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Naturen i Syddjurs Kommune
Hvad mener vi med ”natur”, og hvorfor prioriterer vi som vi gør?
Ordet ”natur” har mange forskellige betydninger. Afhængigt af, hvem, man spørger, er ”natur” lig en
smuk udsigt, en kornmark, en bøgeskov, stranden eller noget helt andet. Formålet med
naturbeskyttelsesloven og EF-habitatdirektivet, som er de primære lovgivninger bag
naturkvalitetsplanen, er bl.a. at sikre biodiversiteten, dvs. en artsrig natur med levesteder for vilde
planter og dyr. Naturkvalitetsplanen skal derfor primært sigte på bevarelse af arter, og det
grundlæggende natursyn bag denne plan er derfor, at naturens indhold er arter og deres levesteder. Et
overdrev er med det udgangspunkt ikke beskyttet og bevaringsværdigt fordi, det er landskabeligt smukt
eller opretholdes ved græsning, som er en gammel driftsform. Bevaringsværdien ligger derimod i, at det
kan være levested for en række arter, som ikke kan trives andre steder i landskabet.
De enkelte naturområders målsætning og graden af deres beskyttelse afhænger således af, hvilke arter,
de er eller kan være levested for. Beskyttede naturområder, der for eksempel er store og tilgængelige
for offentligheden, men kun huser velkendte, men almindelige arter som rådyr, brændenælder og
pilekrat er derfor i Syddjurs Kommunes praksis mindre beskyttet mod naturmæssige forringelser end
områder med sjældnere arter som strandtudse, engblomme og moseperlemorsommerfugl.
Arternes levesteder skal sikres gennem bevarelse af deres levesteder og de processer, der skaber dem.
Det kan for nogle arter være fugtige enge, der græsses med kreaturer, mens det for andre er døde
træer, oversvømmede ådale, heder eller åbne kystskrænter. Formålet med at sikre disse landskaber er
dog arternes overlevelse, ikke landskabet eller processen, f.eks. græsning eller oversvømmelser i sig
selv. Det er derfor afgørende, at den strengeste beskyttelse, etableringen af ny natur eller udførelse af
naturpleje sker de steder, hvor de truede arter er til stede eller kan indvandre, og ikke bare der, hvor det
er lettest at udføre. Græsning, kratrydning eller oversvømmelser kan ligefrem være til skade, hvis de
udføres forkert eller på de forkerte steder, ligesom udtagning af landbrugsjord eller restriktioner på
landbrugsdriften det forkerte sted kan være samfundsøkonomisk kostbar, men kun tilgodese
almindelige arter og dermed være en dårlig investering i forhold til sikring af truede arters levesteder.
Hvis biodiversiteten skal sikres mest intelligent og effektivt, er det derfor afgørende at vide, hvilke arter,
der kræver en indsats, hvad de kræver, og hvor de findes. Som noget nyt er der derfor i et bilag til
planen medtaget en række arter, som vil blive overvåget og indgå i administration, planlægning og
naturplejen.
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Hvorfor en naturkvalitetsplan?
Naturkvalitetsplan 2013 er en del af grundlaget for Syddjurs Kommunes Kommuneplan 2013.
Naturkvalitetsplanen uddyber, begrunder og forklarer de målsætninger og prioriteringer på
naturområdet, der er vedtaget i kommuneplanen.
Ifølge lov om planlægning skal kommuneplanen indeholde retningslinjer for, hvordan kommunen vil
sikre bevaringsværdier og beskyttelsesinteresser i det åbne land.
Kommuneplanen skal blandt andet indeholde retningslinjer for udpegning og sikring af naturområder
med særlige naturbeskyttelsesinteresser.
Kommunen har som opgave at:
•
•
•
•
•
•

indsamle viden om naturen
målsætte naturområder
planlægge, hvordan naturområderne skal benyttes og beskyttes
føre tilsyn med naturområderne
regulere eventuelle indgreb i naturområderne
pleje og genskabe natur og arbejde for at sikre biodiversiteten
Kommunalbestyrelsen udstikker i naturkvalitetsplanen retningslinjer for, hvordan
disse opgaver skal løses. Retningslinjerne udarbejdes i dialog med kommunens
borgere, interessegrupper, erhvervsorganisationer m.fl.
Når retningslinjerne er vedtaget af kommunalbestyrelsen, vil kommunens medarbejdere bruge dem i forbindelse med opgaver og sager, som berører naturområderne. Den daglige administration kommer på den måde til at bygge på et
synligt, politisk vedtaget grundlag.

Plettet gøgeurt kommer
ikke tilbage af sig selv,
hvis den først forsvinder
men kræver omtanke og
planlægning af
arealanvendelsen

Overordnede målsætninger
Syddjurs Kommunes overordnede mål for naturen er, at tilbagegangen i biodiversitet skal standses eller
begrænses mest muligt.
Denne ambition kan nås gennem følgende prioriterede delmål:
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1. Der sikres først og fremmest levesteder for truede arter, især arter, hvor Danmark har en
væsentlig del af Verdens samlede bestand.
2. Vild natur skal have lov til at udvikle sig nogle steder uden indgreb fra mennesker. Det gælder
for eksempel rørsumpe, krat og sumpskov.
3. Sammenhængen mellem områder med natur skal øges gennem et velfungerende net af
spredningskorridorer uden spærringer for planter og dyr.
4. I områder, hvor det vil fremme biodiversiteten væsentligt, ønskes landbrugsarealer i omdrift
ændret til ny natur. Det gælder især for marginaljorder, dvs. lavbundsarealer eller sandede
jorder.
5. Private lodsejere skal inspireres til at beskytte og øge naturindholdet i Syddjurs Kommune.
6. Kulturlandskabet og dets kulturspor skal bevares.
Mariehøneedderkop
er en globalt truet
art, hvor Danmark
huser en væsentlig
del af den samlede
bestand. Den findes
3 steder i Syddjurs
Kommune. Det har
høj prioritet at
bevare den.

Midler til sikring af de overordnede målsætninger
En lang række bestemmelser i den danske lovgivning og i internationale direktiver har betydning for
kommunens forvaltning og administration af naturområderne og mulighederne for at sikre den
biologiske mangfoldighed.
Bestemmelserne sætter generelle grænser for, hvilke indgreb, der kan tillades i naturen – samtidig med,
at de er et lovmæssigt værktøj til at gennemføre de mål, kommunen har sat for naturen. Det er dog en
væsentlig begrænsning, at der primært er tale om forbudsbestemmelser, som ikke i sig selv forbyder en
fortsat forringelse, men især sikrer mod at forringelserne forøges. Det primære middel til at standse
tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed er derfor ikke administration, men den fysiske indsats
med naturpleje og etableringen af nye naturområder.

Naturbeskyttelsesloven
Et vigtigt formål med naturbeskyttelsesloven er at beskytte de vilde planter og dyr og deres levesteder.
Loven indeholder generelle beskyttelsesbestemmelser for heder, overdrev, enge, strandenge, moser på
2.500 m2 eller derover og for søer på 100 m2 eller derover. Bestemmelserne fremgår af lovens § 3,
derfor omtales de beskyttede områder ofte som § 3-områder.
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Der er ca. 4000 § 3-områder i Syddjurs Kommune hvoraf ca. halvdelen udgøres af søer og vandhuller. I
alt dækker de ca. 6500 hektar, svarende til ca 9% af kommunens areal. I fig. 1 ses en opgørelse over
antallet og arealet af de enkelte naturtyper. I forhold til Danmark som gennemsnit er der en større
andel af overdrev, men lidt mindre hede og strandeng. På landsgennemsnit udgør §3-naturen ca 9 %, så
Syddjurs Kommune har altså en helt gennemsnitlig mængde natur.

Fig. 1. Fordeling af §3-naturtyperne på antal og areal.

Ifølge naturbeskyttelsesloven må tilstanden på § 3-områderne ikke ændres uden dispensation, som skal
gives af kommunen. Generelt må § 3-områder ikke drives mere intensivt end hidtil. Det betyder blandt
andet, at områderne ikke må omlægges hyppigere end hidtil, opdyrkes, tilplantes, opfyldes eller graves
op. Det er heller ikke tilladt at gødske, sprøjte eller dræne områderne mere intensivt end hidtil.
Der er de senere år opstået en stigende interesse for at anvende § 3-områder til etablering af
solcelleanlæg, søvarmeanlæg, afledning af regnvand/spildevand og lignende, der alle tilgodeser miljøog en klimahensyn. Med den nuværende praksis, der er udstukket af Natur- og Miljøklagenævnet, kan
sådanne klimavenlige anlæg og tiltag dog ikke begrunde en dispensation.
Der er ikke pligt til at pleje områderne, men iht. ”Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til
dyrkning og natur” gælder på al dyrkbar jord en rydningspligt, så træer og buske, der er vokset op efter
2005 skal slås/ryddes hvert 5. år eller oftere.
Mange lodsejere tror, at de ikke må drive deres jord, hvis den er omfattet af § 3. Det er ikke tilfældet;
jorden må drives som hidtil, og for mange områders vedkommende allerhelst med græsning eller
høslæt.
Det kan diskuteres, om § 3-områderne bør kaldes for natur, da mange mennesker opfatter natur som
noget uberørt. Det er ofte mere præcist at kalde dem for halvkultur, der beskriver noget ekstensivt
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udnyttet. Alligevel er det rimeligt at betegne § 3-områderne som natur, fordi de i dag er noget af det
tætteste, vi kommer på natur i Danmark, og for størstedelen af plante- og dyrelivet udgør de sidste
levesteder i det intensivt dyrkede landbrugsland.

Overdrev
Overdrev har historisk været stejle, tørre og næringsfattige jorder, der ikke kunne dyrkes, men i stedet
har været brugt til græsning. De er i naturbeskyttelsesloven defineret som tørketålende plantesamfund
domineret af nøjsomme planter, mens det er underordnet, om de er tidligere græsningsarealer. En
mere præcis betegnelse kunne være græsland eller blomsterbakker. Overdrev er meget almindelige i
den sydlige del af kommunen, hvor jorden er sandet og bakket, og mange vejkanter og brakmarker langs
især Ebeltoft Vig og Kattegatkysten har karakter af overdrev. De effektivt græssede overdrev er især
vigtige levesteder for Vokshatte, en gruppe af ofte farvestrålende svampe, og for mange
blomsterplanter som Opret og Nikkende kobjælde, der ses ved Ebeltoft og i Mols Bjerge. De ugræssede
overdrev har dog flere planter, der når at blomstre, og de er derfor levested for mange sommerfugle,
bier og andre insekter, der lever af nektar. Hvis overdrev gror til i høje græsser, er der få arter, der kan
trives der, men gamle krat af slåen, tjørn, roser, mirabel og andre buske og træer kan være levested for
småfugle som karmindompap, rødrygget tornskade, ræv, grævling, sommerfugle og mange arter af
svampe.
Det er dog også væsentligt at sikre de helt unge stadier af græsland, sandmarkerne, der historisk er
opstået efter udpining af jorden, og som indtil 2009 fandtes mange steder i form af brakmarker, og som
er levested for mange arter, der kræver den forstyrrede jord.

Nikkende kobjælde står i tusindvis ved Boeslum Strand.

Vokshat, der kræver græsning og ikke tåler gødskning.
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Ugræsset kystoverdrev med mange urter i blomst.

Græsset overdrev med mange svampe og færre blomster.

Enge
Ferske enge er fugtige områder med kort, ofte græsdomineret vegetation. Kulturenge er omlagt og
tilsået med kulturgræsser som rajgræs og engrottehale, mens de naturlige enge har en langt rigere flora
med arter af star, orkideer og andre urter. Enge er ofte opstået ved græsning af moser, og vil gro til i
krat af gråpil og rødel, hvis græsning eller slæt ophører. De fleste enge i kommunen ligger i de store
ådale og har været drænet i mange år. Ved dræningen tørrer jorden ud, så tørven omsættes, og jorden
synker sammen. Omsætningen af tørv frigiver store mængder næringsstoffer, og de drænede enge er
derfor domineret af kraftige græsser og brændenælder. Efterhånden som jorden sætter sig, bliver
engene igen så våde, at mere nøjsomme arter kan genindvandre, men som regel bliver de domineret af
tagrør og høj sødgræs.

Slået, artsfattig kultureng.

Græsset natureng med majgøgeurter.
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Moser
Moser er generelt vådere end enge, og har derfor i mindre grad været inddraget i græsning eller slæt.
De har derfor en mere broget vegetation med både startuer, pilekrat og mindre planter, De fleste
lysåbne moser kan dog være meget artsrige, hvis de holdes åbne med græsning. Hvis de ligger
uudnyttede hen, vil de gro til i gråpil, og senere sumpskov af især rødel. De næringsfattige og sure
hedemoser med tørvemos og hængesæk er gået meget tilbage. Især i området omkring Fjeld Skov er der
dog så mange små sure skovmoser, der er levested for mange sjældne arter, at det er en af de
naturtyper, som Syddjurs Kommune har et nationalt ansvar for at bevare.

Tørvemose i Fjeld Skov, levested for mange sjældne arter fra både mose
og skov.

Lysåben meget artsrig, kalkrig mose i Tved Kær. Her vokser bl.a.
mygblomst og vibefedt.

Heder
Heder er områder med dominans af hedelyng, rensdyrlav eller revling. Jordbunden er sur og sandet, og
de er som regel opstået efter udpining af jorden og ophør af dyrkning. De fleste har udviklet sig til sure
overdrev med dominans af bølget bunke eller alm. hvene, ofte med krat af ene eller slåen. De har
dermed mistet den særegne flora og fauna af arter, der kræver de ekstremt næringsfattige og varme
forhold, der hersker på heden. Der findes dog små rester af hede i især Mols Bjerge og i de store
plantager. Heder kan være svære at bevare med udstrakte flade af hedelyng, der er en pionerplante,
men dårligt kan vedligeholdes med græsningspleje. De enkelte lyngplanter dør efter ca. 30 år, og hvis
der ikke i mellemtiden er sket store forstyrrelser, der blotter jorden og giver spiremuligheder for frøene,
vil græsset med usvigelig sikkerhed tage over. Hedepleje sker derfor med grove midler som brand eller
afskrabning af topjorden.
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Gammel hede med enebær, lyng og rensdyrlav.

Ung hede med sandskæg og rensdyrlav.

Strandenge

Strandeng med engelskgræs, der også vokser langs saltede vejstrækninger.

Den sjældne orkide salepgøgeurt, der vokser 2
steder i Jylland, det ene ved Fejrup.

Strandenge og strandoverdrev er de kystnære naturarealer, der saltpåvirkes gennem oversvømmelser
eller stænk gennem luften. Der er derfor en særegen flora og fauna, der kan tåle den høje saltholdighed.
I modsætning til de fleste andre § 3-naturtyper er strandenge ofte naturligt næringsrige, da der tilføres
meget næring i form af opskyllet tang. Strandenge findes som regel på flad, hævet havbund og har ofte
været brugt til græsning. Den vilde strandeng er dækket af rørsump af tagrør eller andre store græsser,
mens græssede strandenge og strandoverdrev som Strands Gunger, Kongsgårde ved Fejrup og Ahl Hage
ved Ebeltoft har en meget fin flora med eng-ensian, jordbærkløver, syltstar og den ene af de sidste 2
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jyske bestande af salep-gøgeurt. Faunaen tæller bl.a. strandtudse og vadefugle som rødben og
strandskade.

Vandhuller

Det rene vandhul med rig vegetation og ynglende løgfrø.

Det typiske vandhul med fisk, uklart vand og utrolige mængder haletudser
af skrubtudse, der er giftig og stortrives med fisk, der æder de andre arter.

Småsøer mellem 100 m2 og 1 hektar udgør ca. halvdelen af kommunens 4000 § 3-områder. De fleste er
menneskeskabte vandingshuller, råstofgrave eller fiskedamme, mens den fra naturens hånd mest talrige
naturlige type, de utallige pytter i oversvømmede ådale, er forsvundet med dræning og udretning af
vandløbene. De vandhuller, vi opfatter som naturlige, er altså kun en af flere typer af søer, der kun er
egnet levested for en mindre del af den naturlige flora og fauna, der lever i stillestående vand. Små søer
med lav dybde og tæt undervandsbevoksning er rigt på skjulesteder for dyreplankton som dafnier og
vandlopper, der kan holde algevæksten nede og dermed holde søen klarvandet. Hvis der udsættes
svaner, ænder eller fisk, der æder vandplanterne eller roder bunden op, forsvinder
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undervandsplanterne, og søen bliver uklar og langt mere artsfattig. En sø med undervandsplanter og
meget dyreplankton til at regulere algevæksten er meget robust overfor næringsbelastning, en
udsætning af fugle eller fisk er derfor noget af det værste, der kan ske for et vandhul. Det er derfor også
en dårlig ide at etablere søer i ådale, der oversvømmes, eller etablere forbindelse til vandløb eller andre
søer med fiskebestand.

§3-naturområdernes værdisætning
Værdisætningerne er standardiserede mål for naturtilstanden på § 3-områderne. Det er vigtigt med
standardiserede mål, så § 3-områderne kan sammenlignes. Desuden kan man bedømme behovet for
plejetiltag eller muligheden for at få dispensation til et eventuelt indgreb.
Tilstanden af § 3-områderne overvåges ved løbende tilsyn. Tilstanden vurderes i henhold til Faglig
rapport fra DMU, nr. 548, og bygger på forekomsten af plantearter, processer og vegetationens struktur.
Et naturområde scorer højt i værdi, når det rummer sårbare arter, den fysiske tilstand er optimal, og de
naturlige processer dominerer. Det kan for eksempel være en eng, der rummer orkideer, kun har få
træer og pilebuske, og som er moderat afgræsset og har naturlig vandstand.
Modsat værdisættes et areal lavt, hvis den fysiske tilstand er ringe, typisk på grund af dræning,
næringsbelastning og tilgroning. Det kan for eksempel være et overdrev eller en eng, hvor græsningen
er ophørt eller hvor plantevæksten er tydeligt påvirket af gødning eller sprøjtemidler. Vegetationen
domineres oftest af store, robuste, næringskrævende arter som lodden dueurt, stor nælde og store
græsser. Der kan stadig være rester af den sårbare flora, men uden driften og med fortsat
næringspåvirkning, vil arealet fortsat forringes. Den aktuelle § 3-tilstand er derfor dårlig.
Det trækker også ned i værdisætningen, hvis der vokser gyvel eller indslæbte arter, som er kendt for at
kunne brede sig voldsomt – for eksempel kæmpe-bjørneklo eller rynket rose (hybenrose).
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Det artsrige overdrev scorer højt.

Det artsfattige, tilgroede overdrev scorer lavt.

Ved at sammenligne artsindholdet med strukturen og den aktuelle tilstand kan man se, hvor der med
mindst mulig indsats kan fremmes flest mulige arter. Hvis en lokalitet endnu har mange karakteristiske
arter, men en dårlig struktur på grund af tilgroning eller dræning, vil den have potentiale for en god
tilstand, hvis dræningen indstilles, eller der indføres græsning eller høslæt.
Det er dog vigtigt at holde fast i, at god § 3-tilstand ikke altid er den ønskede tilstand, da den er baseret
på planter, mens dyr og svampe ikke indgår i beregningen. Lokaliteter med truede arter, der kræver
ugræssede overdrev eller moser med høje urter vil have en dårlig § 3-tilstand, men kan være meget
vigtige for den biologiske mangfoldighed. Tilstandsvurderingen er velegnet til at udpege områder, der
er påvirkede af f.eks. dræning og gødskning, og giver mulighed for at sammenligne lokaliteter ensartet,
men kan ikke uden videre bruges til at identificere de områder, hvor der er det største behov for at
skride ind med pleje for at bevare en truet art.
De beskyttede naturarealer samt deres værdisætning kan ses på kommunens hjemmeside.

§ 3-områdernes målsætning
Målsætningerne er kommunens ambition for de enkelte § 3-områders tilstand og afspejler, hvor god
naturkvalitet, det er realistisk at opnå på et givent areal. Syddjurs Kommune vil i sin forvaltning arbejde
for, at dette naturpotentiale opfyldes og fastholdes, med mindre der er ganske særlige
omstændigheder, der taler imod. Der vil derfor som udgangspunkt ikke kunne dispenseres til
forringelser af § 3-områder, der gør, at de ikke kan opfylde målsætningen. Undtagelser kan være, hvis
der er særligt store samfundsmæssige interesser i et indgreb, eller hvis det vil være afgørende for at
sikre en eller flere truede arter.
Målsætningssystemet er optaget i kommuneplanen og målsætningerne for de enkelte naturområder vil
være bindende for kommunens og andre myndigheders planlægning, myndighedsudøvelse og øvrige
indsats.
Målsætningen er ændret i forhold til kommuneplan 2009 og de foregående amtslige regionplaner, der
opererede med målsætningerne A, B og C for hhv. høj, generel og lav målsætning. De nye målsætninger
inddeles i stedet i tilstandsklasser 1-5, hvor 1 og 2 svarer til A, 3 svarer til B, og 4 og 5 svarer til den
gamle C-målsætning.
Kommuneplan 2009 videreførte de amtslige målsætninger, der bl.a. målsatte § 3-områder højt, hvis de
lå i et større samlet naturområde eller i en fredning, uanset, om de naturmæssige forudsætninger for at
opnå en høj tilstand, var til stede. Det resulterede i restriktioner, der ikke nødvendigvis medførte
forbedringer for naturen, og som derfor var uhensigtsmæssige.
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De nye målsætninger er rent biologiske, og er baseret på den aktuelle tilstand, der er konstateret ved en
gennemgang af vegetationen på arealet. Et areal kan være under tilgroning og overordnet have en dårlig
tilstand med dominans af næringskrævende og almindelige arter, men hvis der stadig er rester af en
mere sårbar vegetation, er der et potentiale for at udbrede den til resten af arealet, hvis der
iværksættes den rigtige pleje. Derfor er det vegetationen på den bedste del af arealet, der afgør
målsætningen. De tilrettede målsætninger viser dermed den tilstand, det er realistisk at opnå.
Som udgangspunkt er det målsætningen, at tilstanden ikke må forringes, dvs. den nuværende tilstand
giver en tilsvarende målsætning. Det er dog en ambition, at de § 3-områder, der berøres af Natura2000handleplanerne eller andre naturplejeprojekter vil opnå god eller høj tilstand.
For en meget stor del af § 3-områderne er målsætningen fastsat af Naturstyrelsen i de statslige Vand- og
Natura2000-planer, der forpligter den kommunale planlægning. For kommunens ca. 2000 søer og
vandhuller gælder således, de alle er målsat til tilstandsklasse 1 eller 2, høj eller god økologisk tilstand.
Ligeledes gælder for de fleste § 3-områder i Natura2000-områder, at de er målsat til tilstandsklasse 1
eller 2.
For de tørre § 3-områder resulterer den nye målsætning med udgangspunkt i den aktuelle tilstand i, at
ca. 360 områder har fået en lempet målsætning, mens kun ca. 80 får en mere skærpet målsætning.
Fordelingen ses af kort 1.

Kort 1: § 3-områder med den ændrede målsætningsmetode får hhv. lempet målsætning (rød) og skærpet målsætning (blå).
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Lempelserne er især sket i landbrugsdominerede dele af kommunen, mens skærpelserne primært
gælder skovmoser i Fjeld Skov og sandede overdrev i den sydlige del af kommunen. Efterhånden som
flere § 3-områder bliver besøgt og får beregnet en tilstand, vil målsætningen ændres flere steder,
formentlig med samme tendens, så de højt målsatte områder vil ligge adskilt fra de mest intensive
landbrugsområder.
Det er vigtigt at understrege, at ændringen af målsætningerne ikke medfører en mere lempelig
administrationspraksis. Det vil som hidtil være det aktuelle naturindhold, der afgør, om der kan
dispenseres til et indgreb i §3-området.

Habitatdirektivet
EF-habitatområder, EF-fuglebeskyttelsesområder og Ramsar-områder betegnes under ét som
internationale naturbeskyttelsesområder. Områderne kaldes til sammen Natura 2000-områder.
Habitatområderne er udpeget for at beskytte en lang række naturtyper og dyre- og plantearter, som
regnes for truede i EU. Det drejer sig typisk om store, sammenhængende arealer med stor artsrigdom.
Udpegningen er begrundet i EF-habitatdirektivet fra 1992.
I Syddjurs Kommune er der udpeget 6 habitatområder. Hvert område har en liste over naturtyper og
arter, som udgør udpegningsgrundlaget. Kommunen og andre myndigheder skal ved administrationen af
love og regler sikre, at der ikke sker en væsentlig negativ påvirkning af disse naturtyper og arter.
Lignende bestemmelser gælder for EF-fuglebeskyttelsesområderne og Ramsar-områderne. Ingen af
disse typer internationale naturbeskyttelsesområder er dog udpeget i Syddjurs Kommune.

Miljømålsloven
Miljømålsloven, der blev vedtaget i december 2003, fastlægger rammerne for beskyttelsen af
overfladevand og grundvand og for planlægning inden for de internationale naturbeskyttelsesområder.
Naturstyrelsen har således i 2012 udarbejdet Natura 2000-planer for de internationale
naturbeskyttelsesområder, herunder udarbejdet et indsatsprogram, som giver retningslinjer for
kommunernes efterfølgende planlægning og gennemførelse af planerne. Planerne og
udpegningsgrundlagene kan ses på
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Se_Planerne/. De
tilsvarende planer for vandområderne forventes vedtaget i 2014.
Syddjurs Kommune har herefter i henhold til miljømålsloven udarbejdet handleplaner for naturen i de
internationale naturbeskyttelsesområder. Planerne, som skal sikre naturværdierne i de udpegede
områder, er vedtaget december 2012. Gennemførelsen af planerne kan ske mod eventuel erstatning til
de berørte lodsejere. I første planperiode, der løber til 2015, forudsættes planerne dog gennemført
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frivilligt, ligesom der er særskilte støtteordninger til plejen. Planerne kan ses på
http://www.syddjurs.dk/indhold/vand-og-naturplaner.

Bilag IV-arter
Habitatdirektivet omfatter også beskyttelse af en række truede plante- og dyrearter, der er opført på
direktivets bilag 4. Ifølge direktivet må der ikke iværksættes aktiviteter, som kan skade dyrearterne samt
deres yngle- og rasteområder, og planterne må ikke plukkes, graves op eller på anden måde ødelægges.
Syv af disse arter er kendt fra Syddjurs Kommune. Det drejer sig om odder, markfirben, stor
vandsalamander, løgfrø, spidssnudet frø, strandtudse og mygblomst. Desuden er alle arter af flagermus
anført på bilag 4. Flere af disse findes også i Syddjurs Kommune. Hvaler, herunder marsvin, er også på
bilag 4, men de berøres ikke af de handlinger og indsatsområder, som fremgår af naturkvalitetsplanen.
Der skal tages højde for de nævnte beskyttelseskrav ved kommunernes og andre myndigheders
planlægning, administration og naturforvaltning. Der kan således ikke gives tilladelse til en ansøgt
aktivitet, hvis den vil forringe vilkårene for en eller flere af arterne.
Det er dog ikke alle arter, der har betydning i praksis. Flere af arterne er ikke følsomme overfor
aktiviteter, der reguleres af kommunen, og andre er sikret med de generelle begrænsninger i
naturbeskyttelseslovens § 3.
Løgfrø
Løgfrø yngler i varme, rene vandhuller uden fisk.
Den er sjælden, men findes især udbredt syd for
Feldballe og nord og øst for Nimtofte. Den spreder
sig dårligt rundt i landskabet, og den er derfor
sårbar overfor at uddø lokalt, da den så kun dårligt
kan genindvandre. En lokal uddøen er derfor
oftest permanent. Den er især følsom overfor
tilgroning og tilførsel af næringsstoffer.

Strandtudse
Strandtudse er en pioner-art, der er tilpasset til at
finde nyopståede vandhuller, typisk på
strandenge, marker og våde enge. Den går hurtigt
og kan sprede sig langt under vandringsperioden i
foråret. Hannen kvækker meget højt, og kan lokke
hunner til fra flere kilometers afstand. Den lever i
dag primært på strandenge og våde lavninger på
marker og er følsom overfor dræning og
tilgroning.
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Spidssnudet frø
Spidssnudet frø er en af de almindeligste bilag IVarter, og findes typisk i rene vandhuller i
naturområder. Den er afhængig af, at der er
fugtige områder nær vandhullet, og trives derfor
ikke i vandhuller på marker eller tørre arealer. Den
er ganske udbredt i de mere næringsfattige dele
af landet, men er dog sjælden i den vestlige del af
Syddjurs Kommune og i ådalene, hvor der ofte er
fisk i vandhullerne.
Stor vandsalamander
Stor vandsalamander er også ret udbredt i
kommunen og det meste af landet, og er kun
sjælden eller manglende i Nord- og Vestjylland. Den
kræver rene, solbeskinnede og fiskefrie vandhuller
med lavt vand ved kanten, og kræver desuden krat,
skov, store sten eller andre skjulmuligheder på land
indenfor et par hundrede meter af ynglevandhullet.
Det gælder altså, at også stendynger, småskove og
haver kan være omfattet af beskyttelsen af artens
yngle- og rasteområder, og at arter ikke må fjernes
eller beskadiges. Den er ret udbredt i kommunen.
Markfirben
Markfirben lever i områder med varme, sydvendte
skråninger, hvor den kan solbade og lægge sine
æg. Det kan være både de store skrænter langs
kysten og i grusgrave og små vejskrænter inde i
landet. Den er i tilbagegang i hele landet på grund
af tilgroning med græsser og buske, men i
Syddjurs Kommune er den meget almindelig i den
sydlige del rundt om Ebeltoft Vig og langs
østkysten. Den kan således findes inde i Ebeltoft
By og i hundredevis på skrænterne på Helgenæs.
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Flagermus
Adskillige arter af flagermus er fundet i kommunen, men de arter,
der oftest forekommer i huse, Sydflagermus og Langøret
flagermus, er de mest relevante i forvaltningen, da de kan blive
berørt i byggesager, hvor huse nedrives eller renoveres. Som
udgangspunkt er det ikke tilladt at gøre et hus ubeboeligt for
flagermus, selvom der kan være gener ved at have en bestand i
huset, og det måske er forfaldent. For de 2 arter gælder dog, at
de er så almindelige i hele landet, at der er tale om en enkelt,
sammenhængende national bestand, hvor tab af en bestand i et
hus i den ene ende af landet opvejes af, at der indvandrer en ny
bestand i et andet hus i en anden del af landet. I praksis er en
flagermusebestand derfor ikke til hinder for renovering eller
nedrivning.

Odder
Odderen er en succeshistorie, hvor et tiltag til at
hjælpe en art, har vist sig effektivt. Den var
tidligere uhyre sjælden og kun stabilt
forekommende i Nord- og Vestjylland efter at
være forsvundet fra det meste af landet. Årsagen
var primært, at mange oddere druknede i ruser,
men efter at det blev obligatorisk at anvende riste
i ruserne, så odderen ikke kunne blive fanget, er
bestanden vokset kraftigt, og den er nu ganske
almindelig i Jylland og stadig i spredning. I
Syddjurs Kommune yngler den bl.a. ved Stubbe Sø
og i Mørke Mose, men er set i alle større søer og
langs de fleste større vandløb, ligesom den
jævnligt ses langs kysten. Den er primært følsom
overfor forstyrrelser ved ynglepladsen, som
normalt findes i uforstyrrede krat langs vandløb
eller søer.
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Mygblomst
Mygblomst er en lille, uanselig orkide, der lever i
moser og kær med kalkrigt, rent vand. Den bliver
kun ca. 20 cm høj, og kan derfor let fortrænges af
større planter, hvis lokaliteten ikke græsses eller
slås. Den er meget sjælden i Danmark, og i
Syddjurs Kommune er den kun registreret i Tved
Kær, som er Natura2000-område, udpeget
primært på grund af den. Der laves således
særskilt planlægning af hensyn til Mygblomst.

Den kendte forekomst af bilag IV-arter i Syddjurs Kommune kan ses på
http://webkort.syddjurs.dk/?profile=lokalplaner-borger.

Habitatbekendtgørelsen
Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt
beskyttelse af visse arter, kaldet habitatbekendtgørelsen, er den primære implementering af EUhabitatdirektivets beskyttelse af Natura2000-områder og bilag IV-arter. Ifølge bekendtgørelsen er det i
en række sager, f. eks. om godkendelse af husdyrbrug, ikke tilladt for kommunen at give tilladelse eller
godkendelse, før det er grundigt undersøgt og bevist, at det ikke vil bidrage til en væsentlig skadelig
effekt på Natura2000-områder eller forringer levesteder for bilag IV-arter. Dette forbud er meget
vidtgående, og selv påvirkninger, der i sig selv ikke har væsentlig betydning, men som er en lille del af en
stor påvirkning, er det ikke tilladt at godkende.
Der skal også foretages en vurdering af, om der vil være en negativ effekt på bilag IV-arter. Hvis det er
tilfældet, er det kun i meget sjældne tilfælde muligt at meddele tilladelsen, og kun efter forudgående
høring af Naturstyrelsen.
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Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug
Husdyrlovens formål er at medvirke til at værne om natur, miljø og landskab, så udviklingen af
husdyrproduktionen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskers livsvilkår og for
bevarelsen af dyre- og plantelivet.
Husdyrloven fastsætter et generelt beskyttelsesniveau for påvirkningen af natur, overfladevand,
kystvande og grundvand med kvælstof og fosfor.
Heder, overdrev, ammoniakfølsomme søer og § 3 vandhuller inden for Natura 2000 områder og meget
store heder og overdrev samt højmoser og lobeliesøer er omfattet af det generelle beskyttelsesniveau.
Kommunen er forpligtet til at foretage en konkret individuel vurdering af den enkelte ansøgning. På
baggrund heraf kan kommunen stille yderligere vilkår, der rækker ud over det generelle
beskyttelsesniveau. Yderligere vilkår kan blandt andet komme på tale, hvis kommunen mener, dette er
nødvendigt for at sikre, at en godkendelse ikke er i modstrid med f.eks. naturbeskyttelsesloven eller
habitatdirektivets bestemmelser.

Heden er en af de naturtyper, der er meget følsomme overfor udledning af ammoniak fra bl.a. husdyrbrug. Kvælstoffet i ammoniakken gøder heden,
der gror hurtigere til græs.
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Mulig natur
Mulige naturområder er landbrugsarealer i omdrift, hvor der er gode muligheder for at genetablere
uopdyrkede områder med høj naturværdi. Det kan for eksempel være vådområder eller vedvarende
græsningsarealer med eng eller overdrev. Der er udpeget mulige naturområder i bl.a. Mols Bjerge og i
områderne nord for Ebeltoft samt i dalstrøgene langs Rosenholm Å, Ryom Å, Korup Å, Skod Å og Hoed Å.
Det har højeste prioritet at genskabe natur i områder, hvor det kan være med til at styrke den biologiske
mangfoldighed og bidrage til at forbedre spredningskorridorer for planter og dyr. Desuden prioriteres
det højt at genskabe natur i områder, hvor ny natur kan få særlig stor positiv betydning for grundvand,
søer og vandløb . Det skal understreges, at det er lodsejerne, der bestemmer, hvordan arealer i omdrift
skal benyttes inden for lovgivningens rammer. Udpegningen er ikke et krav til lodsejerne om at lade de
nuværende omdriftsarealer ekstensivere eller udgå af driften. Hensigten er at benytte EUstøtteordninger mv., så der kan skabes flere naturområder i de udpegede områder.

Prioritering Betydning

Typisk beliggenhed

1

Vil kunne få særlige naturmæssige
kvaliteter. Kan få stor betydning som
forbindelse mellem eksisterende højt
målsatte naturområder. Kan danne
bufferzone langs højt målsatte søer og
vandløb.

I forbindelse med højt målsatte
naturområder, inden for internationale
naturbeskyttelsesområder eller
udpegede spredningskorridorer. Ved
højt målsatte vandløb og søer, hvor
erosion eller afstrømning af
næringsstoffer har betydning for fysisk
eller kemisk tilstand i vandmiljøet.

2

Kan udvikle sig til karakteristisk og værdifuld Typisk i ådale, langs kyster og i bakkede
natur. Kan skabe forbindelse mellem
områder.
eksisterende naturområder. Kan beskytte
vandkvaliteten generelt i vandløb og søer.

3

Kan udvikle sig til natur af almindelig
karakter. Kan bidrage til at skabe mere
natur generelt, for eksempel flere
småbiotoper til planter og dyr.

Typisk i landbrugsområder.

Tabel 1. Prioritering af omdriftsarealer, som ønskes udtaget af drift
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Økologiske forbindelser - spredningskorridorer
Den landbrugsmæssige udnyttelse, vejanlæg og byudvikling reducerer og opsplitter naturen og forringer
dyrs og planters spredningsmuligheder. Hensigten med at udpege økologiske forbindelser –
spredningskorridorer – er at skabe og opretholde gode, ubrudte og så vidt muligt uforstyrrede
natursammenhænge uden væsentlige spærringer for dyre- og planteliv.
Syddjurs Kommune foretog ved udarbejdelse af Kommuneplanen i 2009, en revidering af amtets
regionale udpegning, og ved den lejlighed, blev naturnetværket fra regionplanen udbygget. De
eksisterende skovområder, kyststrækninger og registrerede såvel som udpegede mulige naturområder
blev forbundet med potentielle økologiske forbindelser, og der er nu forbindelser mellem, og gennem,
mange af kommunens potentielle vådområdeprojekter samt de mulige naturområder. Særligt
sammenhængen mellem fredede områder, Natura 2000-områder, centrale beskyttede naturområder,
Nationalpark Mols Bjerge samt sammenhængen med centrale landskabselementer og kystlinjen er
prioriteret i udpegningen. De centrale landskabselementer udgøres typisk af ådale og kystlinjen. De
økologiske forbindelseslinjer løber typisk over § 3 beskyttede naturtyper, mulige naturområder,
vandløb, søer, skove, lavbund, kystlinjen, vådområder og potentielle vådområder, fredede områder,
Natura 2000-områder samt naturområder i og udenfor Nationalpark Mols Bjerge.

Ung kronhjort.

Hvor de økologiske forbindelseslinjer løber over marker i omdrift, gives der ingen restriktioner for
driften. Udpegningen er ikke et krav til lodsejerne om at lade de nuværende omdriftsarealer
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ekstensivere eller udgå af driften. Det er blot ønske, at udpegningen kan inspirere ejerne til deres egen
indsats for naturen – f.eks. vha. EU-støtteordninger. Udpegningen af mulig natur er også et godt
udgangspunkt for dannelsen af et nationalt naturnetværk, som det anbefales i Natur- og
Landbrugskommissionens rapport fra april 2013
Infrastrukturanlæg, som fx veje, bebyggelser og intensivt dyrkede arealer, kan udgøre barrierer for
dyrelivets frie færden i landskabet. Vejenes stadig større bredde, den tætte trafik og de højere
hastigheder samt afskærmninger af veje mm., er medvirkende til at øge problemet. Barriererne
medfører, at forbindelsen mellem bestande afbrydes og forårsager i øvrigt et stort antal trafikdræbte
dyr. Spærringer kan endvidere opstå i forbindelse med vandløb, som fører gennem dæmningerne i
snævre rør eller lignende uden plads til brinker, hvor ikke-vandlevende dyr kan passere.

I 2014 vil Syddjurs Kommune ligeledes udpege områder til potentielle spredningskorridorer.
Udpegningen vil ske som et del af et tillæg til kommuneplanen.
Når der bygges nye veje på tværs af spredningskorridorer, skal der fremover etableres passende
faunapassager, så barrierevirkningen nedsættes. Ved vedligeholdelse og udvidelser af eksisterende veje,
skal det vurderes, om mulighederne for faunapassage kan forbedres. Ved eksisterende broer kan der,
ofte ret enkelt, etableres faste banketter under vejen langs med vandløbet. Selv ret smalle banketter af
grus og sten kan benyttes af mange dyrearter, og de kan hindre f.eks. oddere i at søge op over vejen
med risiko for at blive trafikdræbt.
De statslige vandplaner udpeger en række konkrete spærringer, hvor kommunen skal sikre passage for
faunaen. Fjernelse af spærringer i vandløb er af stor prioritet i Syddjurs Kommune, og de største
spærringer vil blive fjernet i det omfang og i den rækkefølge, som Syddjurs Kommune kan finde eksterne
midler til. Generelt skal det ved ethvert nyanlæg, der påvirker vandløb, sikres, at alle dyregrupper efter
etableringen kan bevæge sig frit i vandløbet. Samtidig skal man ved omlægning af veje og ved større
vejreparationer sikre, at de underføringer, hvor der i dag ikke er fuld passage, ændres på en sådan
måde, at der efterfølgende bliver passage.
Retningslinjer
Stk. 1. I de økologiske forbindelseslinjer skal ubrudte og uforstyrrede natursammenhænge bevares og
om muligt forbedres.
Stk. 2. De økologiske spredningslinjer skal normalt søges friholdt for byudvikling og tekniske anlæg.
Hvor anlæg af nye veje og jernbaner skærer spredningskorridorerne, skal anlæggene indrettes med
tilpasninger (f.eks. faunapassager), så dyre- og plantelivets spredningsmuligheder opretholdes. Ved
væsentlige, eksisterende spærringer i spredningskorridorerne skal passage søges sikret, normalt
gennem anlæg af faunapassager eller lignende.
Stk. 3. I de økologiske forbindelseslinjer skal karakteristiske landskabelige karaktertræk bevares.
Stk. 4. Vandløbene skal som spredningskorridorer for insekter og andre dyr holdes fri for store
passagehæmmende anlæg, og så vidt muligt helt fri for selv de mindste spærringer da disse udelukker
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en række mindre dyrs bevægelse i vandløbet.

Invasive arter
Invasive arter er arter, der er indført fra andre lande og breder sig voldsomt på bekostning af
hjememhørende danske arter. Listen over indførte arter er lang og voksende, men i Syddjurs Kommune
er det især kæmpebjørneklo og rynket rose (hybenrose), der giver problemer. Kæmpebjørneklo vokser
på fugtig, næringsrig jord, typisk langs vandløb og i enge og moser, mens Rynket rose står på tør, sandet
jord, især langs strande. Kæmpebjørneklo er giftig og Syddjurs Kommune har lavet en indsatsplan for
bekæmpelsen. Lodsejere har herefter pligt til at bekæmpe den. Gyvel optræder som en voldsom
problemart og har tidligere været opfattet som indført og invasiv. Det er dog tvivlsomt om det bare er
den danske art, der breder sig mere end tidligere, og den betragtes derfor ikke som invasiv.

Rynket rose danner tætte krat langs kysten og fortrænger alle andre arter.

Beskyttelse af udvalgte arter
Det er overflødigt at prioritere at bevare almindelige arter, der ikke er i fare
for at forsvinde. Naturkvalitetsplanen prioriterer derfor levesteder for truede
arter, som er sårbare og afhængige af den rigtige kommunale planlægning og
administration.
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Okkergul pletvinge er truet på landsplan, men er
meget almindelig på Syddjurs.

Arterne fremgår af notatet ”Prioriterede arter”, der er udarbejdet som bilag til naturkvalitetsplanen. En
del af arterne sikres gennem en klassisk drift og pleje, som udføres på § 3-arealer, mens andre stiller
større og mere specifikke krav, og derfor kun kan bevares, hvis de sikres med en målrettet indsats.
Mange af de truede arter er et bedre mål for naturens tilstand og lokalitetens bevaringsværdi end § 3områdernes botaniske tilstand alene. De er således ofte de første arter, der forsvinder, når et
naturområde forringes, og hvis de findes på en lokalitet, vil det generelt være et tegn på, at forholdene
også er gode for andre truede arter. De udvalgte arter kan derfor bruges til at prioritere mellem de
mange naturområder, der med fordel kan plejes eller sikres på anden vis. Det er også arter, der ikke er
omfattet af eksisterende planer for Natura2000-områder, fredninger eller Nationalpark Mols Bjerge, og
som derfor er helt afhængige af en særskilt indsats.

Moseperlemorsommerfugl kræver store mængder af tranebær i tørvemoser og godt med nektarplanter i
nærheden. Den kan uddø på få uger, hvis bare et af kravene ikke bliver mødt. Den stiller således større krav end
tranebær og nektarplanterne hver for sig og er derfor et bedre tegn på gammel og uspoleret natur end planterne
alene.

Arterne skal ses som de mest umistelige arter, hvor der i den daglige administration som udgangspunkt
ikke kan dispenseres til en forringelse af forholdene for dem, og hvor naturplejeindsatsen i første
omgang rettes mod at sikre deres tilbageværende bestande.
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Overvågning
Overvågning og tilsyn er en forudsætning for at kunne foretage en oplyst og effektiv sagsbehandling på
alle tider af året. Der foretages derfor løbende et tilsyn med tilstanden af § 3-arealer, hvor de
værdisættes og målsætningen eventuelt justeres efter de faktiske forhold. I perioden 2007-2011 er der
således blevet udført besigtigelser af ca. 1350 § 3-områder, svarende til ca. 1/3 af alle § 3-områder. Den
samlede overvågningsindsats bevares på dette niveau i den denne planperiode, svarende til ca. 1/6
årsværk. I 2012 kom en lovændring, der fastlagde kommunernes minimums-tilsynsfrekvens til, at alle
områder beskyttet af naturbeskyttelsesloven skal besigtiges hvert 10. år. Et felttilsyn kan dog erstattes
af en luftfototolkning, såfremt luftfototolkningen ikke afføder tvivl om arealets beskyttelsesstatus. Med
denne lovændring vurderes det er nødvendigt, at opretholde vores nuværende tilsynsniveau for at
overholde minimumsniveauet for tilsyn.
I 2012 har Naturstyrelsen gennemgået en række kommuners § 3-registreringer og har besigtiget arealer,
der blev vurderet til at være omfattet af § 3, men endnu ikke var registreret, eller hvor der på baggrund
af luftfotos var mistanke om en overtrædelse, f.eks. i form af opdyrkning. Disse data er i skrivende stund
ikke indarbejdet i Naturkvalitetsplanen, men opdateringerne vil løbende kunne ses på kommunens
hjemmeside, så snart data er behandlet.
Syddjurs Kommune har i 2008-2011 foretaget en eftersøgning af flere af bilag 4-arterne, så der i dag er
et godt grundlag for at vurdere deres forekomst. De vil løbende blive registreret, men der er p.t. kun
begrænset behov for mere eftersøgning.
Flere af de prioriterede arter overvåges med forskellige intervaller og i forskelligt omfang, så udviklingen
kan følges og effekten af eventuelle tiltag kan vurderes. I 2012 blev der således foretaget en indledende
kortlægning af en række truede arter, bl.a. dagsommerfugle. Flere af arterne kan overvåges med den
samme indsats, og det kan ofte være tilstrækkeligt med få timer pr art, da lokaliteterne generelt er små
og få.

Moserandøje er truet og rødlistet. Den lever af græsser og
kæruld i udrænede hedemoser, og blev fundet på en ny lokalitet
ved Thorsager i 2012. Der er dermed 2 små bestande i
Syddjurs Kommune.

Engblomme er i frit fald over det meste af
landet. Den havde for bare 10 år siden 3
bestande i kommunen, men vokser nu kun
meget fåtalligt på en eng ved Mørke og
muligvis langs Nimtofte Å...
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Derudover indsamles løbende offentligt tilgængelige oplysninger om truede arter, ligesom de vil blive
noteret ved øvrige besigtigelser i forbindelse med sagsbehandling.

Naturpleje
Naturplejeindsatsen er det mest effektive middel til at sikre biodiversiteten, da den fundamentalt kan
ændre en tilstand og en udvikling for en lokalitet og en art.
Central i naturplejen er ”brandmandens lov”:
1. Bevare det endnu uskadte, (dvs. de vigtigste naturområder)
2. Reducér den skadelige påvirkning (beskytte mod skadelige indgreb)
3. Genoprette og udvide delvist ødelagte områder (naturpleje)
4. Etablere nye naturområder i sammenhæng med de eksisterende.
Det er altså vigtigt at identificere de vigtigste områder, bevare dem og sikre dem mod skadelig
påvirkning. Derefter kan de mindre vigtige sikres og beskyttes, og tidligere naturområder kan genskabes.
Først derefter er det tid til at etablere nye naturområder.
Det er afgørende at gøre sig klart, hvad der er målet for plejen. Biodiversiteten udgøres af arter,
levesteder og de processer, der er forudsætningen for dem. For eksempel er græsning en proces, der
skaber et overdrev, der kan være levested for arten opret kobjælde. Et overdrev kan dog være under
græsning, men være artsfattig og uden særlig naturbeskyttelsesinteresse, fordi det er for ungt, og
jordbunden er næringsrig. Et overdrev kan også være tilgroet i en grad, så de mest bevaringsværdige
arter er de svampe og småfugle, der lever i krattet, mens de mest truede overdrevsarter er forsvundet.
Mere græsning eller større areal med beskyttet natur er derfor ikke nødvendigvis et mål i sig selv.
Værdien af et plejeprojekt kan bedst måles på, hvilke arter, plejen tilgodeser. Det er derfor ud fra
naturbeskyttelseshensyn en dårlig prioritering at lave pleje eller ny natur, herunder
vådområdeprojekter, på et stort areal, hvis det kun fremmer almindelige arter, mens de truede arter
andre steder uddør. Dertil kommer, at en række truede arter ikke tåler den pleje, der normalt udføres i
form af græsning eller rydning, og derfor kan blive udryddet af en velment, men malplaceret naturpleje.
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Markperlemorsommerfugl, rødrygget tornskade eller hyldegøgeurt stiller forskellige krav, og det er
derfor ikke ligegyldigt, hvor og hvordan, man plejer.

Inden det besluttes at iværksætte et naturplejeprojekt, er det derfor vigtigt, at det overvejes, hvilke
truede arter, der vil have gavn af projektet, og hvilke, der eventuelt vil blive fortrængt. Hvis målet kun er
at indføre en bestemt struktur og proces, men der ikke kan peges på, at det også støtter en meget
trængt art, vil det formentlig være et mindre væsentligt projekt.
Hvis du som ejer af et naturareal vil starte en naturpleje, er du altid velkommen til at søge råd og
vejledning hos kommunen.
Syddjurs kommune vil derfor prioritere sin naturpleje efter, om den tilgodeser de udvalgte, truede arter,
der fremgår af denne plan. Fælles for arterne er, at de især findes på § 3-arealer, og at en sikring af dem
ofte vil medføre en sikring af den generelle § 3-tilstand.
Derudover er kommunen forpligtet til at pleje sine egne § 3-områder, vedligeholde stier, skilte, bænke
og andre faciliteter i fredede områder.
Samarbejde med nationalpark og myndigheder
En del af de kommunale naturinteresser og målsætninger deles af Nationalpark Mols Bjerge, og en del af
projekterne kan derfor udføres i et samarbejde med Nationalparken, ligesom der kan samarbejdes om
indsamling af viden og overvågning af naturen.
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Realisering af Natura 2000-planerne sker i vid udstrækning i samarbejde med Naturstyrelsen og private
lodsejere, ligesom større vådområdeprojekter som regel er fælles mellem Naturstyrelsen og
Kommunen.

Økonomi
Kommunens udgifter til at gennemføre naturkvalitetsplanen omfatter:
•
•
•
•
•
•

Administration og planlægning
Naturpleje på egne arealer
Støtte til naturpleje og naturgenopretning på private arealer
Etablering af bedre passager ved spærringer inden for spredningskorridorer
Informationsmaterialer, inkl. hjemmeside med naturkort
Tilsyn og naturovervågning

Med strukturreformen overtog kommunerne de væsentligste naturbeskyttelsesopgaver, og
kommunernes arbejde er helt afgørende for at sikre den biologiske mangfoldighed. Dette ansvar blev
symboliseret ved tildelingen af kommunale ansvarsarter, hvor Syddjurs Kommune blev ansvarlig for at
sikre bevarelsen af Rød glente i kommunen. Kommunerne er også den eneste offentlige instans, der
efter aftale med ejer kan igangsætte pleje på private arealer. Der er derfor en naturlig forventning om,
at kommunerne er opmærksomme på biodiversiteten og skrider ind med nødvendige plejeprojekter.
Jævnfør tabel 2 har Syddjurs Kommune faste, årlige udgifter på ca. 1 million til vores basisindsats på
naturområdet. Dette har dog hidtil primært dækket projekter, der tilgodeser rekreative interesser og
landskaber, og egentlige naturplejeprojekter har været nedprioriteret og finansieret med eksterne
midler.
Da naturprojekterne er en ”skal-opgave”, vil de på baggrund af en politisk vedtagelse i marts 2013 dog
fremover have førsteprioritet. Derfor bliver niveauet for rekreative indsatser og vedligehold af stier
m.m. sænket til et absolut minimum i de kommende år, medmindre der tilføres nye ressourcer. Der
skæres derfor på rekreative indsatser for fremadrettet at kunne løse opgaven med beskyttelsen af arter.
Der er ingen direkte udgifter for private lodsejere forbundet med gennemførelsen af
Naturkvalitetsplanen. Eventuel pleje og genskabelse af natur på private arealer – ud over almindelige
forpligtigelser som følge af loven om drift af landbrugsarealer mv. – vil ske på frivilligt grundlag.
Realiseringen af Natura2000-handleplanerne kan i første omgang medføre udgifter for ejer, men der kan
søges støtte til de fleste plejetiltag, bl.a. til refusion af udgifter. Derudover gives erstatning for udgifter,
der ikke er dækket af støtteordningerne.
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Opgave

Lovpligt

Finansiering*

Pleje i fredninger

Lovpligtigt minimumsniveau

DUT-midler.

Pleje på kommunalt ejede
arealer

Lovpligtigt minimumsniveau

DUT-midler + egne midler.

Pleje på privatejede § 3
områder

Kommunen skal løse opgaven, men
der er intet lovpligtigt
minimumsniveau

Der er kun afsat få midler til
opgaven i Syddjurs Kommune,
da de hertil tilførte DUT-midler,
benyttes til rekreative indsatser i
stedet.

Indsatser i Natura 2000
områder

Lovpligtig opgave, men niveauet
afhænger af ejernes tilslutning til
projekterne.

Statslige støtteordninger, evt.
erstatning.

Rekreative indsatser, stier, Intet lovpligtigt minimumsniveau, dog
formidling m.v.
enkelte forpligtelser via fredninger.
Sikring af biodiversitet

Intet lovpligtigt minimumsniveau,
men kommunen har helt klart en
opgave som væsentlig areal- og
naturforvalter.

Tilførte DUT-midler til naturpleje
benyttes til rekreative indsatser.
Ingen midler.

Tabel 2. Oversigt over eksisterende plejeopgaver, forpligtelser og økonomi.
*Til alle kategorierne bliver der lejlighedsvist søgt og bevilget konkrete projektmidler fra eksterne fonde og projektpuljer.

Miljøvurdering
Den fulde miljøvurdering fremgår af et separat dokument, der kan ses på kommuneplanens hjemmeside.
Her bringes kun et kort ikke-teknisk resumé:
Syddjurs Kommune vurderer, at Naturkvalitetsplan 2013 er omfattet af Lov om Miljøvurderinger.
Naturkvalitetsplan er en sektorplan til Kommuneplan 2013-2025. Naturkvalitetsplanen uddyber
kommunens prioriteringer og mål for naturen i den kommende planperiode. Særligt fokuseres indsatserne
på de sjældne - og de truede arter, og der implementeres et nyt målsætningssystem for naturen.
Der miljøvurderes på de politiske naturmål og på målsætningssystemet. Yderligere miljøvurderes nye
arealudlæg til skovrejsning og de nye retningslinjer til økologiske forbindelseslinjer.
Effekterne af Naturkvalitetsplan 2013 er langt overvejende positive, og undervejs i arbejdet med
miljøvurderingen, er der foregået en tilpasning af planen, så evt. konflikter er undgået eller minimeret.
Dette gælder f.eks. et område til skovrejsning, som er taget ud undervejs pga. konflikter ift. sikringen af
Bilag IV-arter. Derfor giver miljøvurderingen kun anledning til en enkelt anbefaling/afbødende
foranstaltning:
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•

At landskabshensyn skal indtænkes, når naturen overlades til fri dynamik.

Nikkende kobjælde på Vibæk Strand. Helgenæs anes i baggrunden
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