Naturvandring i ”Lunerne”
De seneste par år har bestyrelsen i grundejerforeningen Sandklitten iværksat initiativer, der kan
være med til at bevare og styrke den særlige lysåbne natur, som kendetegner Lunerne.
Arbejdet er udført i samarbejde med kommunens ”Team natur”. Vi er som grundejere forpligtet
på at fjerne ”kratlignende beplantning i form af selvsåede og rodskydende træer og buske” i
fællesarealerne (jf. Lokalplanens §8.6).
Som opfølgning på det arbejde og for at blive klogere
på om det virker, havde ”Sandklitten” inviteret til
Naturvandring i området fredag den 25. juni 2021.
Naturvejleder Laus Gro-Nielsen fra Hjørring
kommune fortalte på bedste vis om ”Lunernes”
særlige natur for de 30 fremmødte grundejere fra
området.

Det viser sig, at hvis der gøres en indsats for at
fjerne uønskede vækster i området (Især gran, fyr- og birketræer (til dels også pil) og slå græsset
hvert eller hvert andet år, skabes der forholdsvis
hurtigt plads til et væld af blomsterarter og
dermed insekter. Hvis vi blot lader stå til, vil
området på ganske kort tid springe i skov. Og skov
har vi jo rigeligt af i området.

Et eksempel på dette kan ses ved stien fra Niels
Skandsvej ind i skoven mod syd. For blot fem år side
var der åbent og lyst her. Så hurtigt går det for bl.a.
birketræer at få overtaget.

For at de tidligere fremherskende arter får gode betingelser fremover, er det vigtig at det
fældede/afklippede materiale fjernes. Dermed fjernes næring og den nu mere nærringsfattige jord
giver optimale betingelser for de særlige arter, Lunerne er så rig på.
Team natur har via kommunens pulje til naturbevarelse ydet maskin- og arbejdskraft for ca. kr.
70.000, - Dermed har det de seneste par år været muligt at få ryddet grundigt op i området og få
fjernet materialet ved flisning, afbrænding og grønthøstning. Grundejerforeningens bestyrelse og
flere frivillige har også hjulpet godt til med projektet. Tak for det.

Midt i Lunerne er et lille område, som
grønthøsteren glemte i efteråret. Her er et godt
sted at se, hvor mange forskellige arter, der i løbet
af blot én sæson vælder frem, hvor græs og træer
har været grønthøstet (th i billedet) og hvor hurtigt
birketræerne får overtaget (tv). Midt i billedet kan
en enkelt hvid Bakke-Gøgelilje anes. Mere om den
senere.

Flere sjældne arter trives i Lunerne, hvis de får lys og
plads. Bl.a. Plettet Gøgeurt, der er en orkide. Den er
fredet og må altså ikke plukkes eller graves op. Laus
fortalte, at det også er omsonst at forsøge at tage den
med hjem. Den kræver nemlig ganske særlige forhold
for at trives. F.eks. findes der i år rigtig mange
eksemplarer af den midt i Lunerne, men ingen i
fællesområdet nord for grøften, der skærer gennem
Lunerne. I det område trives lyngen til gengæld fint.

Undervejs nåede Laus’ humør nye højder, da han fandt et eksemplar af den meget sjældne
”Bakke-gøgelilje”, der kun findes hist og altså her!  i Nordjylland.

Laus Gro-Nielsen opfordrer os til fremover at fjerne nye skud fra de uønskede træer og samtidig
udarbejde en plan for at få de lysåbne områder i Lunerne slået og materialet fjernet. Nogle
områder hvert år, andre hvert andet og måske nogle enkelte hvert femte år. Det er en opgave,
grundejerforeningens bestyrelse vil arbejde videre med.

De flotte enebærbuske i området trives med lys og luft omkring sig.

Blodrød Storkenæb findes mange steder her i
Kjul. Ses ofte langs veje og stier og altså også i
Lunerne. Den er meget vigtig for sommerfuglen
Sortbrun Blåfugl, hvis larver kun lever af Blodrød
Storkenæb. ”Sortbrun Blåfugl findes kun her i
klitterne mellem Tornby og Skiveren.
Sommerfuglen er en akut truet art og vil uddø i
Danmark, hvis den forsvinder fra Hjørring
kommune.
Det blev en god eftermiddag med fokus på, hvordan vi skaber bedre betingelser for planter og
insekter i vores område. Laus Gro-Nielsens ivrige engagement smittede forhåbentlig os alle bare
en lille smule.

