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Hej

Tak for din mail.
Jeg har forsøgt at svare på dine spørgsmål nedenfor – med rødt.
Du er endvidere meget velkommen til at kontakte mig telefonisk.

Venlig hilsen

Lise Frederiksen

Biolog

Mariagerfjord Kommune
Natur og Miljø
Natur og Grundvand
Østergade 22
9510 Arden
Telefon 97 11 30 00
Direkte 97 11 36 81
www.mariagerfjord.dk

Sikker mail til kommunen:
sikkerpost@mariagerfjord.dk

Fra: Flemming Kampff [mailto:flemming@ritakampff.dk] 
Sendt: 16. august 2012 17:38
Til: Lise Frederiksen
Emne: Tagrør på strandenge 1330

Kære Lise Frederiksen

Som opfølgning på borgermødet 14. ds i Hadsund, vil jeg høre dig, om du kan afstikke nærmere 

retningslinier, for handling af tagrør på strandenge 1330.

Jeg har indtryk af at du er besluttende myndighed, eller en del heraf i Mariagerfjord Kommune.

Så vidt jeg forstår, siger Natura 2000 ikke noget om, hvorvidt tagrør er en uønsket vækst, men 

derimod at rørene kan holdes nede i tilfælde af af, at rørene breder sig mere eller mindre 

uhæmmet, og at høslæt skal ske på anvist måde og tidspunkt.
Det er korrekt. Natura 2000 naturtypen strandeng (1330) indeholder både en strandrørsump, der ofte er 
domineret af tagrør og en type, der er domineret af andre græsser og urter. Den type der er strandrørsump er 
værdifuld for en række ynglende fugle mv. Det beror derved altid på en konkret vurdering om man ønsker den 
ene eller den anden type. Jeg vurderer umiddelbart, at I jeres område er det den klassiske strandeng og ikke 
tagrør der er ønsket.

Det bringer mig i tvivl om, hvornår en strandeng er overbegroet med tagrør, og hvem bestemmer 

om rørene skal fjernes? 



En strandeng gror typisk til i tagrør når den ikke plejes. Den optimale og mest effektive pleje er afgræsning –
feks. med får.          

Området jeg specielt tænker på er sommerhusområdet ved Als og Helberskov, nærmere betegnet 
Granborg, hvor jeg befinder mig.
Strandengene er udlagt som fællesarealer til de enkelte grundejerforeninger, der beslutter og evt. 
vedligeholder det tilhørende område.
Sagen er den, at nogle grundejere gerne ser rørene fjernet. Årsagen kan bl.a. være at man bedre 
kan se havet.  Andre vil gerne bevare naturen.
Der er mulighed for at søge om tilskud hos FødevarerErhverv til hegning. Måske kunne grundejerforeningen 
være interesseret i at starte et græsningsfællesskab eller leje arealerne ud til en fåreavler. Dette vil ikke 
forhindre mulighederne for færdsel og stier i området.

Jeg mener at vide at rørene vokser op igen efter høslæt.
Det er korrekt. Rørene vokser ret hurtigt op efter slæt. Det bedste for naturen er klart afgræsning. Jeg skal 
endvidere gøre opmærksom på at rørskær i perioden 1. marts til 31. oktober ikke er tilladt.

For god ordens skyld skal jeg nævne, at vores strandeng (Granborg), arealmæssigt er tilgroet med 
ca. 30 % tagrør, 25 % klippet græs, og resten er lavtvoksende engbevoksning. Der er ikke 
vedvegetation og kun ganske få buske af Rosa Rogusa. 
Hvis I kun har ganske få buske af Rosa rugosa vil jeg anbefale, at I får disse fjernet  ellers vil i 
formodentlig snart have mange buske med Rosa rugosa. 
Du nævnte noget om, at du havde en kortlægning, der kunne beskrive områderne.
Kortlægningen viser, at området er kortlagt som 1330 – strandeng.
Mit spørgsmål er derfor nu:

Hvornår er et område overbegroet med tagrør?
Når området ikke afgræsses eller plejes på anden måde feks. ved høslæt.
Er det den enkelte grundejerforening (bestyrelse/generalforsamling), eller kommunen (antagelig 
dig) der skal beslutte handlingen. Her tænkes især på den bevaringsværdige natur, contra at rørene 
anses for uønskede?
Kommunen har ikke midler til at gå ind og udføre pleje på jeres arealer – desværre. Der er ingen pligt til, at I 
som lodsejere plejer arealet – men det kunne jo være til gavn for naturen, give udsigt, smukke blomster og 
derved til gavn for jer som brugere hvis arealet bliver plejet. Kommunen hjælper gerne med gode råd til pleje. 
Omfattende pleje, der ændre naturens tilstand kræver, at I forinden henvender jer hos kommunen, der så 
vurdere om det kræver en dispensation fra naturbskyttelsesloven. Det er en god tommelfinger regel altid at 
kontakte kommunen inden I går i gang med nye tiltag på strandenegene. Da disse er beskyttede naturtyper.

Såfremt kommunen forlanger rørene fjernet, – hvem skal så betale?
Vi kan desværre ikke forlange rørene fjernet.
Natura 2000 grænsen ligger et stykke inde på private lodsejeres parceller (strandgrundene). Er 
retningslinierne gældende på denne del af strandengen, selvom den er privat?
Ja, naturbeskyttelsesloven og Natura 2000 er også gældende på private parceller. 
Håber det er muligt for dig at forstå mine spørgsmål, samt at kunne gøre mig klogere.

Med venlig hilsen
Flemming Kampff
Jernbanegade 36, Hadsund
pt. Granborg 31, Helberskov      mobil 61771740
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