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PLAN FOR NATURPLEJE OG OVERVÅGNING 

KYSTBESKYTTELSESANLÆG I JYLLINGE NORDMARK OG TANGBJERG 
 

I tilladelsen til kystbeskyttelsesprojektet af 3. juli 2020 er der jf. vilkår 2.2 stillet krav til, at der skal 

udarbejdes en plan for pleje og overvågning, mens der i vilkår 3.8-3.13 stillet vilkår om, at digelaget skal 

følge planen for overvågning, kortlægge naturen og eventuelt iværksætte yderligere tiltag.   

Dette dokument beskriver naturplejeindsatsen (iht. samtykkeerklæringer vedlagt i bilag 2) samt 

overvågning af naturens udvikling på de arealer der er omfattet af tilladelsen.  

Digelaget vil løbende justere plejen og overvågningen, i dialog med tilsynsmyndighederne og ejere af 

arealer, hvor plejen gennemføres (grundejerforeninger), forventeligt med afholdelse af et årligt 

møde/besigtigelse. 

1. NATURPLEJE 

Der skal ske årlig naturpleje af følgende arealer: 

1) arealer udlagt til kompensationsnatur  

2) natur på digerne  

3) § 3 natur langs Østdiget.  

Arealerne fremgår af bilag 1. 

Arealer udlagt til kompensationsnatur  

I nedenstående fremgår den pleje som vil blive gennemført på de enkelte arealer. 

Matr.nr. 3cg Jyllinge By, Jyllinge: Området er ret højtliggende og potentialet for at udvikle kalkoverdrev er 

stort på de højtliggende partier og potentialet for strandeng er højt på de lavereliggende partier. Ved at 

fjerne førne (vissent plantemateriale) oven på jorden kan man øge muligheden for at planter tilhørende de 

to naturtyper kan brede sig og etablere sig på nye områder.  

Der gennemføres en årlig naturpleje bestående af enten høslet eller kontrolleret afbrænding. Ved 

afbrænding, vil plejen blive gennemført på en årstid, hvor vegetationen er tør og hvor dyr og planter er i 

dvale. Sen vinter eller tidligt forår er bedst, dvs. perioden februar til marts. 

Efterhånden som vegetationen udvikler sig, vil plejeplanen blive revurderet med henblik på at skrue op og 

ned for plejeintensiteten (eventuelt ændre plejemetode og/eller plejetidspunkt) i delområder.  

Matr.nr. 3bæ Jyllinge By, Jyllinge: Dele af området er lavtliggende med potentiale for at udvikle strandeng 

og især mod nord mere højtliggende med potentiale for at udvikle kalkoverdrev. Der er ligesom på matr. nr. 

3cg Jyllinge By, Jyllinge behov for at fjerne førne for at give planterne mulighed for at brede sig og 

nyetablere sig.  

Der gennemføres en årlig naturpleje bestående af enten høslet eller kontrolleret afbrænding. Ved 

afbrænding, vil plejen blive gennemført på en årstid, hvor vegetationen er tør og hvor dyr og planter er i 

dvale. Sen vinter eller tidligt forår er bedst, dvs. perioden februar til marts. 

Efterhånden som vegetationen udvikler sig, vil plejeplanen blive revurderet med henblik på at skrue op og 

ned for plejeintensiteten (eventuelt ændre plejemetode og/eller plejetidspunkt) i delområder.  
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Matr.nr. 28c Jyllinge By, Jyllinge: Den kystnære del af parcellen er strandeng omfattet af 

naturbeskyttelseslovens § 3. Det er imidlertid kun den mest kystnære del, som opfylder kriterierne for at 

være habitatnaturtypen strandeng. Den inderste del af parcellen er habitatnaturtypen kalkoverdrev og er 

også omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Naturplejen skal sikre at den inderste del af § 3-strandengen 

forbedres, så den opfylder kriterierne til at blive habitatnaturtypen strandeng. 

Der gennemføres en årlig naturpleje bestående af enten høslet eller kontrolleret afbrænding. Ved 

afbrænding, vil plejen blive gennemført på en årstid, hvor vegetationen er tør og hvor dyr og planter er i 

dvale. Sen vinter eller tidligt forår er bedst, dvs. perioden februar til marts. 

Efterhånden som vegetationen udvikler sig, vil plejeplanen blive revurderet med henblik på at skrue op og 

ned for plejeintensiteten (eventuelt ændre plejemetode og/eller plejetidspunkt) i delområder.  

Fjorddiget  

Plejen af digerne skal omfatte slåning eller afgræsning samt bekæmpelse af planter og dyr, der kan gøre 

skade på digerne. Det kan f.eks. være opvækst af buske, træer, tidsler og roser, samt muldvarpe, ræve og 

andre dyr, der graver huller i digerne. Plejen på ydersiden af fjorddiget skal fremme naturtypen 

kalkoverdrev. 

Digerne skal fremstå med tæt vegetation til forebyggelse af erosion ved forhøjet vandstand og eventuelt 

eftersås med digegræs, såfremt den naturlige vegetation ikke er tæt. 

§ 3-arealer langs Østdiget 

Der er registreret § 3-natur på arealerne mellem Østdiget og Værebro Å. Plejen kan bestå af slåning 2 gange 

årligt eller efter behov, alternativt græsning, fx sommergræsning eller helårsgræsning. 

Inden naturplejen iværksættes i 2021, vil digelaget sammen med tilsynsmyndigheden i 

samråd/koordinering med grundejerforeninger og ejere i området konkretisere hvilke arealer, der med 

fordel kan plejes. Arealerne skal være udpeget og godkendt af tilsynsmyndigheden senest 1. marts 2020.  

2. OVERVÅGNING/KORTLÆGNING 

Overvågningen skal jf. vilkår 3.9 igangsættes senest 1 år efter at anlægget er færdigetableret og ske med 

følgende frekvens:  

 Arealer med kompensationsnatur og § 3 områder langs Østdiget: en gang årligt de første fem år 

efter at anlægget er færdigt. Derefter hvert femte år.  

 Fjorddiget: hver femte år  

Arealerne fremgår af bilag 1. 

Overvågningen består af en kortlægning af naturtyper, som skal ske i henhold til Teknisk anvisning til 

kortlægning af terrestriske naturtyper (Jesper Fredshavn, 1/5 2004). Overvågningen skal fortsætte indtil 

kortlægningen viser, at den habitatnaturtype, som ønskes, er udviklet inden for hele arealet. 

3. Pleje og overvågning/kortlægning skal ske med følgende frekvens:  

Frekvensen for pleje og overvågning fremgår af nedenstående skema:  
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År 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Derefter  

Naturpleje  

Kompensationsnatur  X X X X X X X X X X Årligt  

§ 3 langs østdige X X X X X X X X X X 

Fjorddige X X X X X X X X X X 

 

Overvågning / kortlægning  

Kompensationsnatur  X X X X X     X Hvert 5. år 
indtil  naturtype 
er udviklet  

§ 3 langs østdige  X X X X X     X 

Fjorddige X     X     

 

4. AFRAPPORTERING 

I forbindelse med gennemførsel af naturpleje, skal der udarbejdes en plejejournal, med beskrivelse af 

udført naturpleje, eventuelle problemer med plejen samt planlagte videre tiltag. Plejejournalen fremsendes 

til tilsynsmyndigheden senest 4 uger efter at naturplejen er udført. 

Efter hver kortlægning udarbejdes et kort notat, som angiver forekomsten og udbredelsen af de 

registrerede naturtyper. Notatet skal desuden indeholde en liste over dyr og planter fundet ved 

kortlægningen. Notatet fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 4 uger efter at kortlægningen er udført. 

Data skal indtastes i Miljøportalen. 

 

5. ÆNDRING AF PLEJE  

Hvis plejeindsatsen efter aftale med eller krav fra tilsynsmyndigheden udspecificeres eller ændres, skal 

plejeplanen opdateres og sendes til tilsynsmyndigheden.  
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Bilag 

1. arealer omfattet af plejeplanen 

2. Samtykkeerklæringer  
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Bilag 1. Arealer omfattet af plejeplanen 

Arealer med kompensationsnatur:  

 

Matr.nr. 3bæ og 28c Jyllinge By, Jyllinge  
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Matr.nr. 3cg Jyllinge By, Jyllinge 

 

Arealer med § 3 natur langs østdiget 
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Fjorddiget 

 


