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1 Krav til foreningens naturpleje 
Størstedelen af grundejerforeningens fællesarealer er i henhold til den gældende lokalplan1

 omfattet af 

Naturbeskyttelseslovens §3, overvejende hede og mose. Lokalplanens formål er at sikre at områdets unikke 

udtryk bevares samt at der ikke udstykkes yderligere i området. 

 
Figur side 11 i lokalplanen. 

                                                           
1 (1) Lokalplan 25-004 

Sommerhusområde Ørnbjerg 
Kettrup Bjerge, Ingstrup 
August 2016 
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Grundejerforeningens fællesareal udgøres af matriklerne 2ax og 3u, Kettrupgård, Ingstrup. 

Fællesarealet er opdelt i 3 delområder som fremgår af lokalplanens Bilag 2: 

Delområde A: Hede og moseområdet 

Delområde B. Plantagen 

Delområde C: Rekreativt område   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Regler for beplantning fremgår af lokalplanens afsnit 7 Ubebyggede arealer. For fællesarealerne gælder: 

 

Delområde A:  

Der må ikke beplantes 

Delområde B:  

Den eksisterende beplantning vedligeholdes. Eksisterende træer kan fældes, såfremt der etableres nye. 

Delområde C: 

Er ikke nævnt. 

Grundejerforeningen er forpligtet til at vedligeholde fællesarealerne i henhold til lokalplanens afsnit "11.2, 

Vedligeholdelse af fællesareal", som gengivet nedenfor: 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalplan  

Bilag 2 
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2 Botanisk beskrivelse 
 
I 2008 blev lavet en botanisk registrering og beskrivelse af en del af grundejerforeningens fællesareal. Det 

er beskrevet i rapporten "BOTANISK BESKRIVELSE. LANDSKAB, NATUR OG VILDE PLANTER I FORENINGENS 

OMRÅDE. Beskrivelsen findes på foreningens hjemmeside. 

Rapporten beskriver 5 områder, som desværre ikke er angivet på et kort. Fra tekstbeskrivelsen har vi 

forsøgt at angive områderne på nedenstående kort: 

Område 1: Hede og hedemose øst for Sarasvej 

Område 2: Gamle klitter øst for Sarasvej 

Område 3: Natureng øst for Sarasvej 

Område 4: Eng vest for afvandingsgrøften og hjertesøen 

Område 5: Hede nordvest for Sinnesvej op mod grøft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De øvrige fællesarealer er ikke beskrevet i rapporten.  
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3 Nuværende forhold og plejeplan 
For at planlægge foreningens naturpleje har vi forsøgt at beskrive de nuværende forhold indenfor 

lokalplanens delområder A, B og C.  

Vi har opdelt hvert delområde i underområder for en nærmere beskrivelse af status for bevarelse af 

områdets unikke udtryk.  

Desuden har vi beskrevet, hvad vedvarende pleje bør omfatte. Vi har ikke taget stilling til hvorledes plejen 

skal udføres, om den kan udføres med frivillig arbejdskraft på naturplejedage, eller om foreningen skal hyre 

fremmed hjælp.  
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Område Områdebeskrivelse 

Intention med pleje 
Plejeplan 

Hvad, hvornår, hvordan 
A1 Omfatter gamle klitter der primært er 

bevokset med græs. Enkelte områder er der 
hyben. 
Intention med pleje er at holde området åbent 

og undgå selvsåede træer. 

 

Uønsket bevoksning som hyben og selvsåede 
træer fjernes hvert 2-3 år. 
Kan det klares ved frivillig arbejdskraft? 

A2 Området er domineret af de to luner – den 
østlige lune og hjertesøen. Desuden er der en 
3. sø syd for hjertesøen, der næsten er 
tilgroet. 
Der er en del bevoksning af gråpil vest for 
hjertesøen og den lille tilgroede sø. Pilen 
spreder sig voldsomt mod vest især langs 
grøfterne. 
Der er også en del krybende pil som er en del 
af naturtypen, og som ikke bør fjernes. 
Nord for hjertesøen mod Kettrup Bjerge Vej er 
der en del pilekrat, som er vigtige for 
fuglelivet. 
 
Intentionen er at holde området som klithede 

uden selvsåede buske og træer. 

 

Gråpil der breder sig ud i lyngområdet langs 
med grøfterne fjernes. Se fig. A2.1 
Der er sandsynligvis for vådt til at komme til 
med maskiner.  
Det afskårne materiale flises. Det er et stort 
arbejde at få de uønskede bevoksninger 
skåret tilbage. Kan det klares med frivillig 
arbejdskraft? 
 
Der tages løbende stilling til, i samarbejde 
med kommunen, om der skal gøres noget 
med hensyn til lunerne?  

A3 Engen vest for afvandingsgrøften er fri for 
uønsket bevoksning.' 
Området mellem Selmavej og Sofievej har en 
del selvsåede træer og buske som sitkagran og 
hybenroser. 
Hybenroserne er i de største områder knust 
ned i efteråret 2019 af Sommerhuspedellen. 
Det er uvist hvor meget de kommer igen. 
 
Intentionen er at holde området som klithede 

uden selvsåede buske, træer og hybenroser. 

 

De selvsåede træer og hybenroserne skal 
ryddes. Fig. A3.1 
Rydning foretages manuelt.  
Kan det klares med frivillig arbejdskraft?  
Fældet materiale flises, eventuelt af 
Sommerhuspedellen.  
Der hvor hybenroserne er knust, skal nye 
skud skæres ned med buskrydder og evt. 
behandles med Roundup. 
Kan det klares med frivillig arbejdskraft? 
 

A4 Klithede med uønsket bevoksning af 
hybenroser langs Sofievej og større områder 
af gråpil i den nordligste del ned mod den 
tilgroede sø. Disse breder sig uhæmmet.  
 
Intentionen er at holde området som klithede 

uden selvsåede buske, træer og hybenroser. 

Hybenroserne langs Sofievej skal fjernes 
manuelt, da de står på vejskråningen. Det er 
ikke muligt at komme til med maskine. 
 
Pil i den nordlige del skal holdes nede 
manuelt, da der nok er for vådt til maskine. 
Kan det klares med frivillig arbejdskraft? 
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Område Områdebeskrivelse 

Intention med pleje 
Plejeplan 

Hvad, hvornår, hvordan 
A5 Området består primært af klitter bevokset 

med hjælme. Der er spredt bevoksning af 
hybenroser, som efterhånden breder sig. 
Desuden er der tiltagende antal af små 
selvsåede fyr og gran. Det gælder særligt på 
"sletten" i området mellem Sinnesvej og 
Sylviavej.  
 
Intentionen er at holde området som klithede 

uden selvsåede buske og træer. 

 

Hybenroserne og selvsåede fyr og gran skal 
bekæmpes overalt i fællesarealerne. 
Spørgsmålet er hvorledes bekæmpelsen kan 
ske lempeligt på "sletten" uden at skade 
øvrig bevoksning som revling og lyng. 
Roserne skal nok skæres ned manuelt og 
efterfølgende bekæmpes med Roundup? 
Kan det klares med frivillig arbejdskraft?  

A6 Området indeholder hele Ørnbjerg med 
bevoksning af hjælme og havtorn. På det 
meste af nordsiden breder hybenroser sig dog 
uhæmmet. Fig A6.1 
 
Intentionen er at holde hele Ørnbjerg fri for 

hyben. 

 

Hybenroserne skal bekæmpes på hele 
området. 
Spørgsmålet er hvorledes bekæmpelsen kan 
ske på de stejle skråninger? 
Skal det klares manuelt er det et meget stort 
arbejde, som nok ikke kan klares med frivillig 
arbejdskraft? 

B1 Området består af gammel plantage primært 
grantræer og enkelte egetræer. Der er i den 
nordlige del plantet nye egetræer omkring år 
2015. 
Granerne er ved at være gamle og går 
efterhånden til ved at vælte og gå ud. 
 
Intentionen er at bibeholde det som plantage 

hvor vindfælder får lov at ligge bortset fra i 

området med de nye egetræer og langs 

stierne.  

Intentionen er desuden at granerne på sigt 

delvis udskiftes med egetræer. 
 

Oprydning i takt med at træerne falder for at 
friholde stierne og området omkring nye 
egetræer, således at disse får plads til at 
udvikles. 
Kan det klares med frivillig arbejdskraft? 
 
 

B2 Området består af en blanding af gamle klitter 
bevokset med hjælme og varierende 
bevoksning af træer som fyr, gran mm. 
 
Intentionen er at bibeholde området med de 

bevoksninger der findes, men undgå at de 

åbne områder vokser til med selvsåede træer 

samt hyben. 

 

Ejerne foretager i vid udstrækning selv pleje 
ved fældning og nyplantning rundt om de 
enkelte grunde. 
Skal eller bør foreningen i højere grad 
tilbyde hjælp? 

B3 Området består af gammel plantage der har 
fået lov til at udvikle sig i retning af "urskov" 
 

Der planlægges ingen vedligeholdelse. 
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Område Områdebeskrivelse 

Intention med pleje 
Plejeplan 

Hvad, hvornår, hvordan 
Intentionen er at lade området udvikle sig 

uberørt ud fra en biologisk/naturbevarelses- 

synsvinkel. 

 
C1 Hedemose med mosebølle, lyng, revling og få 

enkeltstående træer.  
 
 
Intentionen er at bibeholde området som 

hedemose. 

En del større træer mod nord bør/skal 
fældes.  
Med et par års mellemrum fjernes små, 
selvsåede træer. 
 
Klares ved frivillig arbejdskraft? 
 

C2 Gamle klitter dominerer. 
 
Intentionen er at bibeholde området som 

klitter med den bevoksning der findes 

naturligt. 

Der er p.t. ikke behov for indsats. 

C3 Næringsfattig eng med mange arter.  
På den sydligste del er det et mix af fugtig eng 
og hede. 
Denne del er indhegnet og har i 2019 været 
afgræsset med 6 dexterkøer. Afgræsningen 
har været rimelig dybtgående. 
 
Danmarks Naturfredningsforening 
Jammerbugt har i marts 2020 lavet en 
gennemgang af tilstanden. 
 
Intentionen er at bibeholde eller forbedre 

forholdende for de arter der trives på 

næringsfattig jord, herunder forbedre 

vilkårene for djævelsbid og hedepletvinge. 

 

Der vil i de kommende år ikke være behov 
for så intensiv afgræsning. 
 
Det vurderes årligt, i samarbejde med 
Danmarks Naturfredningsforening 
Jammerbugt samt Jammerbugt kommune, 
hvorledes afgræsningen mest 
hensigtsmæssigt bør finde sted, herunder 
græsningstryk og eventuel frahegning af 
hensyn til forekomsten af djævelsbid.  
 
 
 

C4 
 
 
 
 
 
 

Området består af gammel plantage primært 
grantræer og enkelte egetræer. 
Der er ryddet op i den nordligste del på 
naturplejedag 2019, men den sydligste del 
mangler. Derudover er der løbende ryddet op 
efter vindfælder især i midten af området. 
 
Intentionen er at bibeholde det som plantage 

hvor granerne på sigt delvis udskiftes med 

egetræer. 
 

Gradvis rydning og oprydning i takt med at 
træerne falder især i den sydlige del. 
  
Klares manuelt med frivillig arbejdskraft? 
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4 Figurer 
 

 
Fig. A2.1 

 
Fig. A3.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig A6.1 
 

 

 

 

 

 


