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Plejeplan for areal på matr. 14n, Daugård By, Daugård ved Daugård Strand

Beskrivelse af arealet:

Arealet matr. 14n, Daugård By, Daugård, tilhører Naturstyrelsens ejendom, og 
Hedensted Kommune lejer arealet og har gjort det siden 1982. Kommunen ejer arealerne 
lige syd for matr. 14n ned mod stranden og parkeringsareal samt arealet syd for dette.

Arealet er gammel æbleplantage og delvist ved at springe i skov med rødel og birk i 
hjørnerne.

Arealet er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 13. marts 1967 vedrørende 
fredning af arealer ved Daugaard Strand og Natura 2000 område nr. 78 Skovene langs 
nordsiden af Vejle Fjord.

Benyttelse af arealet:

Rotary afholder en 1 årlig koncert på arealet nærmest stranden, herudover benyttes 
arealet af badegæster, Blåflags arrangementer og til Sankt hansbål. Indtil nu har de 
ansøgt hos Hedensted Kommune om brug af arealet.

Det gamle plantage areal benyttes af KFUM spejderne ved lejre og andre arrangementer i 
Spejdercenter Æbleskoven, som ligger nord for Strandvejen. De har selv en del æbler, 
men plukker fra det offentlige areal når der er behov. De henviser også private til at 
plukke på det offentlige areal når de kommer til at ”stjæle” fra spejdercentrets træer. 
Der er en del private som plukker æbler her.

Daugård Skole bruger ikke området, fordi de ikke vidste at man måtte, men vil gerne 
bruge det. 

Plejetiltag:

Generelle indsatser:
Gammelt hegn og pæle rundt om arealet fjernes for at 'åbne' arealet for brugerne.
Selvsåninger rundt om arealet nedskæres/udtyndes hvert 5. år og knuses på stedet.
Rønnehegn opretholdes uden pleje.

For at kunne udspecificere plejetiltagene er der foretaget en arealinddeling i 3 områder, 
se nedenstående kortbilag.
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Område 1

Område plejes med 4 årlige græsklipninger. Græsklipninger afpasses efter 
arrangementer og brugen af arealerne.

Område 2

Førstegangs indsats: 
Der køres med lille grenknuser mellem rækkerne. Træopvækst i rækken fjernes med 
buskrydder og knuses.
Knusningen skal udføres til en sådan kvalitet, at der fremover kan slås græs til samme 
standard som i område 1.

Drift:
Klippes 4 gange årligt.

Område 3

Arealet er uden klare rækker af æbletræer og er derfor sprunget i en skovlignende 
bevoksningstype. Området udtyndes for alle uvæsentlige træer såsom birk, poppel og 
andre træer med apical dominans, som vil virke forstyrrende på arealets generelle udtryk 
af gl. æbleplantage med enkelte større træer.

Der er elletræer i et lille sumpet område. Elle- og Askeskov ved vandløb og væld er en 
del af udpegningsgrunlaget for Natura 2000 området. (Skove langs nordsiden af 
Vejlefjord. Derfor bevares en gruppe af elletræer. Elletræerne må maks. blive 10 meter 
høje.

Førstegangsindsats:
Arealet udtyndes manuelt. Træstammer og sidegrene afskæres til jordkontakt og 
efterlades som biomaterialer for naturlig nedbrydning.
Gamle æbletræer bevares på området.

Drift:
Græs og opvækst slås med brakpudser 1 gang årligt på arealer, hvor der kan køres med 
almindelig landbrugstraktor. 
På arealer hvor der ikke kan køres med maskiner, nedskæres træer og opvækst ca. en 
gang hvert 10. år som ved førstegangsindsats.
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