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Resumé

Handleplanen for Natura2000-området Kaløskovene og Kalø Vig beskriver den indsats, der skal igangsættes
på de lysåbne naturtyper i Natura 2000-området inden udgangen af 2021.
Målet er at bevare og fremme de naturtyper og arter, som området er udpeget for at beskytte.
Det eneste areal, der er omfattet af den kommunale handleplan, er en privatejet strandeng i den nordvestlige
del af området. Af basisanalysen fremgår, at arealet har en moderat naturtilstand på grund af manglende
græsning, ringe påvirkning af havet, samt dårlig hydrologi. Strandengen har været afgræsset i hele første
planperiode, og der er ingen kystsikring, der kan fjernes. Det er derfor kun muligt at gøre en indsats for at
forbedre hydrologien. Dette vil kræve en tilbageholdelse af vand i Følle Bæk ved f.eks. en genslyngning. Da
Følle Bæk løber på Naturstyrelsens ejendom, vil en indsats for forbedring af hydrologien påhvile
Naturstyrelsen.
Syddjurs Kommune vil således ikke skulle udføre nogen indsats i området i den kommende planperiode.
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Kort 1. Oversigtskort over Natura2000-området.

Baggrund

Naturstyrelsen har udarbejdet Natura 2000-planer for de 252 udpegede beskyttelsesområder, som indgår i
den danske del af det europæiske Natura 2000-netværk. Planerne beskriver målene for det enkelte
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beskyttelsesområde og fastlægger de indsatser, der skal ske inden for planperioden 2016–2021. Natura
2000-planerne kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside.
Ud fra Natura 2000-planerne har kommunerne udarbejdet kommunale handleplaner, som skal medvirke til at
gennemføre Natura 2000-planerne for de enkelte områder. Denne handleplan er udarbejdet af Syddjurs
Kommune på grundlag af Natura 2000-plan for Natura2000-område N230 Kaløskovene og Kalø Vig.
Hver kommune er ansvarlig for de dele af handleplanen, der vedrører kommunens geografiske område på
land og kystnære områder. Planlægningen for de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer varetages dog af
Miljøstyrelsen og gennemføres hvert 12. år. Skovhandleplaner 2010-21 gælder således fortsat.
Kommunerne og Miljøstyrelsen er hver især ansvarlige for, at handleplanerne gennemføres inden udgangen
af år 2021.
Offentlige lodsejere, som ejer arealer i Natura 2000-område, kan vælge at gennemføre Natura 2000-planen
direkte i egne drifts- og plejeplaner. Naturstyrelsen ønsker selv at udarbejde drifts- og plejeplaner for egne
arealer, og resuméer af disse planer kan ses i bilag 1. Herudover indgår denne drifts- og plejeplanlægning
for offentlige arealer kun i handleplanens tabel 4.
Den lovgivningsmæssige baggrund for handleplanerne findes i miljømålsloven (lovbekendtgørelse nr. 1251
af 29/09/2016), bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner (bekendtgørelse nr.
1603 af 15. december 2014) og bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning
(bekendtgørelse nr. 946 af 27. juni 2016).
Den kommunale handleplan skal ifølge lovgivningen indeholde:
•

En prioritering af kommunalbestyrelsens forventede forvaltningsindsats i planperioden på baggrund
af en opgørelse af behovet for konkrete forvaltningstiltag

•

De forventede initiativer, som kommunalbestyrelsen vil tage for at gennemføre Natura 2000-planen,
herunder en plan for interessentinddragelse.

•

En oversigt over fordelingen af indsatsten mellem kommunale myndigheder, Miljø- og
Fødevareministeriet og offentlige lodsejere.

•

En redegørelse for gennemførelsen af handleplanen for den forudgående 6 års periode, der gør det
muligt at vurdere, i hvilket omfang Natura 2000-planen for den forudgående periode er gennemført.

Handleplanen skal være så konkret, at dens gennemførelse kan vurderes. Dog må handleplanen ikke
foregribe det præcise indhold af de aftaler eller afgørelser, der træffes i forhold til den enkelte lodsejer i
forbindelse med gennemførelsen af handleplanen.
De kommunale handleplaner skal i samspil med vandplanlægningen realisere Natura 2000-planen, for så
vidt angår vandbehov for de naturtyper, som er direkte afhængige af et vandøkosystem. Natura 2000planens mål om forbedret vandkvalitet i større søer, vandløb, fjorde og kystvande realiseres gennem
indsatsen i vandplanlægningen, og skal ikke indgå i de kommunale Natura 2000-handleplaner.
Den kommunale Natura 2000-handleplan er som udgangspunkt omfattet af krav om miljøvurdering i henhold
til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 1531 af 8. december 2015). For
samtlige statslige Natura 2000-planer er der foretaget en strategisk miljøvurdering. Handleplanerne har et
indhold, der ikke adskiller sig fra de oplysninger, som allerede er givet i de miljøvurderede Natura 2000planer. Da handleplanen ikke sætter nye rammer for fremtidige anlægstilladelser eller yderligere vil kunne
påvirke internationalt udpegede naturbeskyttelsesområder væsentligt, er det kommunens vurdering, at der
ikke er behov for en fornyet miljøvurdering. Kommunen har 27. februar 2017 truffet separat afgørelse herom.

Redegørelse for gennemførelse af seneste handleplan

Da det eneste areal, der er omfattet af kommunale handplaner, har været græsset tilfredsstillende i hele
første planperiode, har der ikke været behov for en indsats.
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Behov for indsatser

Natura 2000-planen for Natura2000-område 230 Kaløskovene og Kalø Vig beskriver de konkrete mål for
indsatsen for de private arealer. Naturtyper og arter på udpegningsgrundlag fremgår af bilag 2. På baggrund
af dette har kommunen vurderet, at der er behov for nedenstående konkrete forvaltningstiltag. Hvor
handleplanen for planperioden 2010-2015 ikke er gennemført i sin helhed, indgår den udestående indsats i
opgørelsen over behovet for konkrete forvaltningstiltag.
Tabel 3. Behov for forvaltningstiltag for naturtyperne*
Skøn over behov:
Forventede forvaltningstiltag og metoder
Græsning af strandeng

Igangværende
indsats
4, 2 ha

Ny indsats

Samlet
behov for
indsats
4,2 ha

* Omfatter ikke offentlige arealer, hvor ejeren gennemfører Natura 2000-planen i egne drifts- og plejeplaner. Se bilag 1.

Indsatser fordelt på aktør

Der er ingen kommunal indsats i den kommende planperiode. Naturstyrelsen vil skulle fortsætte den
igangværende indsats på egne arealer som beskrevet i bilag 1.
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Tabel 4 omfatter både private og offentlige arealer (inklusiv de offentlige arealer, hvor lodsejeren selv
udarbejdet drifts- og plejeplan).
Tabel 4. Fordeling af opgaver mellem Syddjurs Kommune og offentlige lodsejere

Indsats

Handleplanmyndighed
Syddjurs Kommune

Generel retningslinje 2: Sikring af pleje af
naturtyper

Ingen indsats

Generel retningslinje 3: Sikring af levesteder
for Stor vandsalamander

Ingen indsats

Generel retningslinje 3: Sikring af levesteder
for Sumpvindelsnegl

Ingen indsats

Offentlig
lodsejer
Naturstyrelsen
Afventer
driftsplan, se
bilag 1
Afventer
driftsplan, se
bilag 1
Afventer
driftsplan, se
bilag 1

Total

Afventer
driftsplan, se
bilag 1
Afventer
driftsplan, se
bilag 1
Afventer
driftsplan, se
bilag 1

Prioritering af den forventede indsats

Der er ingen kommunal indsats i den kommende planperiode
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Bilag 1: Resumé af Naturstyrelsens drifts- og plejeplaner for lysåben
natur

Størstedelen af landarealet udgøres af Ringlemose og Hestehave Skov samt halvøen omkring Kalø
Slotsruin. Skovene er frodig løvskov på meget lerholdige morænebakker ud mod Kalø Vig. Slotshalvøen er
præget af overdrev og strandeng med strandvolde og flere meget fugtige kærområder og mindre partier af
rørskov.
Århus Universitet har gennem mange år fulgt flora og fauna i hele området, som er præget af mange
sjældne plantearter, et rigt dyreliv og hjemsted for to udpegningsarter: Sumpvindelsnegl og stor
vandsalamander.
For en uddybende beskrivelse af Natura 2000-området, herunder præsentation af udpegningsgrundlaget for
området, henvises til Natura 2000-planen. På Miljøstyrelsens hjemmeside kan der også findes forklaring af
begreber mv.

Tabel I: Kortlagte lysåbne naturtyper i plejeplanen

Nr.:
1220
1330
6210
6410
7230
I alt

Lysåbne naturtyper (ha)
Naturtype
Strandvold med flerårige
Strandeng
Kalkoverdrev
Tidvis våd eng
Rigkær

Areal
0,1
13,3
13,3
0,2
0,4
27,3

Indsats for de lysåbne naturtyper

I det følgende angives Naturstyrelsens planlagte indsats for de lysåbne naturtyper på udpegningsgrundlaget.
Indsatsen er beskrevet i tabellen herunder:

Tabel II: Plejemål for lysåbne naturtyper
Nr.
1220

1330
6210
6410
7230

Målsatte habitatnaturtyper (ha) - Eksisterende habitatnatur
Naturtype
Målsætning
Strandvold med flerårige
Sikring af naturtypen
urter
Naturlig dynamik
Strandeng
Sikring af naturtypen
Naturtypebevarende pleje
Kalkoverdrev
Sikring af naturtypen
Naturtypebevarende pleje
Tidvis våd eng
Sikring af naturtypen
Naturtypebevarende pleje
Rigkær
Sikring af naturtypen
Naturtypebevarende pleje

Areal
0,1
0,1
13,3
13,3
13,3
13,3
0,2
0,2
0,4
0,4

Tabel III: Planlagte løbende plejetiltag for lysåbne naturtyper
Areal omfattet af indsatsen (ha) - Eksisterende habitatnatur
Omfattet af
eksisterend
e
planlægnin Areal i
Nr.
Naturtype
Plejetiltag
g
ha
1220 Strandvold med flerårige Andet areal uden drift
Eksisterende
0,1
urter
1330 Strandeng

Græsning
Rydning af opvækst
Græsning
Rydning af opvækst
Slæt - d.v.s. med fjernelse
af det afslåede materiale

Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende

12,5
13,3
12,4
13,0
1,0

6410 Tidvis våd eng

Rydning af opvækst
Slæt - d.v.s. med fjernelse
af det afslåede materiale

Eksisterende
Eksisterende

0,2
0,2

7230 Rigkær

Græsning
Rydning af opvækst

Eksisterende
Eksisterende

0,4
0,4

6210 Kalkoverdrev

•

”Eksisterende”: Kategorien dækker over de tilfælde, hvor det pågældende plejetiltag allerede er omfattet af den eksisterende
driftsforvaltning eller hvor det fremgår af eksisterende driftsplaner og lignende, at plejetiltaget vil blive gennemført i plejeplanperioden.

Forventningen til den samlede indsats

Den samlede indsats for naturtyper og arter på styrelsens arealer forventes at medføre, at naturtyper og
arter på sigt opnår en gunstig bevaringsstatus.
•
For naturtyper og for arters levesteder, der er vurderet til natur/skovtilstandsklasse I eller II er
målsætningen, at udviklingen i deres areal og tilstand er stabil eller i fremgang.
•
For naturtyper og arters levesteder, der er vurderet til natur/skovtilstandsklasse III-V er målsætningen, at
udviklingen i deres natur/skovtilstand er i fremgang, således at der på sigt opnås natur/skovtilstand I-II
og gunstig bevaringsstatus, såfremt de naturgivne forhold giver mulighed for det.
•
Det samlede areal af naturtypen/levestedet skal være stabilt eller i fremgang, hvis naturforholdene
tillader det.
•
For naturtyper og arter uden tilstandsvurderingssystem er målsætningen gunstig bevaringsstatus. Det
betyder, at tilstanden og det samlede areal af levestederne for de udpegede arter stabiliseres eller øges,
således at der er grundlag for tilstrækkelige egnede yngle- og fourageringsområder for arterne.

Bilag 2: Naturtyper og arter på udpegningsgrundlag
Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område Kaløskovene og Kalø Vig.
Tabel 7. Naturtyper på udpegningsgrundlaget
Naturtype nr.

Naturtype navn

1110
1140
1150
1160
1170
1210
1220
1310
1330
3150
6210
6410
7220
7230
9110
9130
9150
9160
91E0

Sandbanke
Vadeflade
Lagune
Bugt
Rev
Strandvold med enårige planter
Strandvold med flerårige planter
Enårig strandengsvegetation
Strandeng
Næringsrig sø
Kalkoverdrev
Tidvist våd eng
Kildevæld
Rigkær
Bøg på mor
Bøg på muld
Bøg på kalk
Ege-blandskov
Elle- og askeskov

Tabel 8: Arter på udpegningsgrundlaget.
Art nr.

Art navn

1016
1166

Sumpvindelsnegl
Stor vandsalamander

Der er foretaget en kortlægning og tilstandsvurdering af følgende naturtyper i Natura 2000-området:
Tabel 9. Naturtilstand af kortlagte naturtyper*
Naturtype nr.

Naturtype navn

1330

Strandeng

* Omfatter ikke offentlige arealer hvor ejeren gennemfører Natura 2000-planen i egen drifts og plejeplan.

Bilag 3: Kortbilag

Kort 2.
Oversigtskort over Natura2000-områdets kortlagte, lysåbne naturtyper og arter. Et mere detaljeret digitalt
kort over de kortlagte naturtyper kan ses på
http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&&profile=natura2000planer2-2016. Bemærk, at Naturstyrelsens arealer
ikke er behandlet i denne plan.

