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Plejeplan for Jernhatten

09. september 2008
Journal nr.
07/18866

Baggrund
Syddjurs Kommune ønsker med denne plejeplan et grundlag for at iværksætte
naturpleje på skrænterne af Jernhatten (matrikel nr. 1a, 1e, Hyllested Skovgårde). Området er ved at gro til med træer og buske, og som følge deraf fortrænges mange lyskrævende planter. Formålet med naturplejen er at bevare lokaliteten som et vigtigt levested for mange dyre- og plantearter og sikre områdets
rekreative værdier. Planen tilstræber ikke at øge antallet af turister i området,
men at opretholde det nuværende niveau.

Beliggenhed
Jernhatten ligger på østkysten af Djursland, ca. 19 kilometer syd for Grenå og
ca. 10 km nordøst for Ebeltoft.

Kontaktperson
Morten Aa. Jørgensen

Hovedgaden 77
8410 Rønde
Telefon 8753 5264
Telefax 8753 5994
maaj@syddjurs.dk
www.syddjurs.dk

Beliggenheden af
Jernhatten

Plejeplanen omfatter den sydvendte skrænt, Troldeskoven, Bagskoven samt
forstranden neden for skrænten, jf. luftfoto side 2.
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Ejerforhold
Jernhatten er privatejet. Der er i alt 5 ejere. Oversigt over ejerne fremgår af
bilag 1.
Administrative forhold
Jernhatten (matrikel nr. 1a, 1e Hyllested Skovgårde) blev fredet i 1927. Denne
fredning blev erstattet af en ny fredning i 1979, som er gældende i dag (Fred1,2
ning af arealer ved Jernhatten i Ebeltoft Kommune, J. nr. 2382/78) . Fredningen omfatter et areal på 235 ha.
Hovedformålet med fredningen i 1927 var at sikre offentlighedens adgang til
1,2
området samt at forhindre yderligere udgravning af mergel og grus .
Den nuværende fredning fra 1979 sikrer, udover offentlighedens adgang, også
områdets videnskabelige, undervisningsmæssige og landskabelige værdier.
Hensigten med fredningen er at sikre området mod ændringer i form af byggeri,
ændret drift, råstofudgravning m.v.
Fredningen forhindrer pløjning, gødskning og kalkning af de arealer, der er registreret som overdrev, og giver myndighederne mulighed for at fjerne selvsåede
vedplanter og etablere græsning med kreaturer.
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Jernhatten indgår som
en del af et større
fredet område.

Området er også udpeget som National Geologisk Interesseområde på grund af
Jernhattens store værdi for undervisning og forskning i landskabets udvikling
1
efter sidste istid .
Størstedelen af området er desuden omfattet af Naturbeskyttelsesloven og ligger samtidig inden for den 300 meter brede strandbeskyttelseslinje.

En del af Jernhatten er
omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3
om beskyttede naturtyper.
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Jernhatten er ikke udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde. Det vil
sige, at lokaliteten ikke er udpeget som EF-habitatområde, EFfuglebeskyttelsesområde eller Ramsarområde.
Naturforhold
Jernhatten er en velafgrænset bakke, hvis sydside er stærkt eroderet af Stenalderhavet. Med en højde på 49 meter over havet udgør den et markant fremspring på kystlinien.

Den sydvendte skrænt
ud mod kysten.
3

Jordbunden består fortrinsvis af morænesand og moræneler . Tidligere er der
sket udgravning af mergel og grus og der er stadig rester af en gammel mergelgrav og en grusgrav. I mergelgraven kan man se et lille profil af mergel- og ler1
aflejringer . Tæt på den gamle grusgrav i det sydøstlige hjørne af skrænten er
et område, der er præget af erosion, og hvor jorden er blottet.
Jernhatten ligger i et område, der er kendetegnet ved en årlig lav nedbørsmængde og mange solskinstimer. Samtidig giver solstrålingen på den sydvendte skrænt grundlag for særlige klimatiske forhold, der kun kendes fra få lokaliteter i Danmark. De specielle klimatiske forhold og variationen af naturtyper bevirker, at stedet er leve- og voksested for en række dyre- og plantearter, som ellers er sjældne i Danmark, og som har deres hovedudbredelsesområde længere mod syd.
Af naturtyper, der forekommer i hhv. plejeområdet og på de nærliggende arealer, kan nævnes strandvolde, strandoverdrev, skrænter, overdrev, løvskov, væld
og fugtig eng. Oven for den sydvendte skrænt er et større areal udlagt til brak.
Dette område indgår ikke i plejeplanen.

Side 6

Side 4

Vegetation
Den vestligste del af Jernhatten består dels af en højstammet bøgeskov mod
nord og Troldeskoven med flere krogede bøgetræer. Sidstnævntes form skyldes, at der er tale om en gammel stævningsskov, hvor træerne med mellemrum
er blevet fældet. Udover bøgetræer findes der også gamle benved, tjørn og
æble i Troldeskoven. Underskoven er dækket af vedbend, bingelurt og blå
anemone. I det nordøstlige hjørne findes Bagskoven, der hovedsageligt består
af gammel hassel, æble, tjørn og seljepil.
Som følge af græsningsophør er den sydvendte skrænt under tilgroning med
forskellige arter af buske og træer. Der er tale om et stort antal arter, blandt
andet bøg, skov- og sødæble, hassel, ene, slåen, almindelig gedeblad, elm,
kvalkved, hyld, vedbend, vrietorn, forskellige arter af rose og tjørn. Bevoksningen er mange steder så tæt, at det er vanskeligt at færdes på stedet. Ind i mellem er der dog stadig lysåbne partier, især på den østlige del af skrænten, hvor
de mere lyskrævende planter stadig trives.
Inden for plejeområdet findes en del meget gamle og unikke bestande af oprin14
deligt hjemmehørende træer og buske . Det drejer sig blandt andet om blød
filtrose, kortstilket filtrose, blågrøn rose, hunderose, hassel, vrietorn, benved,
koral-hvidtjørn, engriflet hvidtjørn, skovæble og almindelig røn. Forskningscenter for Skov og Landskab høster jævnligt frø/frugter fra udvalgte planter på
skråningen som led i at fremtidssikre en genpulje af naturligt forekommende
arter af træer og buske i Danmark.
På den sydvendte skrænt er der fundet mange forskellige lyskrævende urter,
f.eks. knopnellike, kostnellike, tyndakset gøgeurt, merian, liden sneglebælg, gul
evighedsblomst, smalbladet timian, bakkejordbær, voldtimian, stivhåret kalkkar7-13
se, knoldranunkel, hjertegræs, nikkende limurt og kornet stenbræk . Flere af
disse arter er enten forsvundet eller er i fare for at forsvinde på grund af tilgroningen.
På den vestlige del af skrænten findes Troldeskoven og flere gamle, tætte krat,
og der er kun få og små lysåbne partier. Førnen fra skoven og krattene har
medført, at den ellers så næringsfattige skrænt er blevet meget næringsrig.
Denne ændring i indholdet af næringsstoffer - sammenholdt med skygge, forårsaget af buskenes tætte kronelag - gør stedet uegnet som voksested for arter,
der foretrækker lysåbne og næringsfattige levesteder.
Mange af de planter, der er karakteristiske for lokaliteter som Jernhatten, er
meget følsomme over for næringsstoffer. På de lysåbne arealer er det derfor
vigtigt at undgå tilførsel af næringsstoffer. For høj koncentration af næringsstoffer vil fremme hurtigtvoksende arter på bekostning af mere langsomtvoksende
planter. Sammen med græsningsophør er tilførsel af næringsstoffer den største
trussel for overdrevsvegetationen.
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Tv.: Jernhattens sydøstlige hjørne (foto:
Carsten Brandt)
Th.; Bakkenellike
(foto: Carsten Brandt)

Botanisk Institut ved Århus Universitet fremhævede i forbindelse med fredningssagen i 1979, at de botaniske interesser særlig knytter sig til skrænterne
2
langs kysten, overdrevsarealerne og de skovbevoksede arealer i området .
Fauna
Jernhatten er også levested for en lang række dyrearter:
Insekter
De mange forskellige plantearter betyder, at der er foderplanter for mange arter
af sommerfugle og andre insekter.
Af dagsommerfugle kan blandt andet nævnes: almindelig kålsommerfugl, citronsommerfugl, vejrandøje, spættet bredpande, foranderlig blåfugl, tidselsommerfugl, almindelig ildfugl, græsrandøje, kommabredpande og nældens taktvinge. Derudover findes forskellige småsommerfugle, blandt andet fjermøllet Pte15,16,17
. Sommerfuglelarverne er afhængige af specifikke
rophorus baliodactyla
værtsplanter for at kunne overleve. Derfor er det nødvendigt at sikre et rigt
blomsterflor, så flest mulige sommerfuglearter opnår velegnede livsbetingelser.
Det vurderes også, at Jernhatten kan være levested for en række interessante
17
arter af edderkopper .
Fugle
Jernhatten er hjemsted for mange af vore almindelige fuglearter som for eksempel gransanger, gulspurv og bogfinke. Tidligere er der også registreret yng18
lende karmindompap og rødrygget tornskade. Disse arter er i særlig grad afhængige af lysåbne arealer med spredte buske og småkrat.
Krybdyr
20,21
Sort hugorm er registreret på lokaliteter hhv. nord og syd for Jernhatten
. Det
er derfor sandsynligt at den også findes på Jernhatten, selv om der ikke foreligger konkrete oplysninger om fund. Markfirben er kendt fra området.
Pattedyr
Der foreligger ingen registreringer af pattedyr på Jernhatten. Det antages dog,
at der også inden for småpattedyr findes en varierende fauna, idet lokaliteten
opfylder mange arters krav til levesteder.
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Svampe
Forekomsten af svampe på Jernhatten er dårlig undersøgt, og der foreligger
22
kun oplysninger om enkelte fund . Disse fund er interessante fordi, der er tale
om rødlistede arter. Blandt de mest interessante er fundet af Jensens vokshat
23
og børstehåret spejlporesvamp . På landsplan anslås det, at der er mindre end
250 individer af Jensens vokshat, mens der kendes 19 lokaliteter med børste24
håret spejlporesvamp . Jensens vokshat findes på overdrevsarealerne, mens
børstehåret spejlporesvamp findes på gamle, levende løvtræer.
Det forventes, at der kunne findes flere sjældne arter, hvis man lavede en mere
22
tilbundsgående registrering af svampe på Jernhatten .
Rekreative forhold
Der er busforbindelse til Jernhatten, og der er offentlig parkering. Dette medvirker til, at Jernhatten er et yndet udflugtsmål. Årligt besøger hundredevis af
mennesker Jernhatten primært for at gå en tur i området eller for at fiske.
Der er et stisystem på Jernhatten. Stien følger kanten af den sydvendte skrænt,
og går ned på strandvolden i det nordøstlige hjørne. Herfra går stien langs hele
skrænten. Midt for skrænten er der et udsigtspunkt, hvorfra der fører en stejl
trappe ned til stranden.
En del af stien er anlagt og vedligeholdes af myndighederne, mens der andre
steder er tale om en trampesti, der er opstået mere tilfældigt som følge af mange menneskers færden i området.
Fra toppen af skrænten er der udsigt til Hjelm mod syd og Rugård Sønderskov
mod nord. Man kan også se voldene omkring en gammel skanse, som blev
4,28
anlagt syd for Jernhatten i 1810 i forbindelse med Englandskrigen . I klart vejr
kan man se til Samsø, Vejrø og Røsnæs.

Tv.: Trappen, set fra
forstranden.
Th.: Stien, vest for
udsigtspunktet.
.
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Tv.: Offentlig parkeringsplads.
Th.: Lystfisker ved
Jernhatten

Tidligere drift
Jernhattens stejle skrænter har aldrig været opdyrket men kun været benyttet
som græsningsareal. Gamle krat og store bredkronede bøgetræer på den vestlige del af Jernhatten indikerer, at græsningen er ophørt for flere årtier siden.
Den østligste del af skrænten har været græsset af kreaturer indtil 1998. De
sidste år var der kun 5-8 græssende kreaturer, hvilket betød at græsningstrykket ikke var særlig højt. I 2001 og 2-3 år frem blev skrænten græsset med får.
Luftfotos viser, at der allerede i 1954 var en begyndende tilgroning af især den
5
vestlige del af den sydvendte skrænt . Den vestligste del af skrænten har været
friholdt for græsning i en længere årrække af hensyn til publikums adgang til
6
lokaliteten . Ved kun at lade den østlige del græsse kunne publikum benytte
den etablerede sti og trappen uden at skulle gå ind i folden til de græssende
dyr.
De krogede træer i Troldeskoven vidner om, at skoven tidligere har været benyttet som stævningsskov.
4

Udgravningen af grus og mergel stoppede i forbindelse med fredningen i 1927 .
Nuværende drift af området
En oversigt over den nuværende drift fremgår af bilag 2. På nuværende tidspunkt foretages der ingen pleje eller vedligeholdelse af selve skrænten. Stierne
er flere steder vanskeligt farbare på grund af grene fra buske og træer, der
hænger ind over stierne. Buskene og træerne er flere steder så høje, at udsigten fra stierne uden for skovpartierne er ved at forsvinde. Den stejle trappe fra
udsigtspunktet til stranden er i forfald, og flere steder er trinene slidt væk. Trappen blev sidst renoveret i 1999.
Det daværende Århus Amt indgik 1. november 2006 en 5-årig græsningsaftale
med en lokal dyreholder om at lade dele af Jernhatten græsse med kvæg.
Græsningsaftalen giver også en anden dyreholder tilladelse til græsning med
får. En del af Bagskoven indgår i græsningsområdet, mens de øvrige arealer,
som indgår i aftalen, ligger uden for det område, der er omfattet af plejeplanen.
Græsningsaftalen omfatter dele af matriklerne nr. e. 1a, Hyllested Skovgårde,
Hyllested og 1d, Hyllested by, Hyllested, Syddjurs Kommune. Det samlede are-

Side 10

Side 8

al udgør 17,7 ha, hvoraf 8,9 ha er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 som
eng og overdrev. Resten er omfattet af en aftale om 20-årig brak indgået i 1996.

Såfremt plejemyndigheden – nu Syddjurs Kommune - skønner det muligt, kan
hegnslinien fra det øverste af Jernhatten føres ned over skrænten til stranden,
så den nuværende græsning kommer til at omfatte en større del af det område,
som er med i plejeplanen.

Øverst tv.: Græsning
med får på bagsiden af
Jernhatten (foto: Carsten Brandt)
Øverst th.: Hegn gennem Bagskoven.
Nederst: Bagsiden af
Jernhatten. Her ses
brakmarken der pt.
afgræsses af får og
kreaturer.

Fremtidig drift
Oversigt over de fremtidige forhold fremgår af bilag 3. Formålet med plejeplanen er at bevare en mosaik af lysåbne græsningsområder og tilgroede partier
med en stor artsrigdom af dyr og planter. For at tilgodese flest mulige interesser
ønsker Syddjurs Kommune at rydde nogle af krattene og etablere græsning på
store dele af skrænten. Rydningen og den efterfølgende vedligeholdelse vil ske
på en sådan måde, at særlige bevaringsværdige buske, træer og skovpartier
bevares. Udover rydningen vil der ske en restaurering af stisystemet.
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Førstegangspleje
Skov
Bagskoven og Troldeskoven på den nordøstlige del af Jernhatten består overvejende af gamle træer, som ønskes bevaret. Træerne skal have lov til at vokse
uhindret og eventuelle døde træer må blive liggende i skovbunden. Ved at efterlade døde grene og stammer vil man fortsat opretholde en stor artsrigdom af
nedbrydersvampe og insekter. Samtidig vil skoven på længere sigt få præg af
naturskov.
Skrænten
En rydning og efterfølgende pleje af skrænten og arealerne på forstranden er
ressourcekrævende, og det er nødvendigt at prioritere plejeindsatsen.
Trappen fra udsigtspunktet øverst på skrænten til forstranden udgør en naturlig
opdeling af skrænten i en østlig og vestlig del. Plejeindsatsen vil i første omgang blive koncentreret om den østlige del. Det skyldes, at rydningen af den
østlige del af skrænten er lettere, fordi der her er tale om et forholdsvis ungt krat
med mange spredte buske og lysåbne partier. Koncentrationen af ophobede
næringsstoffer i jorden er også lavere på grund af krattets unge alder. Genetablering af lyskrævende og næringsfattige arter vil formodentlig ske hurtigere, set i
forhold til arealerne med gamle, tætte krat længere mod vest.
Den stejle hældning og tilgroningen af skrænten vanskeliggør en rydning af
arealet, da det kun i begrænset omfang er muligt at anvende maskiner til opgaven. På grund af hældningen vil det også være forbundet med for stor risiko at
foretage en manuel rydning af hele området. Derfor vil der i stort omfang indgå
græsning til såvel rydning som efterfølgende vedligeholdelse af arealerne på
skrænten.
Geder, får, kreaturer og heste er de græsningsdyr, man normalt anvender til
26,27
.
naturpleje
En sammenligning af dyrenes græsningsmetoder fremgår af tabel 1. Geder er
de dyr, der er mest effektive til rydning af vedplanter i forbindelse med førstegangsplejen, da de foretrækker at spise træer og buske i stedet for græs og
urter (tabel 1). Udover at gederne er gode til at rydde uønskede træer og buske,
vil de også kunne hindre en etablering af nye vedplanter.
For at beskytte de eksisterende gamle danske træer og buske i området, vil
plejen alligevel som udgangspunkt blive med får som skal forsøge at hindre
uønsket opvækst af buske og træer i forbindelse med førstegangsplejen. Der vil
inden fårene sættes ind på arealet blive foretaget en manuel rydning.

Side 12

Side 10

Geder

GRÆSNINGS-

FORETRUKNE

METODE

FØDEEMNER

RESULTAT

BEMÆRKNINGER

Topgræsser, dvs. at

Træer og buske

Græsningsfølsom-

Geder er følsomme

de helst græsser i

udgør i gennemsnit

me arter reduceres

over for kulde og

skulderhøjde og

60 % af føden.

og der fås en relativ

regn og er derfor

opad. Græsser

artsfattig vegetation

ikke egnede til

sjældent mindre

med overvejende

vintergræsning. Der

end 6-10 cm over

græsser og halv-

er krav om læskur

jordoverfladen.

græsser.

eller lignende.

Afbider gerne kviste

Forholdsvis store

og bark.

hegnsudgifter.
Meget velegnede til
kratrydning.

Får

Kvæg

Selektive i valget af

Foretrækker blade

Der fås en relativ

Får æder blomster-

planter. Kan græs-

og blomsterstande

artsfattig vegetation

ne af de fleste urter

se vegetationen

af urter i stedet for

med flest græsser

og kan derfor

meget tæt.

græs. De æder

og halvgræsser og

hæmme frøsætning

også gerne løv og

færre urter, mosser

og frøspredning.

kviste af mange

og laver. Fårene

træer. Ca. 20 % af

kan reducere op-

fårenes føde består

væksten af træer

af træer og buske.

og buske.

Græsser ikke så

Foretrækker at æde

Græsning med

Uegnede som

tæt og er ikke

græsser og halv-

kvæg resulterer i en

kratryddere. Lille

særlig selektive i

græsser frem for

artsrig vegetation

hegnsudgift. Store

deres valg af urter.

urter. 72 % af føden

med mange græs-

racer er ikke veleg-

består af græs og

ser og halvgræsser.

nede på skrænter.

kun 15 % urter.
Heste

Meget selektive i

Har præference for

Græsning med

På grund af deres

deres fødevalg og

næringsrige skud

heste resulterer i en

færdsel kan hesten

græsser tæt.

og græsser. Græs

vegetationssam-

skabe spirebede for

udgør 69 % af

mensætning med

mange vedplanter i

føden. Vedpanter

mange græsser,

forbindelse med

græsses kun i

halvgræsser, urter,

deres færdsel.

begrænset omfang.

mosser og laver

Hestene græsser

Ind i mellem kan

den omgivende

heste gnave bark

græsvegetation,

og på den måde

men undgår spiren-

aflive større træer

de vedplanter, der
dermed får optimale
spiringsbetingelser.
Generelt er heste
uegnede på arealer, hvor der er
adgang for publikum.

Tabel 1. Forskellige
græsningsdyrs egenskaber i forbindelse
med naturpleje.
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I de første år efter igangsættelse af rydning må der forventes perioder, hvor
skrænterne vil være præget af mange døde træer og buske. Udgåede træer og
buske vil efterhånden blive fældet og fjernet i det omfang, de ikke bliver ædt af
græsningsdyrene. Hvor der sker manuel rydning af levende træer og buske, vil
det fældede materiale så vidt muligt blive fjernet og bortkørt eller eventuelt
brændt af i strandkanten uden for områder dækket af vegetation.
Nogle enkeltstående træer og buske samt småkrat frahegnes, så de ikke bliver
skadet i forbindelse med dyrenes græsning (bilag 3). Det er dels træer og buske, der bruges til indsamling af frø, og dels særligt iøjnefaldende træer og buske, som kan være med til at skabe en mosaik af lysåbne områder og steder,
hvor dyrene kan søge læ i dårligt vejr og skygge på solskinsdage. Kortstilket
filtrose, blågrøn rose, hunderose, blød filtrose, æblerose, koral-hvidtjørn og
almindelig hvidtjørn er blandt de arter, som skal bevares af hensyn til frøindsamlingen.
Stien
Hele stien vil blive gennemgået og istandsat. Grene, der hænger ud over stien,
vil blive beskåret, og samtidig vil buskene ved udsigtspunktet blive fjernet eller
klippet ned, så udsigten bevares både mod nord, øst og syd. En rydning af stierne vil også forebygge yderligere nedslidning af området, fordi det bliver mindre nødvendigt at gå uden om huller mv. på stien. Den del af stien, der går fra
udsigtspunktet til Bagskoven bevares som trampesti i sin nuværende form. Dog
foretages der en klipning af de grene, der hænger ind over stien. Publikum afskæres dog fra at benytte trampestien ned ad skræntens sydvestlige hjørne for
at forhindre erosion og slitage.
Trappen
Trappen fra stranden til udsigtspunktet på toppen er nedslidt og behøver en
gennemgribende restaurering, såfremt man ønsker at beholde den. I forbindelse med en eventuel renovering af trappen skal trinene udskiftes, og der vil
eventuelt blive sat et gelænder op. Alternativt kan man vælge at sløjfe trappen
og i stedet vælge kun at beholde stien på toppen af skrænten fra Troldeskoven
til Bagskoven.
Stenter
For at sikre passage gennem indhegningen via de eksisterende stier og veje og
langs stranden sættes der stenter op. Stenterne kan udformes som skrålåger,
så de kan passeres af klapvogne m.v. Skrålågerne skal være så tunge, at de
kan lukke selv. Ved indgangen til græsningsarealerne opsættes skilte med retningslinjer for at medbringe hunde i området, da løse hunde kan være problematiske i forhold til de græssende dyr. Adgangen af hunde skal begrænses eller
forbydes i indhegningerne.
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Fortsat vedligeholdelse
Efter 2-3 år forventes det, at en stor del af krattet vil være ryddet.
Hensigten er at bruge får og evt. lette kreaturer i forbindelse med den fortsatte
pleje. Får og kreaturer er mere skånsomme over for vedplanter, hvilket gør det
muligt at bevare den ønskede mosaik med spredte træer og buske (tabel 1).
Fordelen ved fårene er også, at der er tale om små dyr, der kan græsse under
de tilbageværende buske og træer, og som stadig er i stand til at hindre en
yderligere tilgroning med vedplanter. Ved valget af græsningsdyr skal man også
undgå aggressive dyr, da publikum vil få adgang til græsningsarealerne.
Da en del af Bagskoven og brakarealet på bagsiden af Jernhatten på nuværende tidspunkt græsses af får og kreaturer, kan man som tidligere nævnt eventuel
foretage pleje af skrænten og forstranden ved at udvide den eksisterende indhegning.
Antallet af dyr afstemmes løbende i forhold til græsningens effekt på vegetationen. Desuden kan man begrænse den fortsatte afgræsning til perioden fra 15.
juli til 1. marts. Formålet er at sikre, at planterne får mulighed for at sætte frø.
Erfaringer viser, at græsningsdyrene kun må have adgang til frodige arealer i
begrænset omfang for at opnå en tilstrækkelig effekt på ny opvækst af buske og
krat. Derfor tilstræbes det, at max. 5-10 % af det samlede græsningsareal ud27
gøres af kulturpræget græsmark .
Der vil løbende være tilsyn med området, og hegnslinjerne kan blive justeret,
hvis det vurderes, at græsningstrykket skal ændres på dele af arealet. Ligeledes kan antallet af dyr reguleres. Det vil også være muligt at supplere græsningen med manuel rydning af uønskede vedplanter.
Der sker løbende vedligeholdelse af stisystemet. Grene og buske vil blive beskåret efter behov, dels for at sikre passage og dels for at bevare udsigten fra
toppen af skrænten.
En tid efter at plejen er iværksat på den østlige del af skrænten, vil plejen af
området udvides til også at omfatte den vestlige del af skrænten. Plejen udføres
på baggrund af erfaringerne fra plejeindsatsen på den østlige del af skrænten.
På den vestlige del af skrænten vil der også ske en frahegning af de ældste krat
samt bestande af blandt andet vrietorn, blød filtrose og æblerose.
Tidsplan:
Det forventes at rydningen og den efterfølgende pleje af Jernhatten går i gang i
starten af oktober 2008.
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Bilag 2:
Oversigt over Jernhatten. Eksisterende forhold.

Eksisterende forhold.
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Bilag 3:
Forslag til pleje

Oversigt over forslag til
pleje. Let genkendelige forekomster af
bevaringsværdige
roser og tjørn er angive med hvide cirkler.
Der findes flere spredte forekomster af
bevaringsværdige
vedplanter på både
den østlige og vestlige
del af den sydvendte
skrænt. Disse bestande lokaliseres mere
præcist ved hegningen
af arealet.
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