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Naturplejegruppen ved Veddelev kolaug – Årsberetning år 2: 2017-2018
Medlemmer af Naturplejegruppen er: Mogens Ellebæk, Steen M. Nielsen, Mette Juhl Jørgensen, Karen
Bendixen, Viggo Andreasen, Bente Kjærgård, Lisa Munk, Hanne Østergaard, Morten Glerup, Benni W
Hansen og Anne Winding. Nye deltagere er velkomne og kan henvende sig til Anne Winding.

Til Kolaugets oprydningsdagen i 2017:
-

-

Mekanisk bekæmpelse af bjørneklo: Bjørn Pedersen fra DN Roskilde instruerede i stikning af
bjørneklo. Denne mekaniske bekæmpelse bør/burde derefter finde sted ved hver kovagt. Der er
dog blevet observeret og anmeldt forekomst af bjørneklo til kommunens vagt i sommeren 2017.
Tidselbekæmpelse ved at stikke tidsler. Alle kovagter har også ansvar for at stikke tidsler

Floratjek i 11. juni 2017
Floratjek er en enkel måde at bedømme planternes mangfoldighed og er udviklet af DN
(http://aktiv.dn.dk/home/projekter/floratjek/). Vi gennemførte et Floratjek på Sønderø for at skabe os et
indtryk af udviklingen i planters mangfoldighed (diversitet) og derved forhåbentlig kunne se en positiv
udvikling på grund af dyrenes græsning og de øvrige naturplejetiltag. Resultatet er samlet i et excelark, som
vi har bedt om at få lagt på kolaugets hjemmeside, så alle kan se det, og som er vedlagt her (App. 1). Vores
plan er at gennemføre floratjekket hver forsommer.

Naturplejedag d. 12/11-2017
Invitation var udsendt til alle kolaugets medlemmer. Aktiviteterne denne dag var fokuseret på
rodoptrækning af tjørn, stikning og opgravning af tidsler.

Kommunal beskæring
Efter naturplejegruppens afmærkninger på skrænten neden for Kildesøen har kommunen beskåret krat og
større træer i efteråret 2017. Vi har rykket for at kommunen også fjerner det afskårne materiale, som ikke
må efterlades på området.

Afbrænding
I sommeren 2016 ansøgte Naturplejegruppen om tilladelse til mosaikafbrænding af problemarterne
strandsvingel, strandkogleaks og tidsel på Sønderø. Pt er den kommunale tilladelse i høring og vi håber at
kunne foretage den første afbrænding mellem 1. marts og 15 april 2018, og derefter de kommende 5 år.
Tilladelsen er vedlagt (App. 2). Når høringsperioden er udløbet og tilladelsen endelig, vil vi informere
Veddelev Landsbylaug, Veddelev Grundejerforening, Vigen Camping og Restaurant Vigen smat opsætte
informationsskilte ved lågerne.

Græsningsstøtte
På Naturplejegruppens foranledning ansøgte kolauget og fik bevilling på 2600 kr/ha. Disse midler vil gå til
vedligeholdelse af hegn og fangfold samt diverse. Naturplejegruppen ønsker sig udstyr til naturpleje, bla.
rodoptrækkere.

Planer for sæson 2018








Mosaikafbrænding vil finde sted mellem 1. marts og 15 april hvis endelig godkendelse fra
Kommunen foreligger. Det konkrete tidspunkt afhænger af vejret. Afbrændingen vil blive foretaget
af Naturplejegruppen under instruktion af Bjørn Petersen, DN og/eller konsulent Anna Bodil Hald.
Affaldsindsamling på DNs affaldsindsamlingsdag d. 22. april 2018. Naturplejegruppen anbefaler at
oprydningsdagen bliver samme dag.
Deltagelse i kolaugets oprydningsdag med naturplejeaktiviteter
o Stikning af tidsler
o Rodoptrækning af tjørn
o Opgravning af rynket rose
Floratjek og tidselbekæmpelse søndag d. 17. juni 2018 kl 10 for alle kolaugets medlemmer.
Naturplejedag med tidselbekæmpelse og optrækning af tjørn søndag d. 16. september 2018 kl 10
for alle kolaugets medlemmer.

Forslag fra Naturplejegruppe
-

Vi foreslår at bestyrelsen blandt sig udpeger en ansvarlig for den lovpligtige bjørneklobekæmpelse.
Med hjælp fra frivillige kunne der arrangeres stikning af bjørneklo i løbet af vækstsæsonen, så
ingen bjørnklo kommer i blomst.

Appendix 1: Floratjek på Sønderø 11. juni 2017
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Appendix 2: Kommunal tilladelse til afbrænding på Sønderø

Natur og landbrug ApS og Veddelev Kolaug

Veje og Grønne Områder
Rådhusbuen 1
Postboks 100
4000 Roskilde
Tlf.: 46 31 30 00
kommunen@roskilde.dk
sikkerpost@roskilde.dk
www.roskilde.dk

Dispensation til at afbrænde vissent løv på strandeng på matr.nr. 11a Veddelev By,
Himmelev
Natur og landbrug ApS har på vegne af Veddelev Kolaug ansøgt om dispensation til at
afbrænde vissent løv af strandsvingel, strandkogleaks og agertidsel på ovennævnte
strandeng kaldet Sønderø.
Afgørelse
Roskilde Kommune giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65, jf. § 3, til at
afbrænde vissent løv af strandsvingel, strandkogleaks og agertidsel på strandengen
Sønderø, matr.nr. 11a Veddelev By, Himmelev. Dispensationen bliver givet på
følgende vilkår:







30. januar 2018

Sagsnr. 301471
Brevid. 2733451
Ref. MOVI
Dir. tlf. 46 31 37 81
mortenv@roskilde.dk

Afbrændingen skal foretages som en mosaikbrænding, så ikke hele
strandengen brændes af hvert år
Afbrændingen må kun foretages fra 1. marts til 15. april.
Før afbrænding skal det undersøges om der er aktive fuglereder på
strandengen
Områder med aktive fuglereder må ikke afbrændes
Brandmyndigheden skal kontaktes, før afbrænding foretages
Dispensationen er tidsbegrænset til 5 år og løber til og med 2022

Oplysninger om afgørelsen
Strandengen Sønderø er ejet af Roskilde Kommune. Området er forpagtet til
Veddelev Kolaug med henblik på at områdets natur bliver plejet. Veddelev Kolaug har
kreaturer på arealet. Nogle grove eller stikkende urter og græsser, som strandsvingel,
strandkogleaks og agertidsel, bliver fravalgt af kreaturerne og står derfor tilbage på
arealet, når kreaturerne bliver fjernet om efteråret. Ved at afbrænde de visne dele af
sidste års grove vegetation bliver det muligt for kreaturerne at græsse de små
fremspirende planter og derved holde større dele af strandengen lavtvoksende og
loerne frie for strandkogleaks.
Strandengen ligger i Natura 2000-område nr. 136 Roskilde Fjord og Jægerspris
Nordskov. Området er både fuglebeskyttelsesområde og habitatområde.
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Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet er en lang række ynglende og
rastende vandfugle, som kan yngle på strandenge. Langt hovedparten af fuglene
yngler på øer og holme i Roskilde Fjord og raster på fjordens vandflader. På
strandengen Sønderø er der ikke i nyere tid konstateret ynglende fugle fra
udpegningsgrundlaget. Det er Roskilde Kommunes vurdering, at afbrænding af
strandengen kan forbedre forholdene for vadefugle, som yngler på strandenge.
Vilkårene om tidspunkt for afbrænding og hensyntagen til aktive fuglereder vil sikre, at
fugle ikke vil lide fysisk skade.
Udpegningsgrundlaget for habitatområdet er, foruden enkelte dyrearter som f.eks. stor
vandsalamander, også en lang række naturtyper, blandt andet naturtype 1330
strandeng. Strandengen Sønderø er af denne type. Det er Roskilde Kommunes
vurdering, at naturtilstanden af strandengen vil blive forbedret ved afbrænding, i det
større områder vil blive lavtvoksende til gavn for strandengsplanter. Vilkårene om
mosaikafbrænding og tidspunkt for afbrænding vil minimere påvirkningen af insektlivet
på strandengen.
Roskilde Kommune har ikke kendskab til forekomst af arter på habitatdirektivets bilag
IV på strandengen. I en sø i den lille skov umiddelbart nord for strandengen findes stor
vandsalamander. Salamandrene bruger kun i mindre grad strandengen til fouragering,
og Roskilde Kommune vurderer, at bestanden ikke vil blive påvirket af afbrændingen.
Klagevejledning
Det er muligt at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen
er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Klagefristen udløber ved midnat (kl.
23.59) på dagen for klagefristens udløb.
Følgende kan klage over en afgørelse:
1) adressaten for afgørelsen
2) ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
3) offentlige myndigheder
4) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
5) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af
natur og miljø, og
6) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager
væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Du kan klage via Klageportalen, som I finder et link til på forsiden af Miljø- og
Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på
www.borger.dk og www.virk.dk. I logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom I
plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed,
der har truffet afgørelsen.

I klageportalen er der korte hjælpetekster, der guider dig igennem forløbet med
indtastning af en klage.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du
klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.
Hvis I ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal I sende en begrundet
anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden
videresender herefter anmodningen til Klagenævnet, som træffer afgørelse om,
hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets
hjemmeside www.nmkn.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis:
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse
eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.
Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra den dato afgørelsen er
meddelt.

Venlig hilsen
Morten Vincents
Biolog
Kopi til:
Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, hovedforeningen, dnroskilde-sager@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling Roskilde, roskilde@dn.dk
Dansk Ornitologisk Forening, hovedforeningen, natur@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling København, plan@dof-roskilde.dk
Danmarks Jægerforbund, poulk@privat.dk
Friluftsrådet, Roskildekredsen, roskilde@friluftsraadet.dk
Dansk Botanisk Forening, nbu@botaniskforening.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
Roskilde Museum, roskildemuseum@roskilde.dk
Nationalpark Skjoldungernes Land, npskjold@danmarksnationalparker.dk
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Afbrænding af strandeng indenfor rød markering

