
Naturpleje på Tårnborg Borgbanke. 
 

På naturens dag i 2009 begyndte vi på projektet ”Giv naturen en hånd”. Vi havde valgt 

Tårnborg Borgbanke som vores bidrag. Nedenstående ses et stemningsbillede fra en dejlig 

søndag i 2009. 

  

25 engagerede, aktive og svedende voksne og 

børn deltog i naturplejen af Tårnborg 

Borgbanke. En dag som bød på hårdt arbejde 

med sav, ørnenæb og le og en hyggelig fælles 

frokost for foden af banken. 

Arrangementet er et led i Danmarks 

Naturfredningsforenings projekt ”Giv naturen 

en hånd”, hvor naturpleje via konkrete pleje- 

og formidlingsaktiviteter skal gøres til en sag 

for ”dig og mig”. 

Arrangementet blev gennemført i samarbejde 

med Skov- og Naturstyrelsen, som ejer 

området. 

  

Det fredede kulturminde var ved at gro til i 

træer, buske og brændenælder og både af 

hensyn til ruinerne af borgen og den specielle 

flora, som er på stedet, - var det absolut 

nødvendigt at komme i gang med en pleje af 

borgbanken. 

  

For en lokalitet af den størrelse er floraen usædvanlig artsrigt, - idet der er registreret tæt på 

100 forskellige arter, hvilket svarer til knap 10 % af de arter, der findes i Danmark. 

Så er der fuld aktivitet med le og ørnenæb. 

  

Vi fortsatte i 2010 og sidste års hårde arbejdsindsats var tydelig at se på banken, der var 

blevet plads til de mere sarte planter. 

 

Vi nåede at give banken en god studsning hele 

vejen rundt og efter en god arbejdsdag kunne 

vi konstatere at vi efterhånden har kunnet nå 

hele banken rundt.     

  

   

   

Der pusles i busk og i krat. 

Deltagerne strømmer til 



  

  
  Her er der gang i slåning med le. 

 

 

I 2012 angreb en flok ihærdige dn´er Tårnborg Borgbanke. Hård vind fra NV og intens 

støvregn var vi oppe imod, men vi trodsede elementernes rasen og kløede på med ørnenæb, 

leer og river. Den udsendte fra Naturstyrelsen var motoriseret, så han tog sig af de ting, som 

vi ikke motoriserede ikke kunne klare. 

 

Frokosten indtog vi i læsiden af banken. Vi havde selskab af en flok unge svaler, der også i læ 

af banken holdt flyveøvelser. 

Vores plan for naturpleje af borgbanken har fra begyndelsen været, at vi ville beskære en 

fjerdedel hvert år således, at vi på en fireårs periode kommer hele vejen rundt om banken. 

Med det interval kan grove og aggressive vækster holdes i ave, så sartere planter kan komme 

frem i lyset. 

De sidste par år har vi desværre ikke været folk nok til at holde planen. Derfor er der en 

dominans af træer og buske. Den fine trappe som Naturstyrelsen lod bygge forrige år, er nu 

helt væk i brændenælder, slåen og vilde roser. 

 

Som det ses fik vi fjernet en hel del 



 

     

På vores årlige naturpleje af Tårnborg Borgbanke 

søndag d. 29. september 2013 mødte 9 fra DN op for at 

rydde så meget af borgbankens top som muligt.  

Det er 5. år, vi rydder græs, urter og buske på Tårnborg 

Borgbanke, og vi kan se at der kommer flere interessante 

blomster år for år. Da vi desværre ikke er nok mennesker 

til at rydde hele banken hvert eller hvert andet år bliver 

slåen, brændenælder og græs desværre højt og tæt 

mange steder på højen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I år havde Naturstyrelsen heldigvis indvilget 

i at rydde skråningerne hele vejen rundt og 

vi ville så forsøge at rydde så meget som 

muligt af toppen. På de 4 timer vi arbejdede 

med leer, ørnenæb, rosensakse og river 

nåede vi vel 1/3 til 1/4; vi koncentrerede os 

om sydsiden hvor der er flere interessante 

planter, bl.a. Dansk Astragel. 

 

 

 

 

Vejret var smukt i år, med blå himmel, let til frisk vind fra sydøst og ganske varmt i solen. Vi 

spiste en god og hyggelig frokost, mens vi nød hinandens selskab og den flotte udsigt.  

 

Der kikkes efter havørn 

Ihærdige DN medlemmer 

Der arbejdes 

Der kikkes på 



Og der var også tid til et par gode 

naturoplevelser: ude på Korsør Nor var der 

samlet ca. 900 grå- og bramgæs, der under stor 

ståhej blev jaget op af en interesseret havørn.  

To agerhøns sang deres skærende sang og på 

højen sås lille ildfugl og en unge af markfirben.  

  
2013 blev det sidste år på Borgbanken. Det var trist, for det 

var et godt projekt og nyttigt arbejde. 

Men vi var for få og arbejdet for stort. 

 

 

 

 

 

            Nedenstående er en planteliste for området. 

 

 FLORA-LISTE FOR TÅRNBORG BORGBANKE FLORA-LISTE FOR HALSEBY MOSE 
PLANTENAVN FØRSTE GANG  PLANTENAVN FØRSTE GANG 
                                                REGISTRERET ÅR                                                 REGISTRERET ÅR 
ASK 2009 BRUDELYS 2009 
ASTRAGEL, DANSK 2009 BRUNELLE, ALM. 2009 
ASTRAGEL, SØD 2009 DJÆVELSBID 2009 
BAKKESTJERNE, BITTER 2009 DRAPHAVRE, ALM. 2009 
BJØRNEKLO, ALM. 2009 DUEURT, LÅDDEN 2009 
BLÆRESMÆLDE 2009 DUNHAMMER, 

SMALBLADET 
2009 

BLÅHAT 2009 ENGBLOMME 2009 
BYNKE, MARK- 2009 ENGKARSE 2009 
DRAPHAVRE 2009 FLØJLSGRÆS 2009 
ENGELSKGRÆS 2009 FORGLEMMIGEJ, ENG- 2009 
FLADBÆLG, GUL 2009 FORGLEMMIGEJ, 

SUMP- 
2009 

FLIPKRAVE 2009 FREDLØS, 
PENGEBLADET 

2009 

FORGLEMMIGEJ, 
BAKKE- 

2009 FRYTLE, MARK 2009 

GEDERAMS, ALM. 2012 GULEROD, VILD 2009 
GEDESKÆG, 
SMÅKRONET 

2009 HARRIL 2009 

GRÅBYNKE, ALM. 2009 HEJRE, BLØD 2009 
GULAKS, VELLUGTENDE 2009 HJERTEGRÆS 2009 
GULDSTJERNE, ENG- 2013 HUNDEGRÆS, ALM. 2009 

Der deltog unge såvel som gamle. 



GÆSLINGEBLOMST, 
VÅR- 

2009 HVIDKLØVER 2009 

HAVRE, DUNET 2009 HVIDTJØRN, ALM. 2009 
HEJRE, BLØD 2009 HØGEURT, HÅRET 2009 
HEJRE, GOLD 2009 HØNSETARM, ALM. 2009 
HEJRE, OPRET 2009 KABBELEJE, ENG- 2009 
HUNDEGRÆS, ALM. 2009 KAMGRÆS, ALM. 2009 
HUNDETUNGE, LÆGE- 2009 KLØVER, FIN 2009 
HVIDTJØRN, ENGRIFLET 2009 KLØVER, GUL 2009 
HYLD, ALM. 2009 KODRIVER, HULKRAVET 2009 
HØGEURT, HÅRET 2009 KOGLEAKS, BLÅGRØN 2009 
HØNSETARM, 
FEMHANNET 

2009 KOGLEAKS, STRAND- 2009 

INGEFÆR, DANSK 2013 KRAGEFOD 2009 
KATOST, ALM. 2009 KÆLLINGETAND, ALM. 2009 
KLØVER, GUL 2009 KØRVEL, VILD 2009 
KLØVER, STRIBET 2009 MYNTE, ALM. VAND- 2009 
KNOPURT, ALM. 2012 NELLIKEROD, ENG 2009 
KNOPURT, STOR 2009 NÆLDE, STOR 2009 
KODRIVER, HULKRAVET 2009 OKSEØJE, HVID 2009 
KONGEPEN, ALM. 2009 PADDEROK, KÆR- 2009 
KORBÆR 2009 PILEURT, VAND- 2009 
KRAGEKLO, MARK- 2009 POTENTIL, GÅSE- 2009 
KVIK, ALM. 2009 POTENTIL, KRYBENDE 2009 
KØRVEL, VILD 2009 RANUNKEL, BIDENDE 2009 
LIMURT, NIKKENDE 2009 RANUNKEL, KÆR- 2009 
LØG, SKOV- 2009 RANUNKEL, LAV 2009 
LØG, VILD 2009 RANUNKEL, TIGGER- 2009 
LØGKARSE 2009 RAPGRÆS, ENG. 2009 
MARKARVE, ALM. 2009 RÆVEHALE, KNÆBØJET 2009 
 


