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Baggrund
Et Natura 2000-område er et område, der er særligt bevaringsværdigt, idet det indeholder en til flere sjældne
arter eller naturtyper, som på europæisk plan er i tilbagegang. Staten har udpeget 252 Natura 2000-områder
i Danmark og de har udarbejdet en Natura 2000-plan for hvert område. Planerne beskriver målene for det
enkelte beskyttelsesområde og fastlægger de indsatser, der skal ske indenfor planperioden 2016-2021.
Natura 2000-planerne er blevet offentliggjort den 20. oktober 2015. Planerne kan findes på Miljøstyrelsens
(MST) hjemmeside www.mst.dk
Ud fra Natura 2000-planerne har kommunerne udarbejdet kommunale handleplaner, som skal medvirke til at
gennemføre Natura 2000-planerne for de enkelte områder. Denne handleplan er udarbejdet af
Guldborgsund Kommune på grundlag af Natura 2000-plan for nr. 174 Maltrup Skov.
Hver kommune er ansvarlig for de dele af handleplanen, der vedrører kommunens geografiske område på
land og kystnære områder. Planlægningen for de skovbevoksede fredskovspligtige arealer varetages dog af
MST og gennemføres hvert 12. år. Skovhandleplaner 2010-2021 gælder således fortsat. Kommunerne og
MST er hver især ansvarlige for, at handleplanerne gennemføres inden udgangen af år 2021.
Kommunerne vil arbejde for, at gennemførelse af Natura 2000-handleplanen sker med frivillig deltagelse af
lodsejere samt de økonomiske tilskudsordninger, der er til rådighed. Denne handleplan er den anden i
rækken og planperioden løber frem til udgangen af år 2021.
EU's Habitatdirektiv (Rådets Direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og
planter med senere ændringer) er indarbejdet i dansk lovgivning gennem Miljømålsloven og Skovloven med
tilhørende bekendtgørelser. Natura 2000-planerne er et redskab, der sikrer udførelsen af Miljømålsloven og
Skovloven herunder overholdelse af Habitatdirektivet. Habitatdirektivets hovedformål er at fremme
opretholdelsen af den biologiske diversitet under hensyntagen til økonomiske, sociale, kulturelle og regionale
behov, der bidrager til en bæredygtig udvikling.
Handleplanen er udarbejdet med hjemmel i Miljømålsloven (lovbekendtgørelse nr. 1251 af 29. september
2016 med senere ændringer), bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner
(bekendtgørelse nr. 944 af 27. juni 2016) og bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000skovplanlægning (bekendtgørelse nr. 946 af 27. juni 2016).
Den kommunale handleplan skal ifølge lovgivningen indeholde:
•

En prioritering af kommunalbestyrelsens forventede forvaltningsindsats i planperioden på baggrund
af en opgørelse af behovet for konkrete forvaltningstiltag.

•

De forventede initiativer, som kommunalbestyrelsen vil tage for at gennemføre Natura 2000-planen,
herunder en plan for interessentinddragelse.

•

En oversigt over fordelingen af indsatserne mellem kommunale myndigheder, Miljø- og
Fødevareministeriet og offentlige lodsejere.

•

En redegørelse for gennemførelsen af handleplanen for den forudgående 6 års periode, der gør det
muligt at vurdere, i hvilket omfang Natura 2000-planen for den forudgående periode er gennemført.

Alle myndigheder skal i deres arealdrift, naturforvaltning eller ved udøvelse af deres beføjelser i henhold til
lovgivningen i øvrigt lægge Natura 2000-planen og – handleplanen til grund.
Handleplanen skal være så konkret, at dens gennemførelse kan vurderes. Dog må handleplanen ikke
foregribe det præcise indhold af de aftaler eller afgørelser, der træffes i forhold til den enkelte lodsejer i
forbindelse med gennemførelsen af handleplanen.
De kommunale handleplaner skal i samspil med vandplanlægningen realisere Natura 2000-planen, for så
vidt angår vandbehov for de naturtyper, som er direkte afhængige af et vandøkosystem. Natura 2000planens mål om forbedret vandkvalitet i større søer, vandløb, fjorde og kystvande realiseres gennem
indsatsen i vandplanlægningen, og skal ikke indgå i de kommunale Natura 2000-handleplaner.

Den kommunale Natura 2000-handleplan er som udgangspunkt omfattet af krav om miljøvurdering i henhold
til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 425 af 18. maj 2016). For samtlige
statslige Natura 2000-planer er der foretaget en strategisk miljøvurdering. Handleplanerne har et indhold, der
ikke adskiller sig fra de oplysninger, som allerede er givet i de miljøvurderede Natura 2000-planer. Da
handleplanen ikke sætter nye rammer for fremtidige anlægstilladelser eller yderligere vil kunne påvirke
internationalt udpegede naturbeskyttelsesområder væsentligt, er det kommunernes vurdering, at der ikke er
behov for en fornyet miljøvurdering.

Redegørelse for gennemførelse af seneste handleplan
De kommunale handleplaner for første planperiode har været gældende siden udgangen af 2012.
Kommunen har i den mellemliggende perioden arbejdet for at gennemføre den indsats, der blev beskrevet i
Natura 2000-handleplanen for planperioden 2010-2015.
Nedenstående tabel 1 viser en oversigt over de realiserede, påbegyndte og planlagte projekter inden for
Natura 2000-området.
Tabel 1. Følgende projekter er gennemført eller planlagte
Indsats
Privatejet
Skovnaturtyper sikres. Der kan være tale
Lodsejer fastholder den private
om en dynamisk situation, hvor det ikke
fredning af området, som sikrer den
nødvendigvis er de samme forekomster,
urørte skov og skovnaturtyperne.
der over tid bidrager til sikring af en
skovnaturtype.
Skovnaturtyper sikres en
Lodsejer fastholder den private
skovnaturtypebevarende drift og pleje eller
fredning af området, som sikrer den
udlægges i særlige tilfælde til urørt skov.
urørte skov og skovnaturtyperne.
Det undersøges nærmere, hvor der er
Lodsejer fastholder den private
behov for at skabe mere hensigtsmæssig
fredning af området, som sikrer den
hydrologi i skovnaturtyperne, og disse
urørte skov og dens hydrologi.
steder sikres den for skovnaturtyperne mest
hensigtsmæssige hydrologi.
Eksisterende og potentielle værtstræer for
Lodsejer fastholder den private
Eremit sikres mod hugst. Også døde
fredning af området, som sikrer den
stammer og større nedfaldne grene sikres
urørte skov og levestederne for Eremit.
mod fjernelse.
Det samlede antal af eksisterende og
Lodsejer fastholder den private
potentielle værtstræer for Eremit skal øges, fredning af området, som sikrer den
for at skabe gode muligheder for spredning
urørte skov og levestederne for Eremit.
til og udvikling af nye levesteder.
Der skabes optimale lysforhold omkring
Lodsejer fastholder den private
eksisterende og udvalgte mulige
fredning af området, som sikrer den
værtstræer for Eremit.
urørte skov og levestederne for Eremit.
Potentielle værtstræer for Eremit sikres på
Dialog er gennemført med udvalgte
relevante arealer beliggende udenfor
lodsejere, uden egentlige resultater.
Natura 2000-området, men i en kort afstand
fra levesteder i habitatområdet.

Der er ikke planlagt Life-projekt indenfor Natura 2000-området.
Miljøministeriet har været i dialog med lodsejer om deltagelse i et landsdækkende LIFE projekt kaldet EU
LIFE Beetle.
Ud over de ovennævnte indsatser har kommunen søgt at gennemføre Natura 2000-handleplanen gennem
følgende tiltag:
•
•

Direkte skrivelse og møder afholdt med lodsejer omkring Natura 2000-handleplanen
Debat i de kommunale Grønne Råd omkring Natura 2000-indsatsen

Behov for indsatser
Natura 2000-planen for nr. 174 for Maltrup Skov beskriver de konkrete mål for indsatsen, som sker på
baggrund af udpegningsgrundlaget, som er listet i den statslige Natura 2000-plan. Naturtyper og arter på
udpegningsgrundlaget fremgår af bilag 2. Hvor handleplanen for planperioden 2010-2015 ikke er gennemført
i sin helhed, indgår den udestående indsats i opgørelsen over behovet for konkrete forvaltningstiltag i tabel
2.
Tabel 2. Behov for forvaltningstiltag for naturtyper og arter
Skøn over behov (ha / antal):
Forventede forvaltningstiltag og metoder
Skovnaturtyper med
fredsskovspligt*

Skovnaturtypebevarende
drift og pleje
Urørt skov
Den sjældne bille Eremit prioriteres højt i området,
og sikres gunstig bevaringsstatus gennem
bevaring og genopretning af dens levesteder, og
sikring af gode spredningsmuligheder. Artens
robusthed overfor forandringer sikres ved
tilstrækkelig store bestande
Områdets økologiske sammenhæng og robusthed
(dets økologiske integritet) sikres som helhed i
form af:
-en hensigtsmæssig drift og hydrologi
- en lav næringsstofbelastning
- gode etablerings- og spredningsmuligheder for
arterne
Potentielle værtstræer for Eremit sikres for træer
indenfor Natura 2000*
Potentielle værtstræer for Eremit sikres på
relevante arealer beliggende udenfor Natura 2000området, men i en kort afstand fra levesteder i
habitatområdet.

Igangværende
indsats

Ny indsats

Samlet behov
for indsats

0,5-1,7

0

0,5-1,7

0-1,2

0

0-1,2

2

0

2

2

0

2

50-65

0

50-65

Op til 10

0

Op til 10

*Indsatsen videreføres fra sidste planperiode da de vedtagne skovhandleplaner gælder i 12 år, dvs. perioden 2010-2021.

Indsatser fordelt på aktør
I Natura 2000-planen indsatsprogram er der retningslinjer, hvor der er behov for en nærmere afklaring af,
hvem der følger op på retningslinjerne, Det drejer sig om følgende retningslinjer:
1) Opmærksomhed på den sjældne bille Eremit indenfor Natura 2000-området
2) Opmærksomhed på levesteder for Eremit udenfor Natura 2000-området
MST er ansvarlig for gennemførelse af retningslinie 1.
Guldborgsund Kommune er ansvarlig for gennemførelse af retningsline 2.

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

sikring af naturpleje
færdiggørelse og sikring af indsats fra planperioden 2009-2015
sammenhæng i naturen
levesteder for ynglefugle og bekæmpelse af invasive arter.

Prioriteringen af den forventede forvaltningsindsats i planperioden skal ske på baggrund af opgørelsen af
behovet for konkrete forvaltningstiltag. Den nedenstående prioritering vil således afspejle den forventede
tidsfølge af indsatsen i forbindelse med de konkrete forvaltningstiltag.
•

Indsatser over for lodsejer:
o Dialog omkring fastholdelse af den private fredning af området.

•

Afsøge muligheder for større og komplekse forvaltningsindsatser
o Identificere mulige træer udenfor Natura 2000-området
o Indgå dialog med lodsejere som ejer træer udenfor Natura 2000-området
o Afsøge muligheder for finansiering af nyplantning eller privatfredning af træer

•

Synergi mellem Natura 2000- og Vandplanindsats i den offentlige forvaltning

Forventede initiativer og plan for interessentinddragelse
Det er Guldborgsund Kommunes og MSTs hensigt at planlægge og udføre projekterne som vist i tabel 3, og
i den forbindelse tages der en række initiativer for at inddrage lodsejeren og andre interessenter.
Tabel 3 viser planen for interessentinddragelse, men der kan ske ændringer, hvis det ønskes af lodsejeren,
eller hvis andre forhold taler for det. Den gældende tidsplan kan altid ses på kommunes hjemmeside.
Tabel 3. Forventet plan for interessentinddragelse
Projektnavn
Orientering af Grønne
Råd om projektstatus
Dialog med lodsejer

Initiativ
Kommunerne afholder møder 3-4
gange årligt
Regelmæssige møder

Tidsplan
Hele planperioden
Hele planperioden

Aktør
Guldborgsund
Kommune
Guldborgsund
Kommune
MST

Bilag 1: Kortbilag
Kort over Natura 2000-områdets afgræsning

Bilag 2: Naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget
Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 153
Naturtyper:

Bøg på mor (9110)
Ege-blandskov (9160)

Arter:

Eremit* (1084)

Bøg på muld (9130)
Elle- og askeskov* (91EO)

Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes
henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra Habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at
der er tale om en prioriteret naturtype. Udpegningsgrundlaget for habitatområdet er blevet revideret som
beskrevet i basisanalysen.

