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Notat til Skov- og Naturstyrelsen, Hovedstaden
Dyrehaven 6, 230 Klampenborg

Vedr. botaniske registreringer af feltiaget på Veswolden, juli 2009.

Hermed følger afrapportering fra den botaniske Inventering I sommeren 2009. Idet
følgende og i vedhæftet artsoversigt er alle forsvarsbygværker omtalt som ‘bastlo
ner’/’bygnlngsværker’.

0 Metode
Hele strækningen fra Utterslev Mose til Strandvangen i Avedøre er gennemgået,
Strækningen blev delt op i 13 delstrækninger — hovedsagelig afgrænset afveje og
Jernbane. På østsiden af kanalen er der for hver delstrækning lavet artslister for
henholdsvis lysåbne områder, skovområder og for kanal. Desuden er der lavet flo
ralister for specielle områder som f.eks. Avedøre sletten og flyvepladsen og andre
sletter på øst- og vestsiden. Ved udarbejdelse al’ floralister er de enkelte arters
mængde vurderet på en tretrinsskala og det er noteret, om de er dominerende.

Tretrinsskalaen er som følger:
1:Få individer/flere Individer men forekomst få steder.
2: Udbredt forekommende, flere Individer, flere steder (evt, dominerende).
3: AlmindelIg, forekommer mange steder (evt, dominerende).

Efter at alle områder er analyseret på østsiden, blev vestsidens skov gennemgået
per cykel for at vurdere, om der forekom arter I skov her, som Ikke var blevet ob
serveret på østslden. Sletteområder på østsiden er gennemgået separat.

I alt er der gennemgået godt 50 delområder på de 13 delstræknlnger. Data er ind
tastet i vedlagte excell fil sammen med beskrivelse al’ områderne med kort forslag
ti! konkret plejelndgreb. Plejeforslag fokuserer på at bevare arealerne som lysåbne
områder eller som skov med mindre underskov til fremme al’ bundfioraen og den
rekreative oplevelse af kulturspor.

De særligt opmærksomhedskrævende arter (tabel side 103 i plejeplan) blev på en
efterfølgende tur gennem hele området eftersøgt specielt ud fra oplysninger om tid
ligere fundsteder I Elsted Jensens kartotek. Det lykkedes Ikke at finde de arter, der
ikke allerede var blevet registreret under den generelle gennemgang.

Generelt om plejen
Langs Hovedstlen,
Her er meget dominans al’ den Invasive art, sildig gyldenris, stor nælde og burre
snerre og andre højtvoksende arter. Floraen er meget trist at se på og områderne
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Vestvolden er egnet for overdrevsflora, men det kræver en aktiv proces med diffe
rentieret og justerbar pleje.

Forslag. Fåregræsning betyder, at der skal følges op med slåning af de vra9ede ar
ter og fældning af døende underskov. Det er ikke en løsning at sætte får pä hele
området — hele tiden. Så vil mange afVestvoldens arter forsvinde, og området vil
blive biologisk kedeligt Måske kan man med en hyrde forsøge perlodevis at af
græsse mindre områder med bygningsværker, som opfølgning på anden pleje (ryd
ning og slåning). En anden mulighed er hegning af områder med bygnlngsværker
og kortvarig fåregræsning, som opfølgning på rydning og slåning, dvs, flytning af
får fra bastlon til bastion. Tidspunkterne for afyræsning kan tilpasses den enkelte
lokalitet. Måske skulle der eksperimenteres med tidspunkter, varighed og fåreracer.
Plæner.
Plænerne, hvor de forekommer, slås 22 gange om året (oplyst fra en af medarbej
derne fra Københavns Kommune). Flere steder er der alm. brunelle og dunet vej-
bred i plænerne, de når knap at blomstre, inden de slås.

(3
Forslag. At plænegræsset langs stierne omskabes til områder, der får lov at blom
stre lidt mere og egentlig plænegræs fylder mindre, f.ek5. som stier. Slåningen kan
måske udformes, så det slåede areal er størst ved første årlige slånlng og derefter
mindskes for til sidst kun at fylde stien. Herved vil en bedre blomsterflor kunne op
leves langs stlerne.

Skov.
Vestvolden rummer kun få skovarter, hvorfor der mange steder er bar bund, eller
den er bevokset med feber nellikerad og skvalderkål samt vedplanter, som kun op
når ringe højdrevækst per år, f.eks. ahorn. Nogle steder er der god udvikling i
skovbunden med lund rapgræs, skovstar og mangeløv. Enkelte steder er der bøg.
Skovindtrykket synes bedst på vestsiden og her især i den sydligste halvdel, dvs.
syd for Slotsherrensvej. Her er der mest bunddække med vegetation, som Ikke In
dikerer højt næringsniveau. Her er også smålysninger med lav urte-vegetation. Mod
nord er vestsiden omdannet til plæner (hyppigt slåede områder),

Der er åbenbart meget forskel på næringsnlveauet afjorden. Lysningen har det
bedst, hvor der er næringsfattlgt. Lysningen på de næringsrige strækninger udvik
ler let stor nælde og skvalderkål. Skovene har mange steder meget og tæt under-
skov af skovelm, ahorn, hvidtjørn, ask og liguster. Forekomst af arter som skovhul
læbe, ægbladet fllglæbe og morkel forudsætter lysåben skov med skovkllma og
skovbundsflora, men uden konkurrerende nærlngsbegunstlgede plantearter.

Hvor der er fældet helt eller delvist og etableret fåregræsnlng i skovområder, er der
stort set kun stor nælde og invasiv gyldenris tilbage. Disse arter er et problem, da
den hårde græsning, som skal til ror at fårene nedgnaver vedplanter, betyder at in
gen andre arter overlever/etablerer sig.

Forslag. Hvor der ønskes græsning, skal der mekanisk hjælp og foidskifte til for at
få udviklet en god bundfiora. Hvor der ønskes skov er det generelt en god ide at
tynde lidt ud I underskoven og at sikre en bestand af skovtræer til højskov. Dette
skal gøres nænsomt og gradvist for ikke at få en uhensigtsmæssig bundvegetation.
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Tabel 1. De særligt opmærksomhedskzævendc aner fra tabel side 103 iplejepianen samt genfund ved Inventerin
gen I 2009.

Tabel 2, Særligt opmærksomhedskrævende aner, gamle tundsteder og disse fundsteden indplacering I delsftæk
ninger i 2009’undenogelsen og genfundne arter. Arter, der ikke er genfundet, er vurderet mht, mulighed for fore
komst.

Oprindelse Fundsted Reference Vpmærksamheds- Antal delområder
krævende art med arten I 2009

0k - A NU. Alant, pile 3
S - ii FD. NU. Anim, dansk Inge- 5

lær
V SDEG FX. NU. HP. BnJdeiys 0
5s 4?CDHUK NU. HP. E. Riglæbe, ægbiadet 3
A E. Hejre, rug 0
5 451 NU. HP. Hullæbe, skov 3
A 4 HP. Høgeurt, eng 2
0m 4 HP. Katost, rosen 0
A 13 FD. klokke, rapunsel 0
0K 13 FD. Klokke, smalbladet 0
Orn 5 HP. Umurt, nikkende 0
0, Ok - Ii NU. Mjodurt, knoldet 0
RE 5 HP. Rapgræs, stortop- 0

pet
0, Om’ - AL NU. Skablose, due 0
V 4 HP, Takkeklap 0

Eisted Omra- Strækning Genfundneafler Arter, som Ikke er Vurdering al Ikke gen
3ensen de genlundet fundne arter

2009
1 i og 2 Utterslev- Rapuns& klokke, Begge arter kan endnu fare-

Frederikssundsvej Smalbladet klokke komme der.
En forbedret pleje for lysåben
natur vil hjælpe.

2 3, 4 og Frederikssundsvej Rapunsel klokke1 ditto
5 — Slotsherrenwej Smalbiadet klokke

3 6 Siotsherrensvej — Rapunsel klokke1 ditto
Jylllngevej Smalbiadet klokke

4 7 og 8 Jylllngevej — RosS Eng hgeurt, Rosen katost, Fik kan endnu forekommer
klidevej Ægbiadet fliglæ- Takkeklap der.

be,5kov hullæbe TldIiger fund at lE kan have
været sporadisk Forekomst.

5 g Roskildevej — Skov hullæbe Brudelys, Voksestedet ser velegnet ud
Park AHé Nikkende Ilmuft, til brudelys.

Stortoppet rapgræs NI. og SR kan endnu Fore
komme der.
En forbedret pleje for lysåben
natur vfl hjæpe.

i ha, Motorvejen — Ægbiadet fliglæbe PA tidspunktet for iegistrerin
11 og Jernbanen ved træbroen gerne i 2009 var fliglæbe I le-
12 re steder visnet helt eller del

vist ned. Derfor kan det Ikke
udehkkes, at aften stadig
forekommer på dette sted.

8 13 Jembanen — Rughejre Det tidligere fund kan være
Avedore sporadisk forekomst.

. -
- Pile alant, Knoldet mjodurt, Disse kan forekomme samme

Dansk lngetær Due skabiose steder som nIkkeide Ltmurt.
Spc. Er ysåbent areal p ba
stionen i amr. 9 med vild har
sandsynlig. En forbedret pleje
ror iys3ben natur vii hjælpe.
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fald bør de områder, hvor disse arter forekommer Ikke inddrages i afgræsningen,
men sikres som skov, jf. aftsilsten.

Nye arter
Der er I forbindelse med Inventeringen fundet arter, som ikke var med på listen.
Nævnes kan alm, berberis, dueuft arter, kær galtetand, haveaft af gedeblad sp.
henrli, hasseluft, alm. hjeftekarse, huisvøb, grøn høgeskæg, toårig høgeskæg, op
ret hønsetarm, kattehale, alm. katost, bredbiadet klokke, hare kløver, hvid kløver,
riltbladet kongelys, alm. kongepen, kristtjørn, kærmesbær, hvid okseøje (måske
noteret tidligere som margerit), pilearter, ramsløg, stivhåret ranunkel, fjeldrlbs,
ribs, knæbøjet rævehale, seglbladt, nælde silke, dusk syre, kær snerre, kæmpe
star**, toradet star, bidende stenurt, rød stenurt, stokrose, Ilden storkenæb,
sødskærm, mark tusindgylden (blev fundet i en hvid verslon***), tuslndstråle,
vandstjerne sp., rank vinterkarse og mark ærenpris.

() Denne forskel er dels udtryk for observation af arter. Således er hvid kløver næppe
ny I området. Dels er den udtryk for udskiftning af arter — nye kommer til andre
forsvinder. Dels er der I 2009 tale om observationer på arealer uden for den egent
lige Vestvold.

* Fund afsegiblad er meddelt Atlas flora Danica, de den er ny for området.
Fundstedet for kæmpe star er kendt afbotanikere.

*** En hvid variant af arter med blå og røde blomster forekommer jævnligt, men
en hvid variant af tusindgylden er ny og er ikke observeret af Per Hartvig (pers. opi
fra Per Hartvig).

Invasive arter
Der er et stort behov for at bekæmpe Invasive arter mv. Sildig gyldenris er et stort
problem, som der bør tages hånd om, inden denne art fylder det hele. Kæmpe
bjørneklo forekommer kun få steder, men det er naturligvis vigtigt at den bekæm
pes. Ligeledes bør der i Ude tages hånd om bjerg-rørhvene. Flere haveafter fare-
kommer I området, uden dog at være en stor trussel mod en aftsrig vegetation. De
bør dog holdes under observation. Det gælder Især ramslag.

Screening al forårsvegetatian
En forårsscreening bør indeholde følgende ater: Guldstjerne, frytle, anemone, vor
terad, lungeurt, tulipan, kornet stenbræk, vår gæslingsbiomst og gåsemad. Scree
ningen kan foregå i april/maj ved to til tre cykelture gennem området som en efter
søgning ud fra Eisted Jensens kartotek.

Natlan står gerne til rådighed med uddybende kommentarer.

Venlig hilsen

Naturkonsulent cand. scient. Anna Bodil Hald
Juli 2009
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Teknisk notat

UDKAST

Botanisk gennemgang af udvalgte parker i Københavns 27. november 2015
Kommune Vores reterence: 30.9969.39

Udarbejdet Louise Nabe-Nielsen, Jeppe DahI-Nilesen og Morten Christensen

Kontrolleret

Vedlagt : Kort over områder

Kopi til

I BAGGRUND

Dette notat beskriver resultaterne af botaniske registreringer i otte parker og
lokaliteter i Københavns kommune foretaget i sommeren 2015.

Formålet med undersøgelserne er at skabe et bedre grundlag for forvaltnin
gen at naturværdieme i de københavnske parker.

2 METODE

De i alt otte områder der er undersøgt er inddelt i intensivt og ekstensivt un
dersøgt områder. Tre områder (Ryvangen Naturpark, Valby Parken og KaI
vebod Miljøcenter) er behandlet intensivt med udlæg at prøveflader og detal
jeret botanisk gennemgang. De øvrige fem områder er gennemgået primært
med henblik på at identificere og kortlægge områder med naturlig vegetation.

0+458220 3548’ M ÷45 9137 7445 • E osbenterp.qederholt@swecodanmark.dk. Københavnske_Parker_Bolanik_Rapport_20151127
Version
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I beskrivelsen af de intensivt undersøgte områder er anvendt metoden som
er beskrevet i Teknisk anvisning til besigtigelse af naturarealer omfattet af
naturbeskyttelseslovens §3 mv. (Version 1.04, juni 2010). Sweco har til
denne registrering valgt at anvende feltskemaer til registrering af overdrev,
da det vurderes at være den naturtype arealerne bedst kan sammenlignes
med. Det er dog væsentligt, at der i alle tilfælde er tale om bynaturområder,
som ikke direkte kan sammenlignes med naturværdieme i store naturlige
områder i det åbne land. Driften af områderne må nødvendigvis tage store
hensyn til publikumsaktivitet og de praktiske arealmæssige begrænsninger.
F.eks. er det kun området ved Kalvebod der afgræsses.

Ved registreringen er der på hver lokalitet udlagt 2 dokumentationscirkler
(prøvefelter), som er lagt i henholdsvis den naturmæssigt bedste del af area
let (A-cirkel) og den dårligste (B-cirkel). Derudover er øvrige arter på lokalite
ten registreret, bortset fra plantede eksotiske eller forædlede træarter, der er
sjældent forvildet i den danske natur.

I beskrivelsen af de ekstensivt undersøgte områder er der kortlagt områder
med overvejende spontan og naturlig vegetation, I disse områder er der lavet
en plantelist med de karakteristiske arter, samt særligt arter og invasive ar
te r.

3 RESULTATER

Se næste side.

127.docx Sweco Danmark S
VersEon:
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3.1

Den botaniske gennemgang af mosen blev lavet i to runder. Den 31. juli
2015 blev de botaniske forhold pâ landdelen” beskrevet. Mens den centrale
del “øen” blev besøgt pâ en særlig ekspedition d. 9 september sammen med
Paul Maslen fra Københavns Kommune.

Kagsmosen (ekstensivt undersøgt)

Kagsmosen er en tidligere tervegravningsmose med høj vandstand og en
ringformet vandfiade der afskære adgangen til den centrale del at mosen.

I 27docx Sweco Danmark AIS
Vers on
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Kanten af mosen er præget af en kombination af naturlig vegetation og kul
turgræsplæner. De sidste er ikke undersøgt nærmere. Den naturlige vegeta
tion består af i sær rødel og dunbirk pä relativt fugtig bund. Urtevegetationen
er præget af næringsrige forhold med højstauder og brændenælder.

Hgur i - Den centrale del at Kagsmosen er domineret af rørskov og pilekrat. Denne del er ge
nerelt ikke tilgængeligt for publikum, da adgang kræver sejlads.

j’ ir

figur 2 - Kanten rundt om mosen er præget at fugtig elle- og birkeskov, samt arealer med
p1 æ n eg ræ s.

127.docx Sweco Danmark AIS
Version:



Side 5

øen i midten at mosen er præget at pilekrat og rørskov. Pilekrattet er stedvist
ret gammel og indeholder en del dødt ved. Rørskoven er artfattig men pletvis
findes en del knippestar.

Japansk pileurt bekæmpes intensivt i et område nord for vandfladen.

Områderne med elle- og birkeskov og de ældre pilekrat vil på sigt udvikle sig
mod et støre naturindhold med især vigtige levesteder for fugle, insekter og
svampe. Urtevegetationen vil sandsynligvis kunne udvikle sig til et mere arts-
rigt plantesamfund, hvis man indførte en form for høslet. Slåning at vegetati
onen bør ikke, af hensyn til blomstrende planter foretages før i august.

Altemativt til slåning, kunne man principielt forestille sige at lave afgræsning
af randen rundt om mosen. Græsning er ikke mulig på øen, da områder er
for vådt.

Hvis der ikke foregàr en pleje vil hele mosen udvikle sig til en skovbevokset
mase.

Figur 3- Kattehale er almindelig i Kagsmosen

c:\userslmrc\douuments\kabonhavnarkar_2Ol5afrapporteringkøbenhavnske parker botanik rappod 20151 127.docx Sweco Danmark 4(5
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Forekomst af invasive planter på Veshrolden i
Rødovre Kommune

Rapport udarbejdet af

Andreas Kelager Christensen
Ida Hartvig

Peter Søgaard Jørgensen
Danmarks Naturfredrdngsforenings Studenterafdeling ved Københavns Universitet

i samarbejde med
Flora-Fauna gruppen i Rødovre

(DN-Rødovre og Lokal Agenda-21 Rødovre)
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Indledning

Invasive arter (i denne rapport synonym med ikke-hjemmehørende invasive arter) er på
globalt plan i flere studier rapporteret som en af de største trusler mod den biologiske
mangfoldighed. I Danmark er bla. Kæmpe bjørneklo og Amerikansk mink eksempler på
arter, der fortrænger vores hjemmehørende arter og forandrer dynamikken i
økosystemerne.

Vestvolden huser ligesom mange andre naturområder i Danmark en lang række af
invasive arter. Flere af dem optræder med store lokale udbredelser og tætheder. Det er
derfor vigtigt at inkludere information om udbredelsen af eventuelle invasive arter i
udarbejdelsen af en ny plejeplan for Vesh’olden. Hvor en meget effektiv indsats fra
Bjørnebanden i Rødovre Kommune stort set har udryddet Kæmpe bjørneklo, har der ikke
været fokuseret på andre invasive plantearter. Flora-Fauna gruppen i Rødovre har
besluttet, i samarbejde med DNs Studenterafdeling ved KU, derfor at foretage en grundig
registrering og kortlægning af de invasive plantearter på den strækning af Vestvolden, der
hører til Rødovre Kommune. Formålet er at informere processen frem til den nye plejeplan
om invasive plantearters påvirkning af området, indsamle basal biologisk viden og
afprøve brugbarheden af GPS-kortlægning i en rummelig biologisk analyse.

Metode

Område — Vi registrerede i det område af Vestvolden, der ligger i Rødovre Kommune,
som afgrænses af Roskildevej mod syd (kommunegrænse lidt nord for) og af Harrestrup A
mod nord. Registreringen er gennemført i perioden juni - august 2008.

Udvælgelse af arter - Vi medtog de plantearter, der er opført som invasive eller potentielt
invasive i”Udkast til handlingsplan for invasive arter” udarbejdet af Skov- og
Naturstyrelsen i 2008 (Skov- og Naturstyrelsen, 2008a). Vi registrerede desuden
forekomster af arten Lundgylden, der ikke er opført på nogen officielle lister. Den er ikke
hjemmehørende i Danmark, men optræder lokalt i stort antal på Sjælland, primært i og
omkring København, og har dermed potentiale til at blive en invasiv art på Vesh’olden.

Registrering — Hver forekomst af de udvalgte arter blev registreret med Gi’S og tilhørende
oplysninger om forekomsten (art og tæthed af bestand) indskrevet i et standardiseret
skema.
Hvis det drejede sig om enkelte individer eller kun små bestande (generelt under ca. 10
m2) blev forekomsten registreret med ét enkelt punkt på GPS og bestandens størrelse
vurderet på en skala fra 1-3, hvor llav tæthed (spredt), 2middel tæthed og 3høj tæthed
(tæt, monokulhirel bestand). Hvis det drejede sig om større bestande eller spredte
forekomster over et større område, blev området afskridtet og dets yderpunkter registreret
med GPS. Densiteten af den pågældende art i det indkredsede område blev herefter
vurderet på en skala fra 1-3, i stil med ovennævnte.

I praksis foregik registreringen ved at deltagerne gik på en række gennem volden med
nogle meters mellemrum således at det blev sikret at hele arealet blev tjekket for
forekomsten af fokusarterne.
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Da(abelia;zdling — GPS koordinater blev overført fra GPS-enheden til et elektronisk
regneark, herefter manuelt kædet sammen med information om artsidentitet og
bestandskarakterer og indlæst i ArcGIS (ESRI). Her blev informationer om areal og antal
registreringer af de enkelte arter udtrukket ved hjælp af Spatial Analyst menuen.

Resultater

Kort i til 4 nedenfor viser udbredelsen af de registrerede invasive planter langs
Vestvolden i Rødovre Kommune. Større bestande er vist som polygoner, mens
enkeltstående individer og små bestande er vist som punkter. Kortene indeholder ikke
bekæmpelsesdata for Kæmpe bjørneklo, suppleret af Bent Jensen (Lokal agenda-21 i
Rødovre), som allerede er tilgængelige for de offentlige myndigheder.

Bortset fra to arter, er alle registrerede arter kategoriseret for invasiv i Danmark, jf.
“Udkast til handlingsplan for invasive arter” (Skov- og Naturstyrelsen 2008a). Almindelig
snebær står på observationslisten over arter man kender som invasive andre steder i
Europa eller forekommer fåtalligt i Danmark. Lundgylden rangerer ikke på denne, men er
anset som et potentielt problem på lokal skala hvor den optræder i store bestande.

Resultater vedrørende antal registreringer, areal dækket af større bestande og disses
tæthed er opsummeret i figur 1 til 3. I alt blev der registreret 1722 større eller mindre
bestande (punkter eller polygoner) af de undersøgte invasive eller potentielt invasive
arter. Heraf udgør Almindelig snebær og Sildig gyldemis henholdsvis 532 og 489, tæt på
2/3 af alle registreringer. Pastinak, Lundgylden og Småblomstret balsamin er mindre
hyppige og Kæmpe bjørneklo, Kæmpe pileurt, Rynket rose (fire registreringer) og Japan-
pileurt (én registrering) må betragtes som lokalt næsten ualmindelige eller sjældne (jf.
figur 1).

Det samlede areal af større bestande, der blev registreret med flere GPS-punkter, er tæt på
4,5 hektar. Hertil skal regnes det areal som punktregistreringerne af specielt Almindelig
snebær udgør. Stort set halvdelen af det målte areal udgøres af Sildig gyldenris og cirka en
fjerdedel af Almindelig snebær, Pastinak og Lundgylden udgør hver cirka en ottendedel af
det samlede areal (jf. figur 2). Bestandene af Lundgylden og Sildig gyldenris danner den
største tæthed af planter på det areal der dækkes af deres større bestande. Gennemsnittet
af alle tæthedsvurderinger for større bestande er henholdsvis 2,44 og 2,20 for de to arter,
hvor maksimum tætheden er 3 (jf. figur 3).
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Japan-pileurt og Kæmpe-pileurt forekommer meget sjældent, i små tætte
sammenhængende bestande. Kæmpe bjørneklo forekommer i nogen grad, men er under
bekæmpelse i hele det moniterede område. Således var det næsten kun nye skud der blev
registreret. Registreringen af Småblomstret balsamin er sandsynligvis ikke fuldstændig.
Flere af observatørerne kendte ikke til planten, hvorfor registreringen muligvis ikke
fyldestgørende for arten. På baggrund af personlige erfaringer, vurderes der ikke desto
mindre, at registreringen er repræsentahv for området. Altså, Småblomstret balsamin
forekommer kun sporadisk i små mere eller mindre diffuse bestande. Der vurderes at den
ikke udgør et stort problem.

600

Registreringer per art

Figur I Antallet af registreringer af invasive plantearter på Vestvolden i Rodovre Kommune fordelt på an (Rynket rose
og Japan-pileurt vises ikke), Den nederste del af hver sojle angiver hvor mange punktregistreringer der er foretaget og
den overste antallet af polygoner (større sammenhængende bestande) der er konlagt.
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dækket af større bestande af invasive planteaner på Vestvolden i Rødovre Kommune fordelt

Tæthed per art

Art

Figur 3 Middelværdien af tætheden af større bestande af invasive planteaner på Vestvolden i Rødovre Kommune
fordelt på an. Tætheden er estimeret på en skala fra I til 3, hvor: I - lav tæthed (spredt bestand), 2 — middel tæthed, 3 —

høj tæthed (tæt bestand, monokultur).
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Guide til læsning af kort — Tabel i viser farvekoden for de undersøgte arter der er brugi i alle
figurer og på alle kort. Punktregistreringer visses med et enkelt punkt i den angivende farve,
større bestande med minimum tre GPS-registrerede koordinater, angives som polygoner i den
samme farve. Det underliggende korttema er det landsdækkende arealanvendelseskort
administreret af DMU. Vand (so eller å) er farvelagt med blå, veje med grå, bebyggelse i
brune nuancer (“bebyggelse i åbent land” med meget lys gul). Korwdsnittene vises i
rækkefølge fra nord mod syd. Navne på større veje og Harrestrup Å er angivet med tekst på
kortene.

Tabel 1. Oversigt over farvekode, artskode brugt i registreringen samt artsnavn på latin og dansk. Fawekoden
er samme som på kortene.

Farve Artskode Species Art Staws

• Fall_japo Fallo’iajapossica japan-pileurt Invasiv

• Fall_sach Fallopin saclsalisreissis Kæmpe Pileurt Lnvasiv

• Hera_mant Heraciezim s;santegazz:anunz Kæmpe Bjorneklo Invasiv

0 Impa_parv Im paflesis paroiflora Småblomstret balsamin Invasiv

0 Past_sati Pastinaca sativa Pastinak Invasiv

0 Smyr_perf Ssnyrnissssi j’erfoliatsssn Lundgylden Ikke invasiv

• Soli_giga Solidagigigasstca Sildig gyldenris

0 Symp_albu Syns phoricarpos aIl’sss Almindelig Snebær Observation

• Rosa_rugo Rosa rugosa Rynket rose Invasiv
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Kort I Overblik over invasive planteaner på Vestvolden i Rodovre Kommune, området nord på til kommunegrænsen
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Kort 2 Overblik over invasive plantearter på Vestvolden i Rodovre Kommune, områdel omkring Jyllingevej.
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Kort 3 Overblik over invasive plantearter på Vestvolden i Rodovre Kommune, området umiddelbart nord for Kort 4,
mellem Roskildevej og Jyllingevej.
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• Japan-pileurt

• Kæmpe Pileurt

• Kæmpe Bjorneklo

o Småblomstret

o Pastinak

o Lundgytden

• Sildig gyldenris

o Almindelig Snebær

• Rynket rose

Kort 4 Overblik over invasive plantearter på det sydligste af Vestvolden i Rodovre Kommune, Roskildevej i bunden af
billedet.
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Anbefalinger til indsats

Sl/dig gylden ris - Denne art er i øjeblikket den mest udbredte af de registrerede invasive
plantearter og vil dermed også kræve den største bekæmpelsesindsats. Ifølge en
undersøgelse af Bodil Hald (2008) kan spredning af både denne art og af Kanadisk
gyldenris (Solidago cnnadensis) forhindres ved gentagen slåning af bestandene. De bedste
resultater opnås ved slåning omkring 20-25. juni, hvorved blomstring og frøsæhüng
undgås. Eventuel ny opvækst af grundskud i den resterende vækstsæson vil ikke nå at
blomstre. Vi anbefaler derfor at de store områder med en homogen bestand af gyldenris
slås omkring i den nævnte periode og at denne slåning gentages årligt, så længe der
fortsat er Sildig gyldenris.

Rynket rose - De få forekomster af Rynket rose på Vesh’olden udgør, ikke i øjeblikket en
trussel mod den naturlige vegetation. Arten er mere skadelig i kyst og klitområder
(Weidema, 2006), men en eventuel spredning kan selvfølgelig undgås ved en tidlig
udryddelse. Rynket rose fjernes mest effektivt ved at grave hele planten op, også rødder
og udløbere. Da der kun er få individer, vil det ikke være en uoverkommelig opgave.

Pastlitak - Arten er spredt over det meste af Vestvolden, især er åben vegetation fyldt med
sammenhængende bestande. Der foreligger i øjeblikket ingen information eller
undersøgelser om hverken påvirkningen på den hjemmehørende flora og fauna eller om
eventuelle bekæmpelsesmetoder, hvorfor vi kun vanskeligt kan anbefale en indsats. Det er
indlysende at Pastinak vil vedblive med at være forekommende i stort tal uden en
bekæmpelsesindsats. Der anbefales at der satses på forskning indenfor områder som kan
belyse effekten på den naturlige vegetation og fauna, samt succesfulde
bekæmpelsesmetoder

Kæmpe bjorueklo - De få individer, vi registrede af bjørneklo, blev hekæmpet under
registreringen. Vi skal ikke her komme med anbefalinger, da Bjørnebanden under den
lokale Agenda 21 i Rødovre har forekomsten under kontrol og har succes med den
nuværende bekæmpelsessftategi!

Japan-pileurt/Kæmpe pileurt — Arterne af bekæmpes mest effektivt ved at grave nyetablerede
planter op, da de danner et meget udbredt rodnet. Slåning kan ikke anbefales, da det
stimulerer spredning via jordudlobere (Skov og Natursb’relsen, 2008b). Hvis planten
allerede har dannet et krat, kan den være meget vanskelig at fjerne igen, hvorfor en hurtig
indsats overfor de enkelte bestande vil have en stor effekt på længere sigt.

Almindelig snebær - Arten er vidt udbredt på Vesh’olden, især i krattene ned mod selve
voldgraven samt i kanten af mindre skovområder. Arten vil være vanskelig at udrydde,
dog primært i området nær selve voldgraven. Da den ikke i øjeblikket er på listen over
invasive arter finder vi det ikke strengt nødvendigt at påbegynde en udryddelse.
Udbredelsen skal dog iagttages fremover, ligesom det vil være fornuftigt at tage Skov- og
Naturstyrelsen med på råd.
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Lundgylden - Artens udbredelse udgør pt. ikke nogen større trussel for den øvrige flora på
Vesh’olden, men den er i stand til at opbygge høje tætheder de steder den forekommer. Vi
anbefaler at artens udbredelse over de næste par år iagttages, for at se om den spreder sig
og om der skal foretages en indsats.

Konklusion

Vesh’olden er hjemsted for flere invasive plantearter, hvoraf større bestande dækker et
areal på Ca. 4,5 hektar. Kæmpe bjørneklo og Sildig gyldenris udgør den største trussel mod
den hjemmehørende flora i området. Da Kæmpe bjørneklo er under fortsat bekæmpelse af
Bjørnebanden (Agenda 21), anbefaler vi at bekæmpelsesindsatsen fokuseres på Sildig
gyldevsis. Den forekommer allerede nu i store homogene bestande, men kan effektivt
bekæmpes og holdes nede ved slåning af områderne i juni måned, omkring Skt. Hans.

Hvis der er tilstrækkelige ressourcer, kan man yderligere grave de få bestande af hhv.
pileurt spp. og Rynket rose op der forekommer. Da der er få individer af begge arter, vil
dette være en overkommelig opgave.
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BILAG 2: Artskendetegn

Japan-pileurt

Kæmpe-
pileurt

Sildig
Gyldenris
Kanadisk
Gyldenris

Kæmpe
bjørneklo

Hårfrugtet
Bjurneklo

Pastinak

Lundgylden

Art Kendetegn

Mangebladet 50-150 cm høj, ugrenet stængel, håndfonnede blade med lang bladstængel
lupin bestå ende af 10-15 lancetfonnede småblade. Op til 80 blomster i én endestillet

klase i blå nuancer. Kan forveksles med en haz’ehyhrid som ofte har grenet stængel og
én—flere_ret tætte blomnsterstande i hvide, blå_og_lilla nuancer.

Rød Hestehov

Japansk
Hestehov

Alm Snebær

Rynke
Ambros ie

Glansbladet
Hæg

2- 3;,, hej, stængel simpel eller grenet, blade 10-18cm lange, blade temmelig brede op
til 13cm, normalt uden håret nenation på bladundersiden. Blomster hvide eller
rødlige.
Er generelt meget større! 3—5iii høj, stængel grov, iia’s (en hamhuslignende. 20-40cm
lange, ægformede, spidst afrundede, 20—27cm brede blade, hladgntiid hjertefonnet,
med håret nervation på bladundersiden. Blomster grønne eller gullige.

Op til I5Ocmiz høj, topfonnet kuivestand med buede topgrene, stængel glat eller
izæsteim glat, kzin’e 7 nu,, diameter
Op til 150cm høj, topfonnet kurvstand, stængel med korte hår, knive ca. 3 mm
diameter.

2-4;mi høj, dybt snitdelte gru ndhlade op til 1.Siii diameter, stængel spredt håret med
rød—violette prikke;; ved grunden 5—10 cm diameter. Storsveh med mange linjefonnede
blade, storskærm op til 50cm diameter med 50-150 sideskænne, frugt oftest glat.
Ligner Kæmpe-Bjerneklo men; 80—200cm høj, gnindhladeflersnitdelt, stængel
tæthå ret med rød—violette prikker, ved grunden 3-5ciii diameter. SJÆLDEN!

Op til 2 ni hej. Stænglen er kantet til fit ret. Blomsterstanden er dohheltskærm; mangler
som regel svebblade. Bladene er enkelt eller sjældnere dobbelt fjersnitdelte. id
kronblade. Karakteristisk syrligt eller krydret lugt.
Gul skænnvlante som Pas tinak, ;iien: omfattende stæmigelblade og mangler
pastinaklugten.

Rosetbladene er 50-750 cm høje med stilk. Rosetbladene er hjerteformede, afrundede
uden tydelig bladspids, 50-70 cm. brede, hårede på undersiden (kan være næsten glatte
sent på sæsonen) og har rendeformnede stilke. Smalt lancetfonnet tilspidsede,
rødbrune, skælagtige blade på stænglen, som er rødbrun.
5—72 cm lange, hzd afrundede, lysegrønne blade på stænglen og rundagtige, i-et
fintakkede rosetblade uden spids.
Hvid Hesteliov har hvidfiltede bla dundersider og tydelig bladspids

Velkendt busk fra havebrug. Bladfonnen kan variere meget (se billede). Hvide blomster
og bær. Kan foveksles med en haz’ehyhrid Rød Snebær med meget små i-øde
blomnsterstande i blandhjørnenie.

Opret, stiv vækst. Stænglenforgrener sig fra grunden, er behå ret og med modsatte
(længere oppe: spredte) blade. Bladene er stilkede, smalt ægfonnede og dobbelt
fjersnitdeltet. Blomstringen sker i september-oktober.

Løvfældende træ eller husk. Op til 20 ni højt, men ofte en del lavere. Blomsterstanden er
en klase, med hvide, vellugtende blomster. Bladene er omvendt ægformede med
grove tænder langs dcii bølgede rand. Bladoversiden er skinnende blank,
undersiden hleggren.
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