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Kun sendt på mail. 

Naturstyrelsen planlægger naturpleje på sit areal på Gjerrild 
Nordstrand til september 
 
Vi henvender os til jer som naboer til og brugere af Naturstyrelsens areal på Gjer-
rild Nordstrand 
 
Vi vil gerne orientere om at vi agter at udføre naturpleje på arealet i løbet af efter-
året 2019. 
 
Det drejer sig dels om det smalle areal mellem Bettinavej og Bertavej, hvor vi alle-
rede har været i dialog med de direkte berørte naboer. 
 
Dels om arealerne nord for Bettinavej fra øst-skellet af Naturstyrelsens areal til 
Stavnsborgvej. 
 
Formålet er at fremme den naturlige vegetation for naturtyperne hede og overdrev, 
samt at bekæmpe den invasive art rynket rose. 
 
Arbejderne forventes startet i løbet af september/oktober, og vil bestå af: 
 
 
• Rydning af træer og buske, dog ønsker Naturstyrelsen at bevare hjemmehøren-

de rosenarter, samt pilebuske i vandhuller og fugtige lavninger. 
Desuden vil den markante tjørn "den svenske sømands tjørn" ud for Bettinavej 
5-7 blive bevaret. 
 

• Fjerne den resterende bevoksning mellem Bentevej og Langholmvej. 
Der er tale om et areal der er groet til i løbet af de seneste 20 år. 
Arealet vil som nævnt blive ryddet i 2019 efter sommerferien. Hvis det er mu-
ligt vil fældning, flisning og bortkørsel ske i en arbejdsgang, men det afhænger 
af afsætningsmulighederne for frisk flis. Hvis det ikke kan lade sig gøre, vil det 
fældede træ komme til at ligge på arealet i nogle måneder for at tørre ud, hvor-
efter det vil blive fliset og kørt væk. 
 

• Bekæmpelse af rynket rose, hvor det er teknisk muligt ved anvendelse af en 
såkaldt biorotor, der knuser og blotlægger rodnettet. Se mere her: Biorotor 1 
og fotoet sidst i brevet. 

 
På vedhæftede kort er de planlagte arbejder markeret. 
 

                                                             
1 www.naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/lokale-nyheder/2017/feb/rydning-af-rynket-rose-
paa-agger-tange/ 

https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/lokale-nyheder/2017/feb/rydning-af-rynket-rose-paa-agger-tange/
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Vi gør opmærksom på at indsatsen vi planlægger kan virke voldsom, at den støjer 
og i øvrigt kan være generende i den periode den står på. 
Derfor har vi forsøgt at placere den på et tidspunkt hvor den forhåbentlig generer 
mindst muligt. 
 
Hvis I har behov for det, kommer vi gerne op til et møde i grundejerforeningen og 
fortæller om den planlagte indsats. 
 
Og hvis I har særlige hensyn som vi skal tage, tager vi meget gerne en drøftelse af 
det. Og hvis det ikke strider mod målet med naturplejen og økonomien i projektet 
er vi åbne for at følge jeres ønsker. 
 
 
 
 
Har I i øvrigt spørgsmål, er I velkomne til at kontakte mig. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Jesper Stenild 
Forstfuldmægtig | Kronjylland 
 +45 24 69 38 04 | ild@nst.dk 
 
 
 
Bilag: Kort over den planlagte naturpleje på Naturstyrelsens arealer. 
 
Dette brev er sendt til: 
Gjerrild Nordstrand Grundejerforening og 
Fridavej Grundejerforening 
 


	Naturstyrelsen planlægger naturpleje på sit areal på Gjerrild Nordstrand til september

