Tiltagsskema for Naturstyrelsen Fyns driftplan

LB. Nr. Områdenavn
Svanninge Bakker og Sollerup
1
Svanninge Bakker og Sollerup
2
Svanninge Bakker og Sollerup

Tema
Landskab
Landskab
Skov

3
Svanninge Bakker og Sollerup

Tiltag i henhold til Natura 2000-plejeplanerne.

Prioriteri
ng af
tiltag
(skala 1Ha
Planlagte tiltag for perioden
3)
I Sollerup Skov etableres i afd. 263 og 264 små holme af eg, lind og
1
0,02
tjørn på toppene af bakkerne
I Sollerup Skov i afd. 264 sikres én udsigtskile ved nedskæring af
1
0,2
opvækst og fjernelse af træer.
Langs Rislebækken den sydlige del at Sollerup Skov i afd. 260 og 261
skal der ske en løbende vedligeholdelse med fjernelse af skyggetræer,
1
så der skabes mere lys og luft omkring bækken.
2

Friluftsliv
3

4

0,01
Svanninge Bakker og Sollerup

Natur
1

5

4,6
Natur
3

6 Svanninge Bakker og Sollerup
Svanninge Bakker og Sollerup
7
Svanninge Bakker og Sollerup

0,3
Friluftsliv

2

Natur
1

8

0,2
Svanninge Bakker og Sollerup

Skov

Svanninge Bakker og Sollerup

Skov

Svanninge Bakker og Sollerup

Natur

9

1,6

10

3,2

2
2
1

11

1,6
Svanninge Bakker og Sollerup

Natur

Svanninge Bakker og Sollerup

Natur

12

1

13

0,2
Svanninge Bakker og Sollerup

Natur

Svanninge Bakker og Sollerup

Friluftsliv

14

0,5

1
1
3
3

15
16 Svanninge Bakker og Sollerup
Arealer på Avernakø og Lyø

Natur
Natur

0,03
0,4
0,2

1
2

17
Arealer på Avernakø og Lyø

Friluftsliv

18

0,04
Lærkedal og Storelung

1

Landskab
1

19

0,7
Lærkedal og Storelung

Natur

Lærkedal og Storelung

Natur

20
21
Helnæs Made, Bobakkerne og Feddet

0,4

1

0,5

3
1

Landskab
2

23

7
Arealer ved Afgrunden

Natur

Vestermose Skov og Holmeskovn

Landskab

Vestermose Skov og Holmeskovn

Natur

24
25

2

1

0,3

2
2

26

9,8
Vestermose Skov og Holmeskovn

Landskab
1

27

1
Vestermose Skov og Holmeskovn

Skov

28
Vestermose Skov og Holmeskovn

Natur

Vestermose Skov og Holmeskovn

Friluftsliv

29

0,4

1

0,8

1
3

31
Kasmose Skov og Røjleklint
32
33 Kasmose Skov og Røjleklint

I Kistrup Skov i afd 227 skal skovbrynene i planperioden pleje aktivt for
på sigt at udvikles mod egeskov. Dette gemmeføres primært for at
forbedre forholdene for Hasselmus, men også af hensyn til landskabet.
I Svanninge Bakker afdrives en bevoksning med rødgran i afd. 211 og
skal efterfølgende tilplantes. En del er stormfaldsramt.
I Svanninge Bakker i afd. 196 og 215 udlægges mindre arealer til
stævningsskov.
I Svanninge Bakker udlægges et areal bevokset med rødel i afd. 215 til
græsningsskov og arealet medtages i den nuværende græsning på de
omkringliggende arealer.
I planperioden ryddes arealer i den vestlige og østlige del af afd. 224 i
Svanninge Bakker, som er bevokset med bl.a. birk og rødel.
I Svanninge Bakker i afd. 212 skal en brunvandet sø i planperioden
fritlægges ved at der ryddes for bl.a. lærk omkring søen.
I Svanninge Bakker findes der en række vandhuller fx i afd. 205 som i
planperioden skal oprenses.
I planperioden arbejdes på at skabe en ny indgang til Svanninge
Bakker i form af et besøgscenter som evt. kunne erstatte tårnet i afd.
213.
Ved Trente Mølle udlægges areal i afd. 150 til naturlig succession.
På Avernakø skal der i planperioden løbende etableres ny vandhuller
for at sikre levesteder for bl.a. klokkefrø og stor vandsalamander.
På arealet på Lyø forbedres adgangen over grøften i planperioden ved
at etablere en spang eller lille bro.
I planperioden ryddes opvækst for at sikre udsigten ved Synebjerg,
som er beliggende syd vest i Lærkedal. Hele arealet udlægges i
græsning, så det i alt bliver 1,4 ha der kommer med i græsning.
I Lærkedal ryddes arealet i afd. 106 for opvækst, hvorefter der
påbegyndes slet af engarealerne.
I lærkedal skal der graves 2 vandhuller af hensyn til padder, herunder
stor vandsalamander

Natur

22
Frøbjerg Bavnehøj

I Sollerup Skov kan der i planperioden etableres evt. nyt shelter eller
madpakkehus med forbindelse til den eksisterende børnehave.
På egnen ned mod Arreskov Sø tages de skovbevoksede arealer med
som græsningsskov i den nuværende hegning. Genenmføres som del
af LIFE projekt.
På engen skal der ved Rislebækken gennemføres et rigkærsprojekt,
hvor arealet med rigkær skal forøges i henhold til Natura 2000
plejeplanen. Ved projektet skal Rislebække flyttes til det lavest mulige
strøg, så forsumpning af området minimeres, og bækken ikke længere
overrisler hele området
Der etableres en ny sti gennem afd. 275 og videre op mod afd. 279 på
engen ved Arreskov Sø.

Landskab

0,7
Friluftsliv

1
1

I planperioden vil der blive arbejdet på at udvide hegnet på Feddet for
at kontrollere og reducere forekomsten af rynket rose på strandvolden.
I planperioden skal der for at sikre landskabet på Frøbjerg Bavnehøj
ske en udtynding af træer, store som små, for at fremme enkelte
solitærtræer på arealet.
For at sikre naturtilstanden med rigkær på arealet ved Afgrunden skal
pil og birk i planperioden ryddes.
I planperioden sikres det kuperede og åbne landskab på Klakkebjerg
ved at en bevoksning med cypres ryddes i afd. 140.
I den nordlige del af Klakkebjerg medtages det skovbevoksede areal i
græsningen, herunder en egebevoksning for at skabe mere
græsningsskov.
En egebevoksning i afd. 141 langs vejen Skelsager hugges hårdt, så
det er muligt at erkende landskabet mellem de tilbageværende ege.
I Vestermose Skov skal en holm med rødgran i afd. 110 afdrives i
planperioden og efterfølgende plantes til med eg eller lind.
I Vestermose Skov skal de åbne arealer i afd. 112 plejes enten ved at
de knuses eller slås, så de ikke springer i skov.
Et mindre areal i Holmeskoven udlægges til facilitetszone, hvor der vil
være mulighed for placerer efterspurgte shelters.
I planperioden ryddes på de stejle skrænter på Røjle Klint for at
fastholde holde det åbne og bakkede landskab.
På Røjle Klint skal toiletbygningen renoveres i planperioden.

Kirkendrup Skov og Elmelund Skov

Natur
1

34

11
Kirkendrup Skov og Elmelund Skov

Skov

Kirkendrup Skov og Elmelund Skov

Natur

35

1,1

1
3

36
37 Kirkendrup Skov og Elmelund Skov
Kirkendrup Skov og Elmelund Skov
38
Kirkendrup Skov og Elmelund Skov

Natur
Natur

6
2,6

1

2

1

Friluftsliv
3

39
Kirkendrup Skov og Elmelund Skov

Friluftsliv

Kirkendrup Skov og Elmelund Skov

Friluftsliv

40
41
Ringe Skov og Naturstien Ringe-Korinth

Natur

Ringe Skov og Naturstien Ringe-Korinth

Natur

Skovene på Nordlangeland

Natur

42
43
44
Skovene på Nordlangeland

Friluftsliv

Skovene på Nordlangeland

Natur

4,7

2

1,4

2

0,3

3

7

1

0,2

3
2

45
46
Friluftsliv
47 Skovene på Nordlangeland
Skovene på Nordlangeland
Friluftsliv
48
Rudkøbing Skov
Skov
49
Rudkøbing Skov
Friluftsliv
49a
Rudkøbing Skov
Natur
50
Humble Skov og arealer på Ristinge halvøLandskab

1,9

1
1
3

0,2

1
1

1,6

3
2

51

1,6
Humble Skov og arealer på Ristinge halvøSkov

52

2,9

1

Humble Skov og arealer på Ristinge halvøNatur
1
53

1,25
Humble Skov og arealer på Ristinge halvøNatur

54

5

1

0,08

3

Humble Skov og arealer på Ristinge halvøFriluftsliv
55
Arealer på Sydlangeland

I Elemlund Skov vil der i planperioden blive etableret ca. 7 km. ridestier
I Ringe Skov kan der i planperioden etableres små paddehuller i afd.
167 og 168, og 169
I Ringe Skov skal der i planperioden etableres en ny hundeskov vest
for Boltinge
I planperioden i afd. 706 i Vestre Stigehave etableres en sø ved at
drænledning lukkes.
I planperioden skal den eksisterende lejrplads og stiforløb i afd. 706
flyttes, så der kan etableres en sø i Vestre Stigehave.
I afd. 780 medtages et areal i græsningen ved Hønsebjerg, når
nordmannsgranerne på arealet afvikles i planperioden.
I planperioden forventes nyt shelter opsat i afd. 702
I skovrejsningsområdet i afd. 715 og 716, 756 skal der udbygges med
befæstede stier for at skabe sammenhæng til Lohals by.
Langs den gennemgående vej i Rudkøbing Skov ryddes et mindre
areal i afd. 553, hvor bøgen går ud pga. højtstående grundvand.
Der vil i planperioden blive etableret en hundeskov i Rudskøbing Skov
I planperioden genskabes en mere naturlig hydrologi i skoven ved at
etablere en række mindre vandhuller på vandlidende arealer.
På kystskræntarealerne ved Ristinge Klint skal opvækst af træer og
buske i planperioden skæres ned og fjernes for at sikre det det
karakteristiske landskab.
På et skovbevokset areal ved Ristinge Klint skal bevoksningen i afd.
421 tyndes, så den med tiden bliver mere åben.
Ved Ristinge skal et rigkær i afd. 430 udvides og forbedres i
planperioden ved at fjerne birkeopvækst. Tiltaget sker som del af LIFE
projektet.
For at beskytte overdrevet i afd. 440 ved Hesselbjerg Strand fjernes
opvækst.
I planperioden anlægges om muligt en ny p-plads langs Ristingevej i
Humble Skov

1

I planperioden tyndes en bevoksning med eg i afd. 643 for at skrænten
kan erkendes i landskabet. Tiltaget sker som led i LIFE projekt.

1

For at sikre udsigten fra hatbakken Åbjerg etableres en lysning, idet
Åbjerg pga. sin bynærhed til Bagenkop bliver flittigt benyttet. Afd 605
Et større projekt vedr. vandstandshævning omkring Søgårdsmose
igangsættes i planperioden. Der er søgt et LIFE projekt.
I planperioden skal afd. 614, 615 og 626 plejes ved hjælp af
afgræsning med dyr.

1,7
Landskab

57

0,3
Arealer på Sydlangeland

Natur

Arealer på Sydlangeland

Natur

Arealer på Sydlangeland

Friluftsliv

Arealer på Sydlangeland

Friluftsliv

Arealer på Sydlangeland

Friluftsliv

Voderup Klint og øv. Arelaer på Ærø

Landskab

Voderup Klint og øv. Arelaer på Ærø

Natur

58
59
60
61

16,5

3

14

2

6

3

0,02

3
1

62
63

0,5

1
2

64

0,5
Voderup Klint og øv. Arelaer på Ærø

Friluftsliv

Voderup Klint og øv. Arelaer på Ærø

Friluftsliv

Voderup Klint og øv. Arelaer på Ærø

Friluftsliv

Voderup Klint og øv. Arelaer på Ærø

Friluftsliv

Thurø Rev og Tåsinge Vejle

Natur

65
66
67
68

3
3
3
1
3

69
70 Thurø Rev og Tåsinge Vejle

I Elmelund Skov forventes en række faciliteter anlagt som en del af
skovrejsningsprojektet. Det drejer sig om skydeplads, kælkebakke, et
rekreativt opholdsareal, madpakkehus og toiletbygning.
I planperioden udskiftes hegnet i den sydlige hundeskov i Kirkendrup
Skov.

Landskab

56
Arealer på Sydlangeland

I Kirkendrup Skov skal der fremadrettet holdes åbent på to arealer
henholdsvis i afd. 1063 og 1068 ved at der sker en rydning af opvækst
eller græsning/slet.
Asken i afd. 1061 i Kirkendrup Skov skal tyndes hårdt og tages med i
græsningsskoven.
I Elmelund Skov skal vandstanden øge ved at lukke drænene i afd.
1187 og 1188. På den måde etableres en række nye vandhuller. Dele
af tiltaget finansieres gennem Elmelund projektet.
I Elmelund Skov i afd. 1187 og 1188 forsøges bjørnklo bekæmpet.
I Elmelund Skov skal overdrevet i afd. 1180 skal pleje ved slet, hvor
materialet fjernes.

Friluftsliv

3

Der kan etableres en ny hundeskov ved Ågab.
Der kan i planperioden blive opsat motionsredskaber ved Fredsbjerg,
som led i et samarbejde med Langelands Kommune.
Der skal i planperioden arbejdes på at etablere en ny sti der forbinder
Åbjerg med Bagenkop.
Ved Lille Rise skal udsigten fra højdepunktet etableres ved rydning i
planperioden og fremadrettet holdes åbent.
Ved Voderup Klint skal der i planperioden løbende etableres nye
vandhuller til fordel for klokkefrøen og de eksisterende vandhuller
oprenses.
Ved Borgnæs kan der i planperioden være mulighed for etablering af
kajakplads i afd. 375.
I planperioden kan der evt. opsættes shelter på arealet ved Lille Rise.
I skovene omkring Marstal kan der i planperioden etableres et shelter
ved lokalt partnerskab i afd. 353 eller 354.
P-pladsen ved Vorbjerg skal renoveres i planperioden.
Ved Tåsinge Vejle er den øgede vandstand et stigende problem, derfor
genoptages tidligere praksis med vedligeholdelse af grøfter for at prøve
at forbedre græsningsforholdene i planperioden.
I planperioden bør fugletårnet ved Tåsinge Vejle renoveres.

Otterup Byskov og Fuglesanggård

Natur
1

71

6
Otterup Byskov og Fuglesanggård

Friluftsliv

Otterup Byskov og Fuglesanggård

Friluftsliv

Vigelsø og Fjordmarken

Natur

3

72
73

2,6

3
3

74
Vigelsø og Fjordmarken

Natur
1

75

0,3
Vigelsø og Fjordmarken

Natur
1

76

0,5
Vigelsø og Fjordmarken

Natur
3

77

22
Vigelsø og Fjordmarken

3
Friluftsliv
Friluftsliv
Natur

3
2
9

Natur

2,9

1

I den sydvestlige del af Flyvesandet forsøges med græsning.

1

I planperioden udarbejdes en hydrologisk forundersøgelse på Nørreby
Hals for at klarlægge mulige tiltag for at hæve vandstanden på arealet.

8
Flyvesandet og Nørrebyhals

Friluftsliv

Fyens Hoved

Natur

Fyens Hoved

Natur

3

84
85

I planperioden er der mulighed for opsætning af shelters på den
nordlige del af Vigelsø for at udbygge den primitive overnatningsplads.
Et supplerende madpakkehus kan evt. opføres ved udstillingen i
Fodermesterhuset på Vigelsø.
I planperioden bør fugletårn på Vigelsø renoveres.
I planperioden skal der på Flyvesandet gøres en ekstra indsats for at
bekæmpe rynket rose. Ansøgt om LIFE projekt.

3

Natur

83

86

Den invasive art japansk pileurt findes et enkelt sted ved naturskolen. I
planperioden plantes sitkagran for at skygge pileurten væk.
I den nordlige del af øen findes et areal med rynket rose, som ligeledes
er en invasiv art. I planperioden forsøges at mindske omfanget af
rynket rose ved at arealet slås.
I Fjordmarken bestilles i planperioden en hydrologisk undersøgelse for
vandstandshævning på dele af arealet. Målet er på sigt at den
nuværende vandflade øges, så der sker en forbedring af de
hydrologiske forhold.

Friluftsliv

78
Vigelsø og Fjordmarken
79
80 Vigelsø og Fjordmarken
Flyvesandet og Nørrebyhals
81
Flyvesandet og Nørrebyhals
82
Flyvesandet og Nørrebyhals

I planperioden forsøges fremadrettet at få et moseareal mod nord i
Otterup Byskov i græsning for at holde opvækst nede og sikre den
pågældende naturtype.
Hvis det er muligt kan der i planperioden anlægges en ny p-plads ved
Strandvejen i den sydlige del af Otterup Byskov.
Ved p-pladsen i Otterup Byskov kan en ny hundeskov etableres fx
gennem et lokalt samarbejdsprojekt.
Det planlægges at udsætte strandtudse på Vigelsø. Inden skal der dog
etableres en række vandhuller samt ske en forbedring af allerede
eksisterende vandhuller.

0,4

1

1,4

2

I planperioden bør fugletårnet på Flyvesandet renoveres.
På arealet ved Bogensø skal der i planperioden ske en rydning af den
invasive art rynket rose langs stranden.
I planperioden ryddes ekstensiv i de eksisterende krat på arealet nord
for Bogensø.

