
 Gnibens natur
Naturpleje på 

Gyvelbugtens arealer 
Midtvejsstatus og fremtidig 

vedligeholdelse



Gyvelbugtens naturindhold
• Strandoverdrev og overdrev

– Knoldet mjødurt, harekløver, liden klokke
• Klithede

– Revling, hedelyng, rensdyrlav, engelsød
• Mose / kær

– Pil, hvidtjørn, 
• Fersk eng – et potentiale i stedet for pilekrat

- Kattehale, vandmynte, sværtevæld 







Klithede



Klithede



Strandoverdrev



Rynket Rose



Mose / Pilemose



Ryddes mosen bliver der eng, hvis den 
plejes





Mere blomstring – rigere dyreliv



Plejemetoder anvendt i projektet
til bekæmpelse af rynket rose, havtorn og gyvel

• Oprykning / grabning af planter
• Opgravning af rødder efter oprykning/grabning
• Slåning med slagleklipper
• Manuel optrækning af gyvel
• Manuel opgravning med greb



Plejemetoder i projektet
til opfølgende bekæmpelse af rynket rose, 

havtorn og gyvel

• Harvning eller manuel opgravning efter maskinel
opgravning

• Maskinel slåning to til tre gange pr. år i to – fire år
• Manuel slåning/hakning på skrænter og mindre

arealer fire til seks gange pr år i to til tre år















Kvæg giver et varieret og artsrigt 
plantedække med mange blomster



Gyvelbugtens værdier

• Meget begrænset fremmed trafik - med
undtagelse af Strandvejen

• Spændende landskab som bør fremhæves
• Store muligheder for fremme af

naturværdier
• Gode muligheder for adgang til kysten
• Fællesarealer langs kysten som giver

gode muligheder for naturoplevelser



”ansvarsart” for Gyvelbugten
Knoldet mjødurt er vidt 
udbredt på de tørre 
arealer, hvor der er lys 
nok. 
Den kendetegner en god 
status for overdrev. 
Den trues af overgroning 
og eutrofiering /nærings-
belastning



Markfirbenet er beskyttet ifølge
Habitatdirektivet bilag IV



Grøn køllesværmer på blåhat





Græsningstryk bør tilpasses
lokaliteten

• Dyreart og –race
• Antal dyr
• Græsningsperiode –

–sommergræsning
–vintergræsning
–helårsgræsning



Slåning hører normalt til på enge

kan dog også bruges på hede og overdrev



Slåning kræver fjernelse af det afslåede 
– ellers har den negativ effekt



Genvækst efter slåning – et problem


