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Resumé
Handleplanen for Natura2000-området Mols Bjerge med kystvande beskriver den indsats, der skal
igangsættes 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. Der vil i særlig
grad skulle ske en indsats i form af at forbinde overdrev til større sammenhængende græsningsarealer,
rydning/skrælning eller afbrænding af heder, samt bekæmpelse af invasive arter i klitter og klitlavninger.
Indsatsen i denne planperiode er rettet mod en sammenbinding af spredte naturtypeforekomster, pleje af
overdrev samt bekæmpelse af ikke-hjemmehørende arter. Stat og kommune skal endvidere være særlige
opmærksomme på at bevare naturtyperne enekrat, tørt kalksandoverdrev, der findes på stejle kystskrænter,
surt overdrev og egekrat.
Indsatsen udføres som udgangspunkt af lodsejere i området og gennemføres i videst muligt omfang gennem
frivillige aftaler. Der findes blandt andet en række tilskudsordninger, som kan søges gennem Landbrugs- og
Fiskeristyrelsen.
Lodsejere eller andre, der har spørgsmål om planen og dens konsekvenser, er meget velkomne til at
henvende sig til Syddjurs Kommune Natur og Miljø.
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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 N227 Mols Bjerge med kystvande.
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 5.
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.
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Redegørelse for gennemførelse af seneste handleplan
De kommunale handleplaner for første planperiode har været gældende siden udgangen af 2012.
Kommunen har i den mellemliggende perioden arbejdet for at gennemføre den indsats, der blev beskrevet i
Natura 2000-handleplanen for planperioden 2010-2015.
Nedenstående tabeller viser en oversigt over de realiserede, påbegyndte og planlagte projekter inden for
Natura 2000-området.
Tabel 1. Følgende projekter er finansieret via Syddjurs Kommunes egne midler eller DUT-midler:
Indsats
Hegning, udvidelse, rydning
m.m.på surt overdrev
Bekæmpelse af rynket rose på
grøn/grå klit

Privatejet
Ca. 120 ha realiseret
1,4 ha realiseret,
planlagt, 3 ha planlagt

Tabel 2. Følgende projekter er finansieret gennem landdistriktsmidler og er faciliteret af Syddjurs
Kommune:
Indsats
Pleje af græs- og naturarealer

Privatejet
Etablering af græsning på
Låddenbjerg, ca. 10 ha.

Behov for indsatser

Natura 2000-planen for Natura2000-område 227 Mols Bjerge med kystvande 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

Lysåbne
naturtyper

Sammenbinding
af naturtyper**

Bekæmpelse af rynket rose,
grå/grøn klit
Græsning eller høslæt,
klitlavning
Rydning af krat, enebærklit
Græsning, brand, eller andet, tør
hede
Græsning eller høslæt, enekrat
Bekæmpelse af rynket rose, tørt
kalksandsoverdrev
Græsning eller høslæt,
kalkoverdrev
Græsning, høslæt eller
bekæmpelse af uønsket
opvækst, surt overdrev
Græsning eller høslæt, tidvist
våd eng
Græsning eller høslæt, rigkær
og kildevæld
Sammenkædning af overdrev

Igangværende
indsats, ha

Ny indsats,
ha

Samlet
behov for
indsats, ha

8,2

Op til ca. 4,3

Op til ca 12,5

0,5

Op til ca. 0,8

Op til ca, 1,3

0

Op til ca.1,5

Op til ca.1,5

2,9

Op til ca.0,5

Op til ca. 3,4

15,6

Op til ca.2,4

Op til ca. 18

0

Op til ca.4,3

Op til ca.4,3

8,1

Op til ca.0,7

Op til ca.9

241

Op til ca.22

Op til ca.263

1,6

0

1,6

6,3

Op til ca.1 ha

Op til ca.7,3

Ca. 8

Op til ca.122

Op til ca. 130
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* Omfatter ikke offentlige arealer, hvor ejeren gennemfører Natura 2000-planen i egne drifts- og plejeplaner. Se bilag 1.
**kort 4 i bilag 3 viser potentielle områder for sammenbinding og ny habitatnatur.
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Figur. 1. Illustration af hhv. igangværende og manglende maksimal indsats for de enkelte naturtyper. Figuren omfatter
ikke offentlige arealer, hvor ejeren gennemfører Natura 2000-planen i egne drifts- og plejeplaner. Se bilag 1.

Tabel 4. Behov for forvaltningstiltag for arter udover indsatser for naturtyper*
Forventede forvaltningstiltag og
metoder
Restaurering/gravning af vandhuller til
Stor vandsalamander
Sikring af levesteder for Skæv- og
Sumpvindelsnegl

Skøn over behov:
Igangværende
indsats

Ny indsats

Samlet behov for
indsats

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

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

Der er ca. 27 småsøer på private arealer i Natura2000-området, se kort 4. De 17 af dem er så medtagede af
næringsstofbelastning eller fiskebestande, at de formentlig er uegnede som ynglesøer for Stor
vandsalamander. Arten er eftersøgt forgæves af Naturstyrelsen gennem NOVANAovervågningsprogrammet. Det fremgår dog af data, at eftersøgningen er sket i sensommeren, hvor arten
efter Syddjurs Kommunes vurdering er sværere at registrere end i forsommeren. Syddjurs Kommune har
således eftersøgt arten i maj 2011 og fundet yngleforekomst i 4 søer, heraf 1 på Naturstyrelsens areal ved
Tremosegård. Der blev desuden i et enkelt vandhul fundet en han i yngledragt. Der var dog meget sparsom
vegetation i søen, så det er tvivlsomt, om arten ynglede der. Der er enkelte mulige ynglevandhuller, der
endnu ikke er undersøgt på det optimale tidspunkt, så arten kan være mere udbredt end kortet viser.
Da datagrundlaget for artens udbredelse er så relativt usikkert, agter Syddjurs Kommune at udskyde en
eventuel indsats for arten til næste planperiode.
Der er ikke i den statslige Natura2000-plan omtalt en indsats for de 2 arter af vindelsnegle, og de er derfor
ikke en del af den kommunale handleplan.
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Indsatser fordelt på aktør

I Natura 2000-planens indsatsprogram er der retningslinjer, hvor der er behov for en nærmere afklaring af,
hvem der følger op på retningslinjerne, Det drejer sig om følgende retningslinjer:
Generelle retningslinjer
1. Myndighederne tager i deres administration af lovgivningen og deres forvaltning udgangspunkt i
målsætningen for det enkelte Natura 2000-område og sikrer dermed en grundlæggende beskyttelse af
udpegningsgrundlaget.
2. Der arbejdes for at sikre de lysåbne terrestriske naturtyper en hensigtsmæssig hydrologi, drift og pleje.
3. Der arbejdes for at sikre egnede levesteder for områdets arter.
4. Der arbejdes på at opnå størst mulig naturmæssig robusthed og sammenhæng i områdets natur ved at
sikre større driftsenheder af lysåbne naturtyper.
5. Hydrologiprojekter finansieret via landdistriktsprogrammet, igangsatte LIFE-projekter og udvidelse/sikring
af levesteder fra Natura 2000-planen 2010-15 afsluttes.
6. For skovnaturtyper skal sikres en skovnaturtypebevarende drift og pleje. I særlige tilfælde kan permanent
ophør af drift (urørt skov) være nødvendig for at opfylde direktivforpligtelsen.
7. Indsatser gennemført i 1. planperiode vedligeholdes, f.eks. ved genrydning af arealer, hvor der tidligere
har været gennemført en Natura 2000-indsats.
For retningslinje 1, 2, 4, 5, 6 og 7 fordeles indsatsen, så Naturstyrelsen udover sit myndighedsopgave med
adminstration af lovgivningen forvalter egne arealer i overensstemmelse med Natura2000-planen, mens
Syddjurs Kommune varetager samme interesser på private arealer.
For retningslinje 3 gælder, at Syddjurs Kommune jf. tabel 4 ikke udfører nogen indsats for arterne, men at en
eventuel indsats vil blive udført af Naturstyrelsen på egne arealer.
Områdespecifikke retningslinjer
1. Der sikres sammenhæng mellem forekomster af overdrevsnaturtyper for at mindske randpåvirkninger fra
omkringliggende landbrugsarealer og for at bidrage til etablering af større driftsenheder.
2. Der gennemføres en grundlæggende indsats på hedearealer med henblik på forbedring af naturtilstanden
ved enten efterfølgende pleje eller periodevis rydning/skrælning/afbrænding.
3. Der iværksættes en bekæmpelse af invasive arter på naturtyperne grå/grøn klit (2130) og klitlavning
(2190) med fokus på arealer med en forekomst på over 10 %.
4. Kommunen og offentlige lodsejere skal være særlig opmærksomme på naturtyperne enekrat (5130), tørt
kalksandsoverdrev (6120), surt overdrev (6230) og stilkegekrat (9190), som alle har en væsentlig forekomst i
området (jf. områdets målsætning) og er i tilbagegang.
Det er en fælles opgave for kommuner og offentlige lodsejere at aftale nærmere på hvilke arealer, den
konkrete indsats skal foregå.
For alle områdespecifikke retningslinjer gælder, at Naturstyrelsen lægger indsatsen på egne arealer, mens
Syddjurs Kommune er ansvarlig for indsatsen på private arealer.
Det kan både være handleplanmyndighederne og offentlige lodsejere, der skal følge op på disse
retningslinjer. Derfor angiver tabel 5 den aftalte opgavefordeling mellem handleplanmyndighederne og de
offentlige lodsejere i Natura 2000-området.
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Tabel 5 omfatter både private og offentlige arealer (inklusiv de offentlige arealer, hvor lodsejeren selv
udarbejdet drifts- og plejeplan).
Tabel 5. Fordeling af opgaver mellem Syddjurs Kommune og offentlige lodsejere

Syddjurs Kommune

Offentlig
lodsejer
Naturstyrelsen

Ingen indsats

Ingen indsats

Op til 10 ha

Ingen indsats

Handleplanmyndighed

Indsats
Generel retningslinje 3:
Sikring af levesteder for
arter
Generel retningslinje 4:
Sammenkædning af
naturtyper
Områdespecifik
retningslinje 1:
bekæmpelse af invasive
arter på klit og klithede
Områdespecifik
retningslinje 2: Pleje af
tørt kalksandoverdrev

Sikring af
ynglevandhuller for
Stor
vandsalamander
Sammenkædning
af overdrev

Op til ca. 12 ha
4,3 ha
Op til ca. 3 ha.
2,2 ha

Prioritering af den forventede indsats
Natura 2000-planerne 2016-2021 har fokus på:
•
•
•

Sikring af naturpleje
færdiggørelse og sikring af indsats fra planperioden 2009-2015
sammenhæng i naturen

Prioriteringen af den forventede forvaltningsindsats i planperioden skal ske på bagrund af opgørelsen af
behovet for konkrete forvaltningstiltag (se tabel 3 og 4). Den nedenstående prioritering vil således afspejle
den forventede tidsfølge af indsatsen i forbindelse med de konkrete forvaltningstiltag.
•
•
•

Førsteprioritet vil være bekæmpelse af rynket rose og uønsket opvækst på især overdrev, hede og
klit.
Andenprioritet vil være udvidelse af græsningen af overdrev og enekrat.
Tredieprioritet vil være sammenkædning af eksisterende overdrev gennem udtagning og afgræsning
af mellemliggende arealer, se kort 2.

Forventede initiativer og plan for interessentinddragelse
Det er Syddjurs Kommunes hensigt at planlægge og udføre projekterne som vist i tabel 6, og i den
forbindelse tager kommunen en række initiativer for at inddrage lodsejere og andre interessenter i
projekterne.
Tabel 6 viser kommunens plan for interessentinddragelse, men der kan ske ændringer, hvis det ønskes af
lodsejerne, eller hvis andre forhold taler for det.
Tabel 6. Forventet plan for interessentinddragelse
Projektnavn
Orientering af Det
Grønne Råd om
projektstatus
Plejeprojekter

Initiativ
Kommunen afholder møder 2
gange årligt

Tidsplan
Hele planperioden

Berørte lodsejere kontaktes for
aftale og, om nødvendigt, påbud.

Hele planperioden
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Projekterne gennemføres som udgangspunkt ved frivillige aftaler, og derfor er det i mange tilfælde ikke på
nuværende tidspunkt muligt at beskrive hvornår projekterne fysisk bliver udført. Kommunen vil i hvert enkelt
tilfælde sørge for, at relevante interessenter bliver inddraget.
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Bilag 1: Resumé af Naturstyrelsens drifts- og plejeplaner for lysåben
natur
Natura 2000-området omfatter Mols Bjerge og en del af det tilstødende kystvand i Ebeltoft Vig. Det meget
kuperede landskab med høje bakkestrøg og dybe dødishuller udgør en del af et markant landskab, som
rejser sig mellem Ebeltoft Vig og Kalø Vig. Det udpegede område er omfattet af fredning og Naturstyrelsen
har været aktiv i området siden 1970, med gendannelse af naturværdierne efter en lang periode med
skovafvikling og mange års landbrugsaktivitet samt gennem de seneste næsten 100 år plantagerejsning.
Området er præget af sur og næringsfattig jordbund, med meget lav sommernedbør. Derfor udgør tørre
overdrev hovedparten af udpegningsgrundlaget for de lysåbne naturtyper. Medens stilkeg skov og krat er
hovednaturtypen for skovnaturen.
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
Lysåbne naturtyper (ha)
naturtype
2110 Forklit
2130 Grå/grøn klit
2140 Klithede
2190 Klitlavning
2330 Græs-indlandsklit
4030 Tør hede
5130 Enekrat
6120 Tør overdrev på kalkholdigt sand
6210 Kalkoverdrev
6230 Surt overdrev
6410 Tidvis våd eng
7140 Hængesæk
7220 Kildevæld
7230 Rigkær
Hovedtotal

Total
1,3
4,2
0,3
0,4
0,2
33,9
18,0
1,1
3,4
346,3
4,9
1,9
<0,1
1,5
417,4

Plejeplanen er udarbejdet i overensstemmelse med Natura 2000-planens målsætninger og adresserer
konkret følgende områdespecifikke retningslinjer fra Natura 2000-planens indsatsprogram:
•
•
•
•

Der sikres sammenhæng mellem forekomster af overdrevsnaturtyper for at mindske randpåvirkninger
fra omkringliggende landbrugsarealer og for at bidrage til etablering af større driftsenheder.
Der gennemføres en grundlæggende indsats på hedearealer med henblik på forbedring af
naturtilstanden ved enten efterfølgende pleje eller periodevis rydning/skrælning/afbrænding.
Der iværksættes en bekæmpelse af invasive arter på naturtyperne grå/grøn klit (2130) og klitlavning
(2190) med fokus på arealer med en forekomst på over 10 %.
Naturstyrelsen vil være særlig opmærksom på naturtyperne enekrat (5130), tørt kalksandsoverdrev
(6120), surt overdrev (6230) og stilkegekrat (9190), som alle har en væsentlig forekomst i området (jf.
områdets målsætning) og er i tilbagegang.

Indsats for de lysåbne naturtyper

I det følgende angives Naturstyrelsens planlagte indsats for de lysåbne naturtyper på udpegningsgrundlaget.

Tabel II: Plejemål for lysåbne naturtyper
Målsatte habitatnaturtyper (ha)
Naturtype
Eksisterende 2110 Forklit
habitatnatur

2130 Grå/grøn klit
2140 Klithede
2190 Klitlavning
2330 Græsindlandsklit
4030 Tør hede
5130 Enekrat
6120 Tør overdrev på
kalkholdigt sand
6210 Kalkoverdrev
6230 Surt overdrev

6410 Tidvis våd eng
7140 Hængesæk
7220 Kildevæld
7230 Rigkær

Målsætning
Sikring af naturtypen

Total
1,3

Naturtypebevarende pleje
Naturlig dynamik
Sikring af naturtypen
Naturtypebevarende pleje
Sikring af naturtypen
Naturtypebevarende pleje
Sikring af naturtypen
Naturtypebevarende pleje
Sikring af naturtypen

0,8
0,5
4,2
4,2
0,3
0,3
0,4
0,4
0,2

Naturtypebevarende pleje
Sikring af naturtypen
Naturtypebevarende pleje
Sikring af naturtypen
Naturtypebevarende pleje
Sikring af naturtypen

0,2
33,9
33,9
18,0
18,0
1,1

Naturtypebevarende pleje
Sikring af naturtypen
Naturtypebevarende pleje
Sikring af naturtypen
Naturtypebevarende pleje
Naturlig dynamik
Sikring af naturtypen
Naturtypebevarende pleje
Sikring af naturtypen
Naturlig dynamik
Sikring af naturtypen
Naturlig dynamik
Sikring af naturtypen
Naturtypebevarende pleje
Naturlig dynamik

1,1
3,4
3,4
346,0
346,0
0,3
4,9
4,9
1,9
1,9
<0,1
<0,1
1,4
1,4
<0,1

Tabel III: Planlagte løbende plejetiltag for lysåbne naturtyper
Areal omfattet af indsatsen (ha)

Eksisterende
habitatnatur

Naturtype
2110 Forklit

Plejetiltag
Andet areal uden drift
Bekæmpelse af invasive
arter

Omfattet af
eksisterende
planlægning Total
Eksisterende
0,5
Eksisterende

0,8

2130 Grå/grøn klit

Rydning af opvækst
Bekæmpelse af invasive
arter

Eksisterende
Eksisterende

2,1
2,1

2140 Klithede

Bekæmpelse af invasive
arter

Eksisterende

0,3

2190 Klitlavning
2330 Græsindlandsklit
4030 Tør hede

Rydning af opvækst
Græsning

Eksisterende
Eksisterende

0,4
0,2

Rydning af opvækst
Græsning
Rydning af opvækst
Græsning
Rydning af opvækst

Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende

33,9
32,0
3,4
16,1
1,1

Bekæmpelse af invasive
arter

Eksisterende

1,1

Rydning af opvækst
Græsning
Rydning af opvækst
Græsning
Andet areal uden drift
Slæt - d.v.s. med
fjernelse af det afslåede

Eksisterende
3,4
Eksisterende
3,4
Eksisterende 334,5
Eksisterende 311,6
Eksisterende
0,3
Eksisterende
6,0

Ingen indsats i
planperioden
Rydning af opvækst
Græsning
Andet areal uden drift
Andet areal uden drift
Rydning af opvækst
Græsning
Andet areal uden drift

Eksisterende

0,1

Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende

4,9
4,9
1,9
<0,1
1,4
1,0
<0,1

5130 Enekrat
6120 Tør overdrev
på kalkholdigt
sand

6210 Kalkoverdrev
6230 Surt overdrev

6410 Tidvis våd eng
7140 Hængesæk
7220 Kildevæld
7230 Rigkær

I tabel III er der en opdeling i to kategorier "Eksisterende" og " Nyt ":
•
”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.
•
”Nyt”: Kategorien omfatter de tiltag, der alene gennemføres for at opfylde målene i N2000-planerne for
2016-2021.

Forventningen til den samlede indsats
Naturtyper og arter skal på sigt opnå en gunstig bevaringsstatus. Den samlede indsats for naturtyper og
arter på styrelsens arealer forventes at medføre, at:
•
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.

Bilag 2: Naturtyper og arter på udpegningsgrundlag
Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område Mols Bjerge med kystvande.
Tabel 7. Naturtyper på udpegningsgrundlaget
Naturtype nr.

Naturtype navn

1110
1160
1170
1230
2110
2130
2140
2190
2250
2330
3140
3150
3160
3260
4030
5130
6120
6210
6230
6410
7140
7220
7230
9110
9130
9160
9190
91D0
91E0

Sandbanke
Bugt
Rev
Kystklint/klippe
Forklit
Grå/grøn klit
Klithede
Klitlavning
Enebærklit
Græs-indlandsklit
Kransnålalgesø
Næringsrig sø
Brunvandet sø
Vandløb
Tør hede
Enekrat
Tørt kalksandsoverdrev
Kalkoverdrev
Surt overdrev
Tidvist våd eng
Hængesæk
Kildevæld
Rigkær
Bøg på mor
Bøg på muld
Ege-blandskov
Stilkege-krat
Skovbevokset tørvemose
Elle- og askeskov

Tabel 8: Arter på udpegningsgrundlaget.
Art nr.

Art navn

1014
1016
1166

Skæv vindelsnegl
Sumpvindelsnegl
Stor vandsalamander

Der er foretaget en kortlægning og tilstandsvurdering af følgende naturtyper i Natura 2000-området:

Tabel 9. Naturtilstand/skovtilstand af kortlagte naturtyper
1230
2110
2130
2140
2190
2250
2330
4030
5130
6120
6210
6230
6410
7140
7220

Kystklint/klippe
Forklit
Grå/grøn klit
Klithede
Klitlavning
Enebærklit
Græs-indlandsklit
Tør hede
Enekrat
Tørt kalksandsoverdrev
Kalkoverdrev
Surt overdrev
Tidvist våd eng
Hængesæk
Kildevæld

Bilag 3: Kortbilag

Kort 2. Oversigtskort over Natura2000-områdets kortlagte tørre, lysåbne naturtyper og muligheder for
udvidelse og sammenkædning af naturområder. 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.

Kort 3. Kort over Natura2000-områdets småsøer under 5 ha. Et mere detaljeret digitalt kort over de kortlagte
søtyper kan ses på http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&&profile=natura2000planer2-2016. Bemærk, at
Naturstyrelsens arealer ikke er behandlet i denne plan.

Kort 4. Kort over den kendte forekomst af Stor vandsalamander og Skæv vindelsnegl i Natura2000-området.
Et mere detaljeret digitalt kort over Naturstyrelsens data kan ses på
http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&&profile=natura2000planer2-2016. Den 3. art på udpegningsgrundlaget,
Sumpvindelsnegl, er ikke registreret indenfor området.
Bemærk, at Naturstyrelsens arealer ikke er behandlet i denne plan.

Kort 5. Kort over privatejede, ikke fredskovspligtige skovnaturtyper i Natura2000-området. Et mere
detaljeret digitalt kort kan ses på http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&&profile=natura2000planer2-2016.

