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Forord
Solrød Kommune er geografisk set en af landets mindre kommuner. Alligevel kan vi byde på en dejlig varieret natur, fra strand til skov til moser og enge.
Solrød Kommune har ansvaret for og løser en række opgaver inden for natur- og miljøområdet. For at styrke
kommunens grundlag for varetagelsen af disse opgaver, vedtog Solrød Kommune den 18. august 2014 Naturkvalitetsplan 2014-18. Naturkvalitetsplanen skal sikre, at kommunen får et solidt beslutningsgrundlag for
opgaver, der vedrører og har betydning for naturen. I Naturkvalitetsplan 2014-18 beskrives desuden strategier og tiltag, der kan være med til at forbedre og målrette den naturbevarende indsats i Solrød Kommune,
så der opnås mere og rigere natur for pengene. Planen skal også fremhæve kommunens prioriteringer og
oplyse om, hvor kommunens mangfoldige natur befinder sig til glæde for kommunens borgere.
Andre myndigheder, interesseorganisationer og kommunens borgere kan desuden bruge planen til at hente
viden og blive inspireret til selv at igangsætte eller arbejde videre med større og mindre projekter til gavn for
kommunens natur.
Det er også tanken, at planen kan bidrage til, at kommunens borgere får en fornemmelse af, hvordan sager
inden for naturområdet bliver behandlet i kommunen.
Slutteligt er det mit håb, at Naturkvalitetsplan 2014-18 vil bidrage til at målrette og sikre indsatsen for naturen
i Solrød Kommune til gavn for naturen og til glæde for borgerne.

Niels Hörup
Borgmester
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Indledning
Naturkvalitetsplan 2014-18 er Solrød Kommunes implementering af de mål og retningslinjer på naturområ1
det, der er vedtaget i Kommuneplan 2013-25. Ifølge lov om planlægning skal kommuneplanen indeholde
retningslinjer for, hvordan kommunen vil sikre bevaringsværdier og beskyttelsesinteresser i det åbne land.
Byrådets mål er at beskytte, styrke og pleje områder, der rummer væsentlige værdier knyttet til landskab,
geologi, kulturhistorie, kerneområder og spredningskorridorer for planter og dyr samt lavbundsarealer i det
åbne land.
Områdernes beskyttelse skal bidrage til en bæredygtig udvikling til gavn for regionens naturgrundlag, for
befolkningens oplevelsesmuligheder og for forskning og undervisning.
Byrådet udstikker i Naturkvalitetsplan 2014-18 retningslinjerne for administrationen af naturområderne. Den
daglige administration af området kommer på den måde til at hvile på et synligt, politisk vedtaget grundlag.
Naturkvalitetsplan 2014-18 bygger på en samlet kortlægning af Solrød Kommunes naturværdier ved hjælp af
en struktureret gennemgang af lokaliteterne og en efterfølgende værdisætning. Naturkvalitetsplanen skal
derfor fungere som et værktøj til at forbedre og fokusere kommunens naturbevarende indsats. På denne
måde er det håbet, at Solrød Kommune vil få mere og bedre natur for pengene. Derudover vil planen synliggøre kommunens prioriteringer og oplyse om, hvor kommunens mangfoldige natur befinder sig, og dermed
hvor rekreative oplevelser kan findes. Samtidig er det håbet, at borgere og interesseorganisationer kan bruge planen til at hente inspiration til tiltag, som kan forbedre kommunens naturværdier.
Planen fokuserer hovedsageligt på den natur, der er beliggende i de internationale naturbeskyttelses2
områder og i de områder, der er omfattet af beskyttelse jvf. naturbeskyttelseslovens § 3. Planen omfatter
planter, fugle, padder og krybdyr, da der kun for disse grupper findes tilstrækkelig data.
Som en følge af at den danske naturlovgivning sigter mod at beskytte de vilde arter og deres levesteder,
fokuserer planen på den natur, som er levested for vilde arter, som har svært ved at klare sig i det intensivt
udnyttede landskab. Værdisætningen af naturområderne bygger derfor på de arter der forekommer, og de
arter der kunne forekomme, under de givne forhold. Værdien i et område ligger altså ikke i landskabelig
skønhed eller lignende, men derimod i den værdi arealet repræsenterer for den vilde flora og fauna. Netop
derfor vil naturkvalitetsplanen prioritere de steder, hvor de vilde arter findes eller har mulighed for at sprede
sig til.
En stor del af kommunens naturområder er blevet besigtiget i forbindelse med planens udarbejdelse, men
der mangler endnu data for dele af kommunens arealer, eksempelvis småsøer i agerlandet. Planen dækker
dog kommunens behov for at få et foreløbigt og solidt overblik over, hvor der findes særlige naturværdier, og
hvor disse er truet. Håbet er, at sagsbehandlingstiden på den baggrund kan forkortes. Dette gælder, fordi
afgørelser ikke altid vil kræve nye besigtigelser, når man har naturkvalitetsplanen i hånden. Endvidere fordi
mængden af sager der må udskydes, fordi et areals tilstand ikke kan bedømmes uden for vækstperioden,
forventes at blive mindsket. Derudover muliggør kortlægningen af bilag IV-arter (særligt beskyttelseskrævende arter), at det bliver lettere at lave kvalificerede konsekvensvurderinger af en plan eller et projekts indvirkning på disse.
Planen vil altså ikke ændre kommunens administrationspraksis og beskyttelsesniveau, men derimod målrette denne.
1

Lov om planlægning (Planloven), LBK nr. 587 af 27/05/2013 med senere ændringer til forskriften
(https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144425).

2

Lov om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven), LBK nr. 951 af 03/07/2013 med senere ændringer til
forskriften (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=155609).
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Det er hensigten at revidere og opdatere naturkvalitetsplanen hvert 4. år.

Naturkvalitetsplanens overordnede formål
Naturindholdet i Solrød Kommune skal bevares og styrkes. Dette skal først og fremmest ske ved en fokuseret og prioriteret plejeindsats, der skaber forudsætninger for et varieret dyre- og planteliv på de arealer, hvor
den værdifulde natur findes i forvejen. Udvikling af ny natur er en langvarig og ofte omkostningstung proces,
og i mange tilfælde vil det endda være umuligt at genskabe tabt natur, når jordbundforholdene først er ændret og arterne forsvundet. Netop derfor skal fokus rettes mod de steder, hvor den værdifulde natur stadig
findes. Udlæg af ny natur skal således kun ske som supplement til ovenstående, ikke som alternativ, og ved
udlæg af ny natur skal der fokuseres på at skabe bedre fysisk sammenhæng mellem eksisterende naturlokaliteter. Dette vil sikre spredningskorridorer for det vilde dyre- og planteliv.
For at kunne beskytte den eksisterende natur og sikre biodiversiteten mest omkostningseffektivt er der behov for viden om, hvor de truede arter findes. Naturkvalitetsplanen tilvejebringer denne viden for store dele
af naturen i Solrød Kommune.
Da naturkvalitetsplanen alene bygger på biologiske forhold, skal anbefalingerne i rapporten i nogle tilfælde
vægtes mod andre interesser.
Planen skal ses i sammenhæng med kommunens øvrige planlægning inden for naturområdet, fx det igangværende vandløbsprojekt i Karlstrup og Engstrup moser og Natura 2000-planerne. Tilsammen skal planlægningen bidrage til at stoppe tabet af biologisk mangfoldighed i kommunen.

Kommunens ansvarsområder
Efter kommunalreformen har kommunerne overtaget de primære naturbeskyttelsesopgaver uden for statens
arealer, dvs. ansvaret for at sikre, at der stadig findes et artsrigt plante- og dyreliv. Hvis landets biodiversitet
skal bevares, er kommunernes indsats således helt uundværlig. Der er derfor en forventning om, at kommunerne har et overblik over deres naturværdier og skrider ind, når de trues.
§ 3-beskyttet natur og fredede arealer
Efter amternes nedlæggelse overtog kommunerne rollen som myndighed ift. naturbeskyttelseslovens generelle beskyttelsesbestemmelser af specifikke naturtyper i lovens § 3. Naturtyperne omfatter heder, overdrev,
enge, strandenge, moser, søer og vandhuller (se afsnittet ”Lovgivning og internationale forpligtigelser”). Det
betyder bl.a., at det er kommunen, der administrerer dispensationsbeføjelsen i naturbeskyttelseslovens § 65,
stk. 3. Samtidig er det kommunen, der er håndhævelsesmyndighed i henhold til lovens § 73 stk. 1.
I forbindelse med sager om overtrædelser af beskyttelsesbestemmelserne i naturbeskyttelseslovens §3 er
kommunen forpligtet til at føre tilsyn med arealerne. Vedligeholdelse og opdatering af kortgrundlaget for udpegningerne påhviler også kommunerne.
Kommunen er endvidere tilsynsmyndighed på kommunens fredede arealer, både på de kommunale og de
privatejede. På de statsejede er det Naturstyrelsen, der har tilsynspligten.
Kommunen har plejepligt på de kommunalt ejede § 3-arealer og på kommunalt ejede arealer i Natura 2000områder. Desuden har kommunen plejeret på privatejede arealer, der er underlagt en fredning samt på
gravhøje.
Kommunen har plejepligt på de kommunalt ejede § 3-arealer (jf. naturbeskyttelseslovens § 52) og på kommunalt ejede arealer i Natura 2000-områder (jf. naturbeskyttelseslovens § 52, stk. 2). Private lodsejere har
ikke plejepligt. En form for plejepligt følger dog af § 5, stk. 1 i bekendtgørelse af lov om drift af landbrugsjor-
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der om rydningspligt. Rydningspligten gælder for alle og således også for kommunen på kommunale arealer
og for lodsejerne på deres arealer. Rydningspligten indebærer, at arealerne holdes fri for træer og opvækst.
Kommunen har plejeret på privatejede arealer, der er underlagt en fredning samt på gravhøje. Naturplejen
på privatejede, fredede arealer kan gennemføres enten med ejerens eller brugerens samtykke eller efter
tilladelse fra fredningsnævnet (jf. § 1, stk. 1 i bekendtgørelse om pleje af fredede arealer og tilsyn).
Natura 2000-områder og bilag IV-arter
3

I forhold til habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiverne er kommunen samt andre myndigheder (Naturstyrelsen
og Forsvaret), forpligtet til at sikre, at naturtilstanden ikke forringes i de områder, der er udpeget som beskyt4
tede, de såkaldte Natura 2000-områder . Desuden er kommunen forpligtet til at sikre en beskyttelse af de
såkaldte bilag IV-arter jf. habitatdirektivets bilag IV (uddybes i lovgivningsafsnittet).
I Solrød Kommune er der udpeget ét fuglebeskyttelsesområde, Gammel Havdrup Mose, og ét habitatområde, Ølsemagle Strand og Staunings Ø. Den natur, der skal tages hensyn til, fremgår af områdernes udpegningsgrundlag. Det drejer sig både om naturtyper og arter. Kommunen skal ved administration af love og
regler, der kan påvirke områderne, sikre gunstig bevaringsstatus for områdernes udpegningsgrundlag. Det
betyder, at kommunen i forbindelse med alle planer og projekter skal foretage en vurdering af, om det ansøgte projekt i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område
væsentligt. I så fald skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura
2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. Viser vurderingen, at
projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles dispensation til det
ansøgte. Der skal ligeså foretages en vurdering af det ansøgte projekts eventuelle indvirkning på de beskyttelseskrævende arter, som fremgår af habitatdirektivets bilag IV.
Kommunen har altså en særligt stor forpligtigelse ift. områder, der er beskyttet i kraft af habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiverne.
Bygge- og beskyttelseslinjer
Kommunen administrerer desuden naturbeskyttelseslovens §§ 16-19 om bygge- og beskyttelseslinjer i forhold til søer, åer, skove, fortidsminder og kirker.
Formålet med naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer er at sikre områderne inden for beskyttelseslinjerne som værdifulde landskabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for plante- og
dyreliv.
Kommunens administrationspraksis vedrørende dispensationer fra bygge- og beskyttelseslinjerne er beskrevet i administrationsgrundlaget.

3

Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (habitatdirektivet) og Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle (fuglebeskyttelsesdirektivet).
4

Natura 2000, betegnelse for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.
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Naturen i Solrød Kommune
Under den sidste istid, Weichsel-istiden, der varede i ca. 100.000 år, var Solrød Kommunes nuværende
areal gentagne gange dækket af massive ismasser. Da istiden sluttede for ca. 11.000 år siden, lå landskabet
tilbage som en gold tundra. Det nuværende landskab er overvejende et produkt af de aflejringer og terrænændringer, der fandt sted under denne istid. Det bakkede landskab vekslende med mere flade sletter markerer isens frem- og tilbagedrift samt smeltevandets bevægelser. Særligt mod kysten er landskabet dog i høj
grad præget af senere hændelser, og jordbunden langs størstedelen af kystlinjen er præget af episoder med
flyvesand eller andre former for sandaflejringsprocesser.
Naturtypernes udbredelse i Solrød Kommune følger dette mønster, hvor de næringsfattige, sure og udvaskede typer dominerer langs med kysten, mens de mere næringsrige og kalkrige typer findes på moræneaflejringerne længere fra kysten.
Netop derfor findes Solrød Kommunes hedearealer alle i kommunens kystnære dele, og de magre
overdrev er også koncentreret her.
Ligeledes findes der strandenge
langs med den beskyttede indre
kyst ved Staunings Ø. Længere
inde i landet findes mose- og søområder i landskabets lavninger
samt enkelte overdrev på højbund.
Størstedelen af Solrød Kommunes
areal er dækket af moræneler, der
giver god grobund for landbrugsmæssig anvendelse. Store dele af
Solrød Kommunes areal er derfor
under landbrugsmæssig udnyttelse
eller er dækket af bebyggelse og Figur 1. Hedens udbredelse i kommunen følger den sure, sandede jordbund
infrastruktur. Af samme grund er langs med kysten. Ved Trylleskoven findes en af de sidste større heder på Østsjælland.
naturen i Solrød Kommune koncentreret i få større områder, hvor intensiv landsbrugsdrift eller udstykning til byggeri ikke har fundet sted.

Arealer omfattet af planen
Naturkvalitetsplanen dækker alle private eller kommunalt ejede arealer, der er udpeget som beskyttede efter
naturbeskyttelseslovens § 3. Områder beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 benævnes herefter § 3områder, og deres beskyttelsesstatus og karakteristika uddybes i de følgende kapitler.
Derudover indgår kommunens to Natura 2000-områder, Gammel Havdrup Mose samt Ølsemagle Strand og
Staunings Ø, foruden gravhøjene nord for Solrød By i nærværende plan. Endvidere indgår arealer med potentiel eller faktisk forekomst af bilag IV-arterne Stor vandsalamander, Mark-firben og Spidssnudet frø. Vigtige fuglelokaliteter behandles desuden i planen, men er i alle tilfælde sammenfaldende med områder, der
nyder beskyttelse i kraft af § 3-status eller udpegning som Natura 2000-område.
Kommunens søer og vandhuller er af tidsmæssige årsager udeladt i naturkvalitetsplanen. Skovene (Havdrup
Nyskov og Karlstrup Nyskov), Solrød Strandpark og området ved Østre Strandvej er heller ikke omfattet af
planen, men udvalgte områder med friluftsværdier er kort omtalt under afsnittet om rekreative områder.
De resterende naturarealer er overvejende statsejede arealer, bl.a. Karlstrup Kalkgrav, som er undtaget af
planen, da Naturstyrelsen har pligt til at pleje/vedligeholde egne beskyttede arealer.
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Det er dog tanken, at naturkvalitetsplanen skal revideres løbende, således at de resterende naturarealer
med tiden kan blive besigtiget og efterfølgende kan komme til indgå som en del af den værdifulde og prioriterede natur i kommunen.
Naturkvalitetsplanen fokuserer på § 3-arealerne, fordi kommunen som nævnt er myndighed i forhold til administrationen af disse arealer. Kommunens to Natura 2000-områder, Gammel Havdrup Mose samt Ølsemagle Strand og Staunings Ø, er udpeget for at beskytte bestemte fuglearter og naturtyper (uddybes i afsnittet Lovgivning og internationale forpligtigelser). Mere konkret er beskyttelsen af områderne udmøntet i to
kommunale Natura 2000-handleplaner, hvor handleplanernes naturbevarende tiltag er rettet mod beskyttelsen af områdernes udpegningsgrundlag og ikke § 3-arealerne direkte. Naturkvalitetsplanen fokuserer derimod på de naturværdier, som findes på § 3-arealerne, og som der ikke er fokus på i handleplanerne.

Figur 2. Kort over kommunens § 3-områder. De to Natura 2000-områder er også markeret, hhv. fuglebeskyttelsesområdet (blå
cirkel) og habitatområdet (rød cirkel).

I Solrød Kommune er der vejledende registreret 188 områder beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. De
2
udgør ca. 7 % af kommunens areal, hvilket svarer til ca. 3 km . Andelen af natur beskyttet efter § 3 ligger
noget under landsgennemsnittet på ca. 9,5 %. I Figur 2 er vist udbredelsen af de § 3-beskyttede naturtyper i
Solrød Kommune. Kortet er kun vejledende, da ikke alle arealer er besigtiget i felten, og derfor er deres afgræsning ikke sikker. Det skal endvidere understreges, at det er den aktuelle tilstand på arealet, der afgør,
om det er beskyttet eller ej. Selvom et areal ikke er udpeget, kan det altså godt være underlagt beskyttelse.
Ønsker man som lodsejer at få et overblik over, om der er § 3-natur på en ejendom, skal man henvende sig
til kommunen.
Opgørelserne over de beskyttede områders arealmæssige udstrækning bygger på forholdene inden Køge
Bugt Motorvejens udvidelse samt Ringstedbanens etablering. Der vil ske mindre ændringer i udbredelsen af
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kommunens § 3-arealer som følge af disse projekter, men der etableres erstatningsnatur i et minimumsforhold på 1:1. Erstatningsarealerne placeres dog desværre ikke udelukkende i Solrød Kommune. Dele af disse
ændringer er medtaget på kortene over beskyttet natur i kommunen, men på kortene, der viser naturkvaliteten, er der ikke taget højde for ændringerne. Det er dog hovedsageligt også kun randområder i mindre værdifulde områder, der påvirkes. Undtaget er dog Ringstedbanens tracé igennem Jersie Mose, der splitter den
vestlige del af mosen i to.
Naturstyrelsen § 3-tjek i sommeren 2013 har ikke medført store ændringer i den vejledende udpegning af §
3-områder i kommunen. Der er fundet 6 nye, ikke tidligere registrerede områder, og disse vil blive indarbejdet i senere versioner af denne plan. Det er kommunens umiddelbare vurdering, at ingen af disse områder
rummer stærkt truet natur, og derfor er indarbejdelsen af disse områder i planen ikke presserende.

Figur 3. Natura 2000-områder i Solrød Kommune.
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Lovgivning og internationale forpligtigelser
Naturbeskyttelsesloven
Loven beskytter i kraft af de generelle beskyttelsesbestemmelser i lovens § 3 en række naturtyper, hvis de
opfylder et nærmere fastsat størrelseskrav. For heder, overdrev, enge, strandenge og moser er størrelseskravet, at disse enkeltvis (”eller i sammenhæng” slettes evt og i stedet for tilføjes følgende med gult) skal
2
2
overstige et areal på 2500 m , mens grænsen for søer og vandhuller er på 100 m . Små biotoper, der er
2
mindre end 2500 m , er dog beskyttede, hvis de støder op til eller indgår i arealer med andre beskyttede
2
naturtyper, og det samlede areal er 2500 m eller derover (”mosaikbestemmelserne”). Naturtypen moser og
2
lignende er også beskyttede, selv om de ikke opfylder størrelseskravet på 2500 m , hvis de ligger i forbindelse med en beskyttet sø eller et beskyttet vandløb. I afsnittet ”Naturtyper i Solrød Kommune”) gennemgås de
beskyttede naturtypers karakteristika.
§ 3-områderne er kun beskyttet mod tilstandsændringer. Hidtidig drift er således lovlig, og ofte vil afgræsning
eller høslæt uden brug af gødskning og sprøjtning være en forudsætning for naturtypens fortsatte eksistens.
En øget dræning, sprøjtning, tilplantning eller gødskning af arealerne er dog ulovlig, hvilket selvsagt også
gælder for opdyrkning (kulturenge kan dog omlægges med hidtidig intervalrotation, som vil ligge i omegnen
af 7-10 år).

Habitat- og fuglebeskyttelsesdirektivet
Direktiverne har til formål at beskytte naturtyper og arter, som er truede i Europa som helhed, og hvis bevarelse er i fællesskabets interesse. I Solrød Kommune findes ét habitatområde (Ølsemagle Strand og Staunings Ø) samt ét fuglebeskyttelsesområde (Gammel Havdrup Mose). Tilsammen kaldes områderne for Natura 2000-områder eller internationale naturbeskyttelsesområder.
Habitatområderne er både udpeget på baggrund af forekomst af særlige plante- og dyrearter samt specifikke
naturtyper, mens fuglebeskyttelsesområderne er udpeget på baggrund af forekomst af specifikke fuglearter.
Arter og naturtyper, som kan danne grundlag for udpegning af beskyttede områder, findes opført i tilknytning
til direktiverne. De udpegede naturtyper og arter udgør områdernes såkaldte udpegningsgrundlag. Habitatog fuglebeskyttelsesdirektivet er bl.a. implementeret i dansk lovgivning via naturbeskyttelses- og miljømålsloven samt habitatbekendtgørelsen.
Beskyttelsen af Natura 2000-områderne rækker videre end beskyttelsen af § 3-områderne. Aktiviteter og
planer, der kan have en effekt på Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag, skal vurderes i forhold til,
om de kan medføre en væsentlig forringelse af naturtypernes eller arternes bevaringsstatus. Dermed skal
der tages hensyn til disse områders udpegningsgrundlag i en lang række sagsafgørelser.
Kommunen er forpligtet til at udføre eller facilitere en aktiv naturforbedrende indsats i de beskyttede områder
for at opnå de målsætninger, der fastlægges i statslige indsatsplaner for Natura 2000-områderne. Tiltagene
er beskrevet i de kommunale Natura 2000-handleplaner og omfatter naturpleje, fjernelse af opvækst af træer
og buske, ekstensiv drift som græsning og høslæt. Denne indsats er baseret på frivillige aftaler i tæt samarbejde med grundejere, som kan søge tilskud til naturpleje hos Naturerhvervsstyrelsen.
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I Solrød Kommune findes følgende Natura 2000-områder. De er markeret på oversigtskortet (Figur 3):
Natura 2000-område nr. 150: Gammel Havdrup Mose (Fuglebeskyttelsesområde F103). Området ligger dels
i Solrød, dels i Roskilde Kommune og er udpeget på baggrund af forekomst af Rørhøg og Sortterne.

Figur 4. Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområdet Gl. Havdrup Mose.

Natura 2000-område nr. 147: Ølsemagle Strand og Staunings Ø (Habitatområde H130). Området ligger dels
i Solrød, dels i Køge Kommune og er udpeget på baggrund af forekomst af en række naturtyper såsom hede, overdrev, strandeng, lagune m.fl. Der er ingen arter på udpegningsgrundlaget.

Figur 5. Udpegningsgrundlag for Habitatområdet Ølsemagle Strand og Staunings Ø.
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Bilag IV-arter
I tilknytning til habitatdirektivet findes endvidere et bilag med en række planteog dyrearter (de såkaldte bilag IV-arter), som kræver særlig beskyttelse. Disse arter er truede i Europa som helhed, og de er beskyttet, hvor end de forekommer, dvs. både uden- og inden for Natura 2000-områderne. Reglerne om
beskyttelsen af disse medfører, at aktiviteter, der forringer arternes levevilkår,
er forbudte. Aktiviteter, der kan tænkes at skade arterne, skal således vurderes i forhold til, hvilken effekt aktiviteten vil have for arternes fortsætte bevarelse. Bilag IV-arterne nyder herved en meget vidtrækkende beskyttelse. Af
denne grund er det særlig vigtigt at have kendskab til arternes udbredelse i
kommunen, således at lovens beskyttelseskrav kan efterleves.
Figur 6 angiver hvilke bilag IV-arter, der er registreret i Solrød Kommune. De
tre førstnævnte arter er kortlagt grundigt, og deres leve- og rasteområder er i
høj grad kendt af kommunen. Bagerst i rapporten er indsat udbredelseskort
over deres faktiske og potentielle forekomster. For arter af flagermus er viden
om deres udbredelse mere usikker, og kortlægningen er ikke dækkende for
sværere at lokalisere hvilke områder, der har størst betydning som leve- og
rapporten omtales udbredelsen af flagermus nærmere.

Bilag IV-arter registreret i
Solrød Kommune
Mark-firben
Spidssnudet frø
Stor vandsalamander
Vandflagermus
Troldflagermus
Dværgflagermus
Brunflagermus
Sydflagermus
Skimmelflagermus
Figur 6. Bilag IV-arter registreret
i Solrød Kommune.

kommunen. Desuden er det
rasteområde. I slutningen af

Figur 7. Stor vandsalamander. Foto: Mathias Holm.
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Naturtyper i Solrød Kommune
I Solrød Kommune findes mange forskellige naturtyper. En meget grov opdeling kan foretages på baggrund
af, om de er træbevoksede eller ej. I Solrød Kommune knytter de største naturværdier sig til de naturtyper,
hvor trævækst er mindre dominerende, nemlig de ”lysåbne naturtyper”.
For mange lysåbne naturtyper gælder, at de er blevet til i et samspil mellem naturgivne forhold og ekstensiv
landbrugsmæssig udnyttelse i form af afgræsning eller høslæt. Hvis denne drift ophører, vil de lysåbne naturtyper gro til i høje, grove vækster og med tiden udvikle sig mod krat eller skov. Dette medfører, at de tidligere
artsrige samfund, hvor mange vilde dyr og planter trives, forsvinder. Herved vil arterne langsomt uddø i området, og naturen vil blive fattigere.
Selvom det er en naturlig proces, anses tilgroning af artsrige lysåbne naturtyper ofte for at være et problem.
Det skyldes flere forhold. For det første er tilgroningshastigheden kunstigt forøget, så den i dag sker meget
hurtigere end under naturlige forhold. Dette skyldes, at de fleste naturområder i Danmark modtager store
mængder luftbåren kvælstof, som stammer fra landbrug og industri. Dette kvælstof virker som gødning, og
gødningen forstærker tilgroningshastigheden. Derudover mangler den naturlige dynamik, som tidligere var
med til at skabe de lysåbne plantesamfund. Det skyldes, at flere af de store vilde græsædende dyr (fx vilde
heste, elge og urokser) er udryddet i Danmark, og at landskabet nu er underlagt kontrollerede forhold, hvor
naturlige oversvømmelser, stormfald og skovbrande er formindsket i antal og udbredelse. Hvis vi gerne vil
bevare en rig og mangfoldig natur med vilde dyr og planter, må de processer derfor efterlignes af mennesker. En ekstensiv drift med græsning eller høslæt er for mange naturtyper nok til at genskabe forudsætningerne for en varieret natur. Høslæt og afgræsning på naturarealer kan endda ofte udføres på en måde, så
landmanden stadig kan få et økonomisk udbytte samtidig med, at naturens vilde dyr og planter plejes.
Netop fordi de lysåbne naturtyper kræver en vedvarende drift for at bestå, vil de ved driftsophør kunne udvikle sig mod andre naturtyper. Dette er relevant i en beskyttelsesmæssig sammenhæng, da naturtyperne herved kan ”vokse sig ud af” beskyttelsen. Af særlig relevans er dette forhold for de tørre naturtyper overdrev og
hede, da de områder vil udgå af beskyttelse, hvis de ændrer sig mod krat/skov. For de våde naturtyper er
det mindre relevant, da beskyttelsen både dækker lysåbne samt tilgroede (skovbevoksede) undertyper. Når
disse naturtyper ændrer sig mod skov, vil de derfor ændre betegnelse og udseende, men stadig være underlagt beskyttelsesbestemmelserne.
Nedenfor gennemgås karakteristika for de naturtyper, som er beskyttet af de generelle beskyttelsesbestemmelser i naturbeskyttelseslovens § 3, da disse områder danner grundlaget for naturkvalitetsplanen.
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§ 3-områder fordelt på areal
Eng

Overdrev

Strandeng

Sø

Hede

Mose

§ 3-områder fordelt på antal
Eng

Overdrev

Strandeng

Sø

Hede

Mose

17%

18%
27%
1%

40%

4%
5%

9%

4%
6%

55%

14%

Figur 8. Naturtyper i Solrød Kommune omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Naturtypernes andele af det samlede beskyttede areal.

Figur 9. Naturtyper i Solrød Kommune omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Naturtypernes andele af det samlede antal beskyttede lokaliteter.

Enge
Ferske enge er lavbundsjorder med en
lav vegetation, der ofte domineres af
græsser. Enge der er naturprægede, og
hvor jordbehandling aldrig eller kun
meget sjældent finder sted, benævnes
naturenge. Disse enge kan være artsrige og fungere som vigtige levesteder
for vilde planter og dyr. Enge der omlægges kan dog også være beskyttede,
hvis de omlægges sjældnere end hvert
7.-10. år, men de vil ofte være mere
monotone og indeholde færre vilde
arter. Sådanne enge benævnes kulturenge, og her vil hyppigt forekomme
udsåede kulturgræsser. Afgræsning
eller høslæt vil ofte være en forudsætning for naturtypens opretholdelse og
den høje naturtilstand. Afgræssede
enge kan være meget vigtige levesteder for mange arter af fugle. I Solrød Kommune findes store sammenhængende engområder i Gammel Havdrup -, Jersie -, Karlstrup – samt i Engstrup Mose.

Figur 10. Gammel Havdrup Mose. Eng- og moseområder i mosaik.
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Moser
Moser er ofte mere fugtige end enge, og naturtypebetegnelsen dækker også over et bredere spektrum af
plantesamfund end begrebet enge. Moser kan således både være lysåbne eller skovbevoksede, og de kan
både være afgræssede eller ligge hen uden drift. Af naturtyper der er beskyttet under mosebegrebet kan
nævnes: rørsump, starsump, ellemose, pilekrat, fattigkær, ekstremrigkær m.fl.
Ofte vil der være udviklet et tørvelag, men dette er ikke en forudsætning for, at området er beskyttet.
Da moser er mere fugtige end enge, vil de ofte have været udsat for en mindre grad af landbrugsmæssig
udnyttelse, end det der gælder for enge. Overfladerelieffet i en mose er ofte karakteristisk ved at være tuet
og ujævnt, hvilket også gør dem mindre egnede til fx maskinelt høslæt. Da begrebet moser dækker over så
bredt et spektrum af undertyper, findes der ikke en enkelt optimal pleje til at opnå høj naturtilstand. Som
udgangspunkt vil det dog være en fordel at fastholde lysåbne forhold i moser, der i en lang årrække har været lysåbne, mens en skovbevarende drift skal søges opretholdt i gamle skovsumpe.
I Solrød Kommune er der store sammenhængende moseområder i Gammel Havdrup -, Jersie -, Karlstrup –
samt i Engstrup Mose. Af særlig stor naturmæssig værdi er områderne i Gammel Havdrup - og Jersie Mose.

Strandenge og -sumpe
Strandenge og -sumpe er lavbundsarealer langs kysten og adskiller sig
derved fra ferske enge og moser ved at
være salte, hvilket bl.a. er et resultat af
jævnlige oversvømmelser med saltvand. Under strandenge hører dog også
strandoverdrev, som adskiller sig ved at
ligge på højere bund og dermed minde
mere om overdrev med hensyn til fugtighedsforhold.
Hvis arealerne drives med græsning
eller høslæt dannes de lysåbne strandenge (eller strandoverdrev), mens der
på arealer uden drift ofte vil udvikles
højtvoksende strandsumpe. Længst
ude mod kysten vil vegetationen være
domineret af de mest salttålende planter, men jo længere man kommer fra Figur 11. De vidstrakte områder med strandeng og -sump ved Staunings Ø i
kysten, jo mere vil arter tilknyttet fersk- vintertilstand.
vandpræget
vegetation
dominere.
Strandenge kan være meget forskellige, alt efter hvor i landet de befinder sig, bl.a. som følge af havets saltholdighed og oversvømmelseshyppighed. Afgræsning eller høslæt vil ofte være en forudsætning for opretholdelse af høj naturtilstand på strandenge og -overdrev, mens strandsumpe ofte er uden drift eller benyttes
til rørskær. Afgræssede strandenge kan være meget vigtige levesteder for mange arter af vadefugle.
I Solrød Kommune findes kun strandenge og –sumpe ved Staunings Ø.
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Overdrev
Overdrev er lysåbne plantesamfund beliggende på højbund og adskiller sig derved særligt
fra de foranstående naturtyper ved at være
naturligt veldrænede. Betegnelsen er oprindelig kulturhistorisk og betyder ”uopdyrket areal
hvortil dyrene drives”. De arealer der i tiden
for det gamle landsbyfællesskab lå uden for
de dyrkede marker, og hvor husdyrene fra en
eller flere landsbyer græssede frit, blev benævnt overdrev. I naturbeskyttelseslovens
forstand bruges betegnelsen nu kun om lysåbne tørbundsarealer, der kun sjældent eller
aldrig har været dyrket op. Netop derfor ligger
overdrevene på steder, hvor opdyrkning ikke
har været rentabel, fx fordi jorden har været
sandet, stenet eller meget kuperet. Arealerne
Figur 12. Den sjældne art Nikkende kobjælde er karakterart for de
har som udgangspunkt ikke været gødsket næringsfattige, men meget artsrige, overdrev langs med Trylleskoven.
nævneværdigt, og bare en enkelt gødskning
kan føre til udryddelse af mange sjældne planter og dyr. Overdrev er en meget artsrig naturtype, og særligt
mange blomsterplanter og sommerfuglearter er knyttet til disse områder.
Arealer, hvor opdyrkning er opgivet i nyere tid, kan have udviklet sig til overdrev, særligt hvis opdyrkningen
ophørte inden landbruget for alvor begyndte at gøde deres arealer, eller hvis jorden er meget sandet.
Afgræsning (eller høslæt) vil ofte være en forudsætning for opretholdelse af høj naturtilstand på overdrev.
Artsrige og veludviklede overdrev findes i Solrød Kommune kun i Gammel Havdrup Mose samt i området
ved Trylleskoven. Nogle af kommunens gravhøje huser også overdrevslignende vegetation.

Heder
Hvor jordbunden er meget sandet og næringsfattig, udvikles der hede i stedet for overdrev, som
udvikles på mere næringsrig jord. I Østdanmark
forekommer hede derfor hovedsageligt på sandet bund, fx på sandaflejringer langs kysten,
hvilket i Solrød Kommune kan ses ved Trylleskoven.
Heden er som regel domineret af dværgbuske
som Hedelyng og Revling, men den kan også
være domineret af græs, mos eller lav. Græsdominerede heder er ofte et tegn på en lavere
naturkvalitet, fx som en konsekvens af næringsstofbelastning.
Figur 13. Heden nord for Trylleskoven er et af de sidste områder,
hvor man kan se, hvordan der så ud langs Køge Bugt inden de
store udstykninger fandt sted. Naturtypens karakteristiske dyr og
planter har ikke kunnet overleve mange andre steder end her, og
derfor findes der mange truede arter i området.

Den typiske hede domineret af Hedelyng repræsenterer et plantesamfund, som kun har en leve-
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tid på ca. 30 år. Herefter dør lyngen, og hvis der ikke er sket en foryngelse af vegetationen inden da, vil heden blive domineret af græsser.
Hedepleje, som er afgørende for en høj naturkvalitet, sker derfor ved afgræsning. Afgræsningen kan med
fordel ske i kombination med en mere hårdhændet pleje som slåning (eller afbrænding) af lyngen, netop som
det er sket på den nordlige hede ved Trylleskoven. Langt størstedelen af kommunens areal med hede findes
ved Trylleskoven, mens en mindre del findes i Jersie Strandpark.

Søer/vandhuller
Antalsmæssigt dominerer søer som den mest udbredte naturtype i kommunen. Dette er typisk for mange
2
kommuner, da alle små søer over 100 m som nævnt er beskyttede, så længe der er udviklet et naturligt
dyre- og planteliv. Temporære søer, dvs. søer, der kun er vandfyldte en del af året typisk fra vinderperioden
til hen i sommermånederne maj/juni, hvor de tørrer ud, er omfattet af beskyttelsesbestemmelserne under
forudsætning af, at de ikke er indgået i omdrift, og at de udgør en integreret del af et beskyttet område. Langt
størstedelen af kommunens søer er menneskeskabte enten i form af tidligere råstofgrave, vandingshuller
eller rekreativt anlagte søer. Særligt dominerende er de mange mergelgrave, som ligger spredt i landbrugslandet. Inden de omfattende dræninger begyndte, var søer og vandhuller dog også meget udbredte i lavninger overalt i landskabet. Disse er nu erstattet af de menneskeskabte søer, men de menneskeskabte søer
tilbyder ofte ikke ligeså gode vilkår for de vilde dyre- og plantearter, som de naturlige søer gjorde. Dette
skyldes særligt, at mange af de menneskeskabte søer er tidligere mergelgrave. Mergelgrave har ofte stejle
kanter, som ikke giver mulighed for en varieret bredvegetation og heller ikke tilbyder områder med lavt vand,
der hurtigt kan varmes op, hvilket for mange paddearter er en forudsætning for, at de kan yngle i søen.
De søer, der har den største naturmæssige værdi, ligger ofte omgivet af arealer, der ikke omlægges. Søerne
vil have svagt skrånende bredder og i det mindste være delvist solbeskinnede. I disse søer kan der forekomme et rigt dyre- og planteliv, og hvis der ikke er fisk i søen, vil mange paddearter kunne yngle. Hvis søen
er fuld af fisk, vil kun skrubtudser kunne yngle i søen, fordi artens haletudser er giftige modsat haletudserne
hos andre arter af padder.
I Solrød Kommune findes vandhuller og små søer spredt i landskabet, men med en overvægt i kommunens
vestlige del.
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Trusler mod kommunens naturværdier
Naturen i Danmark er under pres, fordi størstedelen af landskabet er meget velegnet til intensive landbrugsformål, og derfor er der kun efterladt få og små arealer til natur. Således er en af de største trusler mod biodiversiteten manglen på plads.
På de tilbageværende naturarealer trues dyr og planter både af pludselige indgreb i form af opdyrkning samt
mere ”snigende” trusler som forurening og tilgroning. Hvilken trussel, der er værst, afhænger i høj grad af,
hvilken naturtype det drejer sig om.

Forurening med næringsstoffer
En af de største og mest udbredte
trusler er forurening med næringsstoffer. Det virker paradoksalt, at
tilførsel af næringsstoffer er problematisk for naturen, men det
skyldes, at naturområder i dag
tilføres næringsstoffer i et niveau,
som er mange gange højere end
det naturlige. Det medfører, at de
mange langsomt voksende plantearter, og det er langt de fleste,
udkonkurreres af få store, hurtigt
voksende arter såsom mange
græsser, brændenælde og tidsler.
Herved forsvinder levegrundlaget
for mange dyr, fx sommerfugle.
Samtidig bliver naturområderne
ufremkommelige og mister deres
rekreative betydning. Problemet
Figur 14. Karlstrup. Engen i forgrunden ligger i en lavning i det dyrkede land og
berører altså både naturkvalitet modtager derfor store mængder næringsstoffer med drænvandet. Dette medfører,
samt rekreativ brug af områderne. at engen hurtigt gror til i grove græsser, og at mange blomstrende planter og insekter forsvinder.

For naturen i mange vandhuller er
det også et udbredt problem, at de ligger omgivet af dyrkede marker og modtager afstrømningsvand, der
indeholder gødning (og pesticider). Tilførsel af næringsholdigt vand medfører algeopblomstring i søerne,
hvilket gør vandet uklart, således at søens bundplanter bortskygges. Herved forsvinder livsgrundlaget for
mange smådyr.
Næringsstofferne stammer hovedsageligt fra landbrug og industri og føres til naturområderne med drænvand
eller som luftbårne stoffer. Forurening fra fx husholdninger kan også være et problem lokalt, da de kan udgøre en stor belastning af enkeltområder.
Den punktvise forurening kan afhjælpes i kommunalt regi, men den omfattende diffuse forurening er svær at
afhjælpe lokalt i kommunen. Til gengæld kan man dæmme op for de skadelige virkninger af forureningen.
Ved at udføre naturpleje med græssende dyr eller drive høslæt (hvor man slår og efterfølgende fjerner vegetationen), kan man udpine jorden, og herved fjerne de næringsstoffer der ellers ophobes. På denne måde
skaber man et mere naturligt næringsstofniveau i jorden og genskaber optimale livsvilkår for en varieret og
oplevelsesrig natur.
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Ø-dannelse
Mange naturområder ligger i dag som små, spredte ”øer” i et intensivt dyrket landskab. Dette medfører for
det første, at områderne kan være stærkt påvirket af gødning og pesticider fra de omkringliggende dyrkede
marker. For det andet har de små bestande af dyr og planter, der lever i de opsplittede naturområder, kun
ringe mulighed for at sprede sig mellem områderne.
Hvis en art uddør i ét naturområde, vil der således ofte være for langt til nærmeste levested til, at arten kan
genkolonisere det tidligere naturområde.
På denne måde bliver bestandene af dyr og planter mindre og mindre, hvorved indavl bliver et større og
større problem. Det vil føre til, at det går langsomt tilbage for naturens mangfoldighed. Problemet kan afhjælpes ved at sikre egnede spredningskorridorer, således at dyr og planter kan sprede sig i landskabet.
Dette kan særligt tænkes ind i forbindelse med naturgenopretningsprojekter. Egnede spredningskorridorer
kan både skabes ved at indføre naturpleje på mellemliggende naturarealer i dårlig tilstand eller ved at udlægge pesticid- og gødningsfri randzoner langs med eksisterende ledelinjer i landskabet. Alternativ kan de
skabes ved udlæg af helt ny natur. Som nævnt tidligere er det dog Solrød Kommunes holdning, at ny natur
først skal etableres, når den eksisterende natur er sikret.
Figur 15. Gravhøje Nord for Solrød.
Gravhøje er et af de bedste eksempler på fragmenterede naturområder. Selvom gravhøje er menneskeskabt natur, så repræsenterer de et
meget vigtigt levested for vilde dyr
og planter i agerlandet. For bare
100 år siden var mange gravhøje i
det mindste jævnligt omgivet af
afgræssede områder, hvor de vilde
dyr og planter kunne sprede sig
mellem højene. Nu ligger mange
gravhøje omgivet af intensivt dyrkede marker, der virker som effektive spredningsbarrierer og samtidig gør de enkelte bestande på hver
gravhøj sårbare for at uddø lokalt.
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Figur 16. Udpegede sprednings-korridorer i Solrød Kommune.

Invasive arter
Invasive arter er arter, der ved menneskets hjælp er flyttet fra et område til et andet område, hvortil de ikke
har kunnet sprede sig naturligt. De fleste arter vil ikke trives godt i det nye område, men nogle få arter vil af
forskellige årsager trives særligt godt, og disse arter kan blive invasive. I det nye område vil de invasive arter
mangle naturlige fjender, og dermed vil de have en konkurrencemæssig fordel i forhold til områdets vilde
arter. To gode og kendte eksempler er Kæmpe-bjørneklo og Rynket rose (hybenrose). Disse plantearter er
indført til Danmark fra Asien, og de trives godt i det danske klima. Da de ikke har naturlige fjender i Danmark
(fx insekt- og svampearter der angriber planterne), vokser de uhæmmet og udkonkurrerer de hjemmehørende arter. På denne måde ender man med store ensartede områder, hvor der ikke er plads til de vilde arter,
og naturen bliver fattigere på planter, fugle og andre dyr.
I Solrød Kommune er Rynket rose et særligt stort problem langs kysten, hvor den ødelægger de blomsterog sommerfuglerige kystområder, og samtidig vil den med tiden ødelægge muligheden for rekreativ brug af
klitterne. Kæmpe-bjørneklo findes ofte i fugtige områder som moser og enge og spredes i høj grad via vandløbene. Med samme effekt breder Canadisk/Sildig gyldenris samt Japansk pileurt sig i kommunens moser og
strandenge samt ved vandløb.
Mange af de invasive arter er svære at bekæmpe, og det kræver en vedholdende indsats at få dem fjernet,
når de først er etableret. Solrød Kommune bekæmper Bjørneklo på egne arealer og opfordrer private til at
gøre det samme, men der er ikke udarbejdet en indsatsplan for kommunen. Dette betyder, at kommunen
ikke kan påbyde private at bekæmpe bjørneklo på deres arealer.
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Rynket rose slås i vidt omfang på de kommunale strandarealer. Der er også forsøgt bekæmpelse af Rynket
rose ved opgravning og efterfølgende fjernelse af skud. Hvis denne bekæmpelsesmetode skal være effektiv
er den imidlertid både bekostelig og arbejdskrævende, da blot en lille rodstump kan sikre artens overlevelse.
Metoden kan dog trods dens omkostninger være at foretrække, da planten ved en omhyggelig indsats på
denne måde kan fjernes helt.

Tilgroning
Som beskrevet ovenfor, er mange lysåbne
naturtyper som heder, enge og overdrev i
nutiden betinget af en ekstensiv landbrugsdrift, og det vilde plante- og dyreliv forsvinder, hvis afgræsningen fx ophører. Dette er
et generelt problem for naturens mangfoldighed i hele Danmark, og naturen i Solrød
Kommune er ingen undtagelse. Tilgroningen accelereres endvidere af forureningen
med nærings-stoffer og af dræning.
For vandhuller, som ikke er medtaget i
nærværende plan, gælder også, at tilgroning er et problem. Hvis søerne gror til i tæt
pilekrat, kan vandet ikke opvarmes af solens stråler, og vandet bliver koldt og ueg- Figur 17. Skoven lukker sig fra begge sider om den sidste rest af hede
syd for Trylleskoven. Uden en indsats forsvinder områdets rige dyrenet som levested for bl.a. padder.
og planteliv.

Hvis man opretholder en ekstensiv drift på
naturarealerne, fx i form af afgræsning eller høslæt, vil problemet kunne afhjælpes, og i mange tilfælde kan
lodsejer, bl.a. via støtteordninger, få et økonomisk udkomme af driften.

Mangel på naturlig hydrologi
Store dele af især det østdanske landskab er drænet, og samtidig er grundvandsstanden sænket betragteligt
pga. drikkevandsindvinding. Dette udgør en trussel for mange våde naturtyper såsom moser og enge. Nogle
af de mest artsrige plantesamfund er netop betinget af kildevældsaktivitet, som ofte forsvinder, når et områdes grundvandsstand sænkes. Dette kan tænkes at være en medvirkende årsag til, at naturkvaliteten er
faldet meget i Jersie Mose siden 1980’erne.
Problemet kan afhjælpes ved at vurdere konsekvenserne for naturen, når der gives tilladelse til vandindvinding. Derudover kan sløjfning af dræn i naturområder have en positiv effekt, hvis man sikrer sig, at det ikke
medfører oversvømmelser af dyrket jord.
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Hårdhændet vedligeholdelse og oprensning af
vandløb ødelægger også den naturlige hydrologi,
og hvis det ikke medfører oversvømmelse af
landbrugsjord eller beboede områder, kan man
arbejde mod en mere naturlig vandløbsvedligeholdelse.

Forstyrrelser
Særligt små eller meget besøgte naturområder
kan være udsat for slitage fra de besøgende eller
opgravning af sjældne planter. Disse problemer
vurderes i Solrød Kommune kun at udgøre et
problem for naturen i ganske få områder, hvis
overhovedet nogen. Derimod er mange fuglearter
sårbare over for forstyrrelser i yngletiden. Dette Figur 18. Nogle naturtyper trues ikke af tilgroning. Ellesumpe
denne ved Solrød Nordmark er fx en værdifuld skovbevokkan afhjælpes ved at forbyde færdsel i bestemte som
set naturtype. Her er naturlig hydrologi dog helt afgørende for en
perioder i bestemte områder, ligesom det er sket høj naturtilstand.
på sydspidsen af Staunings Ø. Forstyrrelser kan
også mindskes ved at styre færdslen ved hjælp af intelligente stiforløb.

Mangel på kontinuitet
Udvikling af værdifuld natur med mange arter tager ofte lang tid. Det skyldes bl.a., at det tager lang tid, førend jordbunden har nået den tilstrækkelige udvikling, fx udpining, så den tilfredsstiller de vilde arters krav, og
desuden, at mange arter spreder sig langsomt i naturen. Naturområder skal derfor henligge i samme tilstand
i mange år, før de bliver værdifulde levesteder.
Det sker desværre hyppigt i dag, at gamle værdifulde naturområder tilsidesættes til fordel for naturgenopretningsprojekter, der søger at etablere ny natur. Dette medfører kun sjældent en samlet gevinst for de vilde
arter, og netop derfor fokuserer naturkvalitetsplanen på at bevare den eksisterende natur, før der igangsættes nye projekter.
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Kommunens bilag IV-arter
I kommunen er følgende bilag IV-arter blev observeret: Stor vandsalamander, Spidssnudet frø, Mark-firben,
Brunflagermus, Dværgflagermus, Skimmelflagermus, Sydflagermus og Vandflagermus.
I det følgende er der givet en kort beskrivelse af de fundne arter:
Mark-firben: Arten kræver varme, tørre
områder med lav vegetation. Ynglesuccesen er helt afhængig af, at æggene kan
lægges i varm, løs jord. I kommunen er
arten fundet på en sydvendt vejskrænt
ved Solrød Byvej, og den kan tænkes at
leve på tørre strandoverdrev langs kysten
samt i Karlstrup Kalkgrav.

Figur 19. Hannen hos Mark-firben kendes på yngledragten med de kraftige
grønne farver. Arten har kun ét konstateret levested i kommunen. Foto:
Martin Nystrup Rasmussen

Spidssnudet frø: Arten yngler i rene vandhuller, men over en stor gradient i lysforholdene. De voksne individer opholder sig
kun kort tid i selve vandhullet i forbindelse
med parring og æglægning. Når de går på
land, opholder de sig ofte tæt ved vandhullet og kræver derfor fugtige områder
nær ved ynglestederne.

Figur 20. Spidssnudet frø. Foto: Mathias Holm.
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Stor vandsalamander: Arten yngler i rene,
solåbne og fiskefri vandhuller. For at sikre
arten, skal tilgroning modvirkes, da en
solåben vandflade er afgørende i det lange løb. Over sommeren lever Stor vandsalamander både i vand og på land tæt
ved ynglevandhullet. Overvintring sker
fortrinsvist på land, og her kræver arten
skov, dødt ved, store sten eller lignende.

Figur 21. Han af Stor vandsalamander i yngeldragt. Foto: Jørn Skeldahl.

Flagermus: Overvintrer og yngler i huse
og hulheder i træer. I forbindelse med
fældning af gamle træer samt ved nedrivning/renovering af bygninger kan aktiviteterne have stor betydning for bevarelsen
af flagermus, hvis der er tale om sjældne
arter.

Figur 22. Vandflagermus - en af de beskyttede arter i Solrød Kommune.
Foto: Per Thomassen.
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Naturpleje
Naturpleje og -genopretning er det grundlæggende redskab til at forbedre kommunens naturområder og
sikre mangfoldigheden af dyr og planter.
Afgræsning
Den mest almindelige form for naturpleje i Solrød Kommune er genindførsel af afgræsning på arealer, der tidligere var lysåbne, men nu er ved at gro
til. Dette gælder både på kommunens
tørre naturtyper som heder og overdrev samt på de fugtige naturtyper
som moser og enge.
Kratrydning på tilgroede arealer kan
udføres inden afgræsning genoptages,
eller på arealer hvor afgræsningen
ikke er tilstrækkelig til at holde arealet
lysåbent.

Figur 23. Uden hjælp fra græssende kvæg vil den mangfoldige natur i Gammel
Havdrup Mose forsvinde på få år.

Høslæt
Høslæt er en anden naturplejeform, som meget hurtigt
kan give gode naturmæssige resultater på et areal,
der er i en dårlig naturtilstand. Hvis arealet endnu er
levested for små bestande af truede arter, men er
meget tilgroet og/eller næringsbelastet, vil høslæt med
efterfølgende fjernelse af det afslåede materiale hurtigt medføre, at de truede arter får bedre vilkår.
Høslæt på meget ujævne arealer kan dog være et
tidskrævende arbejde, men på små arealer (fx gravhøje), er det ofte den eneste realistiske løsning, og her
kan det også gøres forholdsvist hurtigt. Ved høslæt på
naturarealer med sjældne insekter er det vigtigt at
have for øje, at mindre partier lades urørt i forskellige
år, således at foder- og larveplanter altid er til stede. Figur 24. Uden hjælp fra fårene vil hederne ved Trylleskoven
hurtigt springe i skov. Her holder fårene opvækst af birkePå små isolerede naturarealer, hvor der kun sjældent træer i ave, så heden fortsat består.
lever truede insekter (fx på gravhøje), er dette dog
mindre relevant.
Da næringsstofbelastning af naturarealer er et stort problem for mangfoldigheden af dyr og planter, vil mange former for naturpleje fokusere på at udpine arealerne, dvs. fjerne næringsstoffer fra jorden. Netop derfor
har høslæt kun en effekt, hvis man efterfølgende fjerner det afslåede materiale fra arealet, og effekten af
græsning er kun optimal, hvis der ikke tilskudsfodres.
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Andre former for naturpleje kan være mere skånsom
vandløbsvedligeholdelse, der sikrer en mere naturlig
hydrologi og giver plads til et mere varieret dyre- og
planteliv i åer og bække.
Når et naturpleje- eller naturgenopretningsprojekt
gennemføres, er det vigtigste dog at holde sig for øje,
hvilke dyr og planter projektet vil gavne. Hvis projektet
kun vil gavne almindelige, vidt udbredte arter, men der
ikke kan peges på, hvilke truede arter der vil have
gavn af projektet, skal projektet højst sandsynligt nedprioriteres til fordel for mere målrettede tiltag. Hvis der
ikke gøres disse overvejelser, vil de truede arter ligeså
stille uddø fra kommunen, mens man spilder ressourFigur 25. Hvis græsningen på heden er for svag i en længere
cerne på at genoprette naturarealer, som ikke har den
årrække, skal der drastiske midler til for at få lyngtæppet
tilbage. Her fjernes døde lyngplanter ved Trylleskoven for at nødvendige positive effekt på biodiversiteten.
give plads til nyvækst af lyngen. Hvis man holder et konstant passende græsningstryk, kan man i mange tilfælde
undgå disse omkostningstunge tiltag.
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Værdisætning af kommunens naturområder
For at kunne prioritere mellem områder samt sammenligne forskellige lokaliteter, er det vigtigt at have et
standardiseret mål for naturværdien på arealerne. Solrød Kommune har valgt at benytte sig af en metode,
som DCE (Nationalt Center for Miljø og Energi) på Århus Universitet har udviklet (Faglig rapport fra DMU nr.
736). Metoden giver mulighed for at beregne et kvantitativt indeks, der beskriver naturtilstanden på hver
lokalitet. Samtidig giver den mulighed for at se, hvilke arealer der huser naturværdier, der er særligt truede.
Metoden beskrives nedenfor.

Metode til registrering og værdisætning af § 3-arealer
Alle lysåbne § 3-arealer (hede, mose, overdrev og eng) beliggende på kommunale eller private matrikler er
feltbesigtiget i efteråret 2013. Feltbesigtigelsen er foretaget efter DCE’s standardiserede metode. Her registreres strukturdata (vegetationshøjde, graden af dræning m.v.) og artsdata for hele arealet, og der udlægges en dokumentationscirkel med en radius på 5 m, hvori der udarbejdes en artsliste over alle forekommende planter. Dette muliggør beregning af et naturtilstandsindeks, som bygger på et struktur- og artsindeks. De
tre indeks udgør tilsammen det grundlæggende prioriteringsværktøj i naturkvalitetsplanen.
Artsindekset fortæller, om der findes et mangfoldigt og naturligt planteliv på lokaliteten, og dermed indirekte
om naturområdet kan understøtte et rigt dyreliv, fx af sommerfugle. Arter der indikerer en høj grad af oprindelighed eller intakte økosystemer tæller højt i indekset.
Strukturindekset fortæller, om arealets fysiske tilstand, såsom graden af dræning, tilgroning og forurening,
understøtter de plantesamfund (og ofte også dyresamfund), der er karakteristiske for naturtypen.
Et højt artsindeks kombineret med et lavt strukturindeks på et givent areal indikerer, at de naturlige arter
stadig forekommer på lokaliteten, men at strukturerne, der understøtter deres eksistens, er i en dårlig tilstand. Det afslører altså, at der er en stor sandsynlighed for, at flere af de arter der lever i området vil uddø,
hvis der ikke gøres en indsats for at forbedre lokalitetens fysiske forhold og dermed højne strukturindekset.
På denne måde kan disse to indeks give et hurtigt overblik over, hvor den værdifulde natur findes, og hvor
der er behov for en naturplejeindsats.
Artsindeks- og strukturindeks danner tilsammen områdets naturtilstandsindeks, som fortæller om arealets
samlede naturværdi.
De tre indeks spænder over værdierne 0-1, hvor 1 repræsenterer den bedst tænkelige værdi for det pågældende indeks. Indekserne grupperes i fem klasser, der fordeles ligeligt indenfor intervallet. Klasserne benævnes som følger:
Klasse
Naturtilstand

1
Høj

2
God

3
Moderat

4
Ringe

5
Dårlig

For naturtilstandsindekset gælder, at de to højeste kategorier (1 og 2) opfylder habitatdirektivets krav om
gunstig bevaringsstatus for naturtypen. Selvom dette ikke direkte kan overføres til § 3-beskyttede naturtyper,
giver det et godt estimat af, om et område lever op til den tilstand, som det ville gøre i en naturmæssigt set
optimal situation.
Skovbevoksede naturtyper hørende under naturtypen mose er også besøgt, men indgår ikke i naturkvalitetsplanen. Søer og vandhuller er ikke besøgt i denne omgang og indgår derfor heller ikke i naturkvalitetsplanen, med undtagelser af de søer, hvor der er dokumenteret forekomst af bilag IV-arter. Dette skyldes, at
der endnu ikke er udarbejdet beregningssystemer for tilstandsindekser for § 3-beskyttede skove samt for
søer og vandhuller.
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Fordelen ved at bruge DCE’s værdisætningsmetode er bl.a., at den kan gentages samt bruges til at sammenligne forskellige områder, og dermed kan man følge udviklingen på et vidensbaseret grundlag, fx efter
en naturplejeindsats.

Bilag IV-arter
Konsulentfirmaet AGLAJA har i foråret/sommeren 2013 undersøgt kommunens areal for faktiske forekomster
af Stor vandsalamander og Spidssnudet frø. På baggrund af disse registreringer er der genereret udbredelseskort over arterne. Mark-firben er ikke fundet under registreringen, men den har en enkelt kendt forekomst
i kommunen syd for Solrød Byvej. Området er dog stærkt påvirket af anlæggelsen af KøbenhavnRingstedbanen og udvidelsen af Køge Bugt Motorvejen. Der etableret afværgeforanstaltninger.
Forekomsten af arter af flagermus er desuden undersøgt i udvalgte områder.
Endvidere har AGLAJA udarbejdet kort over den potentielle forekomst af Stor vandsalamander og Spidssnudet frø. I disse områder lever arterne sandsynligvis, men det blev ikke dokumenteret under denne registrering. For Mark-firben er der også foretaget en vurdering af potentielle levesteder.
Udbredelsen af bilag IV-arterne vil blive behandlet i målsætningsafsnittet, og deres udbredelse er vist på
Bilag 2 og 3.

Rødlistede arter
5

Den nationale rødliste er en oversigt over trusselsstatus for Danmarks plante- og dyrearter. Alle de arter,
der indtil nu er rødlistevurderet, er blevet inddelt i et antal kategorier på baggrund af internationale kriterier.
At rødlistevurdere vil sige at foretage en vurdering af en plante- eller dyrearters risiko for at uddø. Enten
vurderes det, at en given art ikke er truet, eller også tildeles arten en af følgende kategorier, alt efter hvor
truet arten er: kritisk truet, moderat truet, sårbar eller næsten truet.
For fugle er der lavet udtræk fra DOF-basen af forekomst af ynglende rødlistede arter i Solrød Kommune fra
2000-2013. Forekomst af rødlistede ynglefugle på en lokalitet indgår ikke i ovennævnte indeks. Derimod vil
forekomst af minimum én rødlistet fugleart på en lokalitet medføre, at denne lokalitet vil blive prioriteret i
kommunens forvaltningsindsats og dermed blive omtalt selvstændigt i målsætningsafsnittet. Herved vil beskyttelsen af fuglearter også blive taget i betragtning.
Arten skal være observeret som ynglende i minimum to år i den 13-årige periode, for at det vurderes sandsynligt, at lokaliteten er en reel ynglebiotop og dermed bliver taget i betragtning som særligt prioriteret. Solrød Kommunes viden om truede ynglefugle er begrænset, og yderligere informationer fra private eller foreninger modtages derfor gerne. Kommunen foretager dog struktureret overvågning af fuglebestanden i fuglebeskyttelsesområdet Gammel Havdrup Mose.
I Trylleskovsområdet findes den rødlistede sommerfugl Argusblåfugl (rødlistet som sårbar). Denne art er
overvåget af AGLAJA fra 2011-2013, og arten vil også blive behandlet i planen. Endvidere findes den rødlistede sommerfugl Pimpinelle-køllesværmer (rødlistet som sårbar).
6

Solrød Kommune er ikke bekendt med, at der for tiden findes rødlistede karplanter i kommunen.

5

Wind, P. & Pihl. S. (red.): Den danske rødliste. - Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, [2004] http://redlist.dmu.dk (opdateret april 2010).
6
Karplanter, traditionel fællesbetegnelse for frøplanter (blomsterplanter/urter, træer og buske) og karsporeplanter (ulvefodsplanter, padderok, bregner).
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Målsætninger for kommunens naturområder
Da der findes forholdsvis få naturområder i Solrød Kommune, er det vurderet, at et egentligt målsætningssystem ikke er nødvendigt at tage i anvendelse. Derimod er der på baggrund af de tre tilstandsindeks, forekomst af rødliste- og bilag IV-arter samt udpegning som Natura 2000-område udvalgt de mest værdifulde
naturlokaliteter i kommunen, og disse behandles særskilt nedenfor. Her vil målsætningerne for områdernes
udvikling også blive behandlet specifikt. Det skal understreges, at der er lagt vægt på de tre tilstandsindeks,
da de muliggør intern sammenligning af lokaliteterne på et kvantitativt grundlag. Indekserne har dog den
svaghed, at de overvejende fokuserer på botaniske forhold.
I Bilag 1 er indsat tre oversigtskort, der viser hhv. arts-, struktur- og naturtilstandsværdier for kommunens
naturarealer. Endvidere er indsat kort over faktisk og potentiel forekomst af bilag IV-arter i kommunen, Bilag
2 og 3. Tilsammen viser disse kort, at der findes fire vigtige naturområder, som skiller sig ud som værende
levested for mange beskyttelseskrævende arter (Figur 26). Gravhøjene skiller sig ikke ud som særlige levesteder, men er alligevel taget i betragtning, da de rummer de sidste artsrige plantesamfund på højbund i den
centrale del af kommunen.

Figur 26. De 4 områder med særlige naturværdier, som kræver en bevaringsindsats, er markeret med firkanter. Området med
gravhøjene er markeret med en cirkel. Farvekoderne markerer områdets artstilstand, som både er oplysende i forhold til
arealets historie samt potentiale for at forbedre naturværdierne.

Af alle de vurderede lokaliteter har kun ca. 11 % af naturområderne (inkl. gravhøje) en naturtilstand i god
eller høj tilstandsklasse. Det vil sige, at kun meget få naturområder har en bevaringsstatus, som kan anses
for gunstig i forhold til at sikre naturværdierne i fremtiden.
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Beskrivelser af de vigtigste naturlokaliteter i Solrød Kommune
Naturområder, der på baggrund af undersøgelsen i forbindelse med denne plans udarbejdelse, jf. Figur 25,
har vist sig at rumme særligt store naturværdier, beskrives i dette afsnit nærmere. Der lægges vægt på forekomst af planter, padder samt i mindre grad fugle og sommerfugle. Langt den største del af kommunens
naturværdier findes inden for disse områder. I tråd med kommunens strategi om at prioritere den eksisterende
natur,
skal
pleje
og
forbedring
af
naturværdierne
målrettes
disse
områder.
For hver lokalitet beskrives områdets naturværdier, truslerne imod disse samt målsætninger for arealets
fremtidige udvikling. Det skal bemærkes, at målsætningerne for arealets fremtidige udvikling alene er kommunens ønsker og ideer for området, men at den konkrete indsats afhænger af eventuelle private lodsejeres
holdning og kommunens økonomi.

Hede-, mose- og overdrevsarealer ved Trylleskoven
Arealerne er overvejende ejet af Solrød Kommune, bortset fra en mindre del, der ejes af Københavns Kommune. Udbredelsen af de beskyttede §3-arealer fremgår af Figur 27.

Figur 27. Udbredelsen af de beskyttede naturtyper i Trylleskoven.

Naturværdier
Et af Solrød Kommunes mest diverse og værdifulde naturområder er området omkring Trylleskoven. Her
findes sure og udvaskede heder, moser og overdrev, men helt tæt ved kysten findes også kalkrige overdrev
(Figur 27). Denne mosaik af naturtyper giver grobund for et særligt artsrigt plante- og dyreliv. Af plantearter
gælder det fx store bestande af Due-skabiose og Nikkende kobjælde samt Djævelsbid, Smalbladet timian,
Tormentil, Tandbælg og mange flere. Den nordlige hede samt strandoverdrevet er de eneste områder i hele
kommunen (undtaget et smalt areal ejet af Naturstyrelsen på Staunings Ø), der har den højest mulige artstilstand. Hele området er da også omfattet af en fredning.
De lysåbne naturtyper repræsenterer en sidste rest af de tidligere vidt udbredte hedearealer, som fandtes før
de store opdyrkninger og udstykninger fandt sted langs Køge Bugt.
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Øst for Karlstrup Strandvej opdeler Trylleskoven hedearealet i et nordligt og sydligt område, mens overdrevet løber parallelt med kysten. Det største moseområde findes i den sydlige del af området.
På de to hedearealer har dagsommerfuglen Argusblåfugl tidligere haft faste populationer. Arten
yngler desværre ikke længere
hvert år med succes på det sydlige
hedeområde, og der findes derfor i
dag kun en fast bestand i det nordlige
område.
Sommerfuglen lever i tørre områder med lyng, da larven lever på
friske lyngskud, der vokser på blottet jord. Arten kræver endvidere tilstedeværelse af myresamfund, der
”passer” larverne. Argusblåfugl er,
grundet dens store krav til naturområdets tilstand, gået meget tilbage på landsplan, og forekomFigur 28. På hedearealerne ved Trylleskoven kan man stadig opleve de åbne,
forblæste vidder, der tidligere strakte sig langs hele Køge Bugt.

sten ved Trylleskoven er den sidste i Østsjælland.

Argusblåfugl er listet som sårbar (VU)
på den nationale rødliste, og Solrød
Kommune har derfor et særligt ansvar
for at sikre dens overlevelse. Efter den
store naturplejeindsats med rydning af
gammel lyng, iværksatte Solrød
Kommune en 3-årig overvågning af
naturplejens effekt på Argusblåfugl.
Naturplejen tyder på at gavne arten på
sigt, og en lignende indsats på det
sydlige hedeareal vil åbne mulighed
for, at arten kan genvinde den tidligere
udbredelse i området. På nuværende
tidspunkt domineres det sydlige hedeareal af høj og tæt lyng samt græsser,
som ikke kan danne grundlag for en
population af Argusblåfugl.
Figur 29. Opvækst af træer er ved at kvæle de sidste rester af hede syd for

I området findes desuden en bestand Trylleskoven. Uden en målrettet pleje vil lyngtæppet forsvinde.
af Pimpinelle-køllesværmer, som er listet som sårbar (VU) på den nationale rødliste, og Solrød Kommune
har derfor også et særligt ansvar for at sikre denne arts overlevelse. Arten yngler på Almindelig pimpinelle,
som findes udbredt i området.
Det sydlige moseareal har tidligere været levested for Brunlig perlemorsommerfugl, som er gået meget tilbage på landsplan, og arten er tilsyneladende også forsvundet fra området. Spidssnudet frø (bilag IV-art) forekommer i denne mose.
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Vest for Karlstrup Strandvej findes et større område med overdrevsvegetation i mosaik med bl.a. hundeluftningsareal og parkeringsplads. Arealet rummer en velbevaret flora med arter som Eng-havre, Smalbladet og Håret høgeurt, Almindelig mælkeurt, Fåre-svingel, Tandbælg, Smalbladet timian, Nikkende kobjælde og
mange flere.
Trusler

Figur 30. Artstilstand for naturtyperne.

Figur 31. Strukturtilstand for naturtyperne.

Kun det nordlige hedeareal samt dele af
strandoverdrevsarealet plejes kontinuerligt
med hhv. fåregræsning og bekæmpelse af
Rynket rose, hvor sidstnævnte indsats ikke
rækker til at sikre områdets naturværdier på
lang sigt.
Overvågningen af Argusblåfugl udført af
AGLAJA i 2011-2013 viser, at naturplejen har
sikret en fornyelse af lyngen til gavn for sommerfuglen, men at græsningstrykket nu skal
sænkes, hvis Argusblåfugl skal kunne trives.
AGLAJA vurderer i øvrigt, at arten vil uddø fra
området inden for en forholdsvis kort årrække,
hvis det ikke lykkes at sikre mere passende Figur 32. Luftfoto der viser den nordlige del af overdrevet vest for
Karlstrup Strandvej.
naturforhold på lokaliteten.
Det sydlige hedeareal er under voldsom tilgroning med træer og næringskrævende urter, og dette har efter
al sandsynlighed været medvirkende til at gøre området mindre egnet som levested for Argusblåfugl. Den
sydlige mose trues ligeledes af manglende afgræsning, på trods af at området er hegnet med henblik på
afgræsning. Sandsynligvis har den utilstrækkelige pleje af dette areal været medvirkende til, at Brunlig perlemorsommerfugl er forsvundet. Det ses da også på Figur 30 og Figur 31, at strukturen på de sydlige arealer
ikke understøtter de værdifulde plantesamfund, der stadig findes her.
Overdrevet vest for Karlstrup Strandvej trues af mange forhold. Den sydlige del trues af, at området drives
som en græsplæne med slåning uden fjernelse af det afslåede materiale. Den vestlige del, som ejes af Københavns Kommune, trues af manglende pleje, og den nordøstlige del trues af områdets brug til parkeringsplads, manglende pleje samt af det igangværende udgravningsarbejde ifm. vandløbsprojektet i Karlstrup og
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Engstrup moser. Kørsel m.v. har ført til, at dele af det beskyttede areal er midlertidigt ødelagt. Dog er en vis
forstyrrelse afgørende for, at flere af arternes kan trives.
Der vurderes ikke at være trusler mod forekomsten af Spidssnudet frø.
Målsætninger
•

Solrød Kommune vil arbejde for, at det sydlige hedeareal igen kan fungere som levested for Argusblåfugl. Dette skal ske ved enten at etablere græsning i området og/eller alternativt foretage rydning
af vegetationen og fældning af træer. Dette er tidligere sket i området, men bl.a. som følge af manglende afgræsning gror det hurtigt til igen.

•

Græsningen i det sydlige moseområde bør genoptages, gerne i samgræsning med resten af den
sydlige hede som beskrevet ovenfor. Dette vil give et mere regulært græsningsareal med både højog lavbundsarealer og dermed øge muligheden for en stabil pleje med afgræsning. Dette kræver
etablering af en ny indhegning, klaplåger m.v.

•

Afgræsningen af det nordlige hedeareal er en balancegang mellem et for intensivt græsningstryk,
hvor fårene nedgræsser lyngen og slider på vegetationsdækket og et for ekstensivt græsningstryk,
hvor den ønskede foryngelse af lyngen ikke opnås. Solrød Kommune vil efter AGLAJAs anbefalinger
arbejde for, at græsningsintensiteten ekstensiveres på den nordlige hede. AGLAJA foreslår, at man
for at sikre området som levested for Argusblåfugl standser vinterafgræsningen og reducerer græsningstrykket i 2014 og 2015 samt evt. reducerer det yderligere i 2016-2017 alt afhængig af græsningstrykkets effekt på lyngens vækst, slid på vegetationen og bestanden af Argusblåfugl. Hvis der
etableres en ny fold mod syd, vil målsætningen lettere kunne indfries, da det vil gøre det nemmere at
styre græsningstrykket, når dyrene kan rykkes rundt mellem to folde. Effekten af et ændret græsningstryk skal følges nøje, og der skal også fokuseres på andre arter end Argusblåfugl.

•

Ved fortsat opretholdelse af lysåbne forhold skal det sikres, at planten Almindelig pimpinelle, og
dermed sommerfuglen Pimpinelle-køllesværmer, fortsat kan trives i området.

•

Det er et mål, at Rynket rose helt skal udryddes fra området, således at en kontinuerlig bekæmpelsesindsats ikke vil være nødvendig i det lange løb. Det vil dog kræve en langt mere intensiv og fokuseret indsats, end det hidtil har været tilfældet.

•

For at modvirke de mange trusler på overdrevet vest for Karlstrup Strandvej skal arealet plejes grundigt i den kommende tid. Nord for det nye vandløbs gennemskæring af arealet (blåt polygon på Figur
32) vil bilparkering ophøre, og dermed er der skabt grobund for at prioritere naturen på dette areal.
Solrød Kommune vil derfor arbejde for, at der etableres en fold til afgræsning af hele dette areal. Da
Københavns Kommune ejer en del af arealet, vil det ske i samarbejde med denne kommune. Det vil
blive forsøgt at etablere kvæggræsning, men alternativt fåregræsning, hvis der ikke kan skaffes
kvæg.
Indtil det lykkes at etablere afgræsning, skal der årligt omkring 1. juli tages maskinelt høslæt med
bortfjernelse af det afhøstede materiale. 20 % af arealet skal holdes fri for slåning hvert år. Placeringen af dette friholdte areal skal flyttes rundt fra år til år, men der skal altid være uslåede partier i det
turkise polygon på Figur 32. Træbevoksningen (rødt polygon) mellem de to nordlige overdrevsarealer (blåt og turkis polygon) kan fjernes, så der kommer bedre sammenhæng. Arealet i det turkise polygon skal prioriteres, hvis det ikke er muligt at få plejet hele arealet i det blå polygon. Kommunen
har desuden kun plejepligt i det turkise polygon.
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•

Arealet mellem Mosevænget og det nye vandløb skal genoprettes efter at have været kørt op i forbindelse med anlægsarbejdet i forbindelse med underføringen under Karlstrup Strandvej. Det skal
overvejes, hvordan den fremtidige parkering på arealet styres bedre, så vegetationen skånes bedst
muligt.

•

Arealet syd for Mosevænget skal forsat slås i partier. Høslættet skal ske med opsamling.

Mose-, eng- og overdrevsarealer i Gammel Havdrup Mose
Arealerne er privatejet og opdelt i mange små matrikler.

Figur 33. Udbredelsen af de beskyttede naturtyper i Gammel Havdrup Mose.

Naturværdier
I kraft af områdets status som fuglebeskyttelsesområde gælder der for de udpegede fuglearter en særlig
binding, da kommunen er forpligtet til at sikre gunstig bevaringsstatus for disse.
Sortterne er ikke konstateret ynglende i mosen siden 1980, men gæster dog stadig området. Uagtet dette
forhold er kommunen dog stadig forpligtet til at sikre lokaliteten som egnet ynglested. Rørhøgen yngler regelmæssigt med 1 par i området, og for at opretholde lokaliteten som egnet skal der bl.a. sikres en vanddækket rørsump. I den politisk vedtagne handleplan for området, som Solrød og Roskilde Kommune har
udarbejdet i fællesskab, er de planlagte indsatser nærmere beskrevet, og kommunen forpligtes af disse.
Gennemførelsen af Natura 2000-handleplanen er stærkt afhængig af, at lodsejerne er villige til at søge de
særlige tilskudspuljer til rydning og etablering af afgræsning mv.
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I denne plan bliver der derfor fokuseret på de naturværdier,
som handleplanen ikke tager højde for. Det skal bemærkes,
at indsatser for at sikre andre naturværdier i mosen ikke må
stride mod målsætningen om at opnå gunstig bevaringsstatus for Sortterne og Rørhøg.
Af særlig naturmæssig værdi findes et overdrevsparti med
en velbevaret vegetation (vestlig del af cirklen på Figur 36).
Her findes arter som Hjertegræs, Lav tidsel, Stivhåret kalkkarse, Trenervet snerre, Dunet vejbred, Hulkravet kodriver,
Mark-krageklo, Vild hør m.fl. Endvidere findes et artsrigt
engareal (firkanten på Figur 37), hvor der bl.a. vokser den
sjældne plante Rank frøstjerne.
Generelt findes et større område med enge i artstilstandsklassen god.
Fuglearten Atlingeand (rødlistet som ”næsten truet”) yngler i
området. I indlandet lever den ved lavvandede, næringsrige
søer og moser.
Spidssnudet frø (bilag IV-art) forekommer i området.
Figur 34. Rank frøstjerne. Foto: Morten KofoedHansen.

Trusler

Figur 35. Artstilstand for naturtyperne.

Figur 36. Strukturtilstand for naturtyperne.

Det velbevarede område med overdrevsvegetation dækker et meget lille areal. Artsindekset er højt, men
strukturen er moderat, se Figur 35 og Figur 36. De strukturelle forhold kan derfor ikke understøtte de artsrige
plantesamfund i det lange løb. Den dårlige struktur skyldes tilgroning, særligt med grove græsser, og store
dele af højbundsarealet er gødskningspræget. På højbundsarealerne ses stedvis en massiv tilgroning med
tjørn.
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Dele af de artsrige enge er uden afgræsning. Den manglende afgræsning har endnu ikke har sat sig tydelige
spor i strukturen, jf. Figur 36, men både den ophørte afgræsning og tilgroning med træer truer de lysåbne
enge på lang sigt.
Der vurderes ikke at være umiddelbare trusler mod Atlingeand og Spidssnudet frø.

Figur 37. Eng- og overdrevsareal i Gammel Havdrup Mose. Rød cirkel: markerer området med den velbevarede overdrevsflora. Rød firkant: markerer engområdet med Rank frøstjerne. Rødt polygon i midten:
markerer området, som sammen med resten af overdrevet, ved en fremtidig udpiningsproces, kan danne
grundlag for en udvidelse af området med artsrig overdrevsvegetation.

Målsætninger
•

Højbundsarealerne, både området med den velbevarede overdrevsflora samt det markerede polygon på luftfotoet ovenfor, skal søges udpint ved et øget græsningstryk, gerne suppleret med høslæt i
en kortere årrække. Herved vil resterne af den artsrige vegetation have mulighed for at sprede sig.
Høslættet og rydning af uønsket opvækst af Hvidtjørn, Pil mv. skal foretages således, at alt afslået
materiale fjernes fra arealet.

•

På engarealerne skal græsningen genoptages de steder, hvor den for nylig er ophørt. Endvidere
skal græsningstrykket søges øget på engen med Rank frøstjerne (markeret med en firkant på luftfotoet ovenfor).

•

Yderligere fremrykning af skovgrænsen i den østlige del af det artsrige kær (markeret med en firkant
på luftfotoet ovenfor) skal søges forhindret.
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•

Den eksisterende naturpleje ved afgræsning skal sikres ved en fast græsningsaftale, og udsætning
af dyrene skal ske på et for naturen gavnligt tidspunkt (maj-juni).

•

I Natura 2000-handleplanen 2012-2015 for området fremgår det, at Solrød og Roskilde Kommune
ønsker at rydde uønsket træ- og buskopvækst samt øge arealet, hvor der foretages græsning
og/eller høslæt samt at sikre den eksisterende naturpleje.

Mose- og engarealer i Jersie Mose
Arealerne er både privat- og kommunalt ejede.

Figur 38. Udbredelsen af de beskyttede naturtyper i Jersie Mose. Jernbanens planlagte
forløb vest for motorvejen er indtegnet, hvilket ikke gælder for kortene nedenfor.

Naturværdier
Jersie Mose har tidligere været en meget værdifuld botanisk lokalitet. Særligt i områdets nordlige del, både
øst og vest for motorvejen, har der været værdifulde mose-, kær- og engsamfund. Området har i hvert fald
tidligere været voksested for fire arter af orkideer (i 1980’erne forekom stadig Sump-hullæbe, Bakkegøgelilje, Maj-gøgeurt og Kødfarvet gøgeurt) samt mange andre truede plantearter.
Af særlig naturmæssig værdi er forekomsten af den sjældne mosetype ekstremrigkær, som er kendetegnet
ved at være betinget af kalkrige jordlag samt ved at være levested for mange truede arter. Denne kærtype
har tidligere været udbredt flere steder i mosen (røde polygoner på Figur 39 markerer hovedudbredelsen),
men forekommer nu kun et enkelt sted (turkis polygon på Figur 39).
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Brunlig perlemorsommerfugl har i hvert fald tidligere ynglet i området. Spidssnudet frø (bilag IV-art) forekommer i området vest for motorvejen. Engsnarre (opført som næsten truet på den danske rødliste) forekommer som ynglefugl.

Figur 39. Udbredelsen af ekstremrigkær ca. 1980 (røde polygoner) samt den nuværende udbredelse
(turkis polygon).

Trusler
Siden området blev grundigt undersøgt i 1980’erne, har mosens naturkvalitet været udsat for en konstant
forringelse, og mange truede arter er nu helt forsvundet.
På kortene nedenfor ses det, at ingen af områderne med en høj artstilstand understøttes af en høj strukturtilstand (Figur 40 og Figur 41). Alle områder med en høj artstilstand må derfor forventes at blive forringet yderligere, hvis der ikke bliver igangsat den fornødne pleje. Det vil i helt overvejende grad dreje sig om genindførsel af græsning samt rydning af krat.

Figur 40. Artstilstand for naturtyperne.

Figur 41. Strukturtilstand for naturtyperne.
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I det eksisterende ekstremrigkær er græsningstrykket tilsyneladende for lavt.
Der vurderes ikke at være trusler mod forekomsten af Spidssnudet frø i området.
Udviklingen for bestanden af Engsnarre kendes ikke.

Målsætninger
•

Den fremadskridende tilgroning skal stoppes, og der skal genskabes et større sammenhængende
område med lysåben ekstremrigkærsvegetation.

•

Dette skal ske ved at genindføre en passende afgræsning i hele det røde polygon vest for motorvejen på Figur 39. I samme område skal der ske en kraftig udtynding af opvæksten af træer og buske.

•

I det røde polygon øst for motorvejen på Figur 39 bør der genindføres græsning i det delområde,
hvor den er ophørt, og den skal intensiveres i resten af polygonet. Rydning af buskvækst kan være
nødvendig. Ellesumpen syd for det turkise polygon lades dog urørt.

•

Som en førstegangsindsats bør der foretages høslæt på de værdifulde lysåbne arealer med efterfølgende bortfjernelse af det afslåede materiale. Dette gælder særligt for de ugræssede dele af de røde
polygoner på Figur 39. Høslættet vil hjælpe til med at udpine jorden og skabe bedre betingelser for
en retablering af ekstremrigkærsvegetationen.

Strandenge ved Staunings Ø
Arealerne er både privat, kommunalt og statsejede.
Naturværdier
Området er, i sær om efteråret, en vigtig rastelokalitet for trækfugle. Det gælder både for vadefugle, andefugle og for Sortterne
(der er på udpegningsgrundlaget i Natura 2000-området Gammel Havdrup Mose).
I kraft af områdets status som habitatområde gælder der for de
udpegede naturtyper en særlig binding, da kommunen er forpligtet til at sikre gunstig bevaringsstatus for udpegningsgrundlaget. De konkrete målsætninger for områdets naturtyper fremgår af den statslige Natura 2000-plan for området (2009-2015). I
Natura 2000-handleplanen 2012-2015, som Solrød og Køge
Kommune har udarbejdet i fællesskab, er de planlagte indsatser
nærmere beskrevet, og kommunen forpligtes af disse. Indsatsen vil bl.a. bestå i at genskabe lysåbne forhold ved afgræsning
på nogle af strandengene og desuden sikre en naturbevarende
drift på de udpegede hede- og overdrevsarealer.

Figur 42. Udbredelsen af de beskyttede naturtyper ved Staunings Ø.
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I denne plan bliver der derfor fokuseret på de naturværdier, som handleplanen ikke tager højde for. Af naturmæssige interesser, som handleplanen ikke forholder sig til, er der konstateret forekomst af ynglende
Dværgterne, som er listet som næsten truet (NT) på den danske rødliste.
Det skal bemærkes, at indsatser for at sikre andre naturværdier på lokaliteten ikke må stride mod målsætningen om at opnå gunstig bevaringsstatus for områdets udpegningsgrundlag.
Trusler

Figur 43. Artstilstand for naturtyperne.

Figur 44. Strukturtilstand for naturtyperne.

Dværgterne kræver vegetationsløse sandstrande med relativt lidt færdsel. Sandstrandene befinder sig på
arealerne ejet af Naturstyrelsen.
Målsætninger

•

Solrød Kommune vil gå i dialog med Naturstyrelsen om, hvorvidt der kan sikres arealer, hvor færdslen kan mindskes til glæde for Dværgterne.

•

Af Natura 2000-handleplanen (2012-2015) fremgår det, at det planlægges at foretage rydning af
uønsket opvækst, særligt på hede- og overdrevsarealet for at sikre de lysåbne naturtyper. Derudover
arbejdes der for, at afgræsning vil blive igangsat på nogle af strandengsarealerne.
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Gravhøje Nord for Solrød By
Det er valgt at behandle gravhøjene selvstændigt uden skelen til, at de ikke fremstår bedre mht. naturtilstand
end mange andre lokaliteter i Solrød Kommune på det viste oversigtskort (Figur 25). Dette skyldes dog i høj
grad, at værdisætningsmetoden ikke er udviklet til gravhøje, og derfor er det ikke rimeligt at sammenligne
gravhøje med de § 3-områder, hvortil værdisætningsmetoden er udviklet. Gravhøje rummer således kvaliteter, som ikke inddrages i værdisætningen, og dette medfører, at de bør behandles for sig. Gravhøje kan i
mange intensivt drevne landbrugsområder således være de sidste områder med en rig flora, og de kan virke
som ”trædesten” for dyre- og plantearter under deres spredning rundt i landskabet. Derfor er det valgt at
prioritere gravhøjene som en naturtype (”halvnatur”), og bruge de beregnede indeksværdier til at sammenligne gravhøjene internt, men ikke til at sammenligne med de andre naturområder.

Figur 45. Gravhøjene nord for Solrød ligger som små isolerede øer i et intensivt dyrket landskab.
Naturen på gravhøjene har brug for en hjælpende hånd, bl.a. pga. den store randpåvirkning fra de
tilstødende arealer.

Naturværdier
Siden den seneste registrering af gravhøjene i 1990 er det gået yderligere tilbage for de bevaringsværdige
arter. På nuværende tidspunkt rummer kun to af højene en oprindelig og artsrig flora.
På Karlstrup Golfbane findes en enkeltliggende gravhøj, som i det mindste i 1990 rummede en artsrig vegetation. Denne gravhøj er ikke undersøgt i forbindelse med forarbejderne til naturkvalitetsplanen.
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Trusler
Alle gravhøjene er truet af tilgroning, som fremmes af afdrift af gødskning fra de omkringliggende marker.
Dette ses ved de dårlige strukturtilstande (Figur 47).

Figur 46. Artstilstand for de 8 gravhøje. Det store
nordligst beliggende polygon er ikke en gravhøj
men en kalkgrav.

Figur 47. Strukturtilstand for de 8 gravhøje. Det
store nordligst beliggende polygon er ikke en
gravhøj men en kalkgrav.

Dette er et mere elle mindre uundgåeligt vilkår for så små naturområder beliggende på dyrket areal, men
truslen kan afhjælpes ved at drive gravhøjene på en måde, så de ophobede næringsstoffer fjernes. Dette
kan være ved høslæt eller afbrænding. På denne måde kan tilgroning med kraftige urter og træer undgås, så
gravhøjene holdes åbne og bevarer den tusind år gamle flora. Dette er både en biologisk og kulturhistorisk
gevinst.
På kortet over artstilstand ses det, at to gravhøje skiller sig ud. Det drejer sig om de to gravhøje tæt ved stierne, der begge har en højere artstilstand end de resterende høje. Disse to gravhøje rummer endnu bevaringsværdig vegetation, men er stærkt truet af tilgroning, og kun mindre dele af højene har endnu en god
naturtilstand.
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Målsætninger
•

De to gravhøje med en eksisterende bevaringsværdig flora skal plejes hvert år – enten med høslæt
(med fjernelse af det afslåede materiale) eller med afbrænding. Let afbrænding er en lovende metode til forvaltning af gravhøje, da det er en hurtig og meget billig metode sammenlignet med høslæt.
Der udføres for tiden forskning inden for emnet, og når resultater herfra offentliggøres, skal denne
metode tages til efterretning. De to gravhøje ligger ganske belejligt i forbindelse med en markvej, og
der er derfor ikke logistiske vanskeligheder i forhold til adgang til gravhøjen med plejeredskaber over
dyrket mark.

•

Resten af gravhøjene skal søges plejet med høslæt eller afbrænding hvert andet år. På Figur 46 og
Figur 47 skal gravhøjen (markeret med blå pil) om muligt plejes hvert år, da denne gravhøj i 1990
endnu rummede bevaringsværdig vegetation, modsat resten af højene. De bedste forudsætninger
for at genskabe de tidligere forhold må derfor anses for at findes på netop denne høj, foruden de to
højt prioriterede høje. Gravhøjen ved kirken er undtaget målsætningen om rydning/afbrænding hvert
andet år, da højen vurderes at være så medtaget, at resultatet af en indsats for at højne kvaliteten
ikke vil stå mål med de midler og tid, det måtte kræve.

•

Det skal sikres, at de dyrkningsfrie bræmmer på 2 meter overholdes.

•

Gravhøjen på Karlstrup Golfbane skal besigtiges, og afhængig af besigtigelsens resultater skal den
eventuelt søges plejet.

Bilag IV-arter
Ovenstående prioritering af de vigtigste naturlokaliteter i Solrød Kommune tilgodeser i høj grad både det
truede plante- og dyreliv. Der er dog et par undtagelser. Det gælder arter af flagermus og Stor vandsalamander.
Flagermus
Ud fra kendskab til flagermus og kommunens geografi og ved studier af luftfotos vurderer AGLAJA, at de
bedst egnede lokaliteter for arter af flagermus er følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•

Parcelhuskvarterer navnlig i bæltet langs kysten men også i øvrige byer og landsbyer
Trylleskoven
Karlstrup Mose
Karlstrup Kalkgrav
Gl. Havdrup Mose
Området mellem søerne og bakkerne i den østlige del af Havdrup
Skensved Å
Gammelmosen og de grønne områder omkring Roskildevejens krydsning med motorvejen

Desuden er levende hegn og grønne korridorer vigtige ledelinjer, der kan bringe flagermus fra raste- til fødesøgningsområder.
Det ses, at der er et stort overlap med de prioriterede lokaliteter, men der er også områder, der er vigtige for
arter af flagermus, som slet ikke vurderes i naturkvalitetsplanen.
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Anbefalede forvaltningstiltag:
•

Bedre forbindelse mellem rasteområder og fødesøgningsområder. Flagermus formerer sig kun langsomt, får én unge ad gangen og bliver i gennemsnit kun 4-5 år, selv om de kan leve længere. De er
derfor særligt sårbare. Når de flyver fra deres rasteområder til fødesøgningsområder, foregår det
helst ad grønne ledelinjer, hvor de kan være skjult for rovfugle, typisk langs vandløb og læhegn.

•

At sikre og forbedre grønne linjer mellem grønne områder og mellem villakvarterer.

•

Rasteområderne må ikke ødelægges. Især skal der tages hensyn, hvis det er uundgåeligt at fælde
gamle træer, der kan huse flagermus. Fældningen skal da foregå i maj eller september og først eller
sidst på natten, hvor alle flagermus er ude at flyve. Midt på sommeren kan der være unger, der bliver
tilbage i træerne.

•

Ved nedrivning af bygninger bør man også tjekke for flagermus inden nedrivningen. Hvis der er flagermus, kan de udsluses ved hjælp af særlige udflyvningssluser. Det er også muligt at etablere nye
rasteområder ved at lave hulheder i træer eller sætte kasser og flagermushoteller op. Flagermuskasser er dog ikke nær så populære som naturlige hulheder.

Stor vandsalamander
For Stor vandsalamander gælder, at de prioriterede naturområder og levestederne for denne art ikke har ét
eneste overlap. For at sikre Stor vandsalamander, skal der derfor udføres en plejeindsats sideløbende med
indsatsen i de prioriterede områder. Det vil blive tilstræbt, at overvågningen af denne art fortsætter med nogle års mellemrum, og ved en eventuel tilbagegang i udbredelse og antal skal der udføres en indsats ved
oprensning af vandhuller samt rydning af tæt krat rundt om disse.
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Økonomi
Som det fremgår af nærværende plan, er kommunerne blandt de vigtigste aktører i den danske naturforvaltning. Kommunernes arbejde er derfor helt afgørende for at sikre den biologiske mangfoldighed.
Intentionen med Naturkvalitetsplan 2014-18 er, at Solrød Kommunes udgifter til naturforvaltningen bliver
mere målrettet sikring af de værdifulde naturtyper og deres biodiversitet. Med den opdaterede kortlægning af
arealerne vil administrationen af arealerne blive udført på et bedre oplyst grundlag, og der er dermed grundlag for, at forvaltningen bliver mere omkostningseffektiv. Herved vil Solrød Kommune få mere og bedre natur
for pengene.
Kommunens udgifter til at gennemføre naturkvalitetsplanen omfatter:
•
•
•
•
•

Administration og planlægning
Naturpleje på egne arealer
7
Støtte til naturpleje og naturgenopretning på private arealer
Informationsmaterialer, inkl. hjemmeside
Iilsyn og naturovervågning

Solrød Kommune har hidtil brugt en væsentlig del af de økonomiske midler på naturområdet til andre forhold
end sikring af biodiversitet, fx vedligeholdelse af publikumsfaciliteter. For at kunne sikre kommunens mangfoldighed af dyr og planter kan det derfor være nødvendigt at nedjustere disse aktiviteter til fordel for at sikre
biodiversiteten – medmindre der tilføres nye midler til at løfte denne store opgave.
Til finansiering af større naturplejeprojekter vil kommunen forsat søge supplerende ekstern finansiering fra
fonde og projektpuljer.
I forbindelse med planens implementering er der ingen direkte udgifter for private lodsejere. Alle projekter,
der rækker ud over lovmæssige krav på privat jord, vil ske i samarbejde med lodsejer og på frivillig basis.
Realiseringen af Natura 2000-handleplanerne forventes i videst muligt omfang at ske gennem lodsejernes
ansøgninger til puljen af landdistriktsmidler (se https://www.naturerhverv.dk/). Dette kræver dog en facilliterende proces fra kommunens side. I sidste ende er det kommunerne, der bliver stillet ansvarlige for, at mål og
forvaltningsindsatser i handleplanerne indfries inden for den angivne planperiode.

7

Dvs. facilitere til eller direkte ansøgninger om midler fra fonde, statslige puljer mv.
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Administrationsgrundlag
Kommuneplanen sætter rammerne for naturkvalitetsplanen. Mål, retningslinjer og indsatser i naturkvalitetsplanen må derfor ikke stride mod kommuneplanens bestemmelser.
Naturkvalitetsplan 2014-18 uddyber, præciserer og konkretiserer kommuneplanens mål og retningslinjer for
naturen.
Som nævnt i indledningen, er Byrådets overordnede mål jf. Kommuneplan 2013-2025 at beskytte, styrke og
pleje områder, der rummer væsentlige værdier knyttet til landskab, geologi, kulturhistorie, kerneområder og
spredningskorridorer for planter og dyr samt lavbundsområder i det åbne land.
Områdernes beskyttelse skal bidrage til en bæredygtig udvikling til gavn for regionens naturgrundlag og for
befolkningens oplevelsesmuligheder og for forskning og undervisning.
Administrationsgrundlaget beskriver kommunens opgaver på naturområdet og indeholder Solrød Kommunes
retningslinjer for, hvordan opgaverne inden for dette område skal løses.
Administrationsgrundlaget beskriver også de områder, hvor Byrådet har overdraget bemyndigelsen til at
træffe afgørelser til administrationen i Teknik og Miljø.

Lovgrundlag
Administrationsgrundlaget vedrører hovedsageligt bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens
•
•

§ 3 om beskyttet natur (heder, moser, ferske enge, strandenge, strandsumpe, overdrev, søer og
vandløb).
§§ 16-19 om bygge- og beskyttelseslinjer.

Administrationsgrundlaget vedrører desuden bestemmelserne i museumslovens
•

§ 29 a om beskyttelse af sten- og jorddiger, der ligger i landzone.

Endvidere vurderes planer og projekters påvirkninger af Natura 2000-områder og bilag IV-arter jf. Bek. om
udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter samt
bek. om anmeldelsesordningen efter naturbeskyttelseslovens § 19b.

Myndighedens rolle
Kommunen varetager mange forskellige opgaver på naturområdet. De vigtigste er:
Sagsbehandling
Både private og offentlige ejendomme kan indeholde beskyttet natur, sten- og jorddiger, fortidsminder eller
være beliggende inden for en beskyttelseslinje. Visse anlæg og aktiviteter kan i givet fald kræve dispensation fra naturbeskyttelsesloven. En dispensation eller et afslag vil altid være baseret på dialog og på en konkret vurdering jf. forvaltningslovens krav.
Andre former for sagsbehandling er:
•
•
•

Håndhævelse, når der er tale om ulovlige forhold
Behandlinger af forespørgsler
Høringssvar til planer og projekter
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Kommunen stiller informationer til rådighed for borgere og virksomheder om beskyttede naturtyper, beskyttelseslinjer, diger mv. dels via kommunens hjemmeside og dels via Danmarks Miljøportal.
Tilsyn
Afgørelser skal bygge på konkret viden om naturen på stedet. Med Naturkvalitetsplan 2014-18 har Solrød
Kommune fået et opdateret kendskab til størstedelen af kommunens naturarealer. Det er dog nødvendigt til
stadighed at vedligeholde og opdatere disse registreringer, således at afgørelser træffes på det bedst oplyste grundlag. Registreringer i felten er derfor en vigtig del af arbejdet på naturområdet, som varetages af
såvel kommunens egne medarbejdere samt studentermedarbejdere og konsulenter.
Dialog med borgerne
Teknik og Miljø lægger stor vægt på dialog og partnerskaber med borgere og foreninger. Dialogen med foreningerne foregår bl.a. i Grønt Råd, hvor både Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Gefion og
Naturstyrelsen er repræsenterede. Dialogen med borgerne foregår i forbindelse med de konkrete sager, men
også i forbindelse med 3. mands projekter, hvor kommunen understøtter det frivillige initiativ. De frivillige
initiativer kan bl.a. være naturpleje, fjernelse af Rynket rose eller lignende.
Naturpleje
Midlerne til naturforvaltning skal først og fremmest bruges til at beskytte truede arter og sikre pleje på de
naturlokaliteter, der rummer store værdier, og som kræver en aktiv naturpleje.
Som nævnt indledningsvis i naturkvalitetsplanen har kommunen plejepligt på de kommunalt ejede §3arealer og på kommunalt ejede arealer i Natura 2000-områder. Desuden har kommunen plejeret på privatejede arealer, der er underlagt en fredning samt på gravhøje.
Kommunen er endvidere forpligtet til at sikre gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, Natura 2000områderne er udpeget for at beskytte.
Størstedelen af naturen i Solrød Kommune ligger imidlertid på private matrikler, hvis ejere ikke nødvendigvis
har de nødvendige ressourcer eller motivation til at foretage naturpleje.
Solrød Kommune er derfor meget interesseret i at indgå partnerskaber med lodsejere, foreninger og andre
frivillige om muligt i fællesskab at søge om medfinansiering fra relevante fonde og puljer til pleje af naturområderne i kommunen.
Plejen af kommunens arealer foretages primært af kommunens eksterne entreprenør. Der er i aftalen med
entreprenøren indskrevet, hvilke opgaver der udføres på de enkelte lokaliteter. Arbejdsbeskrivelserne tager
udgangspunkt i plejeplaner mv. for det enkelte område. Desuden føres der en løbende dialog med entreprenøren for at sikre den mest hensigtsmæssige pleje.
Naturhandleplaner
Det er kommunens opgave at udarbejde handleplaner for at realisere de mål, der er udstukket i de statslige
Natura 2000-planer. Den første generation af naturhandleplaner gælder fra 2012-2015. De kommende planer kommer til at gælde for 2016-2021. Herefter er det kommunens opgave i samarbejde med Naturstyrelsen og lodsejerne at udføre de planlagte tiltag i det omfang, det kan ske ved frivillige aftaler.
Det politiske råderum
Inden for naturområdets myndighedsbehandling er det politiske råderum forholdsvis begrænset, idet naturbeskyttelsesloven er en forbudslov. Det betyder, at der typisk søges dispensation til noget, der som ud-
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gangspunkt er forbudt, fx at foretage ændringer i et beskyttet naturområde. Kommunen har kun mulighed for
at dispensere fra loven, hvis det vurderes, at ændringen vil gavne naturtilstanden. Det er dog også muligt at
dispensere til projekter, der tjener særlige samfundsmæssige interesser, som det fx er sket ved udvidelsen
af Køge Bugt Motorvejen. Det er dog ikke nok, at der er påvist en væsentlig jordbrugsmæssig eller anden
økonomisk eller rekreativ interesse i, at et indgreb finder sted.
Kompetencefordeling
Dette administrationsgrundlag giver administrationen kompetence til at træffe afgørelser på naturområdet i
henhold til retningslinjerne i det efterfølgende. Større sager af principiel karakter, der har stor betydning for
kommunen, forelægges Økonomi-, Teknik- og Miljøudvalget.

Retningslinjer for afgørelser og sagsbehandling
Det fremgår af de næste afsnit, hvad der normalt kan forventes henholdsvis tilladelse og afslag til. Der kan i
helhedsvurderingen af den enkelte sag være forhold til anden planlægning, anden lovgivning, landskabelige
hensyn eller andet, der betyder, at sagen kan få et andet udfald, eller at der kan stilles særlige vilkår for en
tilladelse.
Enhver afgørelse skal baseres på en konkret vurdering, og der skal altid tages hensyn til de almindelige
forvaltningsretlige krav om proportionalitet, lighed, pligtmæssigt skøn mv.
Administrationsgrundlaget er opdelt i overensstemmelse med de pågældende paragraffer i naturbeskyttelsesloven og museumsloven. For hver paragraf er der fastsat retningslinjer for, hvad der normalt gives afslag
til, og i hvilke tilfælde en dispensation kan komme på tale.

Beskyttet natur
Naturbeskyttelseslovens § 3 indeholder en generel beskyttelse af vandløb, søer, moser, ferske enge,
strandenge, strandsumpe, heder og overdrev. Som udgangspunkt må der ikke foretages ændringer i de
beskyttede naturtyper. Kommunen har dog mulighed for at give dispensation i særlige tilfælde, såfremt det
vurderes, at det ansøgte gavner naturtilstanden. Beskyttelsesordningen er ikke til hinder for, at arealernes
hidtidige benyttelse forsættes. Til vurdering af dispensationsansøgninger fra naturbeskyttelseslovens § 3
anvendes Vejledning om naturbeskyttelseslovens § 3 beskyttede naturtyper. Vejledningen er udarbejdet af
Miljøministeriet.
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Der meddeles normalt afslag til:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gravning og terrænændringer i beskyttede naturtyper
Udsætning af fisk og andefugle i søer herunder etablering af flydeøer
Beplantning og udsåning i og ved beskyttede naturtyper
Bebyggelse mv. i beskyttede naturtyper
8
Indvinding af overfladevand fra beskyttede vandløb og søer
9
Dræning i og ved beskyttede naturtyper
Oplag og opfyldning i beskyttede naturtyper
10
Gødskning og sprøjtning af beskyttede naturområder
11
Ændring af beskyttede vandløb

Dispensation
I de følgende afsnit er beskrevet, i hvilke særlige tilfælde der kan gives dispensation.
Gravning i beskyttede naturtyper
Der kan i særlige tilfælde gives dispensation til gravning i beskyttede naturtyper:
•
•

I forbindelse med ledningsarbejder, hvis det vurderes, at gravningen ikke medfører varige ændringer
af tilstanden.
Ved bortskaffelse af tidligere opfyldninger og affald fra naturområdet.

Oprensning af søer
Der kan i særlige tilfælde gives dispensation til oprensning af beskyttede søer:
•
•
•
•

Hvis søens naturindhold er blevet forringet af et tykt slamlag.
Hvis eksisterende værdifuld natur er truet af store hurtigt voksende urter og græsser, typisk Tagrør
eller Dunhammer.
Hvis oprensningen vil gavne en truet eller sjælden art.
Hvis søen indgår som et væsentligt kulturhistorisk element, typisk gadekær.

8

Indvinding i mindre omfang til heste og kreaturer kræver normalt ikke dispensation.
Der skal ikke søges om dispensation til vedligeholdelse af eksisterende, fungerende dræninger. Dræninger,
der udføres uden for et beskyttet område, men alligevel påvirker vandstanden i et sådant, kræver kommunens dispensation på samme vis som en dræning, der sker inden for et beskyttet område.
10
Hvis der gennem en årrække er sket gødskning eller sprøjtning, kan dette forsat ske i samme omfang.
Vedrørende gødskning af moser, heder og ugødskede overdrev gælder der imidlertid umiddelbart et forbud,
idet selve eksistensen af disse naturtyper er betinget af, at der ikke hidtil har været gødsket.
11
Almindelig vandløbsvedligeholdelse i form af grødeskæring og fjernelse af løse aflejringer kræver ikke
dispensation.
9
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Beplantning, rydning mv. i og ved beskyttede naturtyper
Der kan i særlige tilfælde gives dispensation til beplantning mv. i og ved beskyttede naturtyper:
•
•
•

Når beplantningen udformes som hegn i skel af moser og enge som afgrænsning mod dyrkede arealer.
Rydning i større omfang af bevoksninger i beskyttede naturtyper når tilgroningen truer lysåben vær12
difuld natur .
Opstilling af informationstavler, fugletårne, læskure og lignende mindre bygninger af rekreativ værdi.

Opfyldning
Der kan i særlige tilfælde gives dispensation til opfyldning i beskyttede naturtyper:
•

I forbindelse med vedligeholdelse af diger og veje.

Ændring af vandløb
13

Der kan i særlige tilfælde gives dispensation til ændring af beskyttede vandløb :
•
•
•
•

I forbindelse med forbedring af passagemuligheden for fisk og øvrig vandløbsfauna.
I forbindelse med udlægning af gydebanker og sten.
I forbindelse med tilbageførsel eller omlægning af regulerede vandløbsstrækninger, hvis det forbedrer de naturmæssige forhold eller for opfyldelse af målsætningen for vandløbet.
I forbindelse med omlægning ved etablering af våde enge.

Internationale naturbeskyttelsesområder
Særlig restriktiv praksis for administration i internationale naturbeskyttelsesområder:
•

I Natura 2000-områderne må der ikke dispenseres fra naturbeskyttelseslovens § 3, hvis det kan indebære en forringelse af områdets naturtyper og levesteder eller kan medføre forstyrrelser, der har
betydelige konsekvenser for de arter, områderne er udpeget for.

•

I Natura 2000-områderner er en række aktiviteter, ophør af aktiviteter og ændringer i driften anmeldelsespligtige, uanset om dette sker i områder, som samtidig er omfattet af naturbeskyttelsesloven. Ejeren skal give kommunen skriftlig meddelelse om projektet inden aktiviteten iværksættes.
Kommunen tager efter anmeldelsen stilling til, om aktiviteten vil medføre en forringelse for de arter
og naturtyper, som er udpegningsgrundlag for området.

14

12

Fældninger af naturplejemæssige hensyn, der klart tjener til at opretholde områdets hidtidige tilstand, kan
ske uden dispensation. Det gælder fx fjernelse af selvsået opvækst af træer og buske i begrænset omfang.
13
Ændring af vandløbets fysiske tilstand, kan forudsætte en regulerings/reguleringssag efter vandløbsloven.
14
1) Tilplantning med juletræer og skov, flerårige energiafgrøder, levende hegn og lignende i fuglebeskyttelsesområder. 2) Rydning af samt træartsskifte og plantning i løvskov. 3) Ændring i tilstanden af søer, heder,
moser og lignende, strandenge, strandsumpe, ferske enge, og overdrev, der ikke opfylder størrelseskriteriet i
§ 3. 4) Ændring i tilstanden af indlandssaltenge, kilder og væld samt vandløb, der ikke er udpeget efter § 3.
5) Opdyrkning af vedvarende græsarealer i fuglebeskyttelsesområder. 6) Opdyrkning, tilplantning og sandflugtsdæmpning på klitter. 7) Rydning af krat af havtorn, gråris og enebær samt skov af skovfyr på klitter. 8)
Rydning af krat af enebær på overdrev, der ikke er omfattet af § 3. 9) Væsentlig ændring inden for kort tid i
græsningsintensitet, herunder ophør med græsning eller høslæt. 10) Væsentlig ændring i anvendelsen af
husdyrgødning, herunder ændret gødskning fra handelsgødning til husdyrgødning. 11) Etablering af anlæg,
der er nødvendige for erhvervet, herunder veje. 12) Etablering af ikke-godkendelsespligtige virksomheder i
områderne, der kan medføre betydelige forstyrrelser (eksempelvis støj).
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Særlig restriktiv praksis i de 5 områder som i nærværende naturkvalitetsplan er udpegede som særligt værdifulde
De særligt værdifulde områder; Gl. Havdrup Mose, Jersie Mose, Trylleskoven, Staunings Ø-området og
gravhøjene nord for Solrød landsby har så høj værdi og potentiale i forhold til artsrigdom og struktur, at der
her skal sikres en positiv udvikling. Enhver negativ påvirkning, vil blive holdt op i mod områdets målsætning
og der vil om nødvendigt blive stillet særlige krav i forhold til eventuelle indgreb.
Som udgangspunkt vil der kun blive givet dispensation til ændringer, som bevarer eller forbedrer naturværdierne.

Bygge- og beskyttelseslinjer
Naturbeskyttelseslovens formål med bestemmelserne omkring bygge- og beskyttelseslinjerne er at sikre
områderne inden for beskyttelseslinjerne som værdifulde landskabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for plante- og dyreliv. For fortidsmindebeskyttelseslinjen gælder endvidere, at bestemmelserne også skal sikre indsyn til og udsyn fra fortidsmindet samt beskytte de arkæologiske lag i området omkring
fortidsmindet.
Følgende områder er omhandlet:
•
•
•
•

Søer og åer - 150 meters beskyttelseslinje, jf. naturbeskyttelseslovens § 16.
Skove - 300 meters byggelinje, jf. naturbeskyttelseslovens § 17.
Fortidsminder - 100 meter beskyttelseslinje, jf. naturbeskyttelseslovens § 18.
Kirker - 300 meters byggelinje, jf. naturbeskyttelseslovens § 19.

Strandbeskyttelseslinjen jf. naturbeskyttelseslovens § 15 administreres af Naturstyrelsen.

Beskyttelseslinjen omkring søer og åer, § 16
Jf. § 16 i naturbeskyttelsesloven må der ikke placeres bebyggelse, campingvogne og lignende eller foretages beplantning eller ændringer i terrænet inden for en afstand af 150 m fra søer med en vandflade på
mindst 3 ha og de vandløb, der er registreret med en beskyttelseslinje i henhold til den tidligere lovgivning.
Landbrugsmæssig drift er tilladt, dog bortset fra tilplantning med juletræer, frugttræer og lignende. Opførelse
af driftsbygninger, der er nødvendige for jordbrugs- og fiskerierhvervet, er ligeledes tilladt. Skovarealer kan
gentilplantes. Beplantning i eksisterende haver berøres ikke af beskyttelseslinjen. Øvrige undtagelser er
angivet i lovgivningen.
Kommunen træffer afgørelse om dispensation. Der skal foreligge særlige omstændigheder, for at der kan
dispenseres.
Der meddeles normalt afslag til:
•
•
•

Byggeri, herunder opstilling af vindmøller og antennemaster.
Nyplantning, hvis der herved sker afgørende ændring i landskabsbilledet eller landskabelige hensyn
tilsidesættes.
Terrænændringer
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Dispensation
Sø- og åbeskyttelseslinjen forudsættes administreret mindre restriktivt end strandbeskyttelseslinjen og fortidsmindebeskyttelseslinjen. Der kan dispenseres, og følgende forhold kan have betydning:
•
•

Byggeri, hvis der kun er tale om ombygninger og mindre tilbygninger, og/eller hvis det passer godt
ind i landskabet.
Beplantning, hvis arealet, der skal tilplantes, ikke ligger i et område af stor landskabelig værdi som fx
en ås eller en søs uberørte omgivelser.

Skovbyggelinjen, § 17
Jf. naturbeskyttelseslovens § 17 må der ikke placeres bebyggelse, campingvogne og lignende inden for en
afstand af 300 m fra skove. For privatejede skove gælder dette kun, hvis arealet udgør mindst 20 ha sammenhængende skov.
Forbuddet gælder dog ikke for byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende ejendoms
drift som landbrugs- eller skovbrugsejendom, og som opføres i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer.
I landzone gælder forbuddet heller ikke såfremt der er meddelt landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk.
1. Forbuddet gælder heller ikke bebyggelse, campingvogne og lignende i landzone, der er undtaget fra kravet om tilladelse efter planlovens § 36, stk. 1, nr. 3, 5, 7-9 og 13-15. Der kræves dog i nogle tilfælde jf. planlovens § 36, stk. 2 landzonetilladelse til beliggenheden og udformningen af bygninger nævnt i planlovens §
35, såfremt bygningerne opføres uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggede arealer.
I byzone gælder forbuddet ikke placering af garager, carporte, udhuse, drivhuse og lignende bygninger på
2
højst 50 m , når disse opføres i tilknytning til beboelseshuse og byggeriet ikke medfører oprettelse af en ny
bolig. Desuden gælder forbuddet ikke bygningsændringer på beboelseshuse i byzone og sommerhusområder, såfremt boligarealet ikke udvides.
Hvis der allerede findes væsentlig lovlig bebyggelse nærmere skoven end 300 m, gælder forbuddet kun
mellem bebyggelsen og skoven.
Skovbyggelinjen administreres mindre restriktivt end fx fortidsmindebeskyttelseslinjen. Der kan efter en konkret vurdering gives dispensation til:
•
•

Opstilling af husstandsvindmøller i tilknytning til eksisterende bebyggelse i landzone.
Antennemaster, hvis det vurderes, at der ikke kan findes alternative placeringer i området, som er
landskabeligt forsvarlige.

Beskyttelseslinjen omkring fortidsminder, § 18
Jf. naturbeskyttelseslovens § 18 må der ikke foretages ændring i tilstanden af arealet indenfor 100 m fra
fortidsminder, der er beskyttet efter bestemmelserne i museumsloven.
Der må ikke etableres hegn, placeres campingvogne og lignende.
Landbrugsmæssig drift er tilladt, dog bortset fra tilplantning med juletræer, frugttræer og lignende. Skovarealer kan gentilplantes. Beplantning i eksisterende haver berøres ikke af beskyttelseslinen. Øvrige undtagelser
er angivet i lovgivningen.
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Der meddeles normalt afslag til:
•
•
•

Byggeri, herunder opstilling af vindmøller og antennemaster.
Nyplantning, hvis der herved sker afgørende ændring i landskabsbilledet og oplevelsen af fortidsmindet i landskabet.
Terrænændringer

Dispensation
Fortidsmindebeskyttelseslinjen administreres forholdsvist restriktivt, og der kan kun i særlige tilfælde dispenseres.
Der kan muligvis dispenseres, hvis der er tale om:
•
•
•
•
•

Byggeri, hvor der ikke tilsidesættes beskyttelseshensyn, landskabelige hensyn og hvis det ikke forringer fortidsmindets værdi som landskabselement.
Ombygninger eller mindre tilbygninger i sammenhæng med eksisterende bebyggelse.
Terrænændringer, som ikke forringer fortidsmindets værdi som landskabselement.
Midlertidige terrænændringer.
Beplantning, hvis fortidsmindet ikke har en markant beliggenhed i landskabet, og hvis der ikke er risiko for, at arkæologiske lag beskadiges.

Beskyttelseslinjen omkring kirker, § 19
Jf. § 19 i naturbeskyttelsesloven må der ikke opføres bebyggelse med en højde over 8,5 m inden for en afstand af 300 m fra en kirke, medmindre kirken er omgivet af bymæssig bebyggelse i hele beskyttelseszonen.
Der meddeles normalt afslag til:
• Byggeri, som overskrider 8,5 m i højden.
• Opstilling af vindmøller, antennemaster og høje siloer.
Dispensation
Kirkebeskyttelseslinjen administreres mindre restriktivt end fortidsmindebeskyttelseslinjen. Der kan godt
dispenseres, og der kan efter en konkret vurdering gives tilladelse til:
•
•

En mindre overskridelse af højdegrænsen på 8,5 m ved byggeri i tilknytning til eksisterende bebyggelse.
Byggeri, der ikke opleves i en visuel sammenhæng med kirken.
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Sten- og jorddiger
Museumslovens § 29 a har til formål at sikre, at der ikke sker ændringer i tilstanden af sten- og jorddiger,
herunder at diger nedlægges.
Der meddeles normalt afslag til:
•

At nedlægge diger

Dispensation
Der kan kun i særlige tilfælde dispenseres, men følgende forhold kan have betydning:
•
•
•

Diget har beskedne dimensioner i længde, bredde og højde.
Diget er uden biologisk, landskabelig eller kulturhistorisk betydning.
Der er tale om et beskedent gennembrud, som er dyrkningsmæssigt begrundet, og som kan medvirke til at sikre digets fortsatte beståen.

Rekreative områder
I Solrød Kommune findes en række rekreative naturområder, som ikke behandles i naturkvalitetsplanen.
Dette skyldes særligt, at disse områder, på trods af den rekreative værdi, ikke bidrager som vigtige levesteder for kommunens dyr og planter og ikke rummer beskyttet natur. Disse områder er således overvejende
levested for arter, som i forvejen er vidt udbredte i kommunen.
På trods af dette forhold, følger her en kort omtale af de naturmæssige værdier, der knytter sig til nogle af
kommunens vigtige rekreative områder.

Østre Strandvej
Området er en mindre kystkile med kiosk, sportsfaciliteter samt klitter. Disse klitter repræsenterer en naturmæssig værdi i kraft af naturtypens oprindelighed på stedet. Der er foretaget bekæmpelse af Rynket rose,
og efterfølgende er klitterne blevet beplantet med Sand-hjælme. Det skal sikres, at Rynket rose forhindres i
at sprede sig i området, således at den store indsats holdes ved lige og ikke skal gentages. Genoprettelsen
af mere naturlige klitter i området har både øget områdets værdi for det vilde dyre- og planteliv samt øget
mulighederne for rekreativ benyttelse.

Solrød Strandpark
Ligesom ovenstående er området en delvist fredet kystkile. Den vestlige del består af en langstrakt plantage,
der ved kysten munder ud i et område med klit og strandoverdrev. Her findes rester af den tidligere vegetation, som nu kun er velbevaret i området ved Trylleskoven. Her findes stadig arter som Mark-bynke, Spids
øjentrøst, Smalbladet høgeurt og Bakke-svingel. De sårbare plantesamfund trues af Rynket rose, som dog
holdes i ave til glæde for den rekreative brug samt de naturmæssige værdier.

Havdrup Nyskov og Karlstrup Nyskov
Havdrup Nyskov er plantet omkring år 2000, mens Karlstrup Nyskov, trods navnet, er af ældre dato. Især
Havdrup Nyskov har i de kommende år brug for en del pleje bl.a. i form af fjernelse af ammetræer, for at
skoven får en sund struktur. Det tager en del år, førend nyplantede skove tilbyder levevilkår for andre arter
end de almindelige og i forvejen vidt udbredte. Nyetablering af skov kan dog have mange andre positive
effekter, både i forhold til rekreation, klima og grundvand.
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Miljøvurdering
Screeningen er gennemført for at undersøge, om der skal udarbejdes en miljøvurdering i forbindelse med
Solrød Kommunes Naturkvalitetsplan 2014-18. Screeningen er foretaget i henhold til ”Bekendtgørelse af lov
om miljøvurdering af planer og programmer” (LBK nr. 939 3. juli 2013). Screeningen er gennemført for en
række emner, der fremgår af loven, og for hvert emne er der foretaget en vurdering af sandsynligheden for,
at planen medfører en miljøpåvirkning, og efterfølgende er der taget stilling til væsentligheden heraf.
I henhold til lovgivningen skal naturkvalitetsplanens tiltag som minimum vurderes i forhold til et 0-alternativ,
som beskriver et scenarie, hvor naturkvalitetsplanens tiltag ikke gennemføres. Dette er ikke nødvendigvis det
samme som bibeholdelse af status quo, men betyder en fremskrivning af den udvikling, som må forventes
uden den foreslåede plan.

Naturkvalitetsplan 2014-18
Naturkvalitetsplan 2014-18 er Solrød Kommunes implementering af de mål og retningslinjer på naturområdet, der er vedtaget i Kommuneplan 2013-25. Naturkvalitetsplanen uddyber kommunens prioriteringer og
mål for naturen. I planen implementeres et kvantitativt indeks til værdisætning af naturarealerne udarbejdet
af DCE (Nationalt Center for Miljø og Energi). Indsatsen fokuseres herefter på at sikre de mest værdifulde
naturområder samt sjældne og sårbare arter. Naturkvalitetsplan 2014-18 er udarbejdet for at sikre at naturindholdet i Solrød Kommune bevares og styrkes. Det skal ske igennem en fokuseret og prioriteret pleje af
områderne. Effekterne af planen vurderes grundet formålet med planen at være positive.

0-alternativ
0-alternativet til gennemførsel af Naturkvalitetsplan 2014-18 vil være at forsætte forvaltningen af kommunens
naturområder uden skelen til deres potentielle naturkvalitet. Det vil betyde mindre natur for pengene og lavere garanti for sikring af beskyttelsen af sjældne og sårbare plante- og dyrearter.

Resultat af screening
Skemaet neden for sammenfatter screeningen. Inden for seks hovedemner er der i screeningen foretaget en
vurdering af mulige miljøpåvirkninger for i alt 27 parametre. Eventuelle miljøpåvirkninger af de forskellige
parametre er vurderet ud fra aktualitet, graden af indvirkning samt om en indvirkning kan kategoriseres som
værende positiv.

Emner
By- og kulturmiljø & landskab
(4 parametre)
Naturbeskyttelse
(3 parametre)
Forurening
(8 parametre)
Trafik og transport
(2 parametre)
Ressourceanvendelse
(5 parametre)
Befolkning og sikkerhed
(5 parametre)
Sammenfatning

Ikke
aktuelt/
Ingen væsentlig
indvirkning

Positiv
virkning

Indvirkning

Væsentlig
indvirkning/ medfører miljøvurdering

3

0

1

0

1

2

0

0

8

0

0

0

2

0

0

0

5

0

0

0

4

1

0

0

23

3

1

0

ind-
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Konklusion
Tiltagene i naturkvalitetsplanen har som udgangspunkt en positiv indvirkning på en eller flere af de beskrevne miljøparametre, hvilket fremgår af screeningsskemaet nedenfor. Planen vurderes især at få væsentlig
positiv betydning for kommunens bidrag til bevarelse og forbedring af biodiversiteten. Dette gælder både
udbredelsen af sårbare og sjældne arter samt egnede levesteder.
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Screeningsskema

Emner

Ikke aktuelt/
Ingen væsentlig
indvirkning

Positiv
indvirkning

Indvirkning

Væsentlig
indvirkning/medføre
r
miljøvurdering

Bemærkninger

By- og kulturmiljø & landskab
Byarkitektonisk værdi
Fx bystruktur, byprofil, byafgrænsning, visuel på-virkning,
særlige hensyn, sammenhænge mv.
Landskabsarkitektonisk
værdi
Fx værdifuldt landskab, kystnærhed, geologiske interesser,
terrænformer,
visuel
påvirkning
Kulturarv og arkæologiske
forhold
Fx værdifulde kulturmiljøer,
jordfaste fortidsminder, kirkebyggelinje, arkitektonisk og
arkæologisk arv, bevaringsværdige bygninger
Grønne områder og beplantning
Fx
parkområder,
landskabskiler, skov, værdifuld
beplantning, og adgang til
disse
områder.
Medfører
projektet indgreb i et grønt
landskab/område?

x

Naturkvalitetsplanen omhandler kun
naturbeskyttede arealer, der alle
ligger uden for byområderne.

x

x

x

Værdisætningen af naturområderne
vil kunne påvirke at områder, der har
begrænset biodiversitet vil blive prioriteret lavere end hidtil. Områder med
stort rekreativt potentiale vil dog
stadig blive holdt i en passende stand.

Naturbeskyttelse
Dyre- og planteliv samt
biologisk mangfoldighed
Fx ændringer i kvaliteten og
omfanget af levesteder for
planter og dyr. Fredede arter.
Aktiviteter eller færdsel i naturen, der påvirker plante- eller
dyrelivet
Naturbeskyttelsesinteresser
Fx §3- sø, -mose, -overdrev, å. beskyttede jord- og stendiger, vandhuller. Skovbyggelinje,
strandbeskyttelseslinje.
Særligt beskyttelsesområde
Skovrejsning
Fx skabes eller fjernes der
skov?

x

Ved den foretagne kortlægning og
værdisætning af kommunens naturområder vil plejen af områderne blive
bedre målrettet sikring af sårbare og
sjældne arter samt deres levesteder.

x

Se ovenfor.

x

Forurening
Luft
Fx luftforurening fra trafik og
virksomheder. Er placeringen
påvirket af luftforurening fra
omgivelserne? Nærhed til
landbrug?

x
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Lys og/eller refleksioner
Fx bygningsoverfladers, belysnings, skiltes, trafikanlægs
og køretøjers påvirkning i
forhold til naboområder og
trafikanter
Jord
Fx kortlagt jordforurening?
Påvirkning af inde-/udeklima.
Jordens overflade, anvendelighed, dyrkningsværdi. Nedsivning i jorden. Vind- eller
vanderosion
Grundvand
Fx afstand til vandforsyningsanlæg/ -boringer. Risiko for
nedsivning af forurenende
stoffer.
Drikkevandsforsyning/reserver
Overfladevand
Fx udledning af organiske,
uorganiske, toksiske stoffer til
søer/vandløb
Udledning af spildevand
Fx mængde, betydning for
recipient, renseanlægskapacitet
Støj og vibrationer
Fx støjpåvirkning af omgivelserne. Er placeringen påvirket
af støj fra omgivelserne?
Trafikstøj!
Lugt
Fx udledning af stoffer der
giver lugtgener. Er placeringen
påvirket af lugtgener fra omgivelserne?

x

x

x

x

x

x

x

Trafik og transport
Sikkerhed/tryghed

x

Trafikafvikling/-kapacitet
Fx tilgængeligheden til området med bil, offentlig transport
og for cyklende og gående.
Øget trafikmængde?

x

Ressourceanvendelse
Arealforbrug

x

Energiforbrug

x

Vandforbrug

x

Produkter,
stoffer

materialer,

rå-

x

Affald
Fx genanvendelse. Forøgelse
af affaldsmængde. Transport
af miljøfarlige stoffer

x

Befolkning og sikkerhed
Mennesker
Fx sundhed, belastningsfaktorer som støj, luftforurening og
stresspåvirkning

x
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Boligmiljø
Fx skabes der oplevelsesrige
og trygge boligmiljøer og
påvirkes eksisterende boligmiljøer af planen? Planens konsekvenser for nærområdets
beboere
Friluftsliv/rekreative interesser
Fx skaber planen mulighed for
udendørsophold, herunder leg
og
sport
m.v.
Mulighed/adgang
til
rekreative
oplevelser
Svage grupper
Fx handicappede, tilgængelighed for alle?
Brand, eksplosion, giftpåvirkning
Jf. fx Risikobekendtgørelsen
Sammenfatning
Sum
Behov for miljøvurdering

x

x

Planen skal medvirke til at sikre en
høj biodiversitet i kommunens værdifulde naturområder og dermed biddrage til større rekreative oplevelser.

x
x

23
Nej

3

1

0

-

Habitatvurdering
Ifølge bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 (Habitatbekendtgørelsen) skal Solrød Kommune foretage en
vurdering af, om en plan i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura
2000-område væsentligt. I så fald skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af planens virkninger
på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. Viser vurderingen, at planen vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles dispensation
til det ansøgte. Der skal ligeså foretages en vurdering af planens eventuelle indvirkning på de beskyttelseskrævende arter, som fremgår af habitatdirektivets bilag IV.
Formålet med Naturkvalitetsplan 2014-18 er at sikre den biologiske mangfoldighed herunder de arter og
naturtyper, som Natura 2000-områderne er udpeget for at beskytte. Den mere specifikke forvaltning af arter
og naturtyper på områdernes udpegningsgrundlag sker igennem naturhandleplanerne for områderne.
I forbindelse med udarbejdelsen af Naturkvalitetsplan 2014-18 er der desuden foretaget en registrering af
kommunens forekomster af bilag IV-arter. Herunder potentielle levesteder. Dette vil biddrage til kvalificerede
vurderinger af, om fremtidige ansøgte planer og projekter vil kunne beskadige eller ødelægge yngle- eller
rasteområder for beskyttede plante- og dyrearter.
På baggrund af ovenstående er det Solrød Kommunes vurdering, at Naturkvalitetsplan 2014-18 vil biddrage
til at sikre gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, der udgør udpegningsgrundlaget i Natura 2000områderne. Endvidere vil planen bidrage til at sikre beskyttelsen af plante- og dyrearter på habitatdirektivets
bilag IV samt deres yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde.
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Lovhenvisninger
Lov om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven), LBK nr. 951 af 03/07/2013 med senere ændringer til forskriften,
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=155609
Lov om planlægning (Planloven), LBK nr. 587 af 27/05/2013 med senere ændringer til forskriften,
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144425
Museumsloven, LBK nr. 1505 af 14/12/2006 med senere ændringer til forskriften,
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=12017
Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (habitatdirektivet)
Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle (fuglebeskyttelsesdirektivet)
Bekendtgørelse af lov om drift af landbrugsjorder (Driftloven), LBK nr. 191 af 12/03/2009 med senere ændringer til forskriften,
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=123419
Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder
(Miljømålsloven),
LBK
nr.
932
af
24/09/2009
med
senere
ændringer
til
forskriften,
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=127102
Bekendtgørelse om anmeldelsesordningen efter naturbeskyttelseslovens § 19b og skovlovens § 17, BEK nr.
755 af 25/06/2012 med senere ændringer til forskriften,
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142176
Bekendtgørelse om beskyttede naturtyper, BEK nr. 1172 af 20/11/2006 med senere ændringer til forskriften,
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=12988
Bekendtgørelse om bygge- og beskyttelseslinjer, BEK nr. 1308 af 21/12/2011 med senere ændringer til forskriften,
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139347
Bekendtgørelse om pleje af fredede arealer og tilsyn, BEK nr. 802 af 21/06/2013 med senere ændringer til
forskriften,
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=146494
Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, BEK nr. 408 af 01/05/2007 med senere ændringer til forskriften,
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13043
Vejledning om naturbeskyttelseslovens § 3 beskyttede naturtyper, 2009, By- og Landskabsstyrelsen,
http://www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/73E0D501-88E2-4B27-99C19535318A4C23/0/1sidet246vejled3.pdf
Vejledning om håndhævelse af naturbeskyttelsesloven, planloven og byggeloven, 2007, Erhvervs- og Byggestyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen, http://www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/630C24F6-9232-42C3B0CB-CA085EE12E9E/41455/vejled_hands.pdf
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Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger, Kulturarvsstyrelsen, 2009,
http://www.kulturarv.dk/fileadmin/user_upload/kulturarv/publikationer/emneopdelt/arkaeologi/digevejl/digevejl
edning.pdf
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Bilag
Bilag 1
Oversigtskort over natur-, struktur- og artstilstand for de undersøgte naturarealer i Solrød Kommune.

Figur 48. Naturtilstand for de besigtigede naturområder.
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Figur 49. Artstilstand for de besigtigede naturområder.

Figur 50. Strukturtilstand for de besigtigede naturområder.
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Bilag 2

Figur 51. Faktisk udbredelse af Stor vandsalamander og Spidssnudet frø i Solrød Kommune.
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Bilag 3
Potentiel forekomst af Stor vandsalamander og Spidssnudet frø i Solrød Kommune. Kun levesteder som af
AGLAJA blev vurderet som potentielt levested med en værdi på 1 eller 2 på en femdelt skala er vist.

Figur 52. Potentiel forekomst af Stor vandsalamander i Solrød Kommune.

Figur 53. Potentiel forekomst af Spidssnudet frø i Solrød Kommune.
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