær de steder, hvor lægeplantehaverne tidligere lå – disse overlevende anses for ”levende fortidsminder” og benævnes da ”reliktplanter”. Det kan
udover lægeplanter også være duftplanter, krydderplanter og farveplanter. Sådanne reliktplanter findes også på Kalø
Slotsruin (Hammer & Wessberg, 2013), hvor man – ud fra reliktplanternes nuværende udbredelse - må formode, at
lægeplantehaven har ligget uden for borgruinen, mellem borgen og den ladegård, der endnu ses fundamentspor af
200 m øst for borgtårnet.
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’Reliktplanter’. Et relikt er et levn fra fortiden. Reliktplanter er således levende fortidsminder (Løjtnant, 2017).
Nogle reliktplanter er beskrevet og velkendt fra Middelalderen som lægeplanter. Det er naturligvis sikrest, når det er
”ikke-hjemmehørende arter”, og som ikke efterfølgende har spredt sig væsentligt i den danske natur, fx Bulmeurt,
Hjertespand og Katteurt. Andre planter er der større uvished ved, som fx Glat Burre, Skvalderkål og Kvan. Der er med
Nationalpark Mols Bjerges afgrænsning og kortlægning 15 reliktplanter på Kalø Slotsruin (jf. listen i Tabel 1, se artsbeskrivelser bagerst i Bilag 4). Listen er udarbejdet på grundlag af Hammer & Wessberg (2013) samt Nationalpark
Mols Bjerges grundige eftersøgninger siden 2014.
Udover de 15 kendte og synlige reliktplanter på Kalø Slotsruin findes der sandsynligvis reliktplanter i frøpuljen, dvs.
arter hvis frø kan ligge i dvale i jorden i mange år. Et lokalt eksempel var den sjældne Læge-Stenfrø, der trods forgæves eftersøgning i 40 år pludselig i 2017 dukkede op igen med to planter langs de indre sokler i borgruinen. Det er
især en- og toårige ruderatplanter (fx ukrudt), der har meget langlivet frøpulje, og hvor der fra tid til anden ses pludselig fremspiring. Det vil især ske jordblotninger, enten naturligt ved skred i kystskrænterne eller (sjældent) ved anlægsarbejder eller arkæologiske udgravninger. Det kunne være arter som Pigæble, Læge-Stenfrø, Bulmeurt eller
Opiums-Valmue. Yderligere viden om kulturreliktplanter (deres historie, hvordan de erkendes og pleje på områder
med reliktplanter) kan hentes i rapporten ”Kulturreliktplanter – Levende fortidsminder og hvordan vi bevarer dem”.

Figur 2: Den røde linje markerer grænsen for projektområdet på Kalø.

Projektområdet
Det område, der laves plejeplan for, er selve øen Kalø, hvorpå Kalø Slotsruin er beliggende og er på ca. 14 ha, se Figur
2. Projektområdet er beliggende i Syddjurs Kommune, Kalø Hgd., Bregnet Sogn, matrikel 1an, med nærmeste adresse
Molsvej 31, 8410 Rønde. Ydermere er projektområdet en del af Nationalpark Mols Bjerge. Nationalpark Mols Bjerge
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gen er efter synlige linjer og punkter i landskabet (terræn, vej, sti, murværk, træer mv.) og benævnes med bogstaverne A-Æ (jf. Figur 3).

Figur 3: Projektområdet, som det er inddelt af Kalø-gruppen for at lette kortlægningen af reliktplanterne. Inddelingerne følger
synlige træk i landskabet, især terræn, kystlinie, bygningselementer, stier/veje og markante træbevoksninger.

Administrative forhold på projektområdet
Planområdet er beliggende i Natura2000 område nr. 230, Kaløskovene & Kalø Vig. En stor del af naturarealerne er
yderligere omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3 med de lysåbne naturtyper overdrev, strandeng og sø (se Figur 4).
Selve slotsruinen, ladegårdstomten, voldanlæggene og den stenbrolagte dæmningsvej er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens §18 som et fortidsminde og har derfor 100 meter beskyttelseszone, se Figur 5.
Området er også en del af Nationalpark Mols Bjerge, som imidlertid ikke medfører særlige forpligtelser eller restriktioner.
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Figur 4: Kort med §3 beskyttet natur (Arealinformation.dk, 2018). Dækker hele arealet på nær borgens indre.

Figur 5: Rød markering viser fortidsmindets afgrænsning. Lyserød markering viser 100 meter beskyttelseszonen (Arealinformation.dk, 2018). Her må der fx ikke graves eller på anden måde gås i jorden.
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Selve Kalø Slotsruin er fredet via landskabsfredningen Kalø Gods (fredningsnummer 593 fra 1939), hvis formål er at
sikrer udsigten fra områdets veje ned over kysterne og skovene i bunden af Kalø Vig.

Myndighedernes forpligtigelser
Naturstyrelsen er lodsejer på hele projektområdet og skal sikre den natur, som er beskyttet på Kalø - både efter den
nationale naturbeskyttelseslovgivning og den internationalt registrerede natur. Ydermere må Naturstyrelsen ikke
aktivt forringe fortidsmindet Kalø Slotsruin.
Den løbende naturpleje fra Naturstyrelsen skal indfri de plejeplaner, der udspringer af Natura 2000-udpegningen og
de tilhørende planer, samt sikre den §3-beskyttede natur. Slots- og Kulturstyrelsen varetager plejen af selve slotsruinen. De beskyttede §3- og habitat-naturtyper defineres ud fra en liste over indikatorarter, vilde arter der fx indikerer
strandeng eller kalk-overdrev. Reliktplanterne er ikke knyttet som indikator til nogen beskyttet naturtype og er derfor ikke indarbejdet i denne pleje. Derudover er reliktplanter ikke fortidsminder efter Naturbeskyttelsesloven §18 og
ikke på udpegningsgrundlaget i Natura 2000-området. Reliktplanterne bliver derfor ikke taget i betragtning af disse
myndigheder.
Slots- og Kulturstyrelsen ønsker at sikre formidlingen og fremtoningen samt mindske forfald af fortidsmindet. Dette
ønske om fremtoning og formidling kommer til udtryk ved, at Slots- og Kulturstyrelsen udfører reparation og restaurering af selve borgruinen. Reliktplanterne er dog nævnt under ”særlige forhold” på Kalø Slotsruin i deres bidrag til
en plejeplan til Naturstyrelsen, men en pleje til sikring af reliktplanterne er ikke skrevet ind i aktiviteterne (Kulturstyrelsen, 2014).

Hidtidig indsats
I 2014 udfærdigede Slots- og Kulturstyrelsen et bidrag til plejeplan for Kalø Slotsruin til Naturstyrelsen. I denne er
formålet beskrevet som ”bevaring af ruinen, samt synliggørelse og formidling af anlægget”, og over tid skulle synliggørelsen og formidlingen øges. Heri er reliktplanterne under ”særlige forhold” beskrevet som værende en vigtig del
af fortællingen om Kaløs historie. Det beskrives yderligere som vigtigt, at plejer har kendskab til vækstbetingelserne
for reliktplanterne, da planterne bør blive på arealet. Slots og Kulturstyrelsens forslag til sikring af reliktplanterne er
”øer” i græsplænen. Øerne beskrives som tilfældige områder, der ikke slås indenfor borgmuren, her har de en- og
toårige reliktplanter så mulighed for at sætte frø. Derudover foreslås en registrering af reliktplanterne. Den pleje
Slots- og Kulturstyrelsen selv udfører er alene reparationer og restaurering på selve murværket og øvrige fortidsminde (Kulturstyrelsen, 2014).
Naturstyrelsens generelle pleje har frem til nærværende plans udfærdigelse været afgræsning med kreaturer, typisk
ca. april-oktober. Derudover klippes de stejle skråninger op mod borgens ydermure ca. 1 x årligt - i de seneste år de
nederste 2/3 med en robotklipper og de øverste 1/3 med buskrydder. Begge disse tiltag skal sikre den lysåbne natur
jf Naturbeskyttelsesloven og sikre kigget til fortidsmindet jf. Slots- og Kulturstyrelsens anvisninger. Ydermere regulerer Naturstyrelsen generelt opvækst af vedplanter, typisk krat, der hindrer udsynet til fortidsmindet, vokser ind i
stiforløb eller kunne gå i murværket, generelt for at sikre fortidsmindet, den lyseåbne natur og publikums adgang og
oplevelser.
Nationalpark Mols Bjerge har siden 2015 via frivilliggruppen ”Kalø-gruppen” indgået i naturplejen af Kalø og har i
denne periode fået øget fokus på reliktplanterne. Kalø-gruppens pleje og hovedopgave har fra starten været at fjerne
vedplanteopvækst langs borgmurene. Undervejs er opgaven udvidet til at omfatte fjernelse af højtvoksende urter,
især nælder, tidsler og fra 2018 Burre overalt inden for borgmuren og langs ydersiden af borgmurene. Derudover er
gruppen påbegyndt bekæmpelse af Rynket Rose (Rosa rugosa) på eget initiativ efter, at den invasive art er blevet
konstateret et par steder ved kysten i 2017. Sideløbende med naturplejeaktiviteterne indsamler gruppen affald efterladt af publikum, og det affald som driver i land. Slutteligt har gruppen kortlagt og estimeret bestandsstørrelser for
reliktplanterne. Gruppen mødes og udfører deres pleje én gang månedlig fra oktober til marts og to gange månedligt
fra april til september.
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Reliktplanterne nævnes kort i Hammer & Wessberg (2013). Ellers har der ikke tidligere været nogen formidling af
reliktplanterne udover den video ”Lægeurterne på Kalø”, der ligger på Nationalpark Mols Bjerges hjemmeside (Nationalpark Mols Bjerge, u.d.).

MÅLSÆTNING
Interessenternes målsætninger
Slots- og Kulturstyrelsen anbefaler, at reliktplanternes levevilkår ikke bør forringes i forbindelse med plejetiltag. Dette ønskes, da denne flora i særlig grad fortæller om den tid, Kaløborgen var i brug og dermed bygger bro mellem
naturhistorie og kulturhistorie (Kulturstyrelsen, 2014).
Naturstyrelsens formål er – som offentlig lodsejer og driftsenhed - at understøtte hensynet til biodiversitet og kulturhistorie (jf. Finansloven).
Nationalpark Mols Bjerge arbejder for at bevare og synliggøre de kulturhistoriske værdier samt styrke naturens kvalitet og mangfoldighed (jf. bek. Nationalpark Mols Bjerge). Nationalpark Mols Bjerge har samtidig en forventning om
inden for en kortere tidshorisont at bygge et velkomstcenter ved foden af Kalø-øen. Herfra skal der foregå en betydelig formidling af dels istids-geologien og dels Kalø Slotsruin, herunder de levende fortidsminder, som det allerede er
sket i en video på nationalparkens hjemmeside.
Behovet for plejeplan
Plejen af naturen udføres af Naturstyrelsens egne skovarbejdere eller eksterne entreprenører samt af Kalø-gruppen.
Indsatsen fra de forskellige aktører er for nuværende ikke fuldt koordineret, ift reliktplanterne, hvilket kan give en
uhensigtsmæssig pleje.
Det blev demonstreret, da Kalø-gruppen i forsommeren 2017 efter 40 års fravær genfandt to planter af den sjældne
Læge-Stenfrø i område L. I sommeren 2017 udførte Naturstyrelsen en planlagt kratrydning langs borgmurene, herunder også i område L. Her blev Læge-Stenfrø dog også ryddet, og planten blev ikke genfundet i 2018.
Cirka samtidig (1. juni 2017) afholdt Naturstyrelsen Kronjylland en temadag (for NST, nationalparken og Kaløgruppen) om reliktplanter ved fortidsminder med Tino Hjort Bjerregaard fra Hammershus-projektet. Disse to hændelser medførte en enighed mellem Naturstyrelsen og Nationalpark Mols Bjerge om sammen at udvikle en plejeplan
for Kaløs reliktplanter.
Målsætning
Målet er at sikre levevilkårene for kendte og potentielle reliktplanter for ikke at miste den specielle flora og deres
kulturhistoriske fortælle- og formidlingsværdi. Denne sikring af reliktplanter skal foregå i en koordinering af og gensidig information om plejen mellem parterne samt i en afvejning ift arealernes øvrige værdier, brug og plejebehov, fx
sikringen af kulturarven, øvrig biodiversitet og publikumsadgang og –oplevelser.

RELIKTPLANTERNES LEVEVILKÅR
Reliktplanterne har ikke nødvendigvis samme biologi, og må derfor forventes at have forskellige krav til levestedet og
dermed også forskellige trusler og muligheder. I det følgende beskrives reliktplanternes levevilkår. Dette gøres ved
først at forelægge relevant data for derefter at beskrive plejeindsatser for planterne. Det har ikke været muligt at
finde plejeforskrifter og trusler ift de enkelte reliktplanter. Derfor er det valgt at skønne pleje og trusler ud fra generelle biologiske kriterier, samt ud fra de sparsomme erfaringer og observationer på Kalø.
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Nedenstående (Tabel 1) skal primært illustrere, at reliktarterne har forskellig biologi og derfor forskellige trusler og
reaktioner på de forskellige plejetiltag samt på øvrige hændelser uden for plejen (anlæg, vedligehold, udgravninger,
arrangementer osv.). Reliktplanternes nuværende udbredelse og bestandsstørrelser er kortlagt af Kalø-gruppen i
hver af delområderne A-Æ. Herfra stammer den viden der forelægger om de nuværende 15 reliktplanter, se Bilag 1.
I Tabel 1 er de 15 reliktplanter opstillet efter de kendte faktorer. En- til toårig eller flerårig plante, blomstringsperiode
og Frøspredning.
Efterfølgende er der blevet foretaget en arts vurdering inden for tre kategorier:
-

Græsningstolerance

-

Geografisk udbredelse

-

Hyppighed. Kombination antallet af lokaliteter og antal planter pr. lokalitet.
Blomstringsperiode

Frø-spredning

Græsningstolerance

Udbredelse

Hyppighed

En- til toårige planter
Bulmeurt
Gærde-Kørvel

juni-september
maj-juni

+
+

**
***

**
***

Skarntyde
Gærde-Kartebolle
Læge-Hundetunge

juni-juli
juli-august
juni-august

? (+)
+
+

?
**
***

?
***
***

Flerårige planter
Farve-Reseda

juli-august

? (÷)

*

*

Rød Tandbæger
Alm. Hjertespand
Læge-Stenfrø

juli-september
juli-august
juni-juli

?
?
÷

*
**
*

*
**
*

Katteurt
Alm. Katost
Alm. Matrem

juli-september
juli-september
juli-september

?
+
÷

**
?
*

***
?
*

Skov-Løg
Mørk Kongelys
Glat Burre

juli-august
juli-august
juli-august

?
+
+

*
***
***

*
***
***

Pels
Pels

Pels

Tabel 1: Blomstringsperiode og Frøspredning (Mossberg & Stenberg, 2014). Græsningstolerance er vurderet ud fra hyppigt og ikkenedbidt arten findes, hvor dyrene har adgang til planten (+: tåler græsning, ÷: tåler dårligt græsning, ?: Uklart om tåler græsning).
Udbredelse er vurderet ud fra geografisk spredning på området (*** = stor udbredelse). Hyppighed er vurderet ud fra antal planter
pr lokalitet og antal af lokaliteter (*** betyder mange planter på flere lokaliteter).

Livscyklus for urter generelt:
Stadie
Hvilende frø i frøpulje

Levevilkår: Behov til opnåelse af stadie
Sker ved frø fra moderplanter og frø der kan lægge i dvale i jorden

Årstid
-

Fremspiring
Blomstring
Frømodning

Sker ved blotlæggelse af jord (oprodning af jorden)
Sker ved gunstige konkurrenceforhold i forhold til fx lys og jordbundsforhold.
Sker ved bestøvning

Forår
april – september
Senest oktober

Frøspredning

Sker ved vinden eller dyrene.

Senest oktober
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Variation urterne imellem
Livscyklus

Strategi

Enårige urter

Spirer fra frø fra sidste års planter og dør efter frøspredning.

Toårige urter
Flerårige urter

Spirer første år og blomstrer andet år hvorefter planten dør.
Spirer første år, herefter gennemgår planten trinene fra spiring
til frøspredning uden at dø.

Bestandens overlevelse i ustabilt
og uforudsigeligt miljø
Bestandens overlevelse
Individets overlevelse i mange år
i stabilt miljø

PLEJE I FORHOLD TIL LEVEVILKÅRENE
Oprodning i jorden:
De fleste reliktplanter vokser i en etableret vegetation, hvorfor planterne er i konkurrence om lys og næring. Selv om
planterne holder pladsen i konkurrencen, er det svært for mange planter at etablere nye planter fra frø. Og her har
(arter med) store frø større chancer end (arter med) små frø. Omvendt producerer arter med små frø normalt langt
flere frø, så de også får flere chancer.
Især én- til toårige planter spirer fra en hvilende og ofte langlivet frøpulje ved sjældne gunstige lejligheder, fx oprodning i jordbund (fx Bulmeurt). Oprodning kan især ske i skred ved kysterosion, ved dyrenes tråd, eller ved udgravninger (anlæg, arkæologi mv.). Når vegetationen hurtigt igen gror sammen, kan der gå mange år, før planten igen får
spiremulighed og kan tilføre nye frø til jordens frøpulje. Her er det mere et spørgsmål om, hvornår egnede spirebetingelser opstår igen.
Bulmeurt gror på urolig og næringsrig jordbund og en langlivet frøpulje giver planten gode overlevelsesvilkår – på
Kalø primært i øverste strandlinie.
Slåning:
Én-årige planter samt blomstringsperiode
Når énårige planter har hele sin udvikling på et år, vurderes det, at enårige reliktplanter er særligt sårbare over for
sommerslåning.
To-årige planter samt blomstringsperiode
En del toårige planter, fx mange skærmplanter, vil først blomstre i andet år. Hvis de slås, vil de ofte forsøge at blomstre igen – i samme eller følgende år. På voksestedet vil der normalt findes både første- og andenårs-planter. Toårige
planter med rosetstillede grundblade, som mange skærmplanter, formodes at være ret robuste over for slåning i
enkelte år, men vil være sårbare overfor gentagne års sommerslåning.
Flerårige planter samt blomstringsperiode
Generelt forventes det, at flerårige planter med mange grundstillede blade og sideskud let vil kunne skyde igen. Dog
kan slåning forhindre, forsinke og/eller udsætte frøsætning. Men eksemplet med Læge-Stenfrø demonstrerede, at
flerårige planter godt kan forsvinde ved blot en sommerslåning. Flerårige planters sårbarhed overfor slåning vurderes
generelt som mindre, men det vil være arts- og sæsonspecifikt, fx om de ”forbløder” eller udtørrer eller evner at
danne nye lavsiddende sideskud.
Opsummering slåning:
•

Enårige planter er særligt sårbare overfor sommerslåning, men overlever omvendt robust og længe i frøpuljen. Rekruttering fra frøpuljen kræver dog lokal oprodning i jorden.
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•

De øvrige arter vurderes ikke at være særligt sårbare over for sommerslåning i enkelte år, især ikke hvis dette kun sker for mindre dele af bestanden. Gentagen slåning i sæsonen og/eller år efter år vil derimod være
negativ for alle arter. Slåning i vinterperioden primo oktober til ultimo marts forventes derimod ikke at have
negativ effekt.

•

Ved slåning bør det dog tilstræbes at større mængder afslået hø og kvas fjernes, for ikke undgå skygning,
rådning og næringsstofforøgelse.

•

Selektiv fjernelse af arter, der konkurrerer med reliktplanterne, forventes at have en positiv effekt.

Afgræsning:
Oprodning i jorden:
Ved afgræsning vil dyrenes tråd hist og her blotlægge jorden, samtidig med at græsset bides ned. Dette fører til at
urterne får en større mulighed for fremspiring og blomstring.
Frøspredning:
De færreste af Kaløs reliktplanter har en udformning af frø tilpasset pelsspredning via dyr. Det er formentlig en af
grundene til, at de fleste reliktplanter stadig findes isoleret på Kalø-øen og endog overvejende mellem borg og ladegård. Tre af de 15 arter er dog pelsspredte (Tabel 1: Gærde-Kartebolle, Glat Burre og Alm. Hundetunge). Især Alm.
Hundetunge og Glat Burre findes i overensstemmelse hermed mere spredt ud over Kalø-halvøen. En god frøspredning kan være en livsforsikring for planter i ustabile miljøer, da flere og spredte bestande nedsætter risikoen for, at
hele bestanden uddør på grund af lokale ”katastrofer” (naturpleje, klintskred mm.).
Græsningstolerance:
Da der har været ekstensiv naturplejegræsning med kvæg i en stor del af året i årtier, må det således vurderes, at de
arter og populationer, der nu findes, generelt har overlevet og derfor tåler græsning.
Dyr som får og geder vil være problematiske, da de vælger urter og blomster som føde (Buttenschøn, 2007), og heste
skaber mere slid (med usikker effekt). Der er ingen planer om skift af dyreart.
Da der afgræsses med kreaturer, er vurderingen af græsningstolerance sket med udgangspunkt i kreaturer. Kreaturer
vælger generelt arter blandt græsser og halvgræsser (Buttenschøn, 2007, s. 58), og dermed generelt skåner Kaløs
reliktplanter, der primært er tokimbladede urter. Dog vælger kreaturerne ikke selektivt urterne fra. Kreaturerne
spiser det, som mule og tunge får fat, når de går efter græsser. Er der så en urt i højde med græsset, spises den også.
Derfor er det kun urter, som kreaturerne absolut ikke vil spise, der ikke bliver græsset, fx de giftige Bulmeurt. Alm.
Hundetunge står enkeltvis spredt ud over hele terrænet, og viser ofte tegn på græsning, men tydeligvis ikke mere
end den trives og danner frø på arealet.
Arter, der ses over store dele af projektområdet, formodes at være tolerante overfor nuværende græsning.
Arter, der kun ses i tornede eller meget tætte krat, må derimod formodes ikke at være tolerante overfor græsning.
En sådan udbredelse fortolker vi som at arten alene overlever her, hvor krattet/tornene forhindrer kreaturerne i at
æde dem. Dette mønster kunne gælde Alm. Matrem.
Det vurderes på denne baggrund, at 1-2 reliktplanter ikke er græsningstolerante mens 7 reliktplanter er græsningstolerante og 6 reliktplanter usikre. Den nuværende afgræsning kan med fordel fortsætte. En løbende monitering bør
have fokus på de græsnings-sårbare arter, generelt og hvor der sker rydninger af krat og især ved fremspiring af nye
arter, hvor der ikke er erfaringer med græsningen.
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Opsummering afgræsning:
Afgræsning med kreaturer øger muligheden for fremspiring og øger konkurrenceevnen for urterne. Nogle af arterne
spredes via dyrenes pels. Dog vurderes enkelte arter at blive spist af kreaturerne, og kun beskyttet i visse krat eller på
stejle skråninger.
Plejebehov opsummeret:
-

Slåning af flader og med maskiner på de sårbare arealer (Fig. 8) bør så vidt muligt undgås fra april – oktober.
Alternativt kan særlige planter eller områder afmærkes og friholdes.

-

Selektiv fjernelse af arter, der kan udkonkurrere reliktplanterne vil være gavnligt.

-

Afgræsning øger generelt muligheden for fremspiring fra frø og konkurrenceevnen hos reliktplanterne. Ved
en ændring i afgræsningen bør reliktplanterne indtænkes.

-

Tætte krat eller stejle skrænter kan beskytte græsningstruede reliktplanter. Inden større kratrydninger vurderes denne risiko.

Figur 6: Matrem (tv.) vurderes som meget sårbar, da arten kun vokser eet sted og dér kun med få planter. Den vokser kun mellem
tornet Slåen-krat og vurderes derfor også som græsnings-sårbar. Mørk Kongelys vokser primært på to steder og begge steder med
mange planter. Den slås hvert 2-3. år på den sydøstlige borgbanke. Den kunne være sårbar over for publikums plukning.

TRUSLER FOR RELIKTPLANTERNE
For at sikre overlevelsen af reliktplanterne afdækkes i det følgende truslerne for arternes levevilkår, for at disse kan
modvirkes.
Udbredelse og hyppighed fra Tabel 1 påvirker trusselsvurderingen på tre måder:
•

Arter, der er relativt fåtallige og lokale, er naturligvis særligt sårbare over for utilsigtede hændelser (ex med
Læge-Stenfrø).

•

Arter, der er relativt udbredte og hyppige, har derigennem indirekte vist, at de trives med hidtidig drift og
pleje. De må derfor vurderes som robuste overfor drift og pleje omtrent som hidtil

•

Arealer, hvor der ikke forekommer reliktplanter, eller kun mindre andele af veletablerede reliktplanter, er
naturligvis ikke afgørende for nuværende bestande.

Til kategorisering af sårbare arealer har vi samlet ud fra data foretaget en sårbarheds-kategorisering af delarealerne
– ud fra antallet af reliktplanter på området samt disses sårbarhed (jf. Bilag 2). De mest sårbare arealer er herudfra
områderne inden for og tæt omkring borgruinen, kystskrænter og disses skrænttop mod SSV samt øverste strandlinie
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mod SØ og Ø (Figur 8). De store græsningsflader, de tætte krat mod S og SV samt nedre strand er derimod ikke eller
langt mindre sårbare.
Der er flere forhold, der udfordrer levevilkårene for reliktplanterne. Der er identificeret fire trusler, der kan hæmme
opvæksten af planterne, forhindre frømodning og frøspredning.
De fire trusler er; tilgroning (vedplanter og højstauder), pleje før frømodning, blotlægning af jordbund og publikum.
Disse er listet nedenfor med tilhørende begrundelse.

Figur 6: På de store græsningsflader har mange års græsning efterladt karakteristiske ”champignon-træer” (tv.), primært Tjørn. De
har en tæt bonsai-bidt ”fodpose” under bidehøjde og så en top over bidehøjde. I 2017 dukkede den sjældne Læge-Stenfrø op med to
planter inden for borgmuren. Kort efter og inden frømodning blev de slået ned under kratrydning og er ikke set i 2018.

Tilgroning
·

Vedplanter

Der er spredt over især de centrale og østlige flader en del gamle træer og buske, ofte tornede (Tjørn sp.). Mange
bærer præg af græsningsdyrenes hårde bid og har udviklet en tæt og rigtgrenet ”fodpose”, hvilket er karakteristisk
for gamle græsningsoverdrev. De er i høj grad bevaringsværdige.
Spredning af træer og buske vil kunne bortskygge reliktplanterne. Opvækst af vedplanter på murværket hæmmer
oplevelsen af ruinen og er stærkt skadende for murværket på fortidsmindet. Rynket rose (Rosa rugosa) vil på sigt
kunne true mange af reliktplanternes levesteder.
Krat af fx Tjørn og Slåen kan dog give græsnings-ly for græsnings-følsomme arter. Derudover sikrer vedplanterne mod
erosion på skråningerne mod vandet.
Plejer må således gerne fjerne ny vedopvækst på de flade områder som fx W og U (se Fig. 3), hvorimod de spredte
gamle og karakteristiske forbidte Tjørn mm har høj bevaringsværdi.
·

Højstauder

Der vokser en del tidsler, nælder og burre i og tæt omkring Slotsruinen. Disse udkonkurrerer reliktplanterne ved at
overtage næring og sollys, og er inden for ruinen uønskede – også ift publikum. Disse stauder bør holdes nede. Burre
sp., inkl. Glat Burre, findes mange andre steder og behøver ingen beskyttelse inden for borgmuren.

Generel vegetationspleje i vækstperioden
·

Manuelt/Maskinelt
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Pleje af reliktplanternes voksesteder i sommerhalvåret kan svække eller dræbe planterne, men også hæmme reliktplanternes blomstring og frøsætning. Pleje bør derfor ske uden for blomstringsperioden april-september (se Tabel 1)
·

Græsning

Vurderingen af afgræsning som overvejende positiv for reliktplanterne, baserer sig primært på erfaringerne med det
hidtidige græsningsregime. Derfor kan ændringer i afgræsningen være en trussel. Ved større ændringer i afgræsningen (dyreart, græsningstryk, udbindingsperiode) bør reliktplanterne derfor indtænkes og følges særlig tæt.

Blotlægning af jordbund
Afgræsning kan lokalt medføre særlig hård nedbidning, slitage og blotlæggelse af jord. Blotning af jordbund kan være
gavnligt for enårige planter, fx Bulmeurt. Gravearbejde, stort eller småt, vil pga. fortidsmindebeskyttelsen forekomme yderst sjældent og kræver særlig tilladelse. Denne jord kan indholde langlivet frøpulje fra kendte eller ukendte
reliktarter. Den bør ikke fjernes fra området, men derimod håndteres i dialog mellem parterne.

Publikum
Der er året rundt mange gæster på ruinområdet, men ikke mindst i sommerferien – mange af arternes blomstringstid. Ved den forventede etablering af et nyt velkomstcenter, kombineret med den generelle øgede interesse for
friluftsliv og øgede bosætning i området, kan der forventes et yderligere øget publikumstryk. Større aktivitet på de
trafikfølsomme kystskrænter kan medføre større slidskader mm. Slides vegetationen væk, kan dette medføre flere
skred.
Det forventes at det nye velkomstcenter også vil formidle Kaløs reliktplanter. Dette vil øge publikums viden om reliktplanternes historie, udseende og forekomst. Der kan derfor ske øget plukning og opgravning og indsamling af frø.
Dog forventes dette kun at være relevant for de meget iøjnefaldende arter, fx Mørk Kongelys, Alm. Katost og Katteurt. Omvendt kan denne formidling netop også formidle beskyttelse og hensigtsmæssig adfærd.
Der skal skabes en positiv formidling om reliktplanterne, færdsel, plukning af planter mm.

PLEJE-ANBEFALING
Vi vurderer, at nedenstående pleje-anbefaling ikke konflikter med Slots- og Kulturstyrelsens bevarings- og restaureringsarbejde eller med Naturstyrelsens forpligtigelser for Naturbeskyttelsesloven og Natura 2000, herunder offentlighedens adgang og oplevelser.
I det følgende beskrives, hvordan en pleje af reliktplanterne kan foregå med fokus på reliktplanternes levevilkår samt
fokus på de umiddelbare trusler samt hovedaktør og informationsbehov. Derudover nævnes kort også håndteringen
af affald. Uanset pleje bør der udvises varsomhed på arealer med Gul Markering på Figur 8, og stor forsigtighed ved
Rød markering på Figur 8.
Se Bilag 3 for vejledende tidsplan for aktiviteter og de forventede område, hvor aktiviteterne udføres

Opsamling af affald:
Forventes hovedsageligt udført af Kalø-gruppen
Henkastet og ilanddrevet affald opsamles jævnligt på hele projektområdet, hyppigst i sommerhalvåret. Kystlinjen
efter højvande gennemgås 4 gange årligt for at fjerne opskyllet affald. Ved større arrangementer sørger Naturstyrelsen for, at arrangørerne rydder op. Ved særlige store mængder affald har Kalø-gruppen og Nationalpark Mols Bjerge
dialog om løsning af problemet. Der vil fortsat kun være affaldsstativer ved P-pladsen.
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Naturstyrelsen fjerner affald og opvækst på tårnbunden. Kalø-gruppen kan af sikkerhedsårsager ikke fjerne affald og
opvækst her. Observation og rapportering om affald og opvækst på tårnbunden sker til Naturstyrelsen, via Nationalpark Mols Bjerge.

Figur 8: Sårbarheds-zoner ift reliktplanter (rød= høj, gul = moderat, ingen = lav). Grænser følger terræn, murværk, sti/vej mm.

Ekstensiv afgræsning:
Forventes hovedsageligt udført af Naturstyrelsen
Den igangværende ekstensive afgræsning april-oktober fortsættes, da reliktplanterne overvejende synes at trives
med/tåle denne.
Ved større ændringer i græsningsplejen tilbyder Nationalpark Mols Bjerge forud at bidrage til en vurdering af effekter
på reliktplanterne samt eventuelle modifikationer, afværgeforanstaltninger eller særlige effekt-overvågning.

Pleje med maskiner:
Forventes hovedsageligt udført af Naturstyrelsen.
Afmærkning:
På lidet sårbare arealer, jf Fig. 8, kan slåning eller kratrydning godt gennemføres i vækstperioden april-september,
typisk hvor der er et behov for at svække den slåede vegetation (Slåen, Stor Nælde, Korbær mm).
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Alternativt anbefales det at afmærke udvalgte småpletter med reliktplanter i det givne plejeområde, som da friholdes for pleje. Skal afmærkning foretages af Nationalpark Mols Bjerge, bør nationalparken adviseres 3 uger forinden,
hvor detaljer for afmærkning aftales (dato, type, antal, nedtagning).
Kratrydning:
Kratrydning på større og tætte krat bør tilstræbes udført uden for vækstsæson efter frømodning, oktober-marts.
Nationalpark Mols Bjerge tilbyder at udføre en besigtigelse forud for rydningen.
Såfremt kratkanten langs klinttoppen i område Vv (Fig. 3) ønskes trukket tilbage, kontaktes Nationalpark Mols Bjerge
3 uger forinden, for at kortlægge og reducere risici for reliktplanter i krattet, primært ved at give kreaturerne adgang
til kratbeskyttede reliktplanter.
Slåning:
Græs mm. holdes nede ved ruinen. Hvis dette ikke gøres tilstrækkeligt af kreaturerne, slås græsset med opmærksomhed på reliktplanter, hvoraf nogle kan skånes via forudgående opmærkning. Særligt de stejle skråningerne i område H, G, O (se Fig. 3) må forventes slået med robotklipper.

Bekæmpelse af invasive arter:
Forventes hovedsageligt udført af Kalø-gruppen
Rynket Rose ryddes, så længe Kalø-gruppen kan overkomme dette – i modsat fald orienterer gruppen Nationalpark
Mols Bjerge. I 2017/2018 er Rynket Rose kun spredt og fåtallig langs kysten på områderne C, E, Z (se Fig. 3). Klipning i
vækstsæsonen er godt, men oprivning af de lange sorte jordstængler endnu bedre.
Kystlinjen kan med fordel checkes samtidig med affaldsopsamling her, da nye frøplanter normalt vil komme her.
Aktiviteten forventes udført marts – september.
En total udryddelse er målet og vurderes som mulig inden for 3 år.

Friholdelse af murværk:
Forventes hovedsageligt udført af Kalø-gruppen
Der har hidtil ikke været reliktplanter på murværk, og aldrig fundet særlige murværk-tilknyttede planter (fx Murbregne & Radeløv). Derimod kan der forekomme reliktplanter langs soklen af murværk.
Opvækst af urter og vedplanter på/opad murværk fjernes for at beskytte ruinen. Det anbefales derfor, at en bræmme på ca. 50 cm langs murværket nedklippes løbende i vækstsæsonen. Kaløgruppen registrerer og friholder selv
eventuel forekomst af sårbare reliktplanter. Ikke-sårbare og høje planter som Burre sp. fjernes også i denne bræmme.

Manuel rydning væk fra murværk:
Forventes hovedsageligt udført af Kalø-gruppen
Indenfor borgruinen anbefales det at tilgroning med tidsler, nælder og burre tages med nuværende håndværktøj. I
område M (se Fig. 3) kan den store opvækst af førnævnte arter og græsser være så massiv, at der kan være behov for
buskrydder.
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Hvis kreaturerne ikke holder tidselvækst i indre borggård nede, anbefales det at fjerne opvæksten med buskrydder 1
– 2 gange årligt. Tidslerne fjernes når de har 5 blivende blade og er i begyndende blomstring for at fjerne mest mulig
næring fra planterne.
Her holder Kaløgruppen selv øje med og skåner nye og sårbare reliktplanter.

Afklippet materiale:
Forventes hovedsageligt udført af Kalø-gruppen
Materialet, der tages under Kaløgruppens ovennævnte pleje, kan indtil videre aflægges ved det aftalte hyldebuskads
i område D (se Fig. 3). Det anbefales, at der foretages en besigtigelse inden april 2019 for at fastslå et fremtidigt
deponeringssted til afklippet materiale. Dette skal modvirke, at der deponeres på biologisk sårbare steder.
Forventes hovedsageligt udført af Naturstyrelsen
Større rydninger af vedplanter forsøges udført, så der ikke efterlades større mængder af biomasse. Sådan biomasse
tilstræbes fjernet fra Kalø-halvøen. Dette skal modvirke bortskygning af reliktplanterne, frigørelse af næringsstoffer
eller skæmme oplevelsen af fortidsminde og landskab.

Arbejde, der går i jorden:
Alene udført af, bestilt af eller via tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen og Naturstyrelsen.
Der må ikke forekomme gravearbejde af nogen slags – heller ikke af opsætning af pæle,opgravning af rødder mv.
uden udtrykkelig tilladelse fra og i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen og da alene gennem lodsejer, Naturstyrelsen.
Skulle der blive givet sådanne tilladelser, tilstræber Naturstyrelsen at informere nationalparken, som da vil forsøge at
opnå aftaler om at følge fremspiring fra frøpuljen i opgravet jord.

Forsigtighedsprincippet
Der henledes opmærksomhed på forsigtighedsprincippet, hvor specielt ændringer i plejen nøje vurderes og overvåges. I det følgende foreslås en overvågning for på den måde at give et bedre grundlag for evaluering og eventuel
revidering af plejen.

MONITERING
Forventes hovedsageligt udført af Nationalpark Mols Bjerge
Det anbefales, at Nationalpark Mols Bjerge – pt via Kaløgruppen - moniterer og analyserer reliktplanternes udbredelse. Det anbefales at monitering har et interval af 3 vækstsæsoner hvormed næste monitering er i 2020.
Såfremt Nationalpark Mols Bjerge – under løbende pleje eller målrettet overvågning - erkender væsentlige ændringer i forekomsten af reliktplanterne, videregives denne information til Naturstyrelsen. Parterne kan derudfra overveje og aftale ændringer i plejen.
Rynket Rose har etableret sig tre relativt små bestande, alle ved kysten. Bekæmpelse udføres allerede fra og med
2018. Sandsynligvis kan disse bestande helt elimineres. Rynket Rose spredes let og hyppigt, som frø eller hele hyben,
over hav fra områdets mange andre kystnære bestande. Kalø-gruppen kontrollerer løbende, min. 1 x årligt, kystlinjen
hele vejen rundt for kendte og nye bestande, fx i forbindelse med affaldsopsamling sammesteds.
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Hvis Kalø-gruppen ikke selv kan overkomme bekæmpelse eller overvågning længere, gives besked til Naturstyrelsen
via Nationalpark Mols Bjerge.

TAK
En stor tak til Kalø-gruppen for deres store, stabile og frivillige indsats på Kalø-øen med affaldsopsamling, manuel og
selektiv naturpleje og kortlægning af reliktplanterne: Lone Brems, Jørgen Christiansen, Lisbeth Wessberg, Annemarie
Backmann, Conni Rugaard, Lise Holm, Arne Mortensen & Jens Kristian Laursen.
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Bilag 1
Antal

2 NA
2 LC

Rødliste
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

Latin
Reseda luteola*
Ballota nigra L. ssp. nigra
Conium maculatum
Leonurus cardiaca L. ssp. cardiaca
Hyoscyamus
Nepeta cataria
Cynoglossum officinale
389
2
1 NA

Indikator
3
3
3
3
3
3
3

Dansk
Farve-Reseda
Rød Tandbæger
Skarntyde**
Almindelig Hjertespand
Bulmeurt
Katteurt
Hundetunge
Dipsacus fullonum
Lithospermum officinale
300

20
32
35
81
104
139
1980

Gærde-Kartebolle
Læge-stenfrø
Malva sylvestris*
NA
LC
LC
NA
NA

Almindelig katost**
0
0
0
0
0

Tanacetum parthenium
Allium scorodoprasum
Verbascum nigrum
Arctium lappa
Anthriscus caucalis

10
69
256
633
21973

Almindelig Matrem
Skov-løg
Mørk Kongelys
Glat Burre
Gærde-kørvel

*Anslået individer i 2018 af Lene Zanchetta
**Er ikke kortlagt
Alle tal er er fra optælling i 2016

x
x
x

Sjælden
Regional National
x

x

x

x

alm. DK
x
x

x

x
x
x
x
x

NA: Vurdering ikke mulig (NA, not applicable): En art kategoriseres vurdering ikke mulig, hvis der er tale om arter, hvor en
rødlistevurdering ikke er mulig, fordi det eksempelvis drejer sig om indførte arter eller strejfende individer eller arter under
etablering dvs. at den har været i landet i mindre end 10 år.
LC: Ikke truet (LC, least concern): En art kategoriseres ikke truet, hvis det ved vurderingen viser sig, at den ikke opfylder kriterierne AE for hverken kritisk truet (CR), moderat truet (EN) eller sårbar (VU) eller vurderes at være næsten truet (NT).

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Område hvor individerne er fundet
K L M N O P Q R S

T

U

V,ø V,v W X

Y

Z

Æ

BILAG 2
Metode til kortlægning af særligt følsomme arter og områder
Kalø-gruppen har kortlagt reliktplanterne og disse fund er noteret på kort og hvert enkelt individ er blevet noteret.
Dette er gjort for at kende til reliktplanternes udbredelse og bestandsstørrelser for dermed fastlægge særligt sårbare
arter/bestande og for at lokalisere, hvilke områder der har særligt gode levevilkår for reliktplanterne og hvilke områder, der rummer særligt sårbare bestande.
Murværket er på andre fortidsminder, fx Hammershus, er levested for meget sjældne arter, fx bregnerne Radeløv og
Murbregne. Der er hidtil ikke konstateret hverken sjældne planter generelt eller reliktplanter overhovedet i og på
murværket. Murværket regnes derfor på Kalø ikke med som levested for reliktplanter, men bliver i stedet brugt som
skillelinjer for områderne.
Hver af arterne har fået indikatorværdien fra Løjtnant (Løjtnant, 2007). Løjtnant giver et subjektivt erfaringsbaseret
bud på, hvordan reliktplanterne kan inddeles efter hvor gode indikatorer planterne er for middelalderlig havekultur.
0 gives ved dårlig indikator, 1 gives ved ret god indikator, 2 gives ved god indikator og 3 gives ved meget god indikator (Løjtnant, 2007). Uanfægtet Løjtnants indikatorværdi anser Nationalparken planten som en reliktplante hvis denne har en indikatorværdi.
For hver art er der angivet det optalte eller skønnede antal af individer efter Kalø-gruppens kortlægning, hovedsageligt fra 2016 enkelte er optalt i 2017.
Herefter er det for hver art anført hvorvidt arten er almindelig i Danmark, regional sjælden eller national sjælden.
Der er søgt i habitatdirektivets bilag IV og i nyeste Rødliste (2004 opdateret 2010), hvorvidt nogle af arterne var særligt beskyttede eller truede. Dette er ikke tilfældet for nogle af reliktplanterne ydermere er der ikke kendskab til
fredede arter på området.
Slutteligt er det indskrevet hvilke områder arterne er blevet lokaliseret i.
For at markere de områder, der har særlig sårbarhed og fokus i plejen, skal et af følgende kriterier være opfyldt:
-

Område som er levested for mere end 5 arter af reliktplanter

-

Område hvor en art med færre end 100 individer findes

-

Område, hvor regionale eller nationale sjældne arter vokser.

Disse områder har fået en rød markering som områder med megen værdi som derfor varetages med stor forsigtighed
ved pleje fra april-september.
For at markere de områder, der er almindelig sårbarhed og fokus i plejen, skal følgende kriterie være opfyldt:
-

Område som er levested for 3-4 reliktplanter

Disse områder har fået en gul markering som områder der bør varetages med varsomhed ved pleje fra aprilseptember.
Dette udmunder i Bilag 1, hvor data er opstillet, og i Figur 8, hvor områderne er indtegnet på kort og har fået den
gule og røde farve ud fra ud fra ovenstående metode, for visualisering.
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BILAG 3

Vejledende tidsplan for de enkelte aktiviteter og forventede område hvor aktiviteterne udføres
Kratrydning
Slåning
Affalds opsamling
Rydning af rynket rose
Afgræsning
Friholdelse af murværk
Manuelt arbejde

Plejer
NST
NST
Kalø-gr.
Kalø-gr.
NST
Kalø-gr.
Kalø-gr.

Jan.
X
X
X

Feb.
X
X
X

Mar.
X
X
X
X

Apr.

Maj

Jun.

Jul.

Aug.

Sep.

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Okt.
X
X
X

Nov.
X
X
X

Dec.
X
X
X

X

Tabel 2: NST: Naturstyrelsen | Kalø-gr.: Kalø-gruppen | SKS: Slots- og Kulturstyrelsen

Aktivitet
Område
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
Vv
Vø
W
X
Y
Z
Æ

Kratrydning

Slåning

Rydning af
rynket rose

Friholdelse
af murværk

Manuelt
arbejde

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X*
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Afgræsning
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Affaldsopsamling
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Tabel 3: Aktivitet med tilhørende forventede område hvor aktiviteten udført. Opdelt efter hvor mange områder aktiviteten berører.
*Rydning udføres over 3 år.
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Bilag 4 ‐ Kendetegn på Kaløs reliktarter

Artsgenkendelse
morfologi og
forvekslingsmuligheder
Kalø Slotsruin
Reliktplanter, Levende fortidsminder – Lægeplanter
Hvor intet andet er nævnt, fotograf: Jens Reddersen
Forfatter Lene Zanchetta

Almindelig Katost
Malva sylvestris ssp. sylvestris
• Område: Ikke kortlagt
• Morfologi: En mere eller mindre opret og ofte
flerårig plante, der bliver indtil meterhøj. Den er
udstående håret og har langstilkede 5‐7‐lappede
savtakkede blade. Blomsterne er store og sidder i
knipper i bladhjørnerne. Kronbladene er omvendt
hjerteformede, rødviolette med mørkere striber
• Forveksling: Ikke nogen på området
• Reliktplante og lægeplante: Kan spises som salat
og spinat. Blevet anvendt mod infektioner og
kunne gnides på vorter og udtræk af blade skulle
hjælpe på halsbetændelse.
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Glat Burre
Arctium lappa

•

Område: B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, Q, R, S, T, U,
Vø, W

•

Morfologi: Kraftig grenet kurvplante med kraftig furet,
tit rødanløben stængel og endestillede kurve, der er
noget fladtrykte fra oven. Kurvene er helt eller næsten
glatte og med alle kurvsvøbblade hagekrummede.
Bladene er store og har har hjerteformede, på
oversiden grønne, på undersiden lyst gråfiltede bade.

•

Forveksling: Kan nemt forveksles med Filtret burre,
dog er det svært at skældende mellem de to. Den
umildbare forskel ses ved kurvebladene, Filtret burre
har rette kurveblade og Glat burre har hagekrummede
kurveblade.

•

Reliktplante og lægeplante: Brugt som foderplante til
dyrene. God mod fnat, gonorré og tyndhårvækst ifølge
troldmændene. Udtræk af blade mod hud lidelser fx
bylder, ligtorne, eksem. Også mod lungesygdomme og
gigt samt regnet for at være urin og sveddrivende.

Bulmeurt
Hyoscyamus niger
• Område: X, Y, Z Æ
• Morfologi: Den kan blive enl meterhøj og er fedtet‐
klæbrigt kirtelhåret og har en karakteristisk
ubehagelig lugt. Grundbladene, er bugtet‐fligede,
stængelbladene mere groft tandede. Blomsterne
sidder på række i en endestillet svikkel, som er
indrullet i spidsen. Blomsterne er rosa‐ gule og med
violette årer. Frugten er omgivet af et vedvarende
bæger, hvis tænder bliver noget stive og stikkende
efterhånden. Det er en 2‐rummet buddike, altså en
kapsel med låg, der åbner sig ved modenhed.
• Forveksling: Ikke nogen på området
• Reliktplante og Lægeplante: Blev givet til formodede
hekse og troldmænd og brugt som bedøvelse. Giver
hovedsmerter, dårlige hallucinogener, kramper,
åndedrætsnøden, lammelse, koma, dødelig.
Bivirkning voldsom/frygtelig tømmermænd.
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Gærde Kørvel
Anthriscus caucalis

• Område: E, I, J, L Q, R, T, Vv, W, Z, Æ
• Morfologi: Gærde‐Kørvel har glat, ikke furet
stængel.
• Forveksling: Skarntyde har glat og rødplettet
stængel og som frisk ubehagelig lugt af
museurin. Hvor Vild kørvel har en stængel
der er furet med hul som er svagt håret
forneden.
• Reliktplante: Køkkenurt. Kryderurt,
behagelig mild og krydret duft.

Farve‐reseda
Reseda luteola
• Område: Y
• Morfologi: Planten er 50‐140 cm høj. Stængel er
stift opret og grenet foroven.Bladene er
lancetformede, glatte og med bølget kant,
kortstilkede til næsten siddende. Forneden danner
bladene ofte en ret løs bladroset.
Blomsterstanden er tæt, mangeblomstret og hen
på vækstsæsonen strakt. Blomsterne er 4‐tallige
og lysegule.
• Forveksling: Gul reseda, dog er gul reseda 6‐tallig i
blomsten
• Reliktplante: Brugt til at farve med blåt, gult og
olivengrønt.
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Gærde‐Kartebolle
Dipsacus fullonum
• Område: O, Vv, Y, Z, Æ
• Morfologi: Stægelblade basale
højblade lange, opadbøjede.
Blomsterstand 4‐8 cm,
ægformet. Krone lilla.
• Forveksling: Ikke nogen på
området
• Reliktplante og Lægeplante:
Saften kunne efter sigende
fjerne pletter (bumser) i
ansigtet

Almindelig Hjertespand
Leonurus cardiaca ssp. cardiaca
• Område: E, J, Q, R, Æ
• Morfologi: Stængel næsten glat eller med
hår(0,2‐0,5 mm). Blade spredt hårede på
oversiden, lysegrå på undersiden, de nedre
ujævnt håndfligede. Blomsterkranse talrige,
adskilte. Krone, blegrød med udstående håret
overlæbe og rødprikket underlæbe.
• Forveksling: De første bund blade planten
sætter kan være svære at erkende som
Hjertespand, da de mere ligner noget fra
Storkenæbfamilien da de først ved de næste
skud bliver mere fligede og grove.
• Reliktplante og Lægeplante: Anvendes mod
trykken for hjertet. Virker
menstruationsregulerende, beroligende efter
en fødsel og blodtryksnedsættende.
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Læge‐Hundetunge
Cynoglossum officinale
• Område: B, C, D, E, F, G, H, I, J, K,
L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, Vø, Vv,
W, X, Y, Z, Æ
• Morfologi: Blød grålodden plante
med svag moskuslugt. Blade
lancetformet. Krone, først
blåviolet, senere rødbrun‐
mørkviolet.
• Forveksling: Ikke nogen på
området
• Reliktplante og lægeplante: Kan
farve rødt. Har været brugt
sammen med fedt som salve
mod børnesår.

Almindelig Matrem
Tanacetum
parthenium
• Område: Vv
• Morfologi: Stængel opret, furet, foroven
grenet. Blade bredt ægformede. 5‐30 kurve,
1,2‐2,2 cm brede, hvide randkroner.
• Forveksling: Ikke nogen på området
• Reliktplante og Lægeplante: Har været
anbefalet mod ”kvindelidelser” fx ”Te af
urten renser efter nedkomsten” Eller et
dampbad kan helbrede ”den forkælede
livmoder”.
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Læge‐Stenfrø
Lithospermum officinale
• Område: L
• Morfologi: Blade lancetformede‐smalt
elliptiske. Krone gulhvid. Delfrugter, glatte
perleagtig hvidglinsende
• Forveksling: Ikke nogen på området
• Reliktplante: Kaffeerstatning

Mørk Kongelys
Verbascum nigrum
• Område: E, G, H, J, L, M, N, O, Q, R, T, Æ
• Morfologi: Rødbrun opret stængel. Gule
blomster. Støvdrager med violette hår.
• Forveksling: Ikke nogen på området
• Reliktplante og Lægeplante: Farver gult. Blev
brugt til at udglatte rynker i panden hos
”gamle piger”. The af plantens blomster
skulle være god for hæshed, irriteret hals og
hoste.
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Skarntyde
Conium maculatum
• Område: Ikke kortlagt
• Morfologi: Stængel glat og purpur plettet
fornede. Frisk lugt af museurin. Skærm 10‐
20 grene.
• Forveksling: Gærde‐Kørvel har glat, ikke
furet stængel. Vild kørvel har en stængel der
er furet med hul som er svagt håret
forneden.
• Reliktplante og Lægeplante: Giftig, giver
synsforstyrrelser, sindsforvirring, lammelser,
dødelig. Blev brugt i små mængder som
bedøvende. Derudover farver planten gult

Rød Tandbæger
Ballota nigra ssp. nigra
• Område: J, Q
• Morfologi: Stængel opret ofte brunlig. Blade,
blødhårede, på oversiden rynkede, stilkede.
Kranse adskilte. Krone, blegviolet, sjældent
hvid, på oversiden håret.
• Forveksling: Uden blomsterstand, ligner
bladende på Rød tandbæger, Stor nælde
(Urtica dioica| Brænde nælde). Hvis ikke det er
for sent på året vil det om planten brænder
være en indikator derudover er bladende på
Rød tandbæger mere aflange end på Stor
nælde.
• Reliktplante og Lægeplante: Skulle være god
mod hoste, rensning af øjnene, til fordrivelse
af orm i maven samt styrkelse af trættelemmer
hvis blandet med rosenolie.
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Katteurt
Nepeta cataria
• Område: E, Q, R, Vø, Z, Æ
• Morfologi: Tæt gråfiltret urt. Bladplader spidse,
savtakkede, medhjerteformet basis. Krone, hvid
med små rødlige prikker. Støvknapper violette.
• Forveksling: Ikke nogen på området
• Reliktplante: Blomsterne er blevet brugt til en
te med citronduft, efter sigende god til
kødretter og salater.

Skov‐Løg
Allium scorodoprasum
• Område: O
• Morfologi: Blade 6‐20 mm brede, flade,
kølede, med ru rand og midtribbe.
Blomster rødviolette. Blomsterstilke
uens lange 5‐20 mm.
• Forveksling: Ikke nogen i området
• Reliktplante: Brugt som krydderurt.
Billede: Michael Stoltze, naturstyrelsen.dk

