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Ebbe Kyrø (T) og Asger Larsen (I) var ikke til stede.
SAGSFREMSTILLING:
En væsentlig del af naturplejen af de kommunalt ejede strandengsarealer mv. langs kysten varetages i samarbejde med TAMU-center Storkøbenhavn, der forestår afgræsning med kreaturer og får.
Dette samarbejde, som har stået på siden 1960’erne, tog sin begyndelse
med køer på Hvidtjørnsarealet.
Samarbejdet har igennem årene udviklet sig til at omfatte arealer og
folde langs hele Sydstranden og ved Kongelundsfortet. Afgræsningen
sikrer en fin naturpleje, der bl.a. styrker artsrigdommen i strandengsfloraen. Samtidig aflastes Vej- og Gartnerafdelingens maskinelle indsats.
Afgræsninger med får og kreaturer giver samtidig fine oplevelsesmuligheder for beboere og besøgende. Ved etablering af dyre-hegn tages
størst muligt hensyn til offentlighedens færdsel langs strandengene, bl.
a. i form af selvlukkende klaplåger.
Græsningsretten på de kommunale naturarealer er formaliseret i lejekontrakter.
I samarbejdet aftales løbende nye tiltag og arbejdsdeling, hvor Dragør
Kommune står for hegning, vandforsyning, læskure mv. og TAMU står
for selve afgræsningen med kreaturer og får.
Maskinel slåning på ikke-afgræssede arealer supplerer naturplejen.
I henhold til gældende plejeplan og EU’s NATURA 2000-bestemmelser er
kommunen forpligtet til bl.a. at styrke og bevare strandengenes lysåbne
karakter, bl.a. ved at hindre tilgroning.
Beskyttelse og styrkelse af naturen langs kommunens kyster indgår også som et væsentligt fokusområde i Naturparkplanen for Naturpark
Amager.
Samarbejdet med TAMU, og deres uddannelsesinitiativer i den forbindelse, er beskrevet i artikel i Dragør Nyt (bilag).
Naturplejeindsatser drøftes løbende med Danmarks Naturfredningsforenings Amager-afdeling.
De naturarealer, hvor der foretages og planlægges afgræsning, fremgår
af vedlagte oversigtskort (bilag).

den

1

Udover de viste afgræsningsarealer på kommunale kystarealer, så afgræsser TAMU også statsejede arealer ved bl.a. Aflandshage og skydebanearealerne ved Pionergården.
I sæson 2014/2015 har græsningstrykket ikke været optimalt på grund
af sen udsætning af fårene grundet sygdom, samt usikkerhed om hegningens kvalitet omkring Hvidtjørnsarealet.
Af aktuelle nye plejetiltag i samarbejde med TAMU kan nævnes:
·
·
·
·
·

Indførelse af vekseldrift i flere folde, i form af afgræsning både med
kreaturer og får. Dette giver den bedste afgræsning og styrker biodiversiteten i flora og fauna.
Planlagt udvidelse af afgræsningen til også at omfatte et strandengsareal i Søvangsbugten mellem Hovedgrøften og Søvang, og et areal
ved Kongelundsfortet.
Fornyelse af hegningen omkring Hvidtjørnsarealet, incl. nye klaplåger.
Planlagte læskure til dyrene i flere folde, i den model, der er udført
ved ”Sylten”.
Fortsættelse af en særlig plejeindsats for at sikre voksesteder for den
sjældent forekommende plante Brændeskærm. Der er aktuelt konstateret en stigende bestand på den pågældende lokalitet.

LOVE/REGLER:
Plejetiltag gennemføres i respekt for gældende fredningsbestemmelser
og plejeplan samt NATURA 2000-bestemmelser.
ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
Omkostninger til kommunens plejetiltag (hegning mv.) holdes indenfor
driftsbudgettet.
TAMU kan i et vist omfang opnå EU-støtte til plejeforanstaltninger for de
områder, der er omfattet af NATURA 2000-udpegning (de mest kystnære naturområder).
BESLUTNINGSPROCES:
By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. oktober 2015
BILAG:
1 Åben TAMU-samarbejde, artikel i Dragør Nyt
2 Åben TAMU-afgræsning - oversigtskort
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