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Introduktion 

Hammershus ligger på en rund-
klippe ca. 70 m over havet, lige ud 
til Østersøen. Hammershus plac-
ering i landskabet har gjort den 
stort set umuligt at indtage med 
datidens våben. Tidspunktet for 
opførelsen af Hammershus er uvis, 
men henføres til midten af 1200 
tallet. Hammershus blev brugt 
som sæde for Ærkebispen af Lund, 
senere af Kongen, til styring og 
administration af Bornholm frem til 
omkring 1740. Derefter forfalder 
borgen og byggematerialerne bru-
ges andre steder på Bornholm og 
Ertholmene. I 1822 fredes borgen 
og restaurering begynder så småt 
omkring 1830, men tager først 
rigtig fat omkring 1880. Borgen har 
løbende været restaureret i nyere 
tid og i perioden 2013 til 2016 ud-
føres et omfattende restaurering-
sarbejde.
 
Hammershus er en unik botanisk 
perle. Igennem tiden er der reg-
istreret lige over 600 forskellige 
plantearter, underarter og vari-
eteter af højere planter. Mere end 
50 af disse planter er indført i mid-
delalderen som nytteplanter, også 
kaldet levende fortidsminder eller 
kulturreliktplanter. Et så højt antal 
af levende fortidsminder findes kun 
få andre steder i Danmark. Også i 
nordisk sammenhæng er Hammer-
shusklippen en af de rigeste kultur-
botaniske lokaliteter. 
Dette gør at Naturstyrelsen på 
Hammershus har et særligt ansvar 
for in situ bevaring levende fortids-
minder.
 
Siden slutningen af 1800 tallet har 
der været et utal af botaniske ek-
skursioner til området. På de meget 
botanisk værdifulde overdrev uden 
for ruinen, kan man opleve sjældne 
arter som Enblomstret Fladbælg 
(Lathyrus sphaericus), Sort Radeløv 
(Asplenium adiantum-nigrum), 
Bakke Potentil (Potentilla sordida), 
Klippe-Røn (Sorbus rupicola) og 
Tramvrid Røn (Sorbus torminalis). 

Hammershus er også meget rig på 
levende fortidsminder, det har man 
vidst siden midten af 1960´erne. 
Det er dog først i 1996, at der i ple-
jeplanen, i nogen grad tages hen-
syn til de levende fortidsminder. 
Af helt særlige levende fortids-
minder, kan nævnes de meget 
sjældne arter, den hvidgule variant 
af Læge-Kulsukker (Symphytum of-
ficinale var. ochroleuca) og Havre-
rod (Tragopogon porrifolius). Andre 
seværdige levende fortidsminder 
på Hammershus er f.eks. Have-
Malurt (Artemisia absinthium), 
Farve Reseda (Reseda luteola), 
Læge-Hjertepand (Leonurus cardi-
aca ssp. cardiaca), Kalmus (Acorus 
calamus) og Bulmeurt (Hyoscya-
mus niger). 

Plejeplanen opbygges, så den 
omhandler plejen af levende for-
tidsminder, plejen af de botaniske 
værdifulde arealer uden for mur-
værket samt et afsnit om publi-
kumsfaciliteter.
Hammershus plejes og vedlige-
holdes med henblik på, at give de 
besøgende en god oplevelse, hvor 
så mange aspekter som muligt af 
borgens historie formidles. Målet 
med plejeplanen er, at fokus bliver 
sat på de levende fortidsminder 
inden for murværket, og de meget 
værdifulde lysåbnearealer uden 
for murværket. I planen afvejes 
hensyn til landskab, borgruinen og 
biodiversiteten.
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Plejeplansområdet 

Hammershus er statsejet op beliggende på matrikel 1a, Slotslyn-
gen, Allinge-Sandvig Jorde.

Fredninger og beskyttelser af fortidsminderne 

Hammershus er fredet: Fredningens formål er æstetisk og  
rekreativ. Beskyttelsen er primært reguleret af museumsloven:

http://blst.planvis.dk/download.php?kunde_
id=39472000&filename=/00000.07.pdf

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=162504#Bil1 
 
Ifølge naturbeskyttelseslovens § 18 har fortidsminder, der er 
beskyttet af bestemmelserne i museumsloven, en beskyttelses-
linje på 100 m. Der må, inden for beskyttelseslinjen, ikke foretages 
ændringer i tilstanden af arealet. Ønskes der foretaget ændringer 
kræves der en dispensation fra beskyttelseslinjen hos kommunen.  
 
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=155609
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Beskrivelse af området 

Hammershus ligger på en rund-
klippe ca. 70 m over havet, lige 
ud til Østersøen. Mod syd ligger 
Mølledalen og mod nord Pad-
desænke, der sammen med 
Østersøen mod vest udgør af-
grænsninger med høje stejle klip-
peskrænter. Kun mod øst er ter-
rænet mere jævnt og danner en 
landpassage til Hammershusklip-
pen. 
Hammershus er det mest besøgte 
sted på Bornholm. Det anslås at 
området hvert år besøges af op i 
mod 500.000 gæster både lokale 
og turister. De besøgende kommer 
især i sommerhalvåret. 
Der er gode adgangsforhold til 
Hammershus, dog er selve borgter-
rænet og omkringliggende naturar-
ealer meget ujævnt og ikke egnet 
for gangbesværede. Der er stier 
rundt i området som vedligeholdes 
ved slåning. Der er informatios- 
tavler og affaldsspande i området. 
Området ligger midt i et stort 
sammenhængende natur- og kul-
turlandskab med Slotslyngen mod 
syd, Hammerknuden mod nord og 
hellesristningsfelter mod øst. Om-
rådet rummer store naturværdier, 
og er udpeget til NATURA2000. 

Plejen af Hammershusklippen 

Plejen af Hammershusklippen deles 
op i fire kategorier. 

Levende fortidsminder; 
Målet med vegetationsplejen på 
selve ruinområdet er, at skabe en 
balance mellem at pleje og formi-
dle bygningsværk og de levende 
fortidsminder. 
Generelt er plejen af borgområdet 
mere bygget om omkring nogle 
retningslinjer, end om at enkelte 
delområder skal holdes på en 
bestemt måde. 

Arealer med høj biodiversitet; 
Målet med vegetationsplejen på 
naturarealerne er, at holde områ-
det som et lysåbent klippeoverdrev 
med spredt krat og buskvegeta-
tion.
Dette er også et af formålene med 
fredningen. Samtidig giver det et 
godt indtryk af hvordan klippen har 
set ud i tiden, hvor Hammershus 
var i funktion. 

Publikumsarealer; 
Målet med vegetationsplejen ift. 
publikum er, at skabe nogle lede-
linjer i terrænet der fører publikum 
rundt på borgen samt nogle store 
åbne slåede flader med lavt vok-
sende og slidstærk vegetation, så 
slid og nedbrydning af græsmåtte 
forebygges eller minimeres. Heru-
dover er målet at området er ind-
bydende at opholde sig i.

Retningslinjer; 
Ligeværdigt og gensidig respekt for 
alle aspekter af ruinen. 
Plejen er dynamisk, da forskellige 
planter, ad åre spreder sig rundt på 
arealet bortset fra nogle få planter, 
der er mere stedfaste pga. vegeta-
tiv formering. 
Der skal være balance mellem 
bræmmer og murværk, så både 
planter og murværk formidles. 
Bræmmerne er de vigtigste levest-
eder for levende fortidsminder. Det 
skyldes, at langt de fleste af de ind-
førte planter oprindeligt stammer 
fra sydligere himmelstrøg. Derfor 
trives de bedst i det lunere mik-
roklima op ad murværket. Derfor 
findes de især op ad murværkets 
Syd, Sydøst og Sydvest vendte 
murflader. 
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at, rundfinnet radeløv (Asplenium 
trichomanes ssp. trichomanes) 
findes i murværket på Lilleborg i Al-
mindingen. Den er ligeledes fredet 
og gullistet. Da begge planter er 
fredede må de ikke på nogen måde 
beskadiges eller levestederne 
ødelægges.

https://www.retsinfor-
mation.dk/forms/R0710.
aspx?id=155609#Kap5

Hvis der er sjældne, eller på anden 
måde truede planter i murvær-
ket, bør man vurdere, om der kan 
restaureres uden om eller tages 
særlige hensyn under restaurerin-
gen. 

Generelt: 
Langs fæstningsmuren afgraves 
løbende ophobet jord til vandret 
niveau, for at opretholde formidlin-
gen af borganlægget, her tænkes 
specielt på adgangsveje. Afgravet 
jord anvendes andre steder på 
borgen som opfyld eller lignende.. 
Ved almindelig arealpleje af terræ-
net, kan der på ydersiden af byg-
ninger og langs fæstningsmure, 
m.m. efterlades en uslået bræm-
me på ca. 0,3 - 0,5 meter. 

Ifm. jordafgravning ved restaure-
ring, arkæologiske udgravninger 
eller afgravning af jord langs med 
murværk skal Naturstyrelsen, som 
arealforvalter, være opmærksom 
på en evt. fremspiring af levende 
fortidsminder. Hvis jorden skal 
tilbage, kan jorden med fordel 
placeres på plader. Herved lettes 
arbejdet med, at få jorden tilbage, 
samt den almindelige arealpleje. 
             
Alle bræmmer, slås en gang om 
året. Dette gøres for at forhindre 
vedvækster i at etablere sig ved 
murværket. Slåtidspunktet er efter 
frømodning - det vil oftest være 
i slutningen af september. Der 
kan også slås omkring Sct. Hans, 
da anbefales det at, det afslåede 

Pleje af levende fortidsminder 
 
Indvendig i bygninger:  
I princippet slås bevoksningen, så 
man kan fornemme, at man kom-
mer ind i en bygning. Ved murflad-
en der vender mod syd efterlades 
en uslået bræmme på ca. 50cm. 
Udvendig ved bygninger kan der 
efterlades en uslået bræmme på 
30-50cm, hvis det ikke slører mur-
værket. 

Lave mure:  
Ved lave mure, markante indgang-
spartier m.m. slås vegetationen 
løbende i sæsonen for ikke at 
sløre ruinens fremtoning. Hvert 
år foretages en registrering af de 
levende fortidsminder, for at se om 
der er særligt bevaringsværdige 
levende fortidsminder eller vilde 
planter, der bør tages særligt hen-
syn til. 

Trævækst og urter på murværk: 
Under restaurering af murværk 
skal al trævækst fjernes. Der kan 
dog være urteagtige planter på 
murværket, der bør tages hensyn 
til, og det er hensigtsmæssigt at 
foretage en floraregistrering før 
restaureringsarbejdet påbegyndes. 
Når det gælder urter, kan man 
overveje, om urterne overhovedet 
gør skade på murværket. Urte- og 
græsrødder ligger ofte oven på 
murkronen, hvor støv og blade 
samt det øverste lag af puds er 
formuldet. 
Murkronen kan være et godt vok-
sested for mange arter. Der er var-
mt, tørt og kalkrigt. Hvis urtedæk-
ket er kraftigt, forhindrer det til 
dels vand i at trænge ind i murvær-
ket. Det kan derfor være en stabi-
liserende faktor, indtil murværket 
skal restaureres. Kraftige urter og 
trævækst bør dog fjernes løbende, 
da de kraftige rødder ødelægger 
murværket. 

I murværket på Hammershus 
findes den fredede og rødlistede 
bregne sort radeløv (Asplenium 
adiantum-nigrum) Det er det en-
este sted i Norden, hvor den vokser 
på murværk. Det skal bemærkes 



Bulmeurt fyldt med 
modne frø.

Tørrede blomsterstande af 
Hjertespand, som har fået 
lov til at kaste sine frø
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materiale efterlades i ca. 14 dage, 
så frøene spredes på stedet, hvor-
efter det rives sammen og fjernes. 
Hvis der slås ved Sct. Hans skal 
de sjældne levende fortidsminder 
efterlades! Det er Bulmeurt, Alm. 
Hjertespand, Læge-Kulsukker, Hav-
rerod, Have-Malurt og River. Ved 
de sjældne levende fortidsminder 
som Bulmeurt, Lægekulsukker og 
Alm. Hjertespand bør den visne 
blomsterstand efterlades til efter 
frøkast. Andre blomsterstande fra 
f.eks. Kongelys og Burre-arterne 
kan af dekorative årsager efterla-
des.

Trekantklingen på kratrydderen 
anbefales som det dominerende 
redskab. 
Det anbefales kun at bruge snøre-
hovedet helt opad murværket. 
Trekantklingen skærer vegeta-
tionen over, hvilket giver mulighed 
for fortsat saftspænding til frø-
modningen. Snørehovedet knuser 
vegetationen og giver derfor ingen 
mulighed for saftspænding til frø-
modningen.

Bilagskort
Til plejeplanen hører et generelt 
bilagskort med forskellige para-
metre indtegnet f.eks. værdifulde 
levesteder for levende fortidsmind-
er, værdifulde levesteder for vilde-
planter. Der vil hvert år blive udar-
bejdet et tillægskort, der angiver 
særlige hensyn netop det år.



Får bruges i stor 
udstrækning til 
at holde vegeta-
tionen nede
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Den fremtidige afgræsning af 
arealerne bliver tilsvarende den 
tidligere. Dog med en sam-græsn-
ing med får og køer, da det giver 
en mere varieret græsning. Der 
bliver tilstræbt en efterårs/vinter 
afgræsning eller tidlig forårsaf-
græsning. Dette gøres for, at und-
gå græsning i perioder med mange 
besøgende i området. Erfaringen er 
dog, at afgræsning med får gener-
elt ikke giver nogle problematikker 
mellem dyr og publikum. Hvorimod 
køer ofte gør publikum utrygge, 
hvilket også er med til at rykke 
græsningstidspunktet, til en peri-
ode med mindre publikumstryk. 

Hegnet i Slotslyngen udvides op 
mod Hammershus, så dyrene kan 
drives herfra til Hammershus. 

Den optimale afgræsning af 
området vil være; en kontinu-
erlig afgræsning med kør som 
den primære græsser, og får 
som den supplerende græsser. 
Dyremængden vil være ca. 15 kør 
og ca. 100 får på årsbasis, hvor 
græsningstrykket løbende skal 
vurderes. 

Opfølgning på rydningerne der er 
foretaget i 2013 og 2014 
I 2013 og 2014 er der foretaget 
omfattende rydninger, på den 
stejle sydskråning og på voldan-
læggene på vestskråningen. Om-
rådet vil på sigt springe i krat igen, 
da det forventede græsningstryk 
ikke vil være tilstrækkeligt til at 
holde krattet tilbage. Derfor anbe-
fales det, at der sker en årlig opføl-
gning på de udførte plejetiltag. Det 
forslås at bruge 37 timer pr. år. En 
mand i en uge med kratrydder og 
motorsav vurderes at kunne holde 
arealet åbent.

Pleje af arealer med høj  
biodiversitet 

De lysåbne arealer uden for mur-
værket, er meget værdifulde 
levesteder for dyr og planter. Ar-
ealerne har været afgræsset siden 
borgen blev anlagt i 1200 årene. 
Der har været meget jordarbejde 
bla. ifm. anlægning af forsvarsvol-
de og murværk. Derimod har der 
aldrig været tilført kunstgødning el-
ler brugt sprøjtemidler. Benyttelsen 
af arealerne til afgræsning samt 
affald fra borgens tid, bla. rester fra 
møddingen og murværks rester har 
gjort, at jorden generelt er kalkrig 
muldjord. Derudover er der nogle 
steder varmt og tørt, andre steder 
mørkt og fugtigt. Alle disse kombi-
nationer giver en meget stor biodi-
versitet, som dels kan måles i det 
høje antal planter, men også i det 
liv der følger med af lav, svampe, 
insekter og fugle.
 
Der er et godt stiforløb på ar-
ealerne. Stierne plejes og vedlige-
holdes så besøgende nemt kan 
færdes. 

Græsning: 
Den nuværende fåreafgræsning 
styres som ”nålestiks operationer” 
med mange dyr i kort tid - ca. 
200 moderdyr ad gangen. Græs-
ningstrykket vurderes løbende, 
for at det ikke skal blive for højt, 
men heller ikke for lavt. Derudo-
ver er der taget hensyn til, at der 
i højsæsonen ikke ligger fårelort i 
store mængder på stier og trapper, 
hvor publikum færdes. Det bety-
der at dyrene først er kommet på 
i oktobermåned og udfører vinter 
afgræsning.
 



Den centrale del 
af Hammershus. 
Her skal både 
tages hensyn til 
publikum,  
ruinen og  
vegetationen.

Svalerod i 
blomst
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Pleje af publikumsarealer 

Vegetationsplejen skal generelt 
tydeliggøre og understrege ruinens 
fremtoning i landskabet og under-
støtte ruinens samlede historie og 
formidling. Herudover plejes der 
således at de besøgende ledes til 
udsigtspunkter, skilte, forbi af-
faldsstiver eller holdes væk fra 
skrøbeligt murværk. Enkelt stående 
træer og buske med landskabe-
lig- eller naturhistorisk værdi eft-
erlades på ruinområdet. Det skal 
bemærkes, at rødder fra træer og 
større buske kan ødelægge evt. 
skjulte fortidsminder. 

Uslåede bræmmer holder de besø-
gende på afstand af skrøbeligt 
murværk og leder dem i bestemte 
retninger bla. forbi affaldsstativer 
og til trapper, udsigter m.m. 

Der kan være en konflikt mellem 
publikum, affald og uslåede bræm-
mer. Men erfaringer fra 1996-2014 
viser, at hvis affaldet er samlet ind 
om morgenen før publikum kom-
mer henkastes et minimum af aff-
fald i bræmmerne. Hvis de uslåede 
bræmmer leder publikum forbi af-
faldsstativer, er publikum generelt 
gode til at benytte dem. 

Tilsyn med og vedligeholdelse af 
publikumsfaciliteter: 
Publikumsfaciliteter på selve ru-
inområdet er holdt på et absolut 
minimum for ikke at tage fokus fra 
ruinen. Der er informationstavler, 
affaldsstativer, trapper og enkelte 
bord-bænkesæt.
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Opgave Frekvens Tidspunkt Kommentar
Tilsyn og 
vedligehold 
af trappe ved 
Rævetårnet

1 gang årligt Sent forår Vedligehold og 
reperation efter 
behov

Tilsyn og 
vedligehold af 
trappe på vold 
ved Svenskehul-
let

1 gang årligt Sent forår Trappetrin ud-
skiftes hvis  
nødvendigt

Tilsyn og 
vedligehold af 
trappe ved Hun-
detårnet

1 gang årligt Sent forår Vedligehold og 
reperation efter 
behov

Tilsyn og 
vedligehold 
af trappe ved 
Blommetårnet

1 gang årligt Sent forår Vedligehold og 
reperation efter 
behov

Tilsyn og 
vedligehold af 
gelænder ved 
Katten

1 gang årligt Sent forår Vedligehold og 
reperation efter 
behov

Tilsyn og 
vedligehold af 
“klatring for-
budt-skilte” og 
informationstav-
ler

1 gang årligt Sent forår Standere males, 
tekstfladen  
udskiftes hvis  
nødvendigt

Daglig indsam-
ling af affald på 
arealerne

3-5 gange ugen-
tligt

I sæsonen
1 april - 31 ok-
tober

Ca. 1 time pr. 
dag

Tømning af af-
faldsstativer

3 gange ugen-
tligt

1 gang om  
måneden

I sæsonen
1 april - 31 ok-
tober

Udenfor sæ-
sonen

Vedligehold og 
reperation efter 
behov

Tilsyn og 
vedligeholdelse 
af borde-bænk-
esæt

1 gang årligt Sent forår Vedligehold og 
reperation efter 
behov

Skematisk oversigt over tilsyn og vedligeholdelse af publikumsfaciliteter



Læge-Jordrøg
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Bilag 1: Plejespecifikation for de enkelte områder på ruinen

Område I
Primært inden for fæstningsmurene, samt arealer grænsende op til veje 
og stier på nordre forborg, samt langs vejen til slotsgården

Generelt:
Ved almindelig arealpleje af terrænet, skal forstås, at græsset holdes tæt 
ved hyppig græsslåning på publikumsarealer, dog ikke mindre end 5-6 
gange årligt.

Ved selektiv slåning skal forstås at der slås udenom levende fortidsmind-
er eller andre bevaringsværdige planter jf. bilagskort der tegnes hvert år.

At arealerne fremstår plejede, har en gunstig virkning på de besøgenes 
egen omsorg for renholdelsen af ruinen. Der henkastes langs mindre af-
fald på plejede og renholdte arealer. I besøgssæsonen samles affald på 
de abne arealer 3-5 gange ugentligt, hvilket synes at være tilstrkkeligt.

Indvendig i bygninger, slås al bevoksning på gang og opholdsarealer. 
Der efterlades uslåede bræmmer op ad murværket jf. bilagskort 3. Dette 
håndhæves overalt indvendig i bygninger inden for fæstningsmuren.

Udvendig ved bygninger kan der efterlades en uslået bræmme på 30-50 
cm, hvis dette ikke slører murværket.

Langs fæstningsmuren afgraves løbende ophobet jord til vandret niveau, 
for at opretholde formidlingen af borganlægget, her tænkes specielt på 
adgangsveje, hvor der er særlig meget erosion pga. færdsel. Afgravet 
jord anvendes andet steds på borgen som opfyld eller lignende. 
Al Vedbend og anden vedvækst voksende på murene, skal løbende 
fjernes.

Nordre fæstningsmur fra Hundetårn forbi Svenskehullet til Nordre Rund-
del:
Langs med murens sydside, hvor murværket er skrøbeligt, efterlades en 
uslået bræmme på op til 2 meter langs med muren, hvilket bevirker at 
publikum undgår at bevæge sig langs med muren.

Vandkunsten ved Hundetårnet:
Skråningerne ned til søen holdes delvist åbne, af hensyn til det landska-
belige udtryk og solbeskinning af vandfladen. Her skal der udvises sær-
ligt hensyn til Læge-Kulsukker. Ramsløg ved Vicekommandantbolig slås 
første gang i april inden blomstring. De slås dog kun i kanten af udbre-
delsen, for at undgå yderligere spredning.



Blomsterflor foran “Katten”



Enblomstret 
fladbælg, en 
sjælden art, der 
har haft stor 
gavn af  
landskabsplejen.
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Klippeområde nord for Mantelgården:
Dette område indeholder en meget varieret blomstereng, hvorfor der 
slås mere nænsomt, første gang i juli og derefter i september.

Område mellem Mantelgården og Søndre Fæstningsmur:
Ved slåning efterlades en uslået bræmme midt mellem fæstningsmuren 
og Manteltårnet samt udenfor Mantelgården omkring klipperne. Disse 
områder slås i september.

Den Gamle Smørkælder:
Her slås i maj første gang og den afslåede vegetation fjernes, således 
at der på sigt sker en reduktion af næringsstoffer og dermed af 
Brændenældernes omfang.

Nordre Forborg:
Omkring klipperne og langs muren mellem voldene ved hovedindgangen 
og Svenskehullet slås første gang efter afblomstring omkring juli måned, 
af hensyn til den meget varierede flora. Voldene ved Slotsporten slås se-
lektivt omkring Juli måned. I øvrigt slås hele voldanlægget i september. 
Voldene ved Svenskehullet holdes med almindelig pleje på indersiden 
og ved trappen. På vestsiden slås ikke, kun vedvækst holdes nede. Ved 
Svenskehullets åbning mod øst, skal der vises særligt hensyn til Alm. 
Hjertespand, som ikke skal slås.

Område II
Østre Forborg mellem Bro og Magasinbygning:
Det lave område omkring Tinghuset slås selektivt, første gang i april, 
således at Tinghuset fremstår tydeligt. Om muligt fjernes den afslåede 
vegetation.
Stien fra Broen til Blommetårnet holdes med almindelig pleje. Her skal 
der dog tages hensyn til Enblomstret Fladbælg som ikke skal slås, jf. ko-
rtbilag 4.

Mellem Tinghuset og den lave ringmur mod NØ. plejes bevoksningen 
med almindelig pleje, dog selektivt da der ofte her er dukket interes-
sante planter frem. Disse vil, hvis dette er tilfældet blive noteret på et 
ekstra kortbilag.  
Det store åbne areal mellem Blommetårnet, Magasinbygningen og Tin-
ghuset drives med tilnærmet høslet. Området er naturligt opdelt i tre 
niveauer, hvert niveau slås med et treårigt interval. Det afslåede mate-
riale fjernes helt, hvis det er muligt. Hvis ikke samles det på tre til fire 
bunker - de samme steder hver gang.

Område III
Arealer langs fæstningsmurens ydersider.

OmrådeIV
Omkring trapper og stier på de ydre områder

Område V
Mølledalen og Vestskråningen 

Område VI
De ydre forsvarsværker i Paddesænken

OmrådeVII
Den meget stejle del af borgbankens NV-side.
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Disse områder indgår i en stor græsningsfold. Området afgræsses af får 
og køer. I det omfang dyrene ikke kan holde opvækst af vedplanter nede, 
skal området eftergås manuelt med motorsav og kratrydder.

Arealet langs med fæstningsmurens ydersider friholdes for vedvækst i 
en 5 meter bred bræmme.

Stier slås to til tre gange årligt. Første gang i april. Samtidig renholdes 
trapper for bevoksning.

Da området indgår som, såvel natur- som kulturformidlingsområde, skal 
det fremstå som et åbent område med få enkeltstående træer og buske. 
Her skal landskabelige og sjældne arter som f.eks Vrietorn, Tarmvridrøn 
og Bærmispel efterlades.

Vejledende tidsplan for ovenstående aktiviteter

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Almindelig pleje x x x x x x

Selektiv pleje x x x x x x

Afrensning af  
murværk x x x x x x x x x x x x

Afgravning langs  
murværk x x x x x

Udbedring af  
publikumsfaciliteter x x x x

Afgræsning x x x x x x x

Tilsyn med planter x x x x x x x x x x x x

Slåning af bræmmer x x

Høslet x x





Bilag 2:
Kort med delom-
råder

Bilag 3: 
Kort med bræm-
mer for levende 
fortidsminder, 
vilde planter og 
rødlistede arter

Bilag 4: 
Kort med ind-
tegnede levest-
eder for levende 
fortidsminder, 
vilde planter og 
rødlistede arter
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Bilag 5:
Områder med 
høj biodiversitet

Bilag 6: 
Kort med sted-
navne
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Plejeplanen er udformet i forbindelse med projektet 
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