Plejeplan for Danmarks Naturfonds område ved Maglebjerg
2007 – 2012
Beliggenhed: Matr. nr. 4-al Assentorp by, Stenmagle. Adresse: Maglebjergvej 7, 4295 Stenlille.
Areal 3240 m2, heraf vej 405 m2.
Arealet ligger på det højeste punkt af Maglebjerg i kote 44 meter.
Der er parkeringsplads nær grunden ved Maglemosevej.
Kortbilag viser områdets afgrænsning og de fremtidige tiltag.
Baggrund: Danmarks Naturfond modtog i 2004 arealet som arv fra Jytte Pedersen. Testator lagde
meget vægt på, at Danmarks naturværdier bevaredes, og ønskede at testamentere arealet til
Danmarks Naturfond for at sikre dette.
Beskrivelse: Arealet er en af flere parceller, som omkring 1960 blev udstykket til
sommerhusgrunde. Der var ikke behov for disse grunde, der derfor for en dels vedkommende aldrig
blev bebygget.
Arealet på 3240 m2 er et rektangel, 45 m bredt og 72 meter langt. Øst for grunden ligger en 5 meter
bred fællesvej, kaldet Maglebjergvej, vest for grunden en 4 meter bred fællesvej kaldet
Maglesvinget/Maglestien. Matriklens andel i vejarealet udgør 405 m2.
Fra øst er de første 2/3 terrænet fladt. Den sidste 1/3 af arealet skråner kraftigt ned mod det lave
Maglesvinget/Maglestien.
Jordbunden er muldjord med et højt indhold af sand/grus. Geologisk er området en del af de
randmorænebakker, som omkranser Store Åmose.
Trævækst præger hele den flade del af arealet. Det domineres af fyr, gran og birk. Brynet er
domineret af vildroser. På den skrånende del er trævæksten åben med enkelte fyr, gran, birk og pil.
Her er i 2007 etableret en trappe fra den flade del af grunden ned til Maglesvinget/Maglestien, så
adgangen til udsigten er blevet lettere. Trappen blev betalt af Vestsjællands Amt i 2006.
Maglebjerg ligger op til det store Åmose-Tissø område. Dette område er indstillet til udpegning
som naturpark.
Fra Maglebjergs højeste punkt er der udsigt over store dele af den østlige del af Åmosen
(Maglelyng og Garbølle Nørremose). Der ønskes en informationstavle, der beskriver udsigtspunkter
fra Maglebjergs top og fortæller om Danmarks Naturfond. Desuden er det på tale at opsætte borde
og bænke på det flade område. Disse er betalt af Vestsjællands Amt i 2006. Hvis borde og bænke
opsættes, skal informationstavle ”Tag dit affald med dig” opsættes. Der arbejdes på at få ejeren af
grunden ned mod mosen til at fælde flere af de store nåletræer, så udsigten forbedres.
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Pleje: For at opnå et roligt og naturligt udseende er det nødvendigt med en del ændringer i grundens
nuværende udseende.
I skellet mod nr. 5 skal der ske en kraftig udtynding. Her foreslås at bevare de nuværende seljerøn
samt hunderoser. Ned ad skrænten i skellet kan et par af de bedste fyrretræer blive stående.
I skellet mod nr. 9 skal de nuværende røn bevares, hvorimod alle fyrretræer skal fjernes. Al
buskvækst fjernes.
I begge skel forsøges derved at bevare noget af den naturlige skelvegetation.
Mod Maglebjergvej skal de nuværende seljerøn bevares. Alt andet træ- og buskvækst skal fjernes.
På grundens flade område skal tjørnen og seljepilen bevares. Desuden forsøges to opkomne
egetræer bevaret. Alt andet træ- og buskvækst skal fjernes.
På grundens skrånende del skal en tjørn og hunderoser bevares ligesom en større mirabel nær
skellet mod nr. 9 skånes. Alt anden trævækst- og buskvækst skal fjernes.
Alle hybenroser fjernes, og evt. nye skud fjernes løbende.
Græsarealerne skal plejes med høslet 1 – 2 gange om året.
Det foreliggende kortbilag med angivelse af forslag til bevaring af træer og buske bør i store træk
følges.
Før arbejdet igangsættes, skal naboerne orienteres.
Løbende skal trappe, borde og bænke vedligeholdes. Desuden skal træer og anden træagtig vækst
vurderes for evt. fældning.
Arbejdet skal iværksættes af Danmarks Naturfond, og udføres i planperioden.

2

3

