
 	
Forslag til den ordinære generalforsamlingen 2017 for Grundejerforeningen 
Gyvelbugten/Yderby Lyng til behandling under punkt 5 forslag fra medlemmerne. 
 
Ændring af plejemetode i Naturplejeplanen for strandarealet (opsigelse af plejeaftale 
med afgræsning)	
 	
Med baggrund i den ringe effekt og de gener plejeaftalen med afgræsning med køer på 
grundejerforeningens strandareal har medført fremsættes hermed forslag om at bestyrelsen 
hurtigst muligt opsiger plejeaftalen og efterfølgende får effektueret fjernelse af hegn og låger 
mv. fra grundejerforeningens arealer.	
	
Pleje af arealerne med græsning foreslås i stedet udført med alternative plejemetode(r) 
startende med 1-2 årlige høslet/slåning og fjernelse af afklippet materiale. Samtidig 
genetableres den vestlige del af arealet med beplantning i overensstemmelse med den 
besluttede Naturplejeplan for området, hvor ”sangfugle og nattergal kan yngle” og ”ræv og 
råvildt finde skjul”.	
	
Kort begrundelse 
Afgræsning på grundejerforeningens strandareal er siden sidste generalforsamling konstateret 
i meget lille omfang at bidrage til plejen af arealet, hvor reelt alene græsset er blevet spist. 
Samtidig har køerne medført skader på arealet bestående i forurening af søen (trådalger) og 
flyttet gødning til det næringsfattige vestlige areal. Her er også sket skade med nedskredne 
skrænter allerede efter ét år. Disse skader viser at anvendelse af afgræsning ikke er den 
korrekte metode. I stedet foreslås anvendelse af høslet/klipning med fjernelse af afklip, som 
ventes at kunne erstatte afgræsningen fuldt ud og samtidig have den fordel at en række gener 
oplevet gennem det seneste år fjernes. Dette er gener som omfatter: Fysiske barrierer af 
hegn, negativ visuel oplevelse af hegnet på arealet, undslupne køer, lugt og fluer på 
nabogrunde mv. Gener, der fjernes med gennemførsel af dette forslag.	
	
 	
Økonomi	
Arealerne skal allerede jf. Naturplejeplanen med afgræsning klippes på denne måde de første 
år og alternativet er dermed i denne periode udgiftsneutralt. Herefter vil det sandsynligvis kun 
være nødvendigt med en enkel slåning årlig afhængigt områdets respons på plejen. 
Grundejerforeningens engangsudgift ved nedtagelse af hegn kendes ikke. 
 	
 	
Uddybning af forslaget 
Som uddybning af forslaget er udarbejdet bilag til forslaget, som er vedhæftet	
 	
 	
 	
 	
Bilag til Forslag: Ændring af plejemetode i Naturplejeplanen for strandarealet (opsigelse af 
plejeaftale med afgræsning) 

 
Uddybende begrundelse 
 
På seneste generalforsamling fremsattes en række bekymringer for den indgåede aftale om 
afgræsning med kvæg på foreningen strandareal.  
 



Bestyrelsen forsikrede på seneste generalforsamling bekymrede grundejere om, at 
grundejerforeningen med et halvt års varsel kunne opsige plejeaftalen med afgræsning af 
køer. I det forløbne år har det været muligt at konstatere, at de fremsatte bekymringer var 
berettigede. Derfor fremsættes dette forslag om opsigelse af plejeaftalen omkring afgræsning 
samt fjernelse af hegn. 
 
Det fremgik også på den seneste generalforsamling, at bestyrelsen var modtagelig og åben for 
alternative metoder til den igangsatte afgræsning, der kunne føre til en gennemførelse af 
naturplejeplanen. 
 
Nedenfor uddybes og dokumenteres de konstaterede gener – og skader – græsningen bare på 
et enkelt år har medført. Ved nærmere undersøgelse af de problemer, der er oplevet, kan det i 
øvrigt undre forslagsstillerne, at det overhovedet er blevet anbefalet vores grundejerforening 
at anvende afgræsning på lige præcis et areal med egenskaber som vores. 
 
I stedet foreslås anvendt alternativ metode med høslet/klipning med fjernelse af afklip uden at 
dette i øvrigt ændrer ved den besluttede naturplejeplan. 
 
Gener ved den fysisk indhegning 
En væsentlig del af genen opleves ved selve indhegningen – der radikalt opleves at have 
ændret strandarealet udseende og anvendelse. Ren visuelt er det ødelæggende for arealet og 
bringer tanken hen på et agerland/kulturlandskab, hvor sådanne indhegninger er almindelige. 
Mange stødes af dette syn, som en del grundejere ikke havde forestillet sig var så 
overvældende (negativt), som det fremtræder, som det også blev ytret på seneste 
generalforsamling. Hvis man er i tvivl om, hvad der menes med dette, kan man kigge på 
nabogrundejerforeningens strandareal, hvor man har valgt ikke af anvende afgræsning – men 
høslet/klipning. 
 
Hertil kommer at hegnet i høj grad hæmmer bevægelsesfriheden på arealet og for flere også 
blot det at skulle komme ned til vandet. Selv om det er forsøgt at minimere problemet med 
låger, stenter og led er generne mærkbare – stenterne er for høje, når man er kortbenet eller 
gangbesværet og dog alligevel ikke så høje, at det undgås at køerne kan undslippe. Nøgler har 
ikke løst problemet, hvor processen med at komme igennem måske til kan overkommes, men 
hvor køerne er alt for nysgerrige til at køre igennem med fx barnevogn og klapvogn. 
 
Grundejere langs kysten ud til hegnet er i særlig grad ramt og føler ikke uden grund deres 
bevægelsesfrihed væsentlig indskrænket. Generelt må det ventes at hegn og køer medfører en 
værdiforringelse af sommerhusene. 
 

 
Hegn skaber unaturlige fysiske barrierer 

 
Undsluppen ko i Gyvelbugten 

 



Køer på godt men mest ondt 
Fordelen ved køer i naturpleje er, at de spiser græsset så mere spændende planter kan spire 
frem. Dermed skulle gerne dannes en ”blomstereng”. De spiser samtidig usystematisk og giver 
dermed en visuel fordelagtig mere naturlig beskæring af væksten. Køer kan ikke bruges til 
bekæmpelse af rynket rose. Der omtales dog et enkelt tilfælde fra Skotland hvor Galloway 
køer har bekæmpet rynket rose, men dette er ikke generelt gældende. Køerne spiser godt nok 
lidt af roser, pil og bævreasp, men ikke så de udfører den ønskede pleje/bekæmpelse. 
Denne generelle effekt kan man læse om flere steder på internettet og det er også det, vi i år 
har kunnet konstatere er sket på de afgræssede arealer på stranden – hvor roser og bævreasp 
står tilbage og bare græsset er spist. 
 

 
Observeret forskel på effekt af køer og maskinel 
behandling af rynket rose – efter endt afgræsning er 
roserne urørt hos køerne til venstre 

 
Køerne spiser græsset og fjerner ikke buske og rynket 
rose  

 
Anvendelse af køer medfører også kendte gener. De tilfører ikke mere næring til et område, 
men kan på uensartede arealer flytte næring fra et område til et andet. Vores arealer er 
uensartede, da der er meget næringsrigt ved strandvejen med brændenælder mv. og meget 
mere næringsfattigt i resten af arealet. På arealet foretrækker køerne at opholde sig i 
vestenden, hvor der er en betydelig ophobning af kokasser på et ellers næringsfattigt område. 
Og i østenden er der sket en væsentlig næringstilførsel til søen med opblomstring af trådalger 
til følge. Begge dele er desværre svært genoprettelige negative skader, og man må undres, at 
der overhovedet er anbefalet køer til arealet. 
 

 
Det førhen helt klare vand er blevet næringsforurenet 
med opblomstring af tråd-alger. 

 
Køerne opholder sig ofte helt ude mod vest og afleverer 
her mange næringsfyldte kokasser. Nedbrydning af 
skrænten er tydelig 

 



Det er også kendt, at køer laver skader på bakker og skråninger og anbefales derfor sjældent 
til arealer med stejle skrænter. Skader af denne type er så også sket på vores areal mest 
tydeligt mod vest, hvor køerne i indhegningen har sænket et område ca. 30 cm øverst. Mere 
alvorligt er, at der på skråningen ud mod vandet også er gået hul på beplantningen og 
begyndende nedskridning. Køer bør ikke genudsættes her. 
 

 
Skade på skrænter i vestenden, i større område, hvor 
rosenroden øverst i billedet afslører bortfald af ca 30 cm 
øverst på skrænten. 

 
På skrænten mod vandet er trådt hul i beplantningen og 
begyndende nedskridning. Genudsættelse af køer bør 
ikke ske her. 

 
 
Køer træder i øvrigt på alt der nu findes på arealet og ud over græs, spiser de også andre lave 
planter som ikke altid kan tåle denne behandling. Det må konstateres at en af plejeplanens 
”indikator”-planter Liden vintergrøn på denne måde i hvert fald på nogle af dens voksesteder 
desværre har lidt en krank skæbne hos os  – se billeder. 
 

 
Billeder af Liden vintergrøn lige ved passagen til 
stranden inden afgræsning og pleje 

 
Samme areal i dag – ingen Liden vintergrøn men 
gnasket græs 

 
 
Det er også kendt at køer tæt på beboelse kan give lugtgener og flere fluer mv. ved deres 
tilstedeværelse. Dette blev sammen med flere af ovennævnte gener for køerne fremført på 
seneste generalforsamling og flere har siden da konstateret disse ubehagelige gener ved deres 
huse. Det kan lyde som en lille ting, men det er det bestemt ikke for de berørte. 
 
 
 
 



Alternative plejemetoder 
Afgræsningen har som nævnt ovenfor til formål at græsset holdes nede så andre mere 
spændende planter tilsammen kan danne en ny blomstereng. Køernes andel af 
naturplejeplanen er således forholdsvis begrænset og er da også i naturplejeplanen som den 
ligger kombineret med to høslet/klipninger de første år og måske længere.  
 
Ved Høslet/klipning med fjernelse af afklip alene altså udført uden afgræsning fjernes næring, 
som ved gentagne behandlinger udover selve klipningen over tid giver mindre næring og 
mindre vækst og dermed også mindre græs og buskvækst. Arealet udsultes og en varieret og 
mere spændende flora vil vokse frem og danne ”blomstereng”. 
 
Metoden har nogle klare væsentlige fordele frem afgræsning med køer. Der fjernes 
næringsstof fra arealet, hvilket begrænser ny græs- og buskvækst år for år. Der flyttes ikke 
næring rundt på arealet og yderligere forurening af næringsfattige områder og sø undgås. Der 
er ikke nogen fysiske barrierer i form hegn. Skrænterne bliver ikke nedbrudt. Der er ikke 
lugtgener og fluer som resultat af behandlingen.  
 
Ulempen er at over lang tid er behandlingen normalt dyrere og kan også skabe en mere 
ensartet og mindre naturlig overflade. Efterlades enkelte små buske og mindre uklippede 
områder, kan dette modvirkes og i øvrigt mangedoble biodiversiteten i området i forhold til en 
ensartet klipning af hele området. I starten skal der som i den nuværende plejeplan klippes 2 
gange om året – senere vil 1 klipning og efterfølgende klipning af udvalgte områder 
sandsynligvis være nok. Afklip skal være fjernet inden for en uge efter afklipning, da det ellers 
afgiver næring tilbage til arealet. 
 
Med begrundelse i ovenstående forslås fremover anvendt høslet/klipning med fjernelse af 
afklip uden afgrænsning. I kombination med dette skal der fortsat udføres samme tiltag som 
beskrevet i naturplejeplanen blot uden afgræsning. 
 
Ændringen ved gennemførelse af forslaget vil alene være en ændring af metode i naturplejen. 
Naturplejeplanen ændres ikke i øvrigt. 
 
Valg af denne metode udelukker ikke at supplere med andre metoder senere. Eksempelvis kan 
delvis årlig afbrænding af overflade vintermateriale bruges som en billig og 
naturværdiskabende metode, der lyder voldsom, men kan skabe gode resultater. Det kræver 
dog dispensation. 
 
Naturpleje for naturens skyld 
Naturpleje er ikke altid for naturens skyld, men ofte for menneskenes skyld. Man kan udefra 
set vel ikke undgå at tænke at vores naturplejeplan til dels er sat i verden for at sikre udsigten 
over vandet og vel samtidig også fordi vi som mennesker i vid omfang fortrækker lav 
plantevækst og de store vidder. Årsagen til en naturplejeplan kan være mange, men vores 
naturplejeplan udmærker sig ved i den vestlige ende at tage hensyn til den bestående natur. 
Her indgår der ikke græsning med køer i plejebeskrivelsen. Indhegning af dette areal strider 
således mod generalforsamlingens tidligere beslutning om naturpleje. Det samme gør den 
udførte opgravning af beplantning i bunden af området. Der skal jf. planen alene foretages 
udtynding i pilebuske, som altså delvis skal bevares og danne krat sammen med andre lave 
buske og træer, hvor ræve og råvildt kan finde skjul og hvor sangfugle og nattergal kan yngle. 
Birk mv skal fjernes. Den nuværende pleje med bevarelse af enkelte solitære træer er således 
ikke i overensstemmelse med planen. I naturplejen tilstræbes generelt en ”mosaik” 
beplantning med åbne og lukkede områder, som giver den største biodiversitet og gavner 
fugle, sommerfugle og insekter. For naturens skyld skal vi pleje i overensstemmelse med 
planen og i overensstemmelse med kendt viden. 
 
 



 
Tidligere krat til stor gavn for ynglende fugle og skjul for 
råvildt – men omfangsrigt. 

 
De nuværende efterladte saltsvedne solitære træer 
opfylder slet ikke naturplejeplanens beskrevne formål 
for dyrelivet. 

 
Økonomi 
 
Da køerne slet ikke eller ikke i tilstrækkelig omfang bidrager til bekæmpelse af rynket rose og 
fjernelse af pil o.lign. skal der sideløbende med afgræsningen foretages pleje med 
høslet/klipning og fjernelse af affald som beskrevet i den nuværende plejeaftale. Dermed er 
der ved den foreslåede alternative metode ikke en egentlig merudgift. Prisen for plejen bliver 
den samme. Dog kan fjernelse af hegn evt. påføre grundejerforeningen en engangsudgift. 
 
Med venlig hilsen 
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Vores strandareal er ikke kun til glæde for os. Her Okkergul pletvinge, som har en af sine væsentlige populationer i 
Østdanmark her hos os på Yderby Lyng. 
	


