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Resumé

Handleplanen for Natura2000-område Tved Kær beskriver den indsats, der skal igangsættes i Natura 2000området 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 sikre pleje i rigkæret og kildevældet med forekomst af mygblomst.
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.
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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
beskyttelsesområde og fastlægger de indsatser, der skal ske inden for planperioden 2016–2021. Natura
2000-planerne kan ses på Miljøstyrelsens 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 Syddjurs
Kommune på grundlag af Natura 2000-plan for Natura2000-område N50 Tved Kær.
Hver kommune er ansvarlig for de dele af handleplanen, der vedrører kommunens geografiske område på
land og kystnære områder. Offentlige lodsejere, som ejer arealer i Natura 2000-område, kan vælge at
gennemføre Natura 2000-planen direkte i egne drifts- og plejeplaner.
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 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.
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. 936 af 24. september 2009). 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
De kommunale handleplaner for første planperiode har været gældende siden udgangen af 2012.
Kommunen har i den mellemliggende periode 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.
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Tabel 1. Følgende projekter er finansieret via Syddjurs Kommunes egne midler eller DUT-midler:
Indsats
Høslæt og nedskæring af pil i
rigkær og kildevæld

Privatejet
Ca. 0,5 ha realiseret

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

Privatejet
Ingen indsats

Kommunen har desuden foretaget rydning af pilekrat i rigkæret og har forgæves søgt at etablere græsning.

Behov for indsatser

Natura 2000-planen for Natura 2000-område N50 Tved Kær beskriver de konkrete mål for indsatsen for de
private arealer. Naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget 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
Rydning på kalkoverdrev, ha
Græsning eller høslæt, kalkoverdrev, rigkær og
kildevæld, ha
Genrydning af vedplanter i rigkær, ha

Igangværende
indsats
Ingen indsats

Op til ca. 0,06

Samlet behov for
indsats
Op til ca. 0,06

Op til ca. 0,5

Op til ca. 0,6

Op til ca. 1,1

Op til ca. 0,5

Op til ca. 0,5

Op til ca. 0,5

Ny indsats

Tabel 4. Behov for forvaltningstiltag for arter udover indsatser for naturtyper
Forventede forvaltningstiltag og
metoder
Sikring af voksested for Mygblomst

Skøn over behov:
Igangværende
indsats
Ingen

Ny indsats
Ingen

Samlet behov for
indsats
Ingen

Indsatsen for voksesteder for Mygblomst er sammenfaldende med indsatsen for rigkær og kildevæld.

Indsatser fordelt på aktør

Syddjurs Kommune er ansvarlig for alle indsatser.

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.
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•
•

Førsteprioritet vil være sikring af pleje i rigkær og kildevæld med Mygblomst
Andenprioritet vil være udvidelse af græsningen af overdrev, rigkær og kildevæld.

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 5 viser kommunens plan for interessentinddragelse, men der kan ske ændringer, hvis det ønskes af
lodsejerne, eller hvis andre forhold taler for det.
Tabel 5. 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

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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Bilag1: Naturtyper og arter på udpegningsgrundlag
Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område Tved Kær
Tabel 6. Naturtyper på udpegningsgrundlaget
Naturtype nr.

Naturtype navn

6210
7220
7230

Kalkoverdrev
Kildevæld
Rigkær

Tabel 7: Arter på udpegningsgrundlaget.
Art nr.

Art navn

1903

Mygblomst

Der er foretaget en kortlægning og tilstandsvurdering af følgende naturtyper i Natura 2000-området:
Tabel 8. Naturtilstand/skovtilstand af kortlagte naturtyper*
Naturtype nr.

Naturtype navn

6210
7220
7230

Kalkoverdrev
Kildevæld
Rigkær

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

Bilag 2: Kortbilag

Kort 2. Oversigtskort over Natura2000-områdets arter og naturtyper. Et mere detaljeret digitalt kort over de
kortlagte naturtyper kan ses på http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&&profile=natura2000planer2-2016

