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Fællesarealet består af en kystskrænt samt et 
nedenfor liggende strandareal. Kystskrænten 
består af moræneler med pletvise pålejringer 
af flyvesand. Strandarealet består af 
havaflejret stenvolde med pålejringer af 
flyvesand. Strandarealet kan karakteriseres 
som strandmark under kraftig tilgroning, 
hvorved det får karakter af et strandoverdrev 
eller snarere strandkrat.  
 
Vegetationen på skrænten består af selvsåede 
buske og træer af hovedsageligt naturligt 
hjemmehørende arter som; slåen, hvidtjørn, 
hassel, alm. røn, navr, eg, birk, fuglekirsebær, 
spidsløn, hæg, lind og bøg, samt indførte arter 
som ahorn, skovfyr og plantede hvidgran – en 
imponerende artsrigdom som kan 
karakteriseres som naturskov – en bevarings-
værdig naturtype - såfremt den friholdes for 
uønskede arter.  
 
Vegetationen på strandarealet bestående af 
tørketålende planter med blomstring fordelt 
fra tidlig forår til sen efterår. Her findes som 
eksempel: håret høgeurt, hare-kløver, 
fåresvingel, markbynke og vellugtende gulaks. 
På strandvolden nærmest kysten findes, 
Marehalm, hjelme, strandarve, strandfladbælg, 
og andre salttolerante planter. 
 
Området er under hastig tilgroning, dels af 
naturligt forekomne træer og buske som røn, 
navr, fuglekirsebær og slåen samt ikke mindst, 
af den til landet indførte rynket rose. Rynket 
rose breder sig voldsomt langs vore kyster til 
stor skade for hele det øvrige artsrige 
plantesamfund.  Tilsvarende har kystskrænten 
været voldsomt tilgroet af kæmpe bjørneklo, 
som nu er under bekæmpelse. 
 
Tilgroningen af strandarealet er til skade for 
både den landskabelige opfattelse af den flotte 
kystzone, samt er en snigende trussel mod den 
naturlige mangfoldighed af planter og det 
dertil knyttede dyreliv langs kysten. Endvidere 
er tilgroningen en voldsom gene for den 
rekreative anvendelse af strandarealet. 

 
 
 

 
Grundejerforeningens strandareal består af 
den skovbevoksede moræneskrænt, 
strandmarken og den vekslende sten og 
sandstrand  
 

 
Strandmarkene er under kraftig tilgroning 
med især rynket rose. Den fortrænger den 
naturlige plantevækst og forhindre den 
rekreative brug af arealet til solbadning, leg 
og ophold i øvrigt. 
 

 
Kystskrænten rummer en mangfoldighed af 
buske og træer, som med den rette pleje kan 
danne en smuk naturskov. Her slåen og eg. 
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Når først Rynket Rose begynder at brede sig 
med rodudløbere, tager tilgroningen fart og 
bekæmpelsen bliver vanskeliggjort. 
 

 
Det er nødvendigt at fjerne hele rodnettet 
såfremt man ønske at genskabe den 
oprindelige og naturlige flora på stedet. At 
rosen har en vis men begrænset kystsikrende 
effekt bør ikke retfærdiggøre dens 
tilstedeværelse. 
 

 
Total bortgravning af rosenplanten giver 
naturen en ny start. Her udført i en klit ved 
Skærby Strand i Odsherred. 
 
 

 
Strandarealet ved Munkerup er endnu ikke 
helt tilgroet i rynket rose, som det er tilfældet 
andre steder langs Sjællands nordkyst. Netop 
derfor er det yderst vigtigt at begrænse denne 
plante mest muligt, mens det stadig er en 
overkommelig opgave såvel arbejdsmæssigt 
som økonomisk.  
 
Jeg kan derfor varmt anbefale, at man 
indenfor de nærmeste år får gravet de 
rosengrupper op, som er i aktiv spredning med 
deres rodudløbere. Bekæmpelse ved 
opgravning af hele planten tilrådes frem for 
kemisk bekæmpelse eller gentagne slåninger. 
Hvis ikke plantens rodnet fjernes, vil der ikke 
være de rette vækstforhold for den oprindelige 
kystnære vegetation. I stedet vil brændenælde, 
brombær, gråbynke og andre grove vækster 
nyde godt af næringen fra rosernes rodnet i tak 
med det formulder. 
 
Det skal understreges at der til stadighed vil 
være mange hyben at plukke i området, og at 
den naturligt voksende hunderoses hyben er 
mindst ligeså sunde at spise.  
 
Opgaven kan prioriteres i fire faser: 

1. Små nyetablerede planter, som kan 
opgraves med en gravegreb. 

2. Flader på de gamle klitarealer fra 
stenstranden og helt ind til anden 
bevoksning. Bør bortgraves med lille 
maskine med gravegreb uden at sand 
og sten bortføres.  

3. Grupper ved bådelauget selvom disse 
danner en naturlig ramme om 
bådelauget. Også disse opgraves med 
maskine. 

4. Trekanten langs stien til stranden kan 
bevares indtil videre. 

 
Opgravningen med maskine kræver en 
dispensation fra kommunen i henhold til 
strandbeskyttelsesloven. 
 
Opgravningen kan klares på en dag med 
maskine og en eller to ”jordmænd” til 
finpudsning. Rødderne kan læsses i en 
container, såfremt en lastbil kan køre helt 
ned til stranden ellers må de bortkøres på 
trailer eller traktorvogne. 
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Nyetablerede planter bør fjernes ved 
opgravning inden de breder sig med 
rodudløbere. 
 

 
Når roserne er fjernet med maskine er det 
vigtigt at der næste år følges op med en 
håndopgravning af fremspirende planter fra 
knækkede rødder. 
 
 

 
Som en overgang kan denne gruppe rynket 
rose bevares, da den er begrænset af stier. På 
sigt bør den dog også fjernes 
 

 
Marehalm og hjelme er den naturlige 
plantevækst der også har lange stabiliserende 
rødder. 
 

 
Bådelauget er fint afgrænset af bevoksning. 
Her er det vigtigt at bevare de øvrige 
selvsåede planter som navr, fuglekirsebær 
m.m. Det er ikke lovligt at plante indenfor 
strandbeskyttelseszonen, men der vil hurtig 
indfinde sig andre selvsåede planter end 
rynket rose, som man kan lade stå til at 
afgrænse bådepladsen. 
 

 
Der er foretaget en meget uhensigtsmæssig 
behandling af bevoksningen på kystskrænten. 
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Den smukke udsigt forstyrres af de højt 
placerede skilte. Disse kan med fordel 
placeres ved hegnet omkring bænkene og i 
højde hermed. Det store gamle skilt kan evt 
placeres ved skraldestativet eller erstattes af 
en tekst der. 
 
_____________________________________ 
 

 
 
Rynket rose har fået navn efter de rynkede 
blade. Den er smuk, dens frugter sunde men 
ikke sundere end hunderosens hyben om end 
de er noget mindre. Planten har vundet indpas 
i det danske sommerland på grund af dens 
hårdførhed, men bør ikke længere plantes. På 
sigt kan man vente et egentlig forbud mod 
anvendelsen af rynket rose i den danske natur. 

 

 
Her kan udvikles et lille lysåbent 
strandoverdrev med egekrat, der kan slører 
bådene, når roserne fjernes. En selvsået røn 
eller kirsebær kan også skabe baggrund for 
skraldestativet uden at det dermed bliver 
gemt. 
 
_____________________________________ 
 

 
Rynket rosedanner en dyb centralrod, som kan 
blive tykkere end en femkrone. Opgravning af 
roser der bare er over fem år gamle bør 
foretages med en lille gravemaskine. 
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 Kystskræntens tilstand og 
forslag til fremtidig pleje 
 
Den gamle moræneskrænt har aldrig været 
opdyrket og rummer derfor et spændende 
potentiale for en spændende bevoksning af 
naturlige buske og træarter med dertilhørende 
skovbundsflora. Skrænten består hovedsagelig 
af moræneler men er stedvis og især ved foden 
overføget med flyvesand. Det giver vækst-
forhold for flere forskellige plantesamfund. 
Den nederste del af skrænten kan udvikles til 
et såkaldt egekrat med islæt af andre træer og 
buske som skovfyr, birk, alm. røn, navr, hassel 
og hvidtjørne samt urter som Skt. Hans urt, 
liljekonval og bregnen engelsød m.fl. Højere 
oppe på skrænten i morænejorden vil der 
indfinde sig en blandskov af førnævnte arter, 
som dog med tiden vil udkonkurreres af 
skyggetålende arter som fuglekirsebær, 
spidsløn, bøg, lind, hæg, hassel m.fl. 
 
Der kan konstateres et meget uhensigts-
mæssigt indgreb i bevoksningen, som kun har 
haft til formål at skaffe udsigt for en enkelt 
ejer til stor skade for bevoksningen og ikke 
mindst den landskabelige oplevelse af disse 
kystskrænter, som enten henligger åbne med 
græs og blomsterplanter eller er skovklædte 
som her beskrevet. 
 
Det er muligt at lave en hugstpleje og en vis 
beskæring af den førnævnte opvækst således 
at udsigten for de få i første række også kan 
tilgodeses. Hvis dette udføres fagligt korrekt 
vil det kræve langt mindre resurser og 
smukkere resultat end den indsats der har 
fundet sted i den forgangne vinter/forår. 
 
Det efterladte hugstaffald vil vanskeliggøre og 
fordyre en evt. fortsat 
 
For at rette op på det foretagne indgreb er det 
nødvendigt helt at fælde de skamferede træer 
samt fjerne al materialet og begynde forfra 
med den tilbageblevne intakte opvækst samt 
nye fremspirende træer og buske. Ad åre vil 
der så kunne skabes en smuk kystskov på 
skrænten. 
 
 
 

 
 
 
 

 
Det er svært at skrive noget pænt om dette. 
Vandalisme, egoisme og hærværk er vel 
ordene 
 

 
Ved en tidlig udtynding og evt. beskæring vil 
træer som eg og her fuglekirsebær kunne 
holdes som krat uden at de bliver høje. 
 

 
Dette egetræ på skrænten er også et eksempel 
på hvordan et kommende egekrats træer vil se 
ud ved rettidig udtynding. 
 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



Naturligt forekomne træer på 
fællesarealet ved Munkerup 

 
Alm. Røn. Et smukt træ med bær til vinterens 
fugle 

 
Fuglekirsebær til gavn for børn og vilde dyr 
og fugle 

 
Eg kan danne et spændende krat med små 
krogede klatretræer. 

 
Navr har smukt gult efterårsløv og træets 
vækst og blade ligner hvidtjørn. 
 

 
Spidsløn ikke at forveksle med ahorn 
 

 
Ahorn ej ønskelig i en naturskov 
 

 
Hæg også kaldet majtræ. Har velduftende 
hvide blomster og senere sorte bær til fuglene 
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Småbladet lind. Et vigtigt træ for bier. 
 

 
Hassel til gavn for egern, fugle og evt. børn, 
hvis de kommer først. Bladene ligner 
elmetræets, som dog føles ru, når de stryges 
mod kinden.  
 

 
 
Bøg hører til på en dansk kystskrænt. På sigt 
kan den helt dominere, hvis ikke der gribes 
ind. 
 
 
 
 
 
 

 
Skovfyr selvsår sig på den sandede bund og er 
karakteristisk for området. 
 

 
Hvis ikke der foretages en udtynding blandt de 
selvsåede træer, vil de igen gro sammen til et 
tæt mørkt krat, der hverken blomstre eller 
sætter frugt, men blot stræber efter lyset og 
dermed bliver så højt at det tager udsigten fra 
husene på skrænten. 
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