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Thy distrikt
NOTE til høringen af driftsplanen sept/okt 06:
Udpegningen er ikke afsluttet – hvorfor disse foreløbige dokumenter indgår i høringsmaterialet.

Genbevaringsforslag i høring
På baggrund af Strategi for bevaring af træer og buske i Danmark har Planteavlsstationen lavet et
samlet forslag til udpegning af genbevaringsbevoksninger på Skov- og Naturstyrelsens arealer. Forslaget er drøftet med Driftsplankontoret, og det er aftalt, at Planteavlsstationen går videre med
implementeringen distrikt for distrikt. Udpegningsforslag fremlægges derfor for distriktet til høring.
Distriktet bedes indenfor 8 uger gennemgå forslaget og drøfte eventuelle bemærkninger med
Planteavlsstationen.
Udpegningsforslaget
Udpegningsforslaget omfatter for Skov- og Naturstyrelsen som helhed omkring 60 busk- og
træarter. Bevoksningslisten er primært baseret på Ulrik Winthers feltregistreringer og besøg på
distrikterne i perioden 1999-2002.
Om bevaringsbestandene i forslaget gælder at de
skønnes at være spontane og naturligt forekommende
har en vis størrelse, der sikrer levedygtighed fremover
er isoleret bedst muligt mod fremmedbestøvning af ikke oprindelige forekomster af samme art.
I udpegningsforslaget indgår en række af distriktets arealer som mulige genbevaringsbevoksninger
(kernearealer). I udpegningsforslaget er for hver bevoksning en kort bevoksningsbeskrivelse samt
en liste over de arter, der er interessante i genbevaringsøjemed. Arterne er prioriteret, så arter under
1) er de arter der på kernearealet vurderes ”egnede” til genbevaring, mens arter under 2) er arter,
som forekommer på kernearealet, og som mht. genbevaring er “interessante” på lokaliteten - men
hvor der eventuelt kræves en revurdering af oprindelse, bestandsstørrelse og isolation.
Dokumenter vedr. udpegninsgforslaget på distriktet kan findes på intranettet (Arealdrift – Frø,
planter og genressourcer – Frøkilder og genbevaring distrikter). Dette gælder også det
medfølgende regneark, med mere detaljerede beskrivelser af arter og bestande på de konkrete
kernearealer.
Driften af genbevaringsarealerne
I hovedparten af de bevoksninger, der foreslås udpeget til genbevaring, stiller genbevaringen ikke
krav om ændret drift. Der har (ikke overraskende) vist sig at være god overensstemmelse mellem
driftsplanens anvisninger (den hidtidige drift) og en drift der kan forventes at bevare de pågældende
arter. I udpegningsforslaget er relevante uddrag af (gamle) driftplaner medtaget. Da der for tiden
udarbejdes ny driftsplan på distriktet, bedes distriktet gennemgå udkastet til driftsplan for de
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konkrete genbevaringsarealer arealer for at identificere eventuelle relevante problemer og tage
disse op sammen med Driftområdet og Planteavlsstationen.
Der er udarbejdet en meget generel/overordnet genbevaringsdriftsforskrift for såvel kernearealer
som isolationszoner. I vedlagte udpegningsforslag står eventuelle særlige driftsforskrifter under
punktet “Drift af hensyn til genbevaring”. Der bliver ikke herudover udarbejdet detaljerede
driftsforskrifter for de enkelte kernearealer.
En stor del (50-75%) af kerneområderne for genbevaring ligger i habitatområder og på
naturskovsarealer. Driftsforskriften for genbevaring skal indarbejdes i forvaltningsplaner og
driftsplaner efterhånden som de udarbejdes eller revideres.
Foruden de kernearealer, der udpeges til genbevaring, kommer en isolationszone. Det er en zone,
hvor træartsvalget i større eller mindre grad vil påvirkes af genbevaringen. Isolationszonen strækker
sig som udgangspunkt i en radius på ca. 500 m omkring kernebevoksningen. Isolationszonen omfatter ind til videre kun Skov- og Naturstyrelsens arealer.
Frøkilder
Udover de ”nye” udpegede genbevaringsarealer (in situ–bevoksninger) indgår også distrikternes
frøkilder i genbevaringen. Disse bevoksninger er medtaget på en liste sidst i forslaget. Udpegning af
disse arealer forventes ikke at give anledning til nogen ændring af den nuværende drift af arealerne.
Registrering
I Proteus vil genbevaringsbevoksningerne blive indarbejdet. Der er oprettet en plansamling med
navn “genbevaring” (synlighedsgruppe Planteavlsstationen) og en ved navn “frøkilder”, hvorunder
distriktets genbevaringsarealer og frøkilder kan findes.
Revision, ændringer, suppleringer
Planteavlsstationen forventer, at genbevaringsnetværket jævnligt gennemgås, for at sikre at det fortsat opfylder sin målsætning. Det forventes at en revision svarende til driftplanperioden er passende.
Behovet for at tage arealer ud af genbevaringen anses for at være minimalt, i det der på en stor del
af genbevaringsarealerne i forvejen ligger en form for naturbeskyttelse. Eventuelle ændringer aftales mellem distriktet, Driftområdet og Planteavlsstationen.
Når den første registrering er gennemført for Skov- og Naturstyrelsens arealer, forventes en supplerende registrering, for de arter, hvor genbevaringsnetværket ikke er tilfredsstillende. Det kan både
være i form af nye arealer og ved gennemgang af allerede udpegede arealer, hvor der medtages arter, der ved gennemgangen 1999-2002 var udeladt.

Med venlig hilsen
Gunnar Friis Proschowsky

