Sammenfatning af NATURA 2000-planlægning
Amtet skal udarbejde en plan for, hvordan der i de internationale naturbeskyttelsesområder (Natura
2000-områder) opnås god naturbeskyttelsestilstand - det såkaldte "gunstig bevaringsstatus" for de arter
og naturtyper, som områderne er udpeget for.
Arbejdet med denne Natura 2000-plan har Storstrøms Amt påbegyndt i 2004 med undersøgelser af
hvilke internationalt beskyttede naturtyper, der findes inden for søgeområdet for Pilotprojekt
Nationalpark Møn. Det drejer sig om kortlægning af naturen i en del af Habitatområde 147 (Ulvshale og
Nyord) samt Habitatområde 150 (Klinteskoven) og Habitatområde 192 (Busemarke Mose).
I 2005 færdiggør amtet kortlægningen af habitat-naturtyper i regionens øvrige Natura 2000-områder. I
perioden frem til 2009 skal materialet bearbejdes til en samlet Natura 2000-plan, hvis konklusioner skal
omsættes i praktisk naturforbedrende arbejde ved hjælp af kommunale handleplaner. Frem til 2009 er
der dog allerede særlige forpligtelser og tilskudsmuligheder for lodsejere i Natura 2000-områderne
gennem naturbeskyttelsesloven.
Som en særlig aftale med pilotprojektet er arbejdet på Møn i 2004 udbygget og afrapporteret som et
"forstudie" til den endelige Natura 2000-plan, projektrapport 1.2. I rapporten er kun medtaget naturtyper
i det åbne land, og ikke alle potentielt tilstedeværende habitatnaturtyper har været kortlægningspligtige
til første Natura 2000-plan, hvorfor nogle kun er kortlagt foreløbigt. Skovnaturtyperne kortlægges i 2004
og 2005 af Skov- og Naturstyrelsen.
Projektrapporten indeholder:

•
•
•

En opgørelse for hvert habitatområde af hvilke habitatnaturtyper, der er kortlagt
En tilstandsvurdering for hver habitatnaturtype på grundlag af de "kriterier for gunstig
bevaringsstatus", der er opstillet af DMU
Driftsmæssige anbefalinger med henblik på at opnå eller vedligeholde gunstig bevaringsstatus

Ulvshale Nord
Foreløbig er 44 % af Ulvshale Nord identificeret som internationalt beskyttede naturtyper (12 forskellige).
Hertil kommer naturtyper i det åbne land, der først kortlægges i forbindelse med næste Natura 2000-plan
(yderligere 16,1 ha eller 5 % er foreløbigt kortlagt). 84 % af det kortlagte habitatareal vurderes at være i
gunstig bevaringstilstand, sandsynligvis i forhold til andre habitatområder en høj andel.

Ulvshale Syd
Foreløbig 43 % af lokaliteten er karakteriseret ved internationalt beskyttede naturtyper . Hertil kommer
yderligere 28,8 ha eller 5 % foreløbigt kortlagt.
55 % af det kortlagte areal er vurderet som værende med gunstig bevaringsstatus. For strandengene er
driftsmæssige initiativer allerede under udførelse.

Nyord
Foreløbig er 71 % af hele Nyord karakteriseret ved internationalt beskyttede naturtyper – primært
strandeng. Hertil kommer yderligere 43,2 ha eller 8 % foreløbigt kortlagt. Forekomsten af rigkær, er

alene afgrænset på grundlag af eksisterende viden. Den er ikke blevet besøgt og analyseret botanisk
/tilstandsvurderet i forbindelse med kortlægningen. Dette vil ske i 2005.

Høje Møn
Med kortlægningen i 2004 er foreløbig 8 % af habitatområde 150 karakteriseret ved internationalt
beskyttede naturtyper. Hertil kommer 6,6 ha foreløbigt kortlagt og en meget betydelig andel af
skovnaturtyper, der kortlægges i 2004 og 2005 af Skov- og Naturstyrelsen. 59 % af de kortlagte
naturtyper er vurderet til at være i gunstig bevaringsstatus.

Indsatsplaner
Hver lokalitet og hver enkelt naturtype er vurderet mht. behov for indsats for at naturtypen kan leve op
til gunstig bevaringsstatus. Alle de arealer, der er vurderet i ugunstig bevaringsstatus, er omfattet af
indsatsforslag.
Det vil være op til en videre dialog mellem myndigheder, lodsejere og en evt. Nationalpark Møn, hvorvidt
der skal handles på nogle af forslagene – eller disse skal ændres væsentligt – inden den første Natura
2000-plan for området ligger færdig med udgangen af 2009.

