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Tyndes , men 
bevares  ellers

B evares

Ryddes, be vare 
enkelte solit æ-
re træer eller  
busk e. 
Langs hegnet 
mod festplad-
sen be vares  
lægivende 
træer/buske

Ryddes. Dog 
bevares  ca. 1/3 
af de s tørr e 
træer/buske

B evares  til 
skygge og 
ophold for 
kreaturer. 
Under skov 
ryddesRyddes, be vare 

enkelte solit æ-
re træer/buske. 

Store træer 
bevares . 
Opvæks t af 
mindr e tr æer 
omkring 
ryddes

Store træer 
bevares , så sti 
får ’allé-ka -
rakter. 
Opvæks t, af 
mindr e tr æer 
omkring 
ryddes

Stort væltet 
træ, bevares  
100%. Mindr e 
træer 
omkring 
ryddes

B evares

Ryddes. Dog 
bevares  ca. 
1/3 af de 
større træer. 
Langs hegnet 
mod festplad-
sen be vares  
lægivende 
træer/buske

Afskr ab af 
vækstlag. 
20-30 cm

B evares  til 
skygge og 
ophold for 
kreaturer. 
Under skov 
ryddes

Vanding af 
kreaturer

Grøften 
langs 
stien 
renses  
på begge 
sider f or 
krat mv.

B evares , for  
stort at 
�erne

Naturpl eje på Sav anne-land

Metode: Rydning og eft erfølgende gr æsning med kvæg

Målsætning: L ysåbent o verdrevslandskab med enkelte 
træer og buske. På enkelte lokaliteter  var ieres  
helhedsindtrykk et med t ætte kr atagtige bevoksninger.

Ryddes

Festplads

Fores lået hegnsfø-
ring

Fores lået hundeluf-
tersti

Klaplåger el. s ten-
ter

Led, tillader pas sa-
ge biler

 Bænk e, som skif -
tes . E vt skralde-
spand �ernes

Bor de-  bænkesæt

Afs tand imel-
lem skel og 
hegn nor d: c a. 7 
m

Afs tand imel-
lem skel og 
hegn øs t: c a. 3 
m

Indhegnes til  
hundefold

Afs tand imel-
lem de to hegn:  
ca. 5 m

Ny sti ud til fugletårnet 
og naturpleje på Veddelev 
Nordstrand.
 
Veddelev Nordstrand
Efter sommerferien vil Ros-
kilde Kommune lave natur-
pleje på Veddelev Nordstrand 
– området nord for Veddelev 
ud mod stranden.  
Mange af træerne og buske-
ne vil blive fjernet, og en stor 
del af området bliver indheg-
net, så det kan afgræsses af 
kvæg.  
Rydningen og græsningen vil 
give bedre levevilkår for de 
dyr og planter, som lever på 
kystnære overdrev.  
Festpladsen bliver ikke ind-
hegnet og der kommer en 
hundefold i sydenden.
 
Adgang
Nord for Veddelev landsby er 
der nu skiltet en rute ud til 
fugletårnet ved Bløden.  
Der vil være adgang på Ved-
delev Nordstrand og stran-
den som hidtil, og der bliver 
en sti uden for indhegningen 
hele vejen rundt. Det er målet 
også at lave adgang længere 
ud på halvøen. 
Hunde skal være i snor i ind-
hegningen.  

Nye udsigter og adgange nord 
for Veddelev

Den endelige udformning af projektet 
er sket i et samarbejde med Vedde-
lev grundejerforening, Veddelev lands-
bylaug og Veddelev Strands Bådlaug.


