Skovvis gennemgang af naturarealer
I forbindelse med driftsplanlægningen er gennemført en vejledende registrering af naturområder,
der er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3 for hele distriktet. Registreringen fremgår af dette
bilag, i form af:
• en kortfattet liste over arealerne,
• dels en gruppering efter arealanvendelse,
• detaljeret gennemgang og beskrivelse af naturområderne.
For hvert areal er udarbejdet en statusbeskrivelse på besigtigelsestidspunktet efterfulgt af en klassifikation af dels naturindholdet dels plejebehovet. Der opstilles til sidst en kortfattet, overordnet målsætning for det enkelte areal fulgt af en plejeanvisning til gennemførelse i den kommende driftsplanperiode.
Hvor de generelle retningslinier for naturpleje fraviges – f.eks. som følge af en skærpet biologisk
målsætning for et delområde – er det kommet til udtryk i en egentlig plejeforskrift, hvorfor planen
har form af et katalog over mulige indsatsområder i perioden. Hovedsigtet er, at de beskyttede biotoper plejes, så naturindholdet bevares eller forbedres.
De helt små biotoper, som er under Naturbeskyttelseslovens biotopgrænse på 2.500 m2 (dog 100 m2
for søer), er kun undtagelsesvis omtalt. Det bemærkes dog, at disse er beskyttet på tilsvarende måde
efter skovlovens §16, og de skal derfor gives ligeværdige hensyn i driften.
Endvidere er der foreskrevet pleje på en del af de arealer, der ikke er omfattet af §3-beskyttelsen.
Det kan f.eks. dreje sig om arealer i vedvarende græs, der endnu ikke har udviklet sig til eng eller
overdrev.
§ 3-områdernes udstrækning fremgår af kortene i bilag 8.
Klassifikationen af den naturmæssige værdi er sket i klasserne 1 – 4, hvor 1 angiver højeste og 4 laveste værdi. Dette er en subjektiv karaktergivning foretaget af Driftsplankontoret. Plejebehovet er
klassificeret i følgende 4 klasser:
Plejebehov
1
2
3
4

Beskrivelse
Stort plejebehov. Det vil sige forsømte områder, områder der skal genoprettes eller hvor der skal ske noget særligt.
Alm. plejebehov – typisk årlig pleje/græsning.
Lille plejebehov – f.eks. rydning med mellemrum
Ingen behov i planperioden

Der er ikke nødvendigvis sammenhæng imellem et områdets naturindhold og dets plejebehov. Ud
fra disse klassifikationer vil det være muligt for distriktet at prioritere plejeindsatsen i perioden,
f.eks. såfremt de økonomiske ressourcer ikke rækker til pleje af samtlige omtalte arealer.
Det skal bemærkes at distriktet administrerer en hel del grøfter i askemoser og andre vådbundsarealer. I mange tilfælde planlægges grøfter at skulle henfalde/tildækkes i løbet af planperioden. Markeringen af områder der skal gøres mere våde fremgår af kort i bilag 8.

