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1. Indledning
Materialet er udarbejdet i forbindelse med driftsplansplanprocessen for Naturstyrelsens arealer
i Hovedstaden, som strækker sig fra skov- og naturområder i nord omkring Jægersborg
Dyrehave til Vestamager i syd. Driftsplanen og revisionen heraf omfatter samtlige af
Naturstyrelsen Hovedstadens områder, men i dette materiale er der fokuseret på forvaltningen
af arealerne ved Vestamager, nærmere bestemt Kalvebod Fælled hvor der er særlig stor lokal
interesse for forvaltningen.

Figur 1: Naturstyrelsen Hovedstadens arealer, der er omfattet af driftsplanen.

Der er en stadig stigende rekreativ udnyttelse af Naturstyrelsens
arealer. Særligt på Vestamager oplever Naturstyrelsen en stor
interesse for, hvad der sker på arealerne. For at sikre en god
inddragelse af borgere og brugere i netop dette område, har
Naturstyrelsen i forbindelse med driftsplanprocessen afholdt et
borgermøde i februar 2017 med næsten 300 deltagere. Næste trin
i inddragelsen af offentligheden er dette materiale, der beskriver
status og de eksisterende rammer, der er udgangspunktet for den
nuværende drift samt forskellige muligheder for fremtidig
forvaltning.
På borgermødet blev der afholdt en paneldebat, hvor bl.a.
forskellige former for naturpleje, bevaring af hegnet på Kalvebod
Fælled samt de forskellige interesser i området blev debatteret.

FAKTA-boks: Borgermøde
Borgermødet på Ørestads Gymnasium den 28.
februar 2017 lagde op til debat om fremtidens
drift af Naturstyrelsens arealer på Amager.

Aftenen bød på forskellige oplæg og en
efterfølgende paneldebat. Der var oplæg fra
Naturstyrelsen, Rune Engelbrecht (Danarige),
Jan Ejlsted (Direktør fra Friluftsrådet), Steffen
Brøgger-Jensen (Dansk Ornitologisk Forening)
og Hans Henrik Bruun (Københavns
Universitet).
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Efterfølgende er der kommet yderligere skriftlige input og henvendelser fra lokale
borgere, interesseorganisationer og foreninger.
Som opfølgning på borgermødet i februar 2017 og de indkomne ideer, kommentarer og forslag,
har Naturstyrelsen udarbejdet nærværende materiale, som indeholder fakta for arealet og
baggrunden for den nuværende naturpleje samt tre mulige overordnede scenarier for den
fremtidige naturpleje.
Ved at opstille forskellige scenarier, kan der på en enkel måde sættes fokus på de valg, som
Naturstyrelsen skal tage i driftsplanen, for at tilgodese de forskellige interesser og ikke mindst
lovmæssige bindinger der er på arealerne. Med scenarierne prøver Naturstyrelsen at opstille
realistiske rammer for den fremtidige forvaltning af de statslige områder på Vestamager, så
hovedformålene med arealerne sikres: Beskyttelse af natur og biodiversitet og gode muligheder
for friluftsliv.
Naturstyrelsen ønsker at få så mange ideer, kommentarer og forslag til de forskellige scenarier
som muligt for derved at få mere viden og inddrage synspunkter, så mulige positive og negative
konsekvenser belyses og inddrages bedst muligt. Med et øget vidensgrundlag har Naturstyrelsen
et godt fundament for at fastlægge et forvaltningsscenarie. Herefter vil der ske en egentlig
detaljering af de konkrete tiltag, som beskrives i driftsplanen.
De tre scenarier er vurderet ud fra seks kriterier, som alle har en indflydelse på driften:
myndighedsmæssige bindinger på området, natur, friluftsliv, interessekonflikter,
formidlingsmæssige aspekter og økonomi.
Tabel 1: Kriterier og beskrivelser

Kriterie
Myndighedsmæssige bindinger

Beskrivelse
Vurdering af om mål og/eller pleje vil være i konflikt med eksisterende bindinger, f.eks. Natura 2000-beskyttelse, §3-beskyttelsen i
Naturbeskyttelsesloven og fredninger.

Natur

Vurdering af hvilke naturtyper, som tiltag og plejemetoder vil
fremme.

Friluftsliv

Vurdering af hvordan tiltag og plejemetoder vil påvirke
Friluftslivet i området.

Interessekonflikter

Vurdering af om der vil være større eller mindre konflikter
mellem brugere.

Formidlingsmæssige
Aspekter

Vurdering af om der kan være udfordringer ift. formidling af
driften og plejen på arealerne.

Økonomi

Vurdering af de økonomiske konsekvenser af tiltag og plejemetoder,
f.eks. udgifter til etablering af hegn og drift.
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For at sikre, at de tre scenarier tager højde for alle fagligt relevante faktorer,
ønsker Naturstyrelsen at sende materialet i en for-høring med henblik på at få
kommentarer til, om de beskrevne fordele og ulemper ved de enkelte scenarier er
fyldestgørende.
Herudover vil der være mulighed for at deltage i en cykeltur i felten den 30. august
2017, hvor der vil blive lejlighed til at se arealerne, få en faglig snak om drift og
pleje samt stille spørgsmål til Naturstyrelsens medarbejdere, der arbejder med den
konkrete forvaltning af områderne. Se Naturstyrelsen Hovedstadens hjemmeside
for yderligere oplysninger og tilmelding til arrangementet:
http://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/hovedstaden/.
Naturstyrelsen forventer, at et udkast til driftsplanen for alle Naturstyrelsen
Hovedstadens arealer sendes i offentlig høring i løbet af efteråret 2017.
Bilag:

Bilag 1: Natura 2000 plan

Bilag 2: Natura 2000 plejeplanen

Bilag 3: Plejeplan for Kalvebod Fælled

Bilag 4: Baggrund for de økonomiske beregninger

Bilag 5: Grundlag for støtte og udbetaling

Bilag 6: Oversigtskort over arealerne

Bilag 7: Kortmateriale over arealer i scenarie 2

7

2. Introduktion til området
2.1 Generelt
Området er et gammelt militært skydeterræn og har indtil 1983, hvor Naturstyrelsen overtog
arealerne fra Forsvaret, derfor udviklet sig stort set uberørt af rekreative interesser og
kulturpåvirkninger. Det har bevirket, at lokaliteten tjener som refugium for arter, som ellers for
manges vedkommende ville være helt eller delvist forsvundet fra denne del af landet, der i
udstrakt grad er præget af byområder, infrastruktur og industriområder.

Figur 2.1.1: Kort over Amager fra før inddæmningen. Den røde linje er markering af en administrativ
transportkorridor.

Kalvebod Fælled består i dag
af strandenge, strandengsoverdrev, rørskove, pilekrat
og birkeskov. Strandengene
er oprindeligt havbund, der
blev inddæmmet i 1940’erne,
og i den østlige del af
området var der fællesgræsning. Området er
gennemskåret af afvandingskanaler, og der findes flere
søer spredt rundt i området.

FAKTA-boks: Kalvebod Fælleds historie
1947 – 1972: Området benyttes til militære formål og op til Anden
Verdenskrig er store dele under vand
1941: Inddæmning påbegyndes
1965: Al artilleriskydning indstilles
1983: Naturstyrelsen overtager arealet fra militæret og tilplanter ca. 30
ha med eg, lind og rødel.
1986: Der bliver udsat dådyr for at standse den naturlige opvækst af skov.
Senere bliver naturplejen udvidet med husdyrgræsning i Klydesøområdet.
I dag: I dag er der indhegnet ca. 1.200 ha, der om sommeren afgræsses af
kvæg, får og heste. Der er på nogle få arealer græsning hele året.
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Figur 2.1.2: Naturtyper og arealanvendelse

Kalvebod Fælled syd for Øresundsmotorvejen, Kalveboderne og havet syd for er udpeget som
habitatområde nr. H127 samt Fuglebeskyttelsesområde nr. F111 og omfatter et 6.179 ha stort
hav- og landområde. Heraf er 1.856 ha inddæmmet vådområde med strandeng, strandoverdrev,
søer og rørsump, der tilsammen udgør Natura 2000-område nr. 143.
FAKTA-boks: Habitatområdet
Habitat- og fuglebeskyttelsesområdet er sammenfaldende med Natura 2000
udpegningen.

Habitatområde H127 (grøn afgrænsning), Fuglebeskyttelsesområde F111 (blå toning).

På habitatområdets udpegningsgrundlag er følgende naturtyper:
Sandbanke, bugt, strandeng, klitlavning, surt overdrev, lagune, enårig
strandengsvegetation, grå/grøn klit og kalkoverdrev.
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Kalvebod Fælled er omfattet af en fredning (Kalvebodkile fredningen), og der er offentlig adgang
til det meste af området bortset fra 400 ha omkring Klydesø. Området er derudover en del af
Naturpark Amager, hvis målsætning blandt andet er at skabe større tilgængelighed og flere
oplevelsesmuligheder.
Danske Naturparker er en mærkningsordning for større sammenhængende
naturområder, der sætter fokus på at benytte og beskytte naturen i Danmark og er
områder med natur af særlig regional eller lokal betydning og gode rekreative
friluftsmuligheder. Friluftsrådet definerer naturparkerne således:
”Danske naturparker er større sammenhængende landskaber af regional
betydning. De vil ofte indeholde naturområder af national og international
betydning. De er velafgrænsede med stor landskabelig skønhed, naturrigdom og
kulturhistorisk værdi. De repræsenterer landskaber karakteristiske for landets
forskellige egne, som bør nyde særlig beskyttelse af hensyn til nuværende og
kommende generationer”.
Naturpark Amager er et partnerskab mellem Naturstyrelsen, Københavns
Kommune, Tårnby Kommune, Dragør Kommune og By & Havn.
Naturparken skal udvikles over mange år, og med en bred inddragelse af borgere
og interessenter. Partnerne har tilsluttet sig en fælles Naturparkplan 2015-2020
for naturparken. Der er tilknyttet et naturparkråd, der er et samarbejdsforum for
foreninger, organisationer og offentlige myndigheder med interesse i natur,
turisme, friluftsliv og kulturmiljø inden for Naturpark Amagers
udbredelsesområde.
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2.2 Landskab
Landskabet på Kalvebod Fælled bærer præg af den nyere kulturhistorie, landindvindingen og
den militære anvendelse, men rummer også spor fra jægerstenalderen samt nyere tids historie.
Hovedparten af området ligger under havets overflade, og er mod syd og vest omgivet af et
markant kystbeskyttende dige. Mod vest adskiller havet Amager fra Sjælland.

Mod nord afskæres området af motorvejen til Ørestaden og Sverige, og mod nordøst ligger
Ørestaden med høje, markante bygninger ind mod området, og skaber en markant kontrast
mellem byen og det åbne, flade landskab. Mod øst er området afgrænset af en kanal, det gamle
hegn omkring det militære skydeterræn, og en lang lige asfaltvej. Udenfor ligger en række
beboelsesområder, hvoraf Ørestaden er under fortsat udbygning.
I det sydøstlige hjørne har området forbindelse med Kongelunden og de øvrige naturarealer
omkring Kongelunden.
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2.3 Skovene
Pinseskoven og Fasanskoven er langt overvejende opstået som selvgroet skov. Selvom
pionertræarter som birk, asp, eg og poppel sår sig villigt, er foryngelsen i dag sparsom, da
hjortevildtet æder det meste om vinteren. Skovene fremstår derfor lysåbne og med bar bund.
Den sydlige del af Pinseskoven er udlagt som urørt skov. Den del af Pinseskoven, der ligger vest
for Ellevehøjevej, er i Naturstyrelsens driftsplan udlagt som urørt skov (før 1994).

Figur 2.3.1: Cyklister i Pinseskoven
2.4 Naturen
Bortset fra Fasanskoven og Pinseskoven består Vestamager primært af naturtypen strandeng og
i mindre grad af strandoverdrev. Området er udpeget som habitatområde blandt andet på
baggrund af naturtyperne strandeng, grå/grøn klit og klitlavning. De store variationer i salt- og
fugtighedsforholdene resulterer i en varieret flora. På de lidt tørrere dele kan den højtvoksende
græsart bjergrørhvene brede sig voldsomt, såfremt der ikke er et passende græsningstryk eller
det fjernes manuelt eller maskinelt. På de fugtigere dele vil tagrør ligeledes dominere, såfremt
der ikke gøres en indsats for at holde den nede.
Vestamager er et usædvanligt eksempel efter danske forhold på et naturområde, som naturligt
har udviklet sig fra blotlagt havbund med sand, sten og muslinger, til nu strandeng, strandsump
og strandoverdrev, med partier af krat, tagrør og højt græs. Der er således tale om en naturlig
succession, hvor planter og dyr indvandrer af sig selv til et nyt areal. Området har aldrig været
gødet eller omlagt. Den naturlige og hastige tilgronings-succession bliver nu bremset i form af
græsning og rydning af krat, for at fastholde naturtypen strandeng, til gavn for flora og fauna
som er knyttet til denne naturtype. Det væsentligste indgreb fra menneskehånd i området har
været militærets etablering af et afvandingssystem af grøfter, og anlæggelsen af veje. I dag er
vandstandsforholdene reguleret af grøfter og pumper. Vandstanden kan reguleres på forskellig
vis, ved f.eks. tilkastning af grøfter og stop af pumper. Hvis afvandingen ophører, vil engene
blive oversvømmet alt efter årstiden og nedbøren. Også skove og infrastruktur vil blive påvirket.
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Området ligger på én af de store trækruter for fugle mellem det nordlige Skandinavien og det
sydlige Europa, hvorfor der ofte kommer sjældne fuglearter forbi som f.eks. tredækker,
dværggås, kærløber og rovterne. Det er desuden et vigtigt yngleområde for en række truede
fuglearter. Området er udpeget som fuglebeskyttelsesområde med fugle så som stor og lille
skallesluger, rørhøg, vandrefalk, klyde, mosehornugle, rørdrum, troldand, fiskeørn og
almindelig ryle på udpegningsgrundlaget.
Botanisk er der tre arter i området, som er særligt sjældne i Danmark og her har et af de få
voksesteder; Øresundshønsetarm der bl.a. vokser talrigt på gul engmyretue, brændeskærm der
har en stor og livskraftig bestand på Koklapperne og som i Danmark formentlig kun vokser på
Amager samt blå iris, der kun er kendt for at vokse på Amager og Saltholm. I Pinseskoven er en
ny dansk dagssommerfugleart Ilia (Apatura ilia) indvandret i 2011 og der findes nu, som det
1
eneste sted i Danmark, en lille population i området .

Der er en eksisterende dådyrbestand på ca. 250 stk. på Kalvebod Fælled, udsat i 1986 af den
daværende Skov- og Naturstyrelsen. Dådyrene græsser på den del af Kalvebod Fælled, der ligger
syd for Øresundsmotorvejen og holdes inde af et gammelt militærhegn, som går mod ”land”siden og langs motorvejen. På strækningen langs kystdiget er der ikke hegnet.
I forbindelse med driftsplanen, vil det blive vurderet, om det er muligt at nedbringe bestanden
af dåvildt til et naturligt niveau, samt at nedlægge hegnet mod Kongelunden, hvilket vil give
dyrene adgang til mere tørt leje. Ved golfbanen nord for motorvejen og i Kongelunden lever der
desuden en mindre bestand af rådyr.

1

Dansk-Natur (2017); Ilia, Apatura ilia, (http://www.danske-natur.dk/indexsyv.html)
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2. 5 Kulturmiljø
Hele området er inddæmmet under 2. Verdenskrig, og har været anvendt som militært
skydeterræn indtil 1984. De kunstigt anlagte høje har været anvendt til observationsposter.
Nær østskellet på Koklapperne står seks Generalstabs- hhv. GI-målepunkter i form af tilhugne
granitsten med graverede bronzeplader. I Pinseskoven findes et anlæg til luftforsvar af
København, hvor NIKE Ajaks/Herkules raketter stod fra 1960 -1981.
På Kalveboderne er der registreret én stenalderboplads, og på Vestamager to.
2.6 Friluftsliv
Kalvebod Fælled er med sin placering tæt på storbyen et vigtigt område for udfoldelse af
friluftsliv, der sker under hensyntagen til områdets særlige fugleliv og botanik. I 2014
gennemførtes en større undersøgelse af friluftslivet på Kalvebod Fælled, hvor det fremgår, at det
estimerede besøgstal på Vestamager er på ca. 560.000 årlige besøg.

Figur 2.6.1: cyklister på Dæmningsvej

Kalvebod Fælled indeholder en lang række faciliteter til friluftsliv, heriblandt et stort
naturcenter med to naturskoler, et friluftshus, et traktørsted, en naturlegeplads og en
parkourbane. Derudover er der anlagt fire store lejrpladser med shelters, syv fugleskjul og tårne, et boardwalk anlæg ved Storehøj, en ny cykelvej på ydersiden af dæmningen, kløverstier,
to sundhedsspor og ”findvej” spor. Dertil kommer et større antal af mindre bål- og lejrpladser.
De mange shelters og lejrpladser er intensivt benyttet af bl.a. skoler, daginstitutioner og
foreninger samt private.
De lange lige veje på Kalvebod Fælled bliver i stigende omfang benyttet af motionister. Det
gælder især cyklister, rulleskøjte- og rulleskiløbere.
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2.7 Lovmæssige bindinger
Natura 2000
Naturstyrelsens arealer på Amager er en del af Natura 2000 område nr. 143.
I plejeplanen for området fra 2016 fremgår det, at plejen for arter og den lysåbne
natur har til formål at opretholde de lysåbne strandenge til gavn for fuglene på
udpegningsgrundlaget. Se Natura 200o-planen og plejeplanen i bilag 1 og 2.

Figur 2.7.1: Kalvebod Fælled er en del af Natura 2000 område nr. 143

Fredninger og vildtreservater
Kalvebod Fælled er omfattet af Kalvebodkile fredningen, reg.nr. 07757.00, OFN-kendelse af 14.
november 1900. Fredningen omfatter også dele af Amager Fælled og mindre arealer i Tårnby
Kommune. Formålet med fredningen er at sikre en opretholdelse og muliggøre en forbedring af
de biologiske og landskabelige værdier, der er knyttet til området samt at fastholde og regulere
almenhedens ret til færdsel i området og dets anvendelse til fritidsformål i øvrigt.
Der er tilknyttet en plejeplan til fredningen, se bilag 3. Plejeplanen beskriver den indsats der
skal gennemføres for at sikre fredningens formål: at sikre og muliggøre en forbedring af
områdets biologiske og landskabelige værdier samt at fastholde og regulere færdselsret og
fritidsformål. Afvigelser fra indsatsen vil kræve dispensation fra fredningsnævnet.
Kalvebod Fælled syd for Øresundsmotorvejen indgår i Amager Vildtreservat, der er udlagt af
staten. Der er jagtforbud på hele arealet og et område på ca. 400 ha ved Klydesø er omfattet af et
adgangsforbud hele året.
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Figur 2.7.2: Kalvebodkilefredningen

§ 3 beskyttede naturtyper
Området omfatter især store arealer med § 3-strandeng samt mindre områder med
strandoverdrev. Derudover findes også andre § 3 beskyttede naturtyper.
Regionale udviklingsplaner og kommuneplaner
Den største del af Kalvebod Fælled ligger i Tårnby Kommune, der i kommuneplanen omtaler
området som et vigtigt rekreativt areal og værdifuldt beskyttet naturområde. Der er vedtaget
lokalplan for området ved Naturcenter Amager (Nr. 77).
Den nordlige del af Kalvebod Fælled ligger i Københavns kommune, som ligeledes omtaler den
som rekreativt naturområde. Der er vedtaget lokalplan for golfbanen i den nordligste del (Nr.
377).
Området er den del af ”Fingerplanen”. Fingerplanen var en plan for, hvordan
hovedstaden skulle vokse efter 2. Verdenskrig. Den bygger på et planprincip med
fem fingre, der går fra ”håndfladen” (Københavns centrum) mod Køge, Roskilde,
Frederikssund, Hillerød og Helsingør. De grønne områder, eller kiler mellem
fingrene, var et centralt element i Fingerplanen. Planen er senest revideret i 2013.
Råstof- og drikkevandsinteresser
Der er ingen råstof- eller drikkevandsinteresser på Kalvebod Fælled.
Naturskovsstrategien
Pinseskoven er udlagt til plukhugstdrift, den sydligste femtedel er udlagt som urørt skov. Skoven
vest for Ellevehøjvej og syd for Sydmøllehøjvej er udlagt til urørt græsningsskov.
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Frøavlsbevoksninger og forsøgsarealer
Pinseskovens bevoksninger af vintereg (afd. 461-464) er afkom af norsk vintereg og udpeget
som frøavlsbevoksninger i det statslige frøavlsprogram.
Tekniske installationer
Kystdiget ud mod Køge bugt blev forhøjet med 2,2 meter i perioden 2009-2012, så det kan
modstå en beregnet 10.000 års stormflods hændelse. For at sikre mod et bagomløb, hvor
Kystdiget rammer den oprindelige kystlinje, bliver der nu bygget et landdige. Landdiget er
planlagt med et forløb igennem Kongelunden til Ullerup.
Der er desuden to pumpestationer og tre rakethangarer på den sydlige del af Kalvebod Fælled.
Hangarerne benyttes til opbevaring af maskiner og materialer.
Den nuværende forvaltning er afhængig af fortsat afvanding, da området er inddæmmet og store
dele ville ligge under vand uden diget og afvandingen. Arealerne kan ikke afgræsses hvis der
bliver for vådt, da dyrene ikke trives på for våde arealer. Uden afgræsning vil der ske en
tilgroning, med risiko for at de fugle, som området er udpeget for at beskytte, forsvinder. De
eksisterende pumpestationer giver mulighed for at regulere vandstanden og ændre på
hydrologien og arealernes beskaffenhed på forskellig vis, såfremt man ønsker det.
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3. Generelle forudsætninger
3.1 Sommergræsning
Sommergræsning er den traditionelle driftsform på mange typer af
græsningsarealer. Ved sommergræsning afgræsses der i vækstsæsonen fra ca. 1.
april til ca. 1. december. Om vinteren bliver husdyrene fjernet fra strandengene.
Græsningen skal sikre, at strandengene fremstår korte og velafgræssede, når
vadefuglene i det tidlige forår skal finde egnede ynglepladser. Ved afgræsning i det
tidlige forår og sene efterår bider husdyrene mere ned af den vedagtige opvækst.
3.2 Helårsgræsning
Ved helårsgræsning er naturplejen mere ekstensiv og jævn hele året.
Helårsgræsning vil formentlig betyde, at arealerne vil fremstå med en mere
varieret vegetationshøjde og ikke så lavt og jævnt afgræsset som ved
sommergræsningen. Græsarten bjergrørhvene vil sandsynligvis blive mere
dominerende, hvilket vil kunne forringe levestederne for de mange vadefugle, der
yngler og raster på strandengene. Uden for vækstsæsonen vil dyrene til gengæld
være mere tilbøjelige til at spise de vedagtige planter.
Helårsgræsning er bedst egnet til store indhegninger, som rummer forskellige
naturtyper. Der bør indgå tørre arealer og forskellige vegetationstyper, så dyrene
kan få dækket deres behov for føde hele året. Dyrene kan i perioder med en
begrænset mængde føde blive magre. Dette er i sig selv ikke nødvendigvis et
dyreetisk problem, men Naturstyrelsen har erfaring med, at der kan komme
mange henvendelser fra offentligheden vedrørende dyrenes velbefindende på
Kalvebod Fælled, og det vil derfor være et opmærksomhedspunkt i forhold til
formidling af naturplejen. Det kan ligeledes være nødvendigt at tilskudsfodre i
særligt strenge vinterperioder af dyreetiske hensyn.
Der skal ved helårsgræsning sikres, at der er adgang til drikkevand samt opsættes
læskure, da det ellers ikke er muligt at finde tørt leje og naturligt læ om vinteren.
Det Dyreetiske Råd drøfter i øjeblikket de dyrevelfærdsmæssige og dyreetiske
aspekter ved sådanne rewilding-projekter og helårsgræsning, og Naturstyrelsen vil
inddrage disse aspekter i overvejelserne.
Ændret hydrologi
Helårsgræsning vil kræve, at der etableres et stort hegn og det forudsætter tørrere
forhold, hvor dyrene kan finde tørt leje. Det vil kræve en afvanding af de våde
arealer om vinteren, og dermed at der anlægges pumpestationer/anlæg, som
indebærer øgede driftsomkostninger.
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3.3 Græsningsdyr
I tabellen er der på baggrund af Naturstyrelsens erfaringer, oplistet en række fakta
om de enkelte græsningsdyr, som kan benyttes i naturplejen på Vestamager.
Art
Kvæg

Heste

Bemærkninger
Kvæg er velegnet til pleje af de fleste naturtyper, og hovedparten af arealerne på
Kalvebod Fælled græsses i dag med kvæg. Kvæg foretrækker græsser og halvgræsser frem
for urter, og naturplejen resulterer derved i en artsrig vegetation med mange urter. Ved
græsning med kvæg er det erfaringen, at der kan opstå en varieret struktur alt efter
dyrenes fødepræferencer og slid på arealet.
Muligheder for friluftsliv er normalt gode, men der kan opstå konflikter ved færdsel, og
det kan være problematisk i forhold til hundeluftning i indhegninger med kvæg.
Heste fremmer en græs- og urterig vegetation, men spiser ikke gerne vedplanter og kan
således fremme en tilgroning med træer og buske. Ved græsning skabes en varieret
struktur, og hestenes slid kan resultere i flere åbne områder uden vegetation. I områder
med tætte forekomster af ynglende vadefugle og andefugle frarådes hesteafgræsning
generelt i naturpleje, da erfaringer viser, at der sker en væsentlig større nedtrampning af
reder ved brug af heste sammenlignet med kvæg.
Der græsser heste på arealerne og nogle i helårsgræsning på Kalvebod Fælled.

Får

Hjortevildt

Bison
(Visent)

I forhold til friluftsliv, kan hestes størrelse og aktivitetsniveau virke afskrækkende på
nogle brugere. Derudover kan der være problemer i forhold til hundeluftning og ridning i
indhegninger med heste.
Får er selektive i deres fødesøgning og æder gerne urter. De græsser tæt på
jordoverfladen, men æder også gerne vedopvækst. Flere fåreracer trives ikke godt på våd
bund.
I forhold til friluftsliv er får velegnede, men hunde kan være et problem i indhegninger
med får.
Hjortevildt græsser forskelligt, men deres fødevalg afhænger i grove træk af området og
årstiden. Græsser udgør en stor del af føden, men også dværgbuske og vedopvækst ædes.
I dag er der dådyr og rådyr på arealerne på Kalvebod Fælled. Hvis der skal udsættes
kronvildt, kræves udsætningstilladelse og hegning ud mod kystdiget. Erfaringer fra
området er, at dåvildtet ikke trives på de våde strandenge, og de er tidligere blevet
medicineret på grund af massive parasitangreb (leverikter).
Europæisk Bison er en oprindelig dansk nøgleart. Den er i modsætning til den
Amerikanske Bison et skovdyr, som kræver store, sammenhængende skovarealer på flere
tusind hektar, gerne med lysåbne arealer i form af skovenge. Den er en såkaldt browser,
det vil sige at den både lever af græs og urter, men også af kviste og grene fra træer om
vinteren. Barkskrælning af træer indgår også som en vigtig del af føden. Vestamager vil
næppe være et egnet levested for europæisk bison.
Naturstyrelsen har udsat bison på Bornholm. I forhold til friluftsliv vil der være en
udfordring med hundeluftning og almindelig færdsel generelt, da ikke alle er vant til at
færdes i indhegninger blandt større dyr.
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Udover ovennævnte græsningsdyr er det muligt at have en samgræsning med flere
forskellige græsningsdyr. Dette giver ofte et godt resultat for biodiversiteten i
græssede områder, da arterne påvirker vegetationen forskelligt.
3.4 Muligheder for anvendelse af EU's landdistriktsmidler
Naturstyrelsen kan ved den nuværende naturpleje, i form af primært
sommerafgræsning med kvæg, søge landdistriktsmidler under EU's
landbrugsstøtteordninger til plejen af stort set alle arealerne. Muligheden for
støtte sikrer, at indsatsen kan gennemføres indenfor de udstukne økonomiske
rammer, og bidrager til andre indsatser i Naturstyrelsen. Indtægten indgår i
driften til f.eks. vedligeholdelse af veje og friluftsfaciliteter.
Naturstyrelsen vurderer, at mulighederne for at modtage EU-landbrugsstøtte vil
bortfalde ved indførelse af helårsgræsning, da der ikke tillades høj vegetation og
opvækst af vedplanter. Et tab af landbrugsstøtte vil betyde en ændring af den
nuværende driftsøkonomi. Se bilag 5 for grundlaget for støtte og udbetaling.
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4. Nuværende naturpleje
I den nuværende naturpleje tages der højde for de forskellige lovmæssige bindinger, herunder
fredningen og Natura 2000-plejeplanen. Den gældende Natura 2000-plan, fredningen og
plejeplanen kan ses i hhv. bilag 1, 3 og 4.
Plejen af arealerne har siden begyndelsen af 1990’erne lænet sig op af et større
forskningsprojekt, der er foregået i et samarbejde mellem Skov- og Naturstyrelsen,
Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL) og Københavns Amts
2
Naturforvaltning, fra 1991 til 2000 . Projektet belyser græsningseffekten,
herudover følges de tiltag, der nævnes i Engfuglestrategien fra 2005, der skal sikre
fuglenes levesteder.
Afgræsningen varetages i dag af dådyr (ca. 250), kvæg (ca. 1.100), får (ca. 50) og
heste (ca. 150). Der er kvæg på størstedelen af arealerne, mens hesteafgræsning
primært er på foldene i den østlige del. Enkelte steder græsser der heste hele året,
og her kan det være nødvendigt at slå arealerne hvis græsningstrykket ikke er højt
nok, samt at foretage rydninger af birk, inden der sker for meget tilgroning.

Figur 4.1: Folde med afgræsning på Kalvebod Fælled, som størrelsesmæssigt varierer fra
ca. 10 ha til ca. 300 ha. Størrelsen på foldene bruges som redskab til at styre græsningen
bedre.

Vegetationen var, før den målrettede græsning, betydelig højere (op til 1-2 m),
hvor strandengene i dag fremstår med en lav vegetation, hvilket har været med til
at skabe leve- og ynglemuligheder for vadefugle, blandt andre vibe, rødben,
strandskader, klyder, engryler, brushøns og præstekraver.

2

KVL, Forskning vedrørende Naturpleje VESTAMAGER. Årsrapporter fra 1992-2000.
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Plejen af strandengene er målrettet habitatkravene for især vade- og vandfugle.
Natura 2000-målsætningerne for den samlede indsats for naturtyper og arter på
arealerne fremgår af nedenstående faktaboks:

FAKTA-boks: Natura 2000 målsætninger
Naturtilstanden for naturtyper og arter på styrelsens arealer i tilstandsklasse I og II er stabil
eller i fremgang, mens tilstanden for naturtyper og levesteder for arter i tilstandsklasse III-V
er i fremgang.
For naturtyper og arter uden tilstandsvurderingssystem er målsætningen gunstig
bevaringsstatus, så tilstand og samlet areal af levesteder stabiliseres eller øges, så der er
grundlag for tilstrækkelige egnede yngle- og fourageringsområder for arterne.
De kortlagte levesteder for almindelig ryle, plettet rørvagtel, rørdrum, dværgterne og rørhøg
inden for Natura 2000-området er bragt til eller fastholdt i tilstandsklasse I eller II.
De kortlagte levesteder for klyde inden for Natura 2000-området er bragt til eller fastholdt i
tilstandsklasse I eller II.
75 % af de kortlagte levesteder for havterne er bragt til, eller fastholdt i tilstandsklasse I eller
II.
Tilstanden og det samlede areal af levesteder for mosehornugle som ynglefugl er sikret eller
øget.
Tilstanden og det samlede areal af levestederne for fiskeørn, vandrefalk, knopsvane, lille
skallesluger, stor skallesluger, troldand og skarv som trækfugle i området er sikret eller øget,
således at der findes egnede raste- og fødesøgningssteder for arterne.

Naturstyrelsens forvaltning skal tilgodese mange interesser på arealerne, både med hensyn til
natur og friluftsliv.
Den nuværende pleje skal sikre bevarelse af den sammenhængende, lysåbne natur,
og forbedre levevilkårene for arterne på udpegningsgrundlaget. Plejen omfatter
følgende tiltag:


Bekæmpelse af invasive arter (mink, kæmpe-bjørneklo, hybenrose og
canadisk gyldenris). Kæmpe-bjørneklo er bekæmpet målrettet, hvilket har
resulteret i, at der kun er få individer tilbage. Hybenrose er slået i beskedent
omfang, og der er opmærksomhed på, at arten ikke spreder sig. Gyldenris er
et stigende problem udenfor de afgræssede områder.



Skabe bedre hydrologi på arealerne ved at lukke dræn og grøfter, restaurere
vandhuller/søer, for at sikre naturtyper og arter ved at standse dræning og
sikre overfladevand på arealerne.



Etablere nye paddeskrab til ynglende strandtudser.
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Rydning af opvækst, løbende afbrænding og græsning. Strandengsarealerne
har været græsset i sommerhalvåret med kvæg og heste. Der er får i
helårsgræsning omkring naturcentret samt to folde med ponyer i
helårsgræsning.



Begrænsning af rovdyrs påvirkning af vade- og engfugle (løbende regulering
af krager, skader, ræv og mink).



Oprettelse af en vegetationsfri ø for ynglende klyder i Klydesøen.

Figur 4.2: Klyde.

De gennemførte indsatser har bidraget positivt til opfyldelse af Natura 2000planens målsætninger og forbedret forholdene for de fuglearter, der er på
udpegningsgrundlaget.
I den kommende planperiode beskriver Natura 2000-plejeplanen, at der fortsat
skal ske en forbedring af hydrologien til gavn for jordrugende fugle samt
gennemføres særlige plejetiltag for havterne, almindelig ryle og plettet rørvagtel.
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5. Fremtidige mål og virkemidler
Beslutningen om hvilken naturpleje, der skal indarbejdes i driftsplanen, afhænger
af målet med plejen. Skal området fortsat primært være fuglelokalitet for de
udpegede arter i Natura 2000 grundlaget, eller kan der i højere grad tilgodeses
andre arter, hvilket Natura 2000-planen også tilsigter?
Det skal besluttes hvilken naturtilstand der er målet og hvordan øvrige interesser,
herunder friluftslivet, bliver tilgodeset.
Når målsætningen er på plads, kan det drøftes hvilke virkemidler der skal til for at
opnå målene.
Målsætningen for pleje og drift af arealerne kunne for eksempel være:







Understøtte øget biodiversitet
Tiltrække flere besøgende
Bedre muligheder for friluftsliv og rekreation
Skabe international opmærksomhed både ift. naturværdi og turisme.
Et mere differentieret landskabeligt udtryk
Mere fokus på småbiotoper

Det er muligt at opstille flere mål på de samme arealer, herunder er det naturligvis
vigtigt at vurdere, om de forskellige mål kan være i indbyrdes konflikt.
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6. Mulige scenarier
Naturstyrelsen har ud fra input fra borgermødet i februar 2017, fra den nyeste forskning samt
egne erfaringer beskrevet tre mulige scenarier for den fremtidige naturpleje på Kalvebod Fælled.
Scenarierne er udarbejdet under hensyntagen til, at styrelsen som forvalter skal tilgodese flere
forskellige formål, heriblandt både hensynet til friluftslivet og naturværdierne.
Scenarierne er tænkt som overordnede retninger der kan vælges, og der er i hvert scenarie
mange muligheder for variation og detaljering i større eller mindre grad. På Kalvebod Fælled er
der bl.a. en eksisterende bestand af hjortevildt, men der kan i alle scenarier arbejdes med en
større eller mindre bestand. For overblikkets skyld, er der i alle tre scenarier, arbejdet ud fra den
nuværende bestandsstørrelse af dåvildt.
I scenarierne er der hovedsagligt arbejdet med kvæg som græsningsdyr på størstedelen af
arealerne. Dette skyldes kvægets egenskaber som græsningsdyr. Andre græsningsdyr kan
vælges, hvis gode faglige argumenter taler herfor, og det står mål med de økonomiske rammer,
som styrelsens forvaltning skal holde sig indenfor.
Økonomien af de tre scenarier er beskrevet i bilag 4.

25

6.1 Fremtidig pleje – scenarie 1: fortsættelse af den nuværende pleje
Overordnet beskrivelse af scenariet
Scenariet er en fortsættelse af den nuværende naturpleje, dvs. sommergræsning
med kvæg og heste, samt får i området omkring Naturcenteret, og bevaring af den
nuværende bestand af hjortevildt. Der vil desuden foregå helårsgræsning med
heste på relativt få arealer.
På baggrund af ønsker fra borgermødet, kan det overvejes, om der skal tages
mindre arealer ud af græsning ved at hegne af og overlade disse til fri succession.
Herved vil der skabes områder med en højere vegetation, hvilket vil bidrage til
både variation og læ og skabe nye levesteder for f.eks. insekter.
Målsætning
Formålet med plejen er, at bevare den lave og lysåbne vegetation til gavn for vade- og
engfuglene, og som sikrer at målene i Natura 2000-planen opnås.
Plejemetode
Intensiv sommergræsning med hhv. kvæg, heste og får.
Området må forventes at fremstå stort set som det gør i dag.

Myndighedsmæssige bindinger
Plejen af arealerne er i dag i overensstemmelse med fredningen og Natura 2000-planen.
Friluftsliv
Der er gode muligheder for udvikling af friluftsliv og faciliteter inden for de
nuværende rammer.
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Der er både fordele og ulemper ved de indre hegn i landskabet. De kan sikre
dyrene ro og bruges som redskab til at styre græsningen, men de mange hegn kan
også opleves som en færdselshindring. Modsat kan manglen på hegn skabe fri
færdsel og udfoldelse, men også flere konflikter mellem mennesker og dyr.
Interessekonflikter
Der er mange forskellige interesser i området i dag, som skal afvejes. Især er der i dag konflikter
mellem hurtigt kørende cyklister og de øvrige brugere af området. Disse udfordringer forventes
fortsat at være til stede.
Formidlingsmæssige aspekter
Ingen udover den intensive formidling af området, der allerede foregår.
Økonomi
Det forventes, at der vil være et samlet årligt bidrag til Naturstyrelsens økonomi på ca. 2,4 mio.
kr. I dag benyttes indtægterne fra EU-støtten til naturplejetiltag, friluftstiltag samt
vedligeholdelse af arealerne.
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6.2 Fremtidig pleje – Scenarie 2: Nuværende pleje med et eller flere
områder med helårsgræsning
Overordnet beskrivelse af scenariet
Scenariet lægger op til en fortsættelse af den nuværende naturpleje, men med udlægning af et
mindre areal af strandeng til forsøg med helårsgræsning. Der udsættes et passende antal kvæg,
der sikrer at området også kan tilbyde kvæget et fødegrundlag om vinteren. Ved at tage kalvene
fra om efteråret bliver bestanden reguleret.
Der kan udlægges hhv. et eller to mindre arealer på hver ca. 200 ha i områdets nordlige del, se
figur 6.2.1 samt bilag 6. Ved kun at udlægge en del af området til helårsgræsning, er det muligt
at følge græsningens påvirkning af arealet og dermed vurdere de langsigtede konsekvenser i
udviklingen af naturtyperne.
Helårsgræsning vil kræve, at der etableres et stort hegn, og det forudsætter tørrere
forhold på en del af arealet. På de pågældende arealer bliver der meget vådt om
vinteren, så det kræves, at der anlægges pumpestationer/anlæg ved Kalvebodsti.

Figur 6.2.1: Forslag til områder hvor der kan etableres helårsgræsning.

Målsætning
Formålet med plejen i indhegningerne med helårsgræsning er, at skabe en mere varieret
struktur, med områder med både lavere og højere vegetation samt spredt opvækst af vedplanter.
Det er nødvendigt at gennemføre en relativ detaljeret overvågning af helårsgræsningens
påvirkning af vegetationen og fuglelivet i området for at dokumentere evt. negative
konsekvenser for fuglene på udpegningsgrundlaget.
Formålet med plejen uden for indhegningerne med helårsgræsning er, som i scenarie 1, at
bevare den lave og lysåbne vegetation til gavn for vade- og engfuglene, og som sikrer at målene i
Natura 2000-planen opnås.
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Plejemetode
I et eller begge de markerede arealer er plejen helårsgræsning med kvæg. Dette areal må
forventes at komme til at fremstå mere varieret med forskellige vegetationshøjder.
I den resterende del af området fortsættes den nuværende pleje ved intensiv sommergræsning
med kvæg, heste og får. Her må naturen forventes at fremstå stort set som den gør i dag.
Myndighedsmæssige bindinger
På arealerne med helårsgræsning kan plejen resultere i, at arealerne kommer til at fremstå som
værende i strid med fredningen og/eller Natura 2000-planen. Det kan risikeres at naturtypen
strandeng vil få en større andel i ugunstig bevaringsstatus som følge af tilgroning.
Plejen af arealet vil blive overvåget for derved at undersøge konsekvenserne af plejen.
Hvis dette scenarie vælges, vil der være behov for at gennemføre en konsekvensvurdering for at
sikre, at resultatet af plejen ikke strider mod lovgivningen.
I den resterende del af området vil plejen af arealerne være i overensstemmelse med fredningen
og Natura 2000-planen.
Friluftsliv
Etablering af 200-400 ha indhegning med helårsgræsning kan give nye oplevelser for brugerne
af arealerne. En større indhegning kan imidlertid virke indskrænkende for friluftslivets
udfoldelser i området blandt andet i forhold til at krydse flere hegnslinjer, når man færdes i
området.
Interessekonflikter
Der forventes ikke yderligere konflikter, hvis de pågældende arealer inddrages til
helårsgræsning. På sigt kan der være trafikale konflikter, hvis der skal skabes adgang til
rekreative områder ved København, hvor der må forventes et stigende antal cyklister og andre
motionister.
Formidlingsmæssige aspekter
Naturstyrelsen er optaget af, at forsøg med helårsgræsning foregår i overensstemmelse med
dyreetiske principper, og at alle regler i øvrigt overholdes. Hertil skal tilføjes, at
helårsgræsningen skal resultere i, at dyrene tvinges til at spise mere af den uønskede opvækst.
Der kan derfor være dyr der ser magre ud i perioder. Naturstyrelsen har erfaring med, at der kan
være mange henvendelser fra offentligheden vedrørende dyrenes velbefindende. Det bør
overvejes hvordan de besøgende vil opleve tiltagene, for derved at sikre en bedre formidling af
tiltagenes betydning for naturen i området.
Økonomi
Der må forventes et tab af indtægter fra støtteordninger i hhv. delområde 1 på ca. 300.000 kr.
årligt og delområde 2 på ca. 500.000 kr. årligt. Dertil kommer udgifter til etablering, drift og
vedligeholdelse af hegn. På areal 1 vil der være driftsudgifter forbundet med etablering af tørrere
forhold. På areal 2 vil der formentlig være en engangsinvestering på 50.000 kr. Der vil være
behov for etablering af læskure i området.
Samlet set vil der være etableringsomkostninger på 1-2 mio. kr. pr. område, og samlet 3.6 mio.
kr. for begge områder (se bilag 4). De årlige driftsudgifter vil beløbe sig til mellem 300.000 og
800.000 kr., hvilket vil resultere i færre midler til den øvrige forvaltning.
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6.3 Fremtidig pleje – Scenarie 3. Hele området udlægges til
helårsgræsning og open-ended forvaltning

Overordnet beskrivelse af scenariet
De indre hegn nedlægges, og der sættes
græssende dyr på hele arealet, som inkl.
vandflader vil udgøre 1.940 ha. Af græssende
dyr kan vælges både større husdyr i form af
kvæg og heste, men også hjortevildt.
Dyrene skal græsse hele året i en såkaldt 'open
ended forvaltning'. Dette vil være et
paradigmeskift fra en naturforvaltning der
fastholder naturen i en given naturtype eller
tilstand.
Helårsgræsningen skal bidrage til en mere
selvforvaltende natur og være et forsøg på at
”rewilde” naturtilstanden.

FAKTA-boks: Open-ended forvaltning og rewilding
Open-ended forvaltning: Naturen lades være i fred, så den kan udvikle sig
frit. For at fremskynde den naturlige succession, kan der udsættes store
græssere, som bidrager til dynamikken. Tesen er, at den øgede dynamik, vil
bidrage til en øget biodiversitet. Begrebet 'open ended forvaltning' er
forholdsvis nyt, og der findes ikke meget forskning på området endnu.
Rewilding: Et internationalt begreb som inden for naturforskning og
naturbeskyttelse beskriver det, at tilbageføre naturen til dens oprindelige vilde
tilstand.
Henvisninger: Nogués-Bravo et al: ”Rewilding is the new Pandora’s box in
conservation”. Current Biology 26, R83-R101, February 8, 2016.
Svenning et al: “Science for a wilder Anthropocene: Synthesis and future
directions for trophic rewilding research.” PNAS, January 26, 2016. Vol. 113,
no. 4.

Målsætning
Formålet med plejen er at lade naturen passe sig selv i en open-ended forvaltning.
I områder, hvor græssende dyr således ikke færdes, eller hvor vegetationen ikke falder i dyrenes
smag, vil der ske en tilgroning, mens andre områder vil forblive lysåbne. Der vil være områder
med store bjergrørhvene forekomster, ligesom tagrørene formentlig vil brede sig. Tesen er at der
på langt sigt måske kan udvikles en varieret og anderledes natur. Det kræver dog ofte, at der
samtidig er andre naturlige processer som f.eks. naturlig hydrologi m.v., hvilket af hensyn til
nærliggende bebyggelse og infrastruktur ikke kan lade sig gøre i fuld skala.
Plejemetode
Plejen er baseret på mindre menneskelig indblanding i forhold til den forvaltning man
traditionelt udøver i dag. Udsætning af flere forskellige arter af større planteædere skal sikre en
vildere, mere artsrig og selvforvaltende natur.
Dyrene skal gå og græsse frit. På den måde vil arealerne fremstå med en større variation. Nogle
områder vil have en hel lav vegetation, mens andre vil fremstår med en højere vegetation samt
opvækst af vedplanter. Naturtilstanden i den sydlige del vil efter al sandsynlighed forandres med
mere tilgroning af tagrør og vedagtig opvækst. Dette vil i så fald være ugunstigt for områdets
vade- og engfuglene.
Myndighedsmæssige bindinger
Der kan være en konflikt ift. kravene i Natura 2000-planen og målsætningen i fredningen, da
det ikke kan vides, om helårsgræsningen kan holde arealerne lysåbne og dermed sikre en
gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter, der er på udpegningsgrundlaget. Ved
overgangen fra den nuværende situation og til et ”rewildings”-regime kan der ske så markante
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ændringer i naturtypernes artsindhold, at de karakteristiske arter og naturtyper så at sige ikke
kan følge med og forsvinder.
Hvis dette scenarie vælges, skal der gennemføres en konsekvensvurdering for at sikre, at
resultatet af plejen ikke strider mod lovgivningen.
Friluftsliv
Der vil formentlig være konflikter i forhold til det øvrige friluftsliv. Adgang og
færdsel kan blive vanskeliggjort, da løsgående store dyr og menneskelig færdsel
kan konflikte, og der kan være risiko for uheld i mødet mellem dyr og mennesker.
Dog kan det det give anderledes oplevelser med vilde dyr tæt på og udenfor hegn
og nye naturoplevelser.
Interessekonflikter
Ud over udfordringerne med det øvrige friluftsliv kan der være en bekymring for, om
helårsgræsningen er tilstrækkelig i forhold til at give vade- og vadefuglene optimale forhold.
Formidlingsmæssige aspekter
Som for scenarie 2, er Naturstyrelsen optaget af, at forsøg med helårsgræsning foregår i
overensstemmelse med dyreetiske principper, og at alle regler i forhold til dyreværnsloven i
øvrigt overholdes. Hertil skal tilføjes, at helårsgræsningen skal resultere i, at dyrene tvinges til at
spise mere af den uønskede opvækst. Der kan derfor være dyr der ser magre ud i perioder.
Naturstyrelsen har erfaring med, at der kan være mange henvendelser fra offentligheden
vedrørende dyrenes velbefindende Det bør overvejes, hvordan de besøgende vil opleve
tiltagene, for derved at sikre en bedre formidling af tiltagenes betydning for naturen i området.
Da Kalvebod Fælled syd for motorvejen henover året har høj vandstand, vil det give
dyreværnsmæssige udfordringer at have heste og køer gående på arealet. Der er
erfaringsmæssigt problemer med parasitbelastningen. Ved brug af husdyr kan dette imødegås
med medicin, som kan gives i forbindelse med den almindelige håndtering.
Økonomi
Der vil være færre indtægter fra støtteordninger og betydeligt flere udgifter til hegn
og vedligeholdelse. Formentlig vil det betyde en årlig udgift på omkring 2
millioner, da det fulde støttebeløb bortfalder. Dette kan have konsekvenser for
forvaltningen af de øvrige arealer, f.eks. vedligeholdelse af eksisterende faciliteter
og færre nye tiltag.
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7. Sammenstilling af scenarier
I nedenstående skema er de tre scenarier sammenstillet.

Beskrivelse

Scenarie 1 – fortsættelse af den
nuværende pleje
Fortsat sommergræsning med kvæg,
heste og dådyr, og i mindre grad får.

Scenarie 2 - Nuværende pleje med et eller
flere områder med helårsgræsning
Fortsat sommergræsning, men med et mindre eller
større areal, hvor der forsøgsvis arbejdes med
helårsgræsning.
V. helårsgræsning: mere varieret struktur, med
både lav og høj vegetation.
V. sommergræsning: bevare den lave og lysåbne
vegetation til gavn for vade- og engfuglene.

Scenarie 3 - Hele området udlægges med
helårsgræsning og open-ended forvaltning
Hele området indhegnes og der sættes forskellige
græssende dyr på.

Målsætning

Bevare den lave og lysåbne vegetation til
gavn for vade- og engfuglene.

Naturen skal passe sig selv i en open-ended
forvaltning.

Plejemetode

Intensiv sommergræsning med kvæg,
heste og får.

Intensiv sommergræsning med indførelse af mere
ekstensiv helårsgræsning på et afgrænset areal.

Ekstensiv helårsgræsning i hele området.

Myndighedsmæssige
bindinger

Plejen er i overensstemmelse med
fredningen og Natura 2000-planen.

Drift og pleje vil formentlig ikke være i
overensstemmelse med fredningen og Natura 2000planen og vil i givet fald kræve en
myndighedsbehandling.

Friluftsliv

Gode muligheder.
Både fordele og ulemper ved indre hegn i
landskabet.

V. helårsgræsning: området overvåges for at
undersøge om drift og pleje er i overensstemmelse
med fredningen og Natura 2000-planen.
V. sommergræsning: plejen er i overensstemmelse
med fredningen og Natura 2000-planen.
Gode muligheder. Evt. en mindre indskrænkelse af
brugernes færdsel.

Interessekonflikter

Mange forskellige interesser i området
der kan tilgodeses og skal håndteres.

Mange forskellige interesser i området der kan
tilgodeses og skal håndteres.

Mange forskellige interesser i området der kan
tilgodeses og skal håndteres, heriblandt om der sikres
gode forhold for vade- og engfuglene.

Formidlingsmæssige
aspekter

Ingen

Der skal være særlig opmærksomhed på formidling
af dyrevelfærd og naturpleje ift. helårsgræsning.

Der skal være særlig opmærksomhed på formidling af
dyrevelfærd og naturpleje ift. helårsgræsning.

Økonomi

Samlet årligt overskud ved indtægter fra
EU støtteordninger på 2,4 mio. kr.

Der må forventes et tab fra EU støtteordninger i
delområde 1 på ca. 300.000 kr. årligt og i
delområde 2 på ca. 500.000 kr. årligt. Hertil
betydelige etableringsomkostninger og
driftsomkostninger i form af hegnsvedligeholdelse
og opretholdelse af tørre forhold.

Der vil være et større tab af indtægter fra
støtteordninger. Formentlig er det økonomiske tab
omkring det fulde støttebeløb på ca. 4 mio. kr. Hertil
vil der være yderligere omkostninger på ca. 2 mio. kr.

Udfoldelse af friluftsliv vil blive indskrænket. Kan give
nye og anderledes naturoplevelser.
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