
Plejeplan for Granly fredningen



Fredningen

Granly fredningen er tinglyst den 27. september 1963 på dele af 
matr. nr. 5 ca, 5 cb, 5 cf, 5 ch, 5 cm, 5 cn, 5 cu, 5 cv og 5 cx samt 
hele 5 di og 5 hq, Annisse By, Annisse. 

Formålet: 
”Formålet med fredningen er at bevare et område i forbindelse 
med det pågældende boligområde”. 

Fredningsbestemmelserne:
”Arealerne må ikke bebygges, benyttes til camping eller teltning, 
og skal i øvrigt henligge i sin nuværende stand, bortset fra at 
ejerne af de tilstødende paraceller der grænser til det fredede 
areal, har tilladelse til at beplante med sirbuske, dog skal buskene 
fortrinsvis benyttes til markering af grænseskel.
Det er tilladt at opsætte dyrehegn i 1 meters højde langs vejskellet 
på matr. nr. 5 di (tidligere matr. nr. 5 c)”.

Ejerforhold

Fællesarealet der ønskes plejet er matr. nr. 5 di og 5 hq, Annisse 
By, Annisse, som ejes af følgende matrikler: matr. nr. 5 ca, 5 cb, 5 
ch, 5 cl, 5 cm, 5 cn, 5 cv og 5 cx Annisse By, Annisse.

Status for området

På det fredede fællesareal ligger to søer med tilhørende 
mosearealer der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. 
Søerne og mosearealerne er lavvandet og groet til med ask, tagrør, 
pil sp. og elm.

På fællesarealet står der en del gamle træer blandt andet ask, pil, 
eg og seljepil, mens arealet overvejende er dommineret af yngre 
ask. På fællesarealet findes nogle mindre lysåbne arealer. 

I et vandhul ca. 200 meter nord og et vandhul ca. 400 meter syd 
for arealet, er der registreret Stor Vandsalamander og Løgfrø, der 
begge er beskyttede arter (omfattet af Habitatdirektivets artikel 12, 
Bilag II og IV). 

Formålet med plejeplanen

Formålet med plejen er at genskabe fællesarealets lysåbne karak-
ter som i 1963, hvorved områdets naturværdier forbedres og fred-
ningsbestemmelserne tilgodeses. Pleje af fællesarealet vil skabe 
bedre levevilkår for dyr og planter. Blandt andet vil området kunne 
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være et muligt levested og spredningsvej for Stor Vandsalamander 
og Løgfrø. 

Området skal opleves lysåbent med en mosaik af sø, mose, tjørn, 
gamle solitære træer og klynger af birk og kirsebær. 
 
Indsyn til fællesarealet fra Helsingevej samt fra skolestien gående 
fra Klokkerskoven til Skovfogedvej skal sikres.

Førstegangspleje

I følge aftale mellem Gribskov Kommue og grundejerne af matr. 5 
di og 5 hq, Annisse By, Annisse skal Gribskov Kommune foretage 
en førstegangs fældning og rydning af fællesarealet. 

Følgende træer på fællesarealet bevares: 
Klynge af ældre birketræer  
Klynge af kirsebærtræer
Div. Tjørn
Enkeltstående pil på nordsiden af den nordlige sø.
Stor selje-pil ved den sydlige sø

Træerne på sydsiden af søerne fældes, hvorefter der vil komme lys 
til søoverfladen og søerne vil opnå en forbedret tilstand.

Øvrigt trævækst på fællesarealet fældes og ryddes.
Se vejledene kortbilag af fællesarealet der ønskes plejet, med 
markering af bevaringsværdige træer og buske.

Almen pleje

Den efterfølgende pleje af fællesarealet foretages af et 
naturplejelav. Arealet skal slåes én gang umiddelbart før Sankthans 
og én gang i september. Der skal specielt bekæmpes genvækst af 
div. træer (specielt ask og birk). Slåningen bør udføres med 
klippende/skærende redskaber, der er skånsomme overfor flora og 
smådyrsfaunaen. 
Det afklippet træopvækst mm. skal fjernes fra arealet, for at mind-
ske nærringsstoftilførslen til området. Dette vil medføre 
mulighed for at en artsrig urtevegation vil etablere sig.  

Den ønskede bevarelse af tjørn, kirsebær og birk indenfor 
klyngerne skal ske ved selvforyngelse. 
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Floraliste den 6. september 2007

Floraliste for søerne med tilhørende mosearealer (ufuldstændig):
Mosebunke, Draphavre, Kattehale, Alm. Mjødurt, Bittersød Nat-
skygge, Ager padderok, Grå Pil, Alm. Skjolddrager, Sværtevæld, 
Tagrør, Hæg sp., Båndpil, Æble sp., Ask, Fredløs Pengeblad, Trøst, 
Solbær og Kornel.

Floraliste for de tørre områder (ufuldstændig):
Draphavre, Hundegræs, Hestegræs, Eg, Ask, Birk, Vild Kirsebær, 
Tjørn, Æble sp., Ahorn, Grå Pil, Selje Pil.

Billeder af det fredede fællesareal før førstegangspleje, sommer 2008

Opvækst af yngre ask

Fredningen set fra Helsingevej
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Vejledene kortbilag 

Plejeplan for Granly fredningen er udarbejdet af Gribskov Kommune. 
Tekst og foto: Lise Vølund Kristiansen og Christian Lundberg. 

Kort: Siv Britt Mansa. 
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