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Baggrund 
Slagelse Kommune har som mål at udføre naturpleje i udvalgte området, hvor særlige na-
turværdier er truet.  
 
På strækningen fra Kelstrup Strand til udløbet af Tude Å findes der langs kysten flere kyst-
skråninger (overdrev) med store naturmæssige værdier. Her findes en række planter og 
dyr, som er sjældne, truede eller i tilbagegang i Danmark. 
Fleres steder er lysåbne værdifulde kystoverdrev truet af tilgroning med buske, som rynket 
rose, slåen og bukketorn.  
 
Dette notat beskriver en indsats med rydning og slåning, som har til formål at sikre et ca. 
0,2 ha. stort værdifuldt kystoverdrev beliggende nær Strandvangen og Brinken (se kort). 
 
 
Målsætning 
Målet er at sikre og forbedre arealets værdi for en værdifuld flora og fauna ved 

• at forhindre tilgroning af botanisk værdifuld kystskrænt (gul markering på bilag) 
ved rydning af krat/buske 

• at skabe vækstbetingelser for en varieret overdrevsflora på et græsbevokset areal 
(grøn markering på kortbilag) ved slåning og fjernelse af græs. 

 
 
Ejerforhold 
Arealet er beliggende på matrikel nr. 9bv Kelstrup By, Kirke Stillinge.  
Matriklen ejes af Grundejerforeningen Dyssegården. 
  
 
Diverse plan- og lovmæssige forhold 
 
Naturkvalitetsplan 
Arealet er i Slagelse Kommunes naturkvalitetsplan kortlagt som et naturområde med stor 
værdi (værdiklasse 2), som er markant truet (trusselsklasse 4). Området er derfor i natur-
kvalitetsplanen udpeget som et område med behov for en prioriteret indsats. 
 
Naturbeskyttelsesloven  
Arealerne som dette notat omfatter, er beskyttede efter naturbeskyttelseslovens § 3 som 
naturtypen ”overdrev”. Da arealet ligger i sommerhusområde, som er udlagt før 1. juli 
1992, er beskyttelsen efter § 3 dog reduceret til kun at gælde tilstandsændringer til land-
brugsformål. 
 
Arealet ligger inden for strandbeskyttelseslinje (naturbeskyttelseslovens § 15) og fortids-
mindebeskyttelseslinje (naturbeskyttelseslovens § 18). Det betyder, at der ikke må foreta-
ges ændringer af områdets tilstand, ved f.eks. bebyggelse, beplantning m.v. 
 
Skrænterne er levested for markfirben, som er særligt beskyttet efter naturbeskyttelseslo-
vens § 29 a. Markfirbenets yngle- og rasteområder må ikke beskadiges eller ødelægges.  
 
 
 



Beskrivelse af arealet 
 
Skråningen 
Kystskråningen domineres visse steder af draphavre, men ellers dominerer en varieret 
overdrevsflora.  
 
Bl.a. følgende plantearter er registreret på skrænten medio maj - primo juni 2014: Bakke-
soløje, vellugtende gulaks, djævelsbid, knoldet mjødurt, lav tidsel, knold-ranunkel, bred-
bladet timian, mark-krageklo, tjærenellike, håret høgeurt, bidende stenurt, almindelig 
knopurt, stor knopurt, krybende potentil, kornet stenbræk, almindelig kællingetand. 
 
Ved tidligere registreringer (Vestsjællands Amt 2000) er der desuden på skrænten eller i 
nærområdet fundet vold-timian og blågrøn star. 
 
Bakke-soløje finde kun ganske få steder i Slagelse Kommune og er anført som ”opmærk-
somhedskrævende” på tidligere Vestsjællands Amts regionale rødliste over særligt beskyt-
telseskrævende planter. 
 
På skråningen ses en del buske/krat af rynket rose, liguster og bukketorn. Bevoksningen 
udgør anslået omkring 20 % af arealet på skråningen. 
 
Ved besigtigelse den 20. maj 2014 blev der set markfirben på skråningen (han i yngle-
dragt, se foto). Imellem den lave vegetation ses mange steder små åbne sandede partier, 
som vurderes at være optimale for markfirben til solbadning og æglægning. 
Dagsommerfuglene almindelig blåfugl (se foto) og lille ildfugl blev set. 
 
Konklusion 
Det er vurderingen, at der er tale om et botanisk meget værdifuldt kystoverdrev med fine 
levevilkår for markfirben. Det vurderes, at der er et godt potentiale for en varieret insekt-
fauna ikke mindst dagsommerfugle. 
 
 
Oven for skråningen 
Arealerne her er bevokset af et højt tæt græsdække domineret af draphavre, hundegræs 
og vild kørvel. På de yderste meter mod skrænten er vegetationen mere åben, med en ud-
bredt bevoksning af fløjlsgræs og vellugtende gulaks samt med indslag af mange de over-
drevsarter, som findes på skråningen. 
 
På fortidsmindet (se kort) findes en mere varieret bevoksning af samme plantearter, som 
findes på skrænten. 
 
Græsarealerne har i en længere årrække været slået en gang årligt omkring Sankt Hans. 
Afslået materialet har været efterladt. 
 
Fortidsmindet har gennem en længere årrække været plejet (slået) af tidligere Vestsjæl-
lands Amt og nu Slagelse Kommune. 
 
 
 
 



Trusler  
Bevoksningen af rynket rose, bukketorn og liguster vil med tiden brede sig over skrånin-
gen. Dermed vil den lyskrævende overdrevsvegetation og levestederne for markfirben bli-
ve fortrængt. Værdien vil også forringes for dagsommerfugle, som er afhængige af over-
drevsplanterne. Eksempelvis er almindelig kællingetand vigtig for almindelig blåfugl, da 
sommerfuglens larver lever på planten. 
 
 
Tiltag 
 
Rydning på skrænter 
Skråningen ryddes for buske og krat en gang årligt i en treårig periode. Større træer beva-
res. Arealerne er markeret på kortbilaget med gul linje. Rydningen foretages uden for peri-
oden 1. april – 31. juli af hensyn til ynglefugle og markfirben. Ryddet materiale fjernes.  
 
Slåning af græsarealer 
Der gøres et forsøg på at udvide det areal, som giver gunstige vækstbetingelser for over-
drevsplanterne. Det gøres ved at ændre vedligeholdelsen på græsarealerne ovenfor skrå-
ningen (grøn markering på kortbilag). Ved den nuværende praksis efterlades afslået mate-
riale. Dermed sker der en gødskning, som fremmer væksten af næringskrævende kraftige 
græsser og urter. Desuden sker der en udskygning, som vanskeliggør fremvækst af mere 
nøjsomme planter. 
Praksis ændres således, at afslået materiale fjernes. Herved fjernes der næringsstoffer og 
der vil ske en øget indstråling af lys. Dermed begunstiges den nøjsomme og lyskrævende 
overdrevsflora. 
Slåning finder sted som hidtil umiddelbart før Sankt Hans. 
 
 
Rydning og slåning udføres af Slagelse Kommune i en 3 årig periode (2014-16) uden udgift 
for grundejerforeningen. 
 
Herefter evalueres projektet sammen med grundejerforeningen, og der tages stilling til 
eventuel fortsat pleje. 
 
 





FOTOS fra skråningerne den 20. maj 2014 
 

 
 
Tjærenelliken er en af områdets mange særlige overdrevsplanter. 
 
 
 

 
 
Markfirben (han i yngledragt). 



 
 
Almindelig blåfugl på knold-ranunkel 
 
 
 
 

 
 
Overdrevsvegetation med røde tjærenelliker og gule høgeurter (håret høgeurt) vil på sigt 
blive fortrængt af rynket rose og andre buske. 
 



 
 
 

 
 
Knold-ranunkel er en karakterplante for ikke gødskede overdrev og skrænter. Den kendes 
let på de nedadbøjede bægerblade (under kronen). 
 
 
 

 
 
En del af skråningen set nedefra. 



 

 
 

Bakke-soløje findes kun få steder i Slagelse Kommune, bl.a. på skrænten, som denne ple-
jebeskrivelse omfatter. (Foto fra anden lokalitet, copyright Knud H. Larsen). 
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