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1. Resumé
Visionen for Kattrup Vildnis er at sætte den vilde natur fri og skabe et stort
sammenhængende naturområde på Vestsjælland ved at omdanne et klassisk
land- og skovbrug med respekt for områdets historie og særpræg. Målet er at
understøtte et økosystem, der udvikles af de naturlige processer og dynamikker
og hvor den menneskelige indgriben udgør et minimum.
Græsning af de tidligere markarealer, skove, enge m.v. anses som en
forudsætning for, at økosystemets frie processer kan forløbe til gavn for
forskellige naturtyper og arter. Ønsket er derfor at udsætte store hjemmehørende
dyr som europæisk bison, elg, vildhest og vildsvin, der skal supplere de allerede
forekommende rå-, då- og krondyr. Dyrenes tilstedeværelse vil skabe en større
variation i levesteder med fx flere lysninger, dødt ved og dynamiske
overgangszoner mellem skov og lysåbne områder.
Kattrup Vildnis vil udgøre ca. 860 ha ud af godsets samlede areal på ca. 1.000
ha. Blandt andet af hensyn til projektets naboer, og for at sikre, at der
opretholdes et tilstrækkeligt antal dyr på arealerne, vil det være nødvendigt at
etablere et yderhegn.
I projektets etableringsfase vil der være fokus på at gennemføre en
naturgenopretning, der genskaber variation i naturgrundlaget og fremskynder den
biodiversitetsmæssige udvikling. Det skal ske ved at genetablere mere naturlige
vandstandsforhold og skabe en øget strukturel diversitet i skovene, der som følge
af både dræning og den forstlige behandling er blevet mere homogene over tid.
Konkret vil der også blive arbejdet med at skabe mere både liggende og stående
dødt ved, ikke-hjemmehørende arter vil blive reduceret og invasive arter
bekæmpet.
Overordnet betragtet er det forventningen, at udfasning af skov- og
landbrugsdrift, store planteædere og genetablering af naturlig hydrologi vil
medføre positive effekter for biodiversiteten på både naturtyper, arter og
processer. De præcise effekter er vanskelige at forudsige, hvorfor monitering af
både naturtilstand og -udvikling vil blive en løbende del af projektet.
Det er håbet, at Kattrup Vildnis vil udvikle sig til et inspirerende
demonstrationsprojekt, der kan vise vejen til at skabe bedre plads for naturen og
dermed imødegå en af biodiversitetskrisens største udfordringer.
Kattrup Vildnis vil være offentligt tilgængeligt i samme omfang som i dag og
indebærer også et ønske om, at projektet vil give grobund for lokal udvikling og
vækst gennem bl.a. bæredygtig turisme, oplevelsesøkonomi og lokalt fremstillede
kvalitetsprodukter. Udgangspunktet for disse aktiviteter vil være i området ved
Strids Mølle.
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2. Indledning
2.1. Motivation
Det følgende afsnit beskriver ejendommens nuværende ejeres motivation for at
skabe Kattrup Vildnis. Som den nyeste generation på stedet har Iben Marie
Bojsen Møller og Peter Anders Møller set indad og udad og først og fremmest
stillet sig selv spørgsmålet: Hvad kan vi bidrage med?
Kattrup Gods er en ejendom, hvis historik går tilbage til 1300-tallet. Gården har i
de sidste 40 år været drevet som et traditionelt landbrug efter konventionelle
mark- og skovdriftsprincipper. Forinden har gården hovedsageligt været en
kvæggård, hvor det kuperede landskab har været ideelt til afgræsning.
Hver generation har sat sit præg på godset og skabt nye pejlemærker og visioner
for stedet, men med en respekt for stedets historie og særpræg.
Vi lever i en tid, hvor naturen har fået sværere betingelser og hvor vi som
samfund har fået øjnene og ørerne op for en naturkrise, der i al stilhed kalder på
ændringer for, at naturen i sin mangfoldighed kan overleve. Vi har stillet os selv
spørgsmålet: Kan vi bidrage positivt til denne biodiversitetskrise ved at omlægge
vores drift og lade naturen tage kontrol over vores arealer?
Vi har stadig et ønske om at dyrke landbrug og være med til at producere
fødevarer på dansk jord, men vi ønsker det skal være på arealer, der er
velegnede til at blive dyrket. Da de fleste marker på Kattrup ligger i et
morænelandskab er jordboniteten meget varieret med mange sten og samtidigt
har græsukrudt givet store udfordringer igennem tiden. At dyrke landbrug på
disse jorde har derfor altid været en stor udfordring. Udfordringer rummer som
regel også muligheder og i stedet for at kæmpe imod jord, der er svær at dyrke,
har vi ændret perspektiv og ønsker i stedet at lade den forvilde sig på sine egne
præmisser.
Vi har været meget inspireret af ejendommen Knepp Estate i England, som
påbegyndte denne forvildningsproces for 20 år siden. Det har været særligt
givende at se en ejendom meget lig vores, og hvordan de har forvandlet denne
ejendom til et reservat, der summer af liv i alle dele af økosystemet blot ved at
give kontrollen tilbage til naturen og lade store græssende dyr som vildheste,
krondyr, dåvildt, grise og køer varetage naturplejen.
I Danmark har vi været inspireret af steder som Molslaboratoriet, Lille Vildmose
og Klelund Dyrehave. De har alle vist, hvilken effekt de store græssende dyr
bidrager med til økosystemet, når de går og roder i jorden, skræller barken af
træer, gnubber sig, græsser, og ikke mindst efterlader deres fødeindtag som
gødning på jorden indenfor et hegnet naturområde.
Disse naturparker har vist os det potentiale, som naturen ligger inde med, hvis
store græssende dyr bliver genindsat i økosystemet og naturen får friere rammer.
Stederne har ansporet os til at se, at forvaltningen af vores jord ikke nødvendigvis
skal ske gennem almindelig skov- og landbrugsdrift, men at der også er
alternativer til dette. Vi har derfor valgt, at pejlemærket for fremtiden på Kattrup
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Gods skal være vild natur med hjemmehørende dyr som bison, elg, krondyr,
dådyr, rådyr, vildsvin og vildheste.
Kattrup Vildnis vil udgøre ca. 860 hektar ud af godsets samlede areal på ca.
1.000 hektar. På de arealer, hvor traditionel landbrugsdrift bevares, omlægges til
en driftsform, der bearbejder jorden mindst mulig og dermed lagrer mere CO2.
Beslutningen om ’vildnis’ skal ikke ses som en afvikling af godsets landbrug, men
derimod som en udvikling af et klimavenligt landbrug, der øger biodiversiteten og
optimerer mængden af jordbundet CO2.
Det er planen, at etableringen af Kattrup Vildnis også vil give grobund for lokal
udvikling og vækst gennem bl.a. bæredygtig turisme, oplevelsesøkonomi og
lokalt fremstillede kvalitetsprodukter. Udgangspunktet for disse aktiviteter vil
være i området ved Strids Mølle.

2.2. Baggrund
Den danske natur er i krise. Seneste danske afrapportering til EU omkring
habitatdirektivet viste, at 95 % af alle naturtyper var i ugunstig bevaringsstatus.
Der gælder især 5 hovedudfordringer for den danske natur (Barfod et al., 2020):


Mangel på plads



Ensartethed og mangel på sammenhæng i tid og rum (kontinuitet)



Dræning og afvanding



Mangel på store nøglearter og deres funktioner



Udledning af miljøfremmede stoffer og næringsstofbelastning

Rapporten udpeger flere potentielle handlemuligheder for at imødegå den
negative udvikling:
1. Etablering af flere selvforvaltende naturområder på mere end 1.000 ha
2. Genopretning af naturlig hydrologi
3. Udlægning af urørt skov
4. Genopretning af nøglearter og deres økosystemfunktioner
5. Genopretning af små naturområder som trædesten og
spredningskorridorer
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Danmark har tiltrådt EU's vision for biodiversitet og økosystemtjenester (Barfod et
al., 2020):

”I 2050 er EU’s biodiversitet og de tilhørende økosystemtjenester — EU’s
naturkapital — beskyttet, værdsat og passende retableret på grund af deres
iboende værdi og deres væsentlige bidrag til menneskers trivsel og den
økonomiske velstand og for at undgå de katastrofale ændringer, der
forårsages af biodiversitetstab.”
Derudover har EU også i deres biodiversitetsstrategi sat ambitiøse mål for mere
og bedre natur i medlemslandene (Europa-Kommissionen, 2020):


Omdannelse af mindst 30 % af Europas land- og havområder til effektivt
forvaltede beskyttede områder



Genopretning af forringede økosystemer i hele EU, som er i en dårlig
tilstand, og nedbringelse af presset på biodiversiteten

Endvidere har UNEP (FN’s Miljøprogram og Miljøorganisation) udpeget det
kommende årti 2021-2030 til at genetablere ødelagte og forarmede økosystemer
over hele verden for at begrænse det igangværende tab af biodiversitet (Barfod
et al., 2020).

2.3. Projektområde
Kattrup Vildnis dækker et areal på 863 ha. Udstrækning af projektområdet og
placering i landskabet kan ses på oversigtskortet i bilag 1.
2.3.1. Landskab
Landskabet og geologien omkring Kattrup er overalt præget af spor fra istiden,
hvor isen og smeltevandets bevægelser har skabt det markante terræn. Kattrup
ligger placeret mellem Store Åmose og Lille Åmose, som er tidligere
smeltevandsfloddale, der i dag leder vand videre til Tissø (12 km2) og videre ud i
Storebælt. Gennemgående er jorden på ejendommen meget vandholdig og der
er gennem årene foretaget omfattende dræninger for at aflede vandet.
Ejendommen består hovedsageligt af et kuperet morænelandskab med
dødishuller samt mindre randbakker og større bakkepartier med mange sten og
varieret jordbonitet, hvor lerjord er mest dominerende. Morænebakkerne
kulminerer i Torsbjerg (75 m over havet) og Torsø Bakke (64 m over havet)
henholdsvis nord og syd for Torsø. Fordelingen mellem skov og lysåbne arealer
er nogenlunde ligelig, med 47 % skovbevoksede arealer og 53 % lysåbne
arealer. I bilag 2 ses et temakort der viser den overordnede fordeling af
skovbevoksede og lysåbne områder.
Af de topografiske skyggekort er det muligt at danne sig et indtryk af det stærkt
kuperede terræn på Kattrup med nærhed til store moser og større søer – Lille
Åmose og Tissø mod sydvest, Skarresø mod nord og Store Åmose mod sydøst.
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Figur 3: Terrænskyggekort (overdrevet) fra Dataforsyningen baseret på Danmarks Højdemodel
illustrerer det kuperede landskab omkring Kattrup. Projektområdet er markeret med rød signatur.

En mindre del (144 ha) af projektområdet indgår i 2 forskellige Natura 2000områder henholdsvis:


Natura 2000-område nr. 156 Store Åmose, Skarre Sø og Bregninge Å, der
består af habitatområde (H137) Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å og
fuglebeskyttelsesområde (F117) Store Åmose. 43 ha indgår i
projektområdet.



Natura 2000-område nr. 157 Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken, der
består af habitatområde (H138) og fuglebeskyttelsesområde (F100). 101
ha indgår i projektområdet.

De arter og naturtyper som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000områderne fremgår af nedenstående tabeller og udstrækningen af de to
habitatområder er vist i bilag 3.
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Tabel 1: Tabellerne viser naturtyper og/eller arter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000områderne. 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 jf.
habitatdirektivet. Ved fuglearterne er det angivet, om der er tale om ynglefugle (Y) eller trækfugle
(T) (Miljøstyrelsen, 2020a; Miljøstyrelsen, 2020b).
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2.3.2. Skove
De skovbevoksede arealer i Kattrup Vildnis dækker 403 ha af projektområdet og
udgør dermed omkring halvdelen af det samlede areal på i alt 863 ha. Overordnet
set består skoven mest af løvtræ under selvforyngelse domineret af bøg, eg og
ær. I opståede huller er der gennem tiden blevet indplantet nåletræer for at skabe
dække til vildtet. I bilag 4 er vedlagt et skovkort over Kattrup Gods’ samlede
skovarealer.
Skovene på Kattrup er stort set sammenhængende områder med en lang
kontinuitet, da områderne har været skovbevoksede langt tilbage i historien.
Pollenundersøgelser omkring Åmosen, der ligger umiddelbart øst for
projektområdet, viser at egnen i den første tid efter istidens afslutning var dækket
af lysåben birkeskov og ca. 4-500 år senere indvandrede skovfyr. Hassel indfandt
sig herefter og hasselskove dækkede egnen i mere end 1.000 år, inden denne
skovtype blev erstattet af løvskov med lind, eg, elm og el. I den første tid med
lysåben skov fandtes bl.a. vildhest, europæisk bison, elg og urokse. I
hasselskovenes tid indvandrede de egentlige skovdyr, som kronhjort, rådyr,
bæver og vildsvin. Åmosens sø- og sumpaflejringer rummer et stort antal
skeletter af disse dyrearter.
Fra begyndelsen af Atlantisk Tid (ca. 9.000 år før nu) og gennem de følgende
3.000 år var den omgivende skov domineret af skovlind, og mange forskellige
træarter var til stede, bl.a. 2 arter af eg, 3 arter af elm, 2 arter af birk og 2 arter af
løn. Desuden var der ask, el, hassel, vedbend, kristtorn og mistelten (Aaby og
Noe-Nygaard, 2009).
I yngre og begyndelsen af ældre stenalder fandtes der mange bopladser i
området ved bredden af søerne og nær de store moser. Derfor må
skovområderne have været rimeligt intakte. Med landbrugets indtog i Danmark
ca. 3.900 år før nu, flytter folk væk fra moserne i området, fordi jagt- og
fiskeressourcerne ikke var så interessante længere og der etableres
helårsbopladser i bakkerne omkring Lille Åmose – og dermed i områderne
omkring Kattrup (Fischer, 2003).
Fra Videnskabernes Selskabs kort fra 1771 ser man de samme overordnede
områder være dækket af et sammenhængende skovkompleks som nu. På det
tidspunkt i Danmarkshistorien havde skovarealet sit lavpunkt og kun omkring 2 %
af landet var dækket af skov. Foranlediget heraf blev der truffet beslutning om at
beskytte landets skove gennem Fredskovsforordningen i 1805. At skovdækket
omkring Kattrup var opretholdt i 1771 giver dermed også anledning til at
ræsonnere, at det samlede skovkompleks har været intakt forud for denne
periode.
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Figur 1: Udsnit af Videnskabernes Selskabs Kort over Vestsjælland i kobberstik fra 1771.

At områderne historisk set før Fredskovsforordningen har opretholdt skovdækket
skyldes med stor sandsynlighed det meget bakkede terræn, som har
vanskeliggjort opdyrkning og som dermed også taler for, at området har båret
skov lige siden oldtiden.
På både høje og lave målebordsblade går de nuværende skovpartier igen og
viser, at områderne holder skovdækket i denne periode, hvilket er som ventet på
grund af den skovbeskyttelse, der trådte i kraft med Fredskovsforordningen i
1805.
Sikringen af de daværende skovarealer ved lov, havde dog formodentligt også
den konsekvens, at en stor del af overgangsnaturtyperne som krat og spredte
træer forsvandt efter 1805, fordi de ikke faldt under kategorien for egentlig
(beskyttet) skov. I dag ses, som for det øvrige danske landskab, en ret skarp
opdeling mellem lysåbne områder og de fredskovspligtige skovdækkede arealer.
I bilag 5 vises et kort over fredskovspligtens omfang.
Hvad angår træartsfordelingen kan en detaljeret opgørelse konstrueres ud fra
ejendommens bevoksningsliste. Skovenes indslag af lysåbne områder som
moser og enge beskrives i et senere afsnit. Skovområderne er generelt præget af
tidligere tiders ensrettende skovdyrkning med ret homogene dyrkningsenheder,
der dog har en lille gennemsnitlig litrastørrelse på kun 0,3 ha.
Der er indbragt en række forskellige nåletræsarter (rødgran, sitkagran,
nordmannsgran og nobilis), men det er dog løvtræarterne, der dominerer med
godt 2/3-dele af skovarealet (73 %), mens nåletræerne udgør knap 1/3-del (27
%). I figur 2 vises den nuværende træartsfordeling for skovarealerne på Kattrup.
Oversigten opererer kun med hovedtræarter og eventuel indblanding af andre
træarter indgår dermed ikke.
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Figur 2: I ovenstående figur vises hovedtræarternes fordeling på de 403 træbevoksede hektar.

Af træartsfordelingen fremgår, at de hjemmehørende træarter udgør den største
andel af skovarealerne med bøg (157 ha / 39 %), eg (77 ha / 19 %), rødgran (34
ha / 8 %) og ær (16 ha / 4 %), som de fire mest dominerende træarter. Begge
sidstnævnte betragtes i denne forbindelse som hjemmehørende, da det
forekommer oplagt at betragte en større biogeografisk region fremfor snævert at
fokusere på området inden for Danmarks nuværende grænser, der mere er en
historisk og administrativ betinget inddeling.
Aldersklassefordelingen for alle træarter illustrerer, at træerne generelt er unge
som følge af den forstlige drift. Kun få bevoksninger er ældre end 140 år og de
dominerende aldersklasser ligger mellem 0-9 og 30-39 år.
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Figur 3: Diagrammet viser fordelingen af hovedtræarternes aldersklasser på det samlede
bevoksede areal. Kategorierne ukultiveret, værnskov og krat indgår ikke, da de ikke systematisk
er tildelt en alder. Det fremgår, at bevoksningerne generelt ligger i de yngre aldersklasser som
kendetegnende for dyrket skov.

For de mest betydende træarter (eg og bøg) ses aldersklasserne illustreret i
nedenstående diagrammer, hvor tyngden for begge arter på bevoksningsniveau
ligger i træernes yngre årgange. Især for eg er træerne i biologisk forstand meget
unge, da denne art med lethed kan blive 400-500 år og også endnu ældre.

Figur 4: I diagrammet vises aldersklassefordelingen for de 78 ha med eg som hovedtræart. Det
ses, at der er en overrepræsentation af unge bevoksninger og at større bevoksninger med helt
gamle egetræer i udstrakt grad mangler.
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Figur 5: I diagrammet vises aldersklassefordelingen for bøg med en vis spredning på alder op til
140 år, mens der er begrænsede arealer med de helt gamle bevoksninger.

Arealerne med værnskov, krat og ukultiveret (i alt 19,3 ha) indgår ikke i
aldersklassefordelingen, da de ikke er specificeret systematisk til alder og træart.
Der vil være en del gamle løvtræer i disse bevoksninger, men de udgøres
fortrinsvis af meget små og spredte arealer.
Juletræsproduktionen er samlet i få relativt store indhegninger. Der er derudover
et mindre areal med pyntegrønt (nobilis og nordmannsgran), der hidtil er blevet
klippet hvert andet år. Der plantes ikke flere juletræskulturer i projektområdet og
de eksisterende kulturer tyndes for egnede juletræer og klippegrønt de næste år.
Hegn vil løbende nedtages, hvilket allerede er sket i nogle store kulturer og alle
hegn forventes fjernet i løbet af 3 år. Under den kommende konvertering tyndes
kulturerne for at give plads til hjemmehørende træarter.
Hvad angår den tidligere drift af skovarealerne er løvtræsarealerne blevet drevet
som plukhugst efter principperne for naturnær skovdrift. Der er meget ungt løvtræ
af især bøg og eg anlagt i komplette kulturer i perioden fra 1990-2003. Der er i de
senere år anlagt meget få nykulturer og dermed er antallet af kulturhegn meget
lavt. Der er i skoven fredet en del ældre løvtræer til naturligt henfald (319 stk).
I forbindelse med udarbejdelse af en grøn driftsplan i 2010 blev der desuden
gennemført en nøglebiotopsregistrering1, hvor trusler og plejebehov for
naturmæssigt vigtige skovarealer er blevet kortlagt.
For en lang række af de kortlagte nøglebiotoper nævnes tilgroning som en
trussel. Det gælder især for enge og moser. For de skovbevoksede nøglebiotoper
er der kortlagt mange naturmæssigt værdifulde skovbryn med gamle træer.

Nøglebiotoper betegner områder i skoven der har betydning for biodiversiteten, fordi de
indeholder naturtyper, strukturer, elementer eller arter, der er med til at bevare biodiversiteten.
1
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Mængden af dødt ved er som for øvrige dyrkede skove generelt sparsom. Der
findes ikke en samlet registrering for området, men der fås en indikation fra
arealerne kortlagt gennem den NOVANA-overvågning2, der er gennemført på
skovhabitatnaturtyperne i den østlige del af Kattrup Vildnis. For hvert delareal af
det samlede areal med habitatnaturtyper på i alt 17,2 ha, er angivet niveauer fra
1 til 4 for hhv. store træer, træer med råd og hulheder, stående dødt ved og
liggende dødt ved.
For arealerne i projektområdet er der 8,7 ha, hvor der er under et stort træ pr. ha;
3,7 ha, der har mellem 1-5 store træer pr. ha og 4,8 ha, der har 6-10 store træer
pr. ha. For træer med råd og hulheder er der 9,4 ha med under et træ pr. ha,
mens der på 7,8 ha er registreret mellem 1-5 træer pr. ha.
Hvad angår dødt ved er der på alle 17,2 ha registreret under 1 stykke stående
dødt ved højere end 2 m pr. ha. For liggende dødt ved er der på de 13,6 ha
registreret under et stykke dødt ved længere end 5 m med en diameter over 25
cm pr. ha, mens der på 3,7 ha er registreret mellem 1-5 stykker pr. ha. Det er
udtryk for dødtvedsniveauer, der ligger mellem 0 og maksimalt 10 m3 pr ha,
hvilket må betegnes som lavt. Studier af dødt ved i naturlige skove tyder på, at
der naturligt ville være mellem 75 og 300 m3 dødt ved pr. ha i de danske skove,
afhængigt af jordbundsforhold, dominerende træarter og græsningspåvirkning
(Heilmann-Clausen et al., 2020).
De 319 ældre løvtræer, der er sikret til naturligt henfald, er udpeget spredt i
skovområderne og vil på sigt bidrage med gamle og hule træer samt dødt ved.
Indenfor habitatområderne er kortlagt 17,2 ha med skovhabitatnaturtyper. Heraf
udgøres 14,6 ha af bøg på muld (9130), 1,6 ha af elle- og askeskove (91E0) og
1,1 ha af ege-blandskov (9160). Der følges op på deres tilstand gennem
NOVANA-kortlægningen ved at vurdere hhv. stående dødt ved, liggende dødt
ved, store træer og træer med råd og hulheder som beskrevet ovenfor samt
graden af afvanding. Afvanding vurderes i 6 niveauer med højbundsareal som
kategori 0 (uden dræning) til højeste niveau 5 (med fungerende nyoprensede
grøfter). Indenfor projektområdet er 14,7 ha vurderet som højbundsareal uden
dræning, mens 2,6 ha er vurderet med en afvandingsgrad på 3 (fungerende
gamle grøfter).

NOVANA er en forkortelse for den landsdækkende rapportering af det Nationale program for
Overvågning af VAndmiljøet og NAturen (NOVANA). Overvågningsprogrammet skal tilvejebringe
det nødvendige dokumentations- og videngrundlag, bl.a. i forhold til habitatnaturtyperne i Natura
2000-områderne.
2
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2.3.3. Lysåbne arealer
Ejendommen er præget af mange vandløb, moser, små søer og et større fredet
vådområde, Torsø.
De lysåbne arealer udgør i alt 461 ha af det samlede projektområde. Ud fra
arealfordelingen i Kattrups skovkort kan de lysåbne arealer opgøres som i vist i
nedenstående figur.
Fordeling af lysåbne arealer
Mose
7%
Remise
1%
Ubevokset
1%
Udyrket
1%
Vej
3%
Mark
78%

Sø
1%
Eng
5%
Hus
3%

Figur 6: Opgørelse over fordelingen af de lysåbne arealer på Kattrup.

Det fremgår, at langt den største del af de lysåbne områder udgøres af tidligere
marker (361 ha / 78). Markerne er primært beliggende i den sydlige del af
projektområdet, hvor markfladerne dog brydes op af skovområder og
småbiotoper som søer, moser og enge.
Mellem markerne er der mange levende hegn med forskellige løvtræer og buske,
der bidrager med variation, levesteder og frøkilder. En del områder omkring
godset er udlagt til græsarealer, hvor der er gennemført mange natur- og
vildttiltag, såsom plantning af nye levende hegn, blomster- og vildtstriber samt
insektvolde.
Mod vest findes også et større sammenhængende område med marker, der i dag
henligger som engarealer, hvoraf hovedparten har været opdyrket tidligere
(Clausen og Christiansen, 2018). De sydligste dele er registreret som beskyttede
enge jf. naturbeskyttelseslovens § 3. Jordene har oprindeligt været en del af Lille
Åmose og fremstår som ret fugtige lavbundsjorder.
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Som følge af det kuperede og varierede dødislandskab omkring Kattrup findes
mange vandfyldte lavninger med små søer og moser. Det følger naturligt heraf, at
de beskyttede naturtyper i området også primært falder i kategorierne sø, mose
eller engområder, som er tilknyttet lavbundsområderne.
Af særlig værdi er Torsø, der er et fredet unikt vådområde med ekstremrigkær.
Her er relativt lysåbent med en lavtvoksende, artsrig vegetation bestående af
rørsump med tagrør, sumpskov domineret af rød-el eller pil og hængesæk dannet
ved tilgroning af Torsøs bredder. Her findes den lille sjældne orkidé mygblomst,
som er beskyttet både gennem fredning og ligeledes er at finde på
habitatdirektivets bilag II og IV. Fredningsgrænsen fremgår af kortbilag 6.
Selve Thorsø er en klarvandet, alkalisk sø og dens afløb, Vandfaldsmøllebæk, er
præget af regulering i forbindelse med tidligere tiders mølledrift og der har
muligvis også været forsøg på opdyrkning af området.
Der findes også mange beskyttede vandløb med Åmose Å, som det primære
store vandløb, der ligger umiddelbart op ad grænsen for projektområdet på østog nordsiden og bliver til Øvre Halleby Å, hvor den løber sammen med Regstrup
Å ved Grydemølle lige nord for området. Øvre Halleby Å fortsætter mod vest og
løber dernæst mod syd/sydvest gennem området på vej mod Lille Åmose. De
beskyttede vandløb fremgår af kortbilag 7. I tilknytning til de større vandløb ses
mange mindre tilløb og både skovarealer og marker er drænet gennem åbne som
lukkede grøftesystemer, der har muliggjort den tidligere dyrkning.

Figur 7: På kortet ses området omkring Kattrup med en visualisering af vandtemaet fra
GeoDanmarks kort. Projektområdet er markeret med rød linje og indenfor denne er også vist de
kortlagte grøfter fra skovkortet.
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I alt er der kortlagt 78,3 ha med beskyttede naturtyper inden for projektområdet.
Deres placering fremgår af bilag 7. Fordelingen af de beskyttede naturtyper ses i
nedenstående tabel med oversigt over antal, areal og arealandel. Biotopen
vandløb indgår ikke, da den er opgjort som en linjeregistreret biotop. De
beskyttede vandløb har en samlet længde på 10.047 m.
Generelt er de § 3-beskyttede områder små og fremgår af registreringerne med
en gennemsnitsstørrelse for søer på 0,3 ha, mosearealer på 1,4 ha og enge på
2,0 ha. Ofte ligger de forskellige biotoper dog i sammenhæng.
Tabel 2: Viser fordelingen af naturtyper omfattet af naturbeskyttelsesloven § 3.

Biotoptype
Sø
Mose
Eng
Overdrev
I alt

Antal

Areal (ha)

Andel (%)

33
26
16
1

8,5
36,6
32,6
0,6

1,0
4,2
3,8
0,1

76

78,3

9,1

Udover de registrerede § 3-arealer forventes der at forekomme en del mindre
naturtyper (søer, moser, enge, etc.), der ikke er omfattet af
naturbeskyttelseslovens § 3, fordi de er mindre end de deri fastsatte
størrelsesgrænser. På de fredskovspligtige arealer – dvs. på stort set alle
skovarealerne – vil disse småbiotoper dog alligevel være beskyttet mod
tilstandsændringer, jf. skovlovens § 28. Beskyttelsen gælder også vandløb, der
ikke er udpeget som beskyttede. Disse småbiotopers omfang og udbredelse er
ukendt.
Af lysåbne habitatnaturtyper i Natura 2000-områderne er der kortlagt to mindre
søer. Den ene sydvest for Hejrebjerg Skov er kortlagt som kransnålalge-sø
(3140). Dens tilstand er vurderet til moderat naturtilstand. Den anden sø ligger
umiddelbart nordøst for Ellehus Vænge og er kortlagt som næringsrig sø (3150)
med en god naturtilstand.
Desuden er selve vandløbet, der løber på kanten af projektområdet i øst og
passerer området i det sydvestlige hjørne kortlagt som naturtypen 3260 - Vandløb
med vandplanter. Strækningen der passerer området benævnes Øvre Halleby Å.
Som beskrevet i basisanalysen løber åen gennem et større moseområde og
ender i Tissø. Åen omdannes pga. oversvømmelser visse vintre til et større,
sammenhængende fladvand, som omfatter tørvegrave, enge og mosearealer
omkring åen.

PROJEKTBESKRIVELSE FOR KATTRUP VILDNIS

18

2.3.4. Kortlagte habitatnaturtyper
I projektområdet som helhed – dvs. både indenfor de registrerede habitatområder
og udenfor - er der registreret 37,3 ha, der lever op til kriterierne for
habitatnaturtyper. Fordelingen af de kortlagte naturtyper fremgår af
nedenstående tabel ligesom deres placering fremgår af bilag 8.
Tabel 3: Viser fordelingen af de kortlagte habitatnaturtyper i projektområdet som helhed.

Habitatnaturtyper Areal i ha
Bøg på muld
29,2
Ege-blandskov
1,1
Elle- og askeskov
1,6
Kransnålalge-sø
0,3
Næringsrig sø
0,1
Rigkær
1,8
Tidvis våd eng
1,8
Vandløb
1,3
I alt
37,3
2.3.5. Flora og fauna
Overordnet set huser området en stor bestand af rovfugle, især havørn og rød
glente ses jævnligt. Isfugl og vandstær ses også hyppigt, for sidstnævntes
vedkommende er den dog kun set uden for yngleperioden. Generelt er der
mange både ynglefugle og trækfugle i området, hvilket også understøttes af de
artsregistreringer, der er indhentet for området. Kronvildt har været til stede i
området i efterhånden 15 år, hvor de i sin tid blev udsat fra Torbenfeldt Gods og
er i dag meget talrige. Antallet af dåvildt er ligeledes stigende og stammer også
fra en udsætning.
I forhold til floraen er det særligt vigtigt at nævne Torsø-området, hvor der er en
meget rig flora, idet der ved forskellige botaniske undersøgelser mellem 1987 og
2017 er registreret hele 290 plantearter, hvoraf mange er sjældne. 11 arter er dog
ikke set siden 2006 og flere af disse er sandsynligvis forsvundet fra området. De
øvrige 279 arter er alle fundet til stede i perioden 2014-17 og kan derfor regnes
for aktuelle. Det er helt overvejende arter som forekommer på fugtig/våde
voksesteder som eng, mose og sumpskov. Kun ganske få kan karakteriseres
som tørbundsarter. Det stemmer naturligvis helt overens med områdets topografi
og jordbund, men understreger samtidig områdets store værdi, da det er uhyre få
steder i landet, hvor man kan træffe så mange biotoptypiske eng- og mosearter
indenfor så relativt lille et område. Mygblomst blev opdaget i kæret ved Torsø i
2012. Den har været kendt fra over 80 lokaliteter i Danmark. I dag kendes den
kun fra 15 lokaliteter (Fredningsnævnet, 2019).
I kæret ved Præsteskov, der indgår i Torsøfredningen, er også fundet skæv
vindelsnegl og sump-vindelsnegl, som begge er på habitatdirektivets bilag II. Af
arter på habitatdirektivets bilag IV er fundet markfirben og spidssnudet frø,
ligesom der er stor sandsynlighed for forekomst af odder. Af øvrige padder og
krybdyr er fundet grøn frø og snog (Fredningsnævnet, 2019).
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2.3.6. Artsregistreringer
For projektområdet som helhed (inklusiv en buffer på 150 m) er der i maj 2021
lavet en opgørelse over de arter, der allerede findes registreret i forskellige
databaser. Oplysningerne er hentet fra Arter.dk, der er en portal, som samler
naturregistreringer fra mange kilder. Data kommer både fra myndighederne, men
trækker også på fx Dansk Ornitologisk Forenings database (DOF-basen) og
Svampeatlas m.fl. og frivillige kan nu indtaste fund i databasen. Derudover er der
hentet artsregistreringer fra Naturbasen.dk, hvor det primært er frivillige, der
inddaterer fund. Begge steder valideres fund i en vis udstrækning.
For de registreringer, der stammer fra databaserne, er oplysningerne søgt frem
for perioden (2011 – 2021) for at sikre en nutidig relevans. For fugleregistreringer
er der kun set på forekomster i månederne april – juli for at fokusere på
ynglefugle. Ud over registreringer i Arter.dk og Naturbasen.dk er der for fuglene
også hentet oplysninger om ynglefugle i området fra ATLAS III-undersøgelsen,
som blev udført af DOF i perioden (2014 - 2017).
Karplanterne på listen er kvalificeret sammen med lokale botanikere fra DN og er
herefter suppleret med yderligere orkidéregistreringer. Registreringerne er
beskrevet i en rapport om floraen i skovene på Kattrup Gods (Clausen og
Christiansen, 2021).
Fuglearter på listen er kvalificeret i samarbejde med DOF-gruppen3, der er
tilknyttet projektet. Registrerede fugle, som alene er knyttet til biotoper, der ligger
uden for selve projektområdet og dermed er irrelevante for Kattrup Vildnis, er
med gruppemedlemmernes hjælp identificeret og fjernet fra listen.
Ud fra den samlede artsliste er der i nedenstående tabel udarbejdet en liste over
særlige arter i projektområdet, der enten er fredede, truede og/eller sjældne og
derfor har en særlig status. Medtaget er de arter der figurerer på Den danske
Rødliste 2019 indenfor kategorierne CR (kritisk truet), EN (truet), VU (sårbar)
eller NT (næsten truet). Derudover er medtaget arter, som er omfattet af en
særlig beskyttelse ved at være listet på fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1,
habitatdirektivets bilag II, IV eller V og/eller er omfattet af
artsfredningsbekendtgørelsen. I bilag 9 fremgår en kort beskrivelse af Den
danske Rødliste samt en henvisning til den nævnte lovgivning.

DOF-gruppen består af lokale og regionale fugleeksperter med særlig interesse for Kattrup
Vildnis og som er medlem af Dansk Ornitologisk Forening.
3
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Fugle

Agerhøne

VU

Bjergvipstjert

VU

Blishøne

VU

Bramgås
VU

Digesvale

NT

Duehøg
VU
CR

Gravand

VU

Grønbenet Rørhøne

VU

Grønirisk

NT

Grønsisken

NT

Gulbug

VU

Gulspurv

VU

Gøg

NT

Havørn

NT

X

Hedelærke

NT

X

Hvepsevåge

NT
CR

X

Hvid stork
Hættemåge

EN

Isfugl

VU

Krikand
Lærkefalk

VU
EN
CR

Løvsanger

VU

Mursejler

NT

Nattergal

VU

Rød Glente

VU

Rødben

NT

Rødrygget Tornskade
Rørdrum

Bemærkning

X

Fiskeørn

Lille Flagspætte

Artsfredningsbekendtgørelsen

Fuglebeskyttelsesdirektiv,
Bilag I

Habitatdirektiv,
bilag V

X

Broget Fluesnapper

Engsnarre

Habitatdirektiv,
bilag IV

Habitatdirektiv,
bilag II

Den danske rødliste 2019

Artsnavn

Artsgruppe

Tabel 3: Sjældne, truede og/eller beskyttede arter registreret i projektområdet indenfor perioden
2011 – 2021. Oplysningerne stammer fra hhv. Arter.dk, Naturbasen.dk samt ATLAS III (DOF).
Desuden er medtaget yderligere orkidéregistreringer foretaget af DN (Clausen og Christiansen,
2021).

X
X

X
X
Kun Atlas III

X
X

VU

Rørhøg
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Rørsanger

NT

Rørspurv

NT

Sanglærke

NT

Spurvehøg

VU

Stenpikker

VU

Stor Præstekrave
Stor Tornskade

VU
CR

Stær

VU

Taffeland

VU

Toppet Lappedykker

VU

Kun Atlas III

Kun Atlas III

Trane

Pattedyr

X

Troldand

NT

Tyrkerdue

NT

Vagtel

NT

Vibe

VU

Kun Atlas III

Brunflagermus

X

X

Dværgflagermus

X

X

Husmår

NT

Ilder

NT

Odder

VU

Ræv

NT

X
X

Skimmelflagermus
Skovmår

Padder

X

X

X

NT

X

Sydflagermus

X

X

Troldflagermus

X

X

X

X

X

X

Vandflagermus
Krybdyr

X

Vandspidsmus

NT

Markfirben

VU

Snog

X

Stålorm

X

Butsnudet Frø

NT

Grøn Frø
Lille Vandsalamander

X

X
X

NT

Stor Vandsalamander

X

Insekter

Sumpgræshoppe

Bløddyr

Skæv Vindelsnegl

X

Sumpvindelsnegl
Karplante Eng-Troldurt

X

X

X

X

X

VU

NT

Fåblomstret Kogleaks

NT

Glat Snylterod

NT
X

Kødfarvet Gøgeurt
Leverurt

X
X

Skrubtudse
Spidssnudet Frø

X

NT
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X

Maj-Gøgeurt
Mygblomst

EN

Nælde-Silke

NT

Rust-Vandaks

NT

Seline
Skov-Hullæbe ssp.
helleborine
Skov-Hullæbe x
Tætblomstret Hullæbe

NT

Stor Skjaller

NT

Sump-Hullæbe

NT

X

X

X

X
X
X
X

Tætblomstret Hullæbe
Vibefedt

NT

Vår-Fladbælg

NT

Skov-Gøglilje

NT

X

Tyndakset Gøgeurt

X

Ægbladet Fliglæbe

X

Rederod

X

Af skemaet ses, at der findes mange fugle registreret i området omkring Kattrup også blandt de beskyttede og truede arter.

Sortspætten har været i området, men er ikke set siden 2011 og betragtes nu

som uddød i Syd- og Vestsjælland. Kattrup Vildnis vil dog i høj grad kunne
tilgodese artens biotopkrav og det kan derfor tænkes, at den vil genindvandre
(DOF, 2022a).

Svaleklire har været registreret i området, men er slettet af ynglefuglelisten i Atlas
III, da der med stor sandsynlighed har været tale om trækgæster. Svaleklire vil
dog være en oplagt fokusart, som må forventes at nyde godt af projektet (DOF,
2022a).
For pattedyrene er den mest bemærkelsesværdige art odderen, som både er
omfattet af habitatdirektivets bilag II og IV samt artsfredningsbekendtgørelsen.
For alle de forekommende flagermus samt padder og krybdyr gælder, at de som
samlede grupper er listet på artsfredningsbekendtgørelsen. Det skyldes deres
generelle tilbagegang og vanskelige levevilkår i det danske landskab.
Blandt karplanterne er det primært orkideerne, der finder vej til listen, fordi de
ligeledes som samlet gruppe er fredet via artsfredningsbekendtgørelsen.
Herudover er registreret en række karplanter fra rødlisten i kategorien NT. Som
en helt særlig art figurerer mygblomst, der som nævnt er beskyttet i flere
kategorier.
Øvrige artsgrupper er kun beskedent repræsenteret på listen, hvilket nok så
meget forventes at være udtryk for, at disse artsgrupper kun er sporadisk
undersøgt og kortlagt.
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På kortbilag 10 er forekomsten af registreringer til forskellige artsgrupper vist for
projektområdet uden den enkelte art dog kan skelnes. Hensigten er at vise
vigtige områder i relation til de særligt beskyttede arter.
2.3.7. Særligt værdifulde områder
Et andet blik på særligt vigtige naturområder kan fås via HNV-kortet, der
rangordner områder efter deres kendte naturværdier. HNV-kortet vægter
naturværdien af et areal ud fra 14 parametre, der spænder fra landskabsforhold
og driftspraksis til forekomst af særlige arter. Et areal kan have en HNV-værdi på
op til 13 (Landbrugsstyrelsen, 2021).
Kortet tildeler point efter naturrige landskaber, ekstensiv landbrugsdrift, kortlagte
naturtyper, forekomst af gode indikatorarter og forekomst af truede arter (Ejrnæs
et al., 2012). Kortet afspejler den nuværende kendte viden, så lige som for
særlige arter, har det betydning, hvor godt områderne er kendt og undersøgt.

Figur 8: I figuren ses HNV-kortet, hvor værdier over 5 (grøn) er medtaget for området omkring
Kattrup. Farveskalaen starter ved hvid og grå (der er udeladt), over mellemgode områder med
grøn til gode områder med gul og endelig hot spots med orange og rød. Det ses tydeligt, at Torsøområdet med sine mange særlige arter vurderes højt på skalaen.

2.3.7.1. Natura2000-områder
I forbindelse med forvaltning af Natura 2000-områderne kortlægges levesteder
for de arter, som områderne er udpeget for. Igennem NOVANA-programmet
overvåger Miljøstyrelsen desuden forekomst og udbredelse af en række arter.
Kortlægning af levesteder og overvågning af arter i de to relevante
habitatområder fremgår af seneste basisanalyser (Miljøstyrelsen, 2020a;
Miljøstyrelsen, 2020b).
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Nedenstående gennemgås kort de arter og potentielle levesteder, der er kortlagt
inden for eller i umiddelbar nærhed til projektområdet for Kattrup Vildnis.
2.3.7.2. Habitatarter
Odder blev genudsat i Vestsjælland i 2015 og i NOVANA-overvågningen er der
registreret spor efter odder ved Bromølle umiddelbart øst for projektområdet og
ved Øresø umiddelbart nord for projektområdet.

Stor Vandsalamander er ikke registreret indenfor projektområdet i forbindelse

med NOVANA-overvågningen. Der er registreret 4 potentielle levesteder i
projektområdet og i den forbindelse nævnes, at arten kun er eftersøgt i en mindre
andel af de potentielle levesteder i habitatområdet.
2.3.7.3. Ynglefugle på udpegningsgrundlaget
Undersøgelsesperioden i basisanalysen dækker perioden 2004-2019.

Rørdrum er registreret med 7 forekomster i fuglebeskyttelsesområde F100 i 2019
og der er kortlagt et potentielt levested umiddelbart syd for Flodholm i kanten af
projektområdet.

Havørn er registreret som ynglende i fuglebeskyttelsesområde F117 uden en

præcis stedsangivelse. Desuden er der registreret ynglende havørn både øst og
vest for Tissø i 2019, men dog uden for fuglebeskyttelsesområde F100. I 2021 er
der observeret ynglende havørn inden for projektområdet.

Rød Glente har ynglet i fuglebeskyttelsesområde F100 senest i 2012 og siden

med flere forekomster lige uden for fuglebeskyttelsesområdet. Grundet sin store
aktionsradius medtages den i forhold til projektområdet.

Rørhøg blev i forbindelse med overvågningen i 2019 registreret med 11 ynglepar
i fuglebeskyttelsesområde F100, mens der er registreret et potentielt levested
lige på grænsen til projektområdet i rørskovsområder øst for Frihedslunds Enge.

Plettet rørvagtel er registreret med 2 yngleforekomster i moseområdet nord for

Tissø og et potentielt levested, der strækker sig ind i projektområdet umiddelbart
syd for Flodholm.

Brushane er ikke registreret med yngleforekomster i fuglebeskyttelsesområde

F100 i den undersøgte periode fra 2004-2019. Der er kortlagt ét muligt levested
som strækker sig ind i projektområdet på den sydlige del af Frihedslunds Enge.
2.3.8. Kulturarv
Området er præget af mange fortidsminder såsom stendysser og gravhøje, der
vidner om, at de første beboere i området går helt tilbage til
jægerstenalderperioden. Der er også gjort udgravninger på en boplads fra den
tidlige Maglemoseperiode (ca. 9.000 f.kr til ca. 7.800 f.kr), som er én af de bedst
bevarede i Nordeuropa, hvor der er gjort mange vigtige fund.
Halleby Å og Åmose Å, med stort fald mellem moserne, har sat deres præg på
området og dermed kulturhistorien, fordi de igennem 1.000 år har muliggjort
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vandmølledrift og afledte effekter af dette erhverv. Heraf kan nævnes Kongens
Fem Vandmøller, som blev opført under Valdemar Atterdags befaling i 1300-tallet
for at udnytte vandets kraft. Én af disse fem vandmøller er Strids Mølle, som
hører under Kattrup Gods og som blev renoveret i 2018. Strids Mølle er i dag
genopstået som mølleri, bageri og traktørsted.
Ud over deres kulturhistoriske betydning bidrager beskyttede fortidsminder som
gravhøje og diger også med strukturer af naturmæssig relevans. Det skyldes, at
de ofte har lang kontinuitet i vegetationsdækket og ikke har været en del af
dyrkningsfladen. F.eks. er stendiger voksested for sjældne laver og levested for
blandt andet krybdyr.
Indenfor projektområdet findes 5 beskyttede fortidsminder registreret som 4
gravhøje og 1 dysse eller jættestue. Landskabet rummer også en betydelig del af
beskyttede sten- og jorddiger, der i alt er opgjort til en længde på 18.193 m
indenfor projektområdet. Fortidsminder og beskyttede diger er vist på bilag 11.
2.3.9. Adgang
Offentligheden har adgang til projektområdet via to offentlige veje, Kattrupvej, der
gennemskærer det sydlige område fra sydvest mod nordøst og Hallebyorevej,
der løber langs projektområdets vestside, krydser området mod nord og ender
ved Strids Mølle. Vejene giver adgang til området for biler og øvrige
transportformer.
Områdets øvrige veje og stier i både skoven og det åbne land, er i henhold til
naturbeskyttelsesloven og adgangsbekendtgørelsen, åbne for offentligheden til
fods og på cykel. De offentlige veje gennem området er tilgængelige for
hesteryttere. Kattrup sælger i dag ridekort til skovene. Store sammenhængende
lysåbne naturarealer i form af fx enge vil, såfremt de ikke er hegnede eller der
ikke er dyr i indhegningerne, i udgangspunktet være tilgængelige, som følge af
naturbeskyttelseslovens regler vedrørende udyrkede arealer (§ 24).
Vandløbsregulativet for Øvre Halleby Å giver mulighed for begrænset sejlads på
en del af åstrækningen i ikke motordrevne småbådsfartøjer som fx kajakker.
Der findes ikke tal for den nuværende rekreative anvendelse. Brugere af
sportsappen STRAVA, der primært anvendes til løb og cykling tillader, at deres
færdsel udstilles via et ”Global Heatmap”. Dette kort kan give en indikation af,
hvor færdslen er størst, idet lysere farver og tykkere streg viser øget færdsel.
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Figur 9: "Global Heatmap" viser den færdsel, der registreres af brugerne gennem STRAVA, som
er en app anvendt i forbindelse med løb og cykling.
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3. Formål
3.1. Vision
Kattrups ejere vil bidrage til at løse biodiversitetskrisen ved at erstatte den
hidtidige land- og skovbrugsdrift med fri naturudvikling baseret på følgende
vision:


Skabe et vildt naturreservat med stor biologisk mangfoldighed baseret på
selvforvaltende økosystemer domineret af naturlige processer med et
minimum af menneskelige tiltag.

Kattrup Vildnis vil skabe plads til en mangfoldig natur med utallige levesteder for
både flora, fauna og funga samt store oplevelsesmuligheder for alle
naturinteresserede.
Områdets fremtidige forvaltning har til formål at minimere den menneskelige
kontrol og maksimere de naturlige processer, hvormed projektet får karakter af
rewilding (Barfod et al., 2020).

3.2. Målsætninger
Den fremtidige naturforvaltning fokuserer på nedenstående overordnede
målsætninger:


Udfase skov- og landbrugsdrift

Danmarks intensive kulturlandskab giver kun i meget begrænset omfang plads til
den vilde natur og dens frie udfoldelse, men i modsætning til de fleste andre
større jordbrugsejendomme skal størstedelen af Kattrup Gods fremadrettet
disponeres til naturformål. I den forbindelse udfases land- og skovbrugsdriften og
afløses af urørt skov samt lysåbne naturarealer. Det nuværende jagtvæsen
ekstensiveres og involverer på sigt ikke udsætning af fuglevildt, etablering af
fodermarker, etc. Produktionsophøret indeholder også et stop for brug af kemiske
hjælpemidler og gødskning. I en kortere konverteringsfase er det hensigten at
klargøre de nuværende land- og skovbrugsarealer på en sådan måde, at de
økologiske rammer for en fremtidig rig natur optimeres.


Iværksætte helårsgræsning

De naturlige processer skal på sigt fungere som økosystemernes dynamiske
motor, så naturen i videst muligt omfang bliver selvforvaltende. Særligt
helårsgræsning med flere arter af større planteædere på et stort
sammenhængende areal anses for at være en afgørende forudsætning for
projektets fremtidige succes. Græsningsdyrene vil fungere som nøglearter, der
udover afgræsningen bidrager med en række andre værdifulde økologiske
funktioner, så dyrene bliver andet og mere end blot levende alternativer til
maskinelle plejemetoder. Dyretætheden skal bestemmes af den naturlige
fødeproduktion med tilhørende variation mellem de enkelte år og alle
planteædere skal i videst muligt omfang opfattes og forvaltes som vilde dyr i
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kombination med etiske, dyrevelfærdsmæssige og juridiske hensyn for at
mindske unødige lidelser. Tilskudsfodring begrænses til nødsituationer og som
udgangspunkt skal dyr i mistrivsel fjernes fremfor fodres.


Genoprette naturlig hydrologi

Udover græsning vil genopretning af naturlig hydrologi også blive en af områdets
fremtidige centrale økologiske forstyrrelser. Effekten heraf skal fremmes ved at
stoppe eksisterende afvanding og tilskynde naturlig forsumpning i det omfang det
er muligt, blandt andet af naboretslige hensyn. Desuden vil mulighederne for
reetablering af tidligere vådområder blive analyseret.


Monitere naturtilstand og -udvikling

Grundet sin nyskabende karakter har projektet et særligt stort
dokumentationsbehov, hvor et ambitiøst overvågningsprogram skal kunne
monitere naturtilstandens udvikling samt registrere eventuelle uønskede
påvirkninger af den sårbare natur og dermed generere værdifulde input til en
adaptiv forvaltningsmodel. Derudover skal programmet også belyse
græsningsdyrenes demografi, huld, adfærd, m.v. og anvendes som et værktøj til
fx at konstatere mistrivsel.


Skabe rekreative oplevelsestilbud

Udover de naturmæssige gevinster rummer projektet også et stort
oplevelsespotentiale. I sin helhed ventes projektet at kunne bidrage til en større
naturforståelse i almindelighed og hos børn og unge i særdeleshed.
Offentlighedens nuværende adgangs- og opholdsmuligheder sikres ved at
forsyne veje og stier med færiste og/eller låger, der muliggør hidtidig trafik. Af
hensyn til den forstyrrelsesfølsomme natur vil det blive forsøgt at kanalisere
publikum hensigtsmæssigt og motivere til hensynsfuld færdsel, hvor det er
relevant og nødvendigt. Udover naturværdierne vil også kulturminderne blive
inddraget som en del af offentlighedens oplevelsesmuligheder.
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4. Udfase skov- og landbrugsdrift
På lang sigt har projektet til hensigt at sætte naturen fri ved at minimere
menneskelige tiltag og maksimere naturlige processer. I overgangsfasen vil det
ikke desto mindre være formålstjenligt at gennemføre en række tiltag for at skabe
det bedst mulige udgangspunkt for en fremtidig rig natur med optimale rammer
for naturlig dynamik og naturlige processer. På kort sigt får projektet derfor fokus
på håndholdt økologisk restaurering, der på længere sigt afløses af naturens
selvforvaltning med minimalt behov for supplerende pleje.

4.1. Skovbrug
En veltilrettelagt konverteringsfase med en biodiversitetsfremmende hugst
kombineret med genopretning af naturlig hydrologi og græsning vil fremskynde
samme dynamik og strukturer, som kendetegner naturlige skovøkosystemer med
dertilhørende varierede levesteder for fauna, flora og funga. Den vigtigste opgave
er at gøre området fri af mange års traditionel skov- og landbrugsdrift, så naturen
bliver klar til at stå på egne ben.
Det danske landskab er domineret af produktionsinteresser og kun meget
begrænsede arealer er helhjertet afsat til naturformål. Det bliver dog ikke tilfældet
på Kattrup Gods, hvor naturen vil få bedre plads, når arealerne fremadrettet skal
tilgodese naturbeskyttelse fremfor naturbenyttelse. Produktionsskoven bliver til
urørt skov som en af hovedbestanddelene i et fremtidigt selvforvaltende
økosystem med fri og dynamisk naturudvikling. Den fremtidige forvaltning skal
basere sig på rewilding og minimere de menneskelige tiltag samtidig med, at de
naturlige processer maksimeres.
Uanset intentionen om at begrænse menneskelige indgreb mest muligt vil det
være hensigtsmæssigt at gennemføre en række aktiviteter i en form for
genopretningsfase med en tidshorisont på cirka 10 år for at skabe det bedst
mulige udgangspunkt for en fremtidig rig skovnatur.
4.1.1. Beskytte/skabe dødt ved
I urørte naturskove er mængden af dødt ved mellem 75 og 300 m3/ha (HeilmannClausen et al., 2020). Selvom der på Kattrup findes flere træruiner i blandt andet
skovbryn er mængden af dødt ved fortsat under det naturlige. For at beskytte
mængden af dødt ved skal alle døde/døende træer fremadrettet efterlades til
naturlig nedbrydning.
Det gælder også i forbindelse med stormfald, hvor oprydningsaktiviteterne skal
begrænses til udelukkende at tilgodese adgangs- og sikkerhedshensyn ved at
genskabe veje og spors fremkommelighed. Samme tilgang gælder træer
angrebet af barkbiller, idet sidstnævnte ikke opfattes som et skadedyr, men en
nøgleart med stor betydning for skovens fremtidige naturlige processer.
Som de fleste andre skove savner også Kattrup gamle træer tæt på den
maksimale levealder. I sagens natur kan man ikke gøre træer ældre end de er,
men det er muligt at få træer til at fremstå ældre ved hjælp af veteranisering, hvor
træerne bevidst skades for at forcere deres ældningsproces. Denne metode
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overvejes inkluderet, som en del af genopretningsfasen. Udover veteranisering
kan mængden af dødt ved også forøges ved at fælde og efterlade træer som
liggende dødt ved eller alternativt ringe barken, så træerne dør på roden og bliver
til stående dødt ved. Endelig kan også drukning af træer i forbindelse med
genopretning af naturlig hydrologi skabe mere dødt ved.
Flere gamle træer og stående døde træer fører også til flere væltede træer på
længere sigt. Vælter der træer over gennemgående veje og stier, vil de blive
trukket til side, så tilgængeligheden opretholdes.
4.1.2. Invasive/eksotiske træarter
På sigt skal først og fremmest de store planteædere regulere
vegetationsudviklingen og i den forbindelse også reducere tilgroningen med
træer og buske. Visse eksotiske træ- og buskarter fravælges dog mere eller
mindre konsekvent af alle planteædere. Særligt de arter, der samtidigt har et stort
foryngelsespotentiale, kan på sigt blive meget dominerende uden at have meget
at tilbyde den hjemlige biodiversitet. I genopretningsfasen skal derfor analyseres,
hvilke eksotiske arter der på lokaliteten udviser invasive træk og som derfor med
fordel kan fjernes, inden naturen sættes fri. Udover de levende individer kan
arterne også gemme sig i jordens frøpulje, hvilket vil gøre det nødvendigt at
gentage eventuelle bekæmpelsestiltag, indtil også frøreserverne er opbrugt. En
række eksotiske arter uden invasive træk kan udmærket efterlades til de dør af
alder eller sygdom, hvorefter arealerne naturligt vil overtages af andre
(hjemmehørende) arter.
4.1.3. Nedbryde ensartede strukturer
Det danske landskab har oftest en skarp opdeling mellem skov og mark. For den
biologiske mangfoldighed vil en mere varieret landskabsmosaik være langt bedre
og rumme flere levesteder. Genopretningsfasen kan derfor også med fordel
rumme etablering af flere skovlysninger, der fx kan opstå, hvor invasive/eksotiske
træarter fjernes eller i forbindelse med nye vådområder. Særligt de ældste træer
gør stor nytte for den øvrige biodiversitet, mens fjernelse af yngre individer bedre
kan forsvares, så længe det ikke strider mod andre hensyn. Skovlysninger kan
skabe en øget variation på et overordnet skovniveau. Derudover kan der også
være behov for at nedbryde ensformighed på bevoksningsniveau efter mange års
egaliserende hugster, der er et dårligt afsæt for en fremtidig vild dynamik. For
ikke at hugge skoven unødigt hårdt i genopretningsfasen skal indgrebenes
samlede intensitet og varighed analyseres og prioriteres nærmere.

4.2. Landbrug
4.2.1. Konvertere dyrket mark
På samme måde som skovdriften indstilles, skal også landbrugsdriften ophøre og
de tidligere dyrkede marker overgå til lysåben natur. Mange års dyrkning har dog
ændret jordbundskemien ved at berige jordene med en række næringsstoffer.
Uden forberedende tiltag må derfor forventes, at en del markarealer på kort sigt
vil domineres af konkurrencestærke og næringskrævende arter som fx tidsler og
græsser. Hvordan overgangen reelt vil udarte sig, afhænger dog af mange
faktorer som fx jordbund, afvanding, næringsstofindhold samt frøpuljer. I
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genopretningsfasen kan forskellige forberedelsestiltag være med til at påvirke
arealernes udvikling på forskellig måde og ved at variere tiltagene, kan der alt
andet lige opnås en forskelligartet udvikling.
Den mest ekstensive model kan bestå i blot at efterlade stub og halm, mens
yderligere tiltag som stubharvning, pløjning eventuelt efterfulgt af gentagen
harvning for at fjerne markfrø er eksempler på andre modeller med stigende
intensitet. En endnu mere intensiv potentiel aktivitet vil være dybdepløjning, hvor
jordens næringsrige muldlag pakkes ned under råjorden, så der opstår et
næringsfattigt udgangspunkt for den fremtidige vegetationsudvikling. På
størstedelen af arealet planlægges anvendt en ekstensiv model, men den
kommende planlægningsfase skal afklare, om der også skal anvendes andre
supplerende overgangsmodeller samt, hvorvidt arealerne skal udvikle sig uden
supplerende udsåning af eventuelt manglende naturlige arter.
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5. Iværksætte helårsgræsning
5.1. Dyr
5.1.1. Økologisk tilpasning
Med udgangspunkt i områdets nuværende og fremtidige dominerende naturtyper
er udarbejdet en tabel, der beskriver en række potentielle græsningsdyrs
varierende egnethed på disse (bilag 12). Fokuseres der udelukkende på arter,
som i nævnte tabel er optimale på mindst to af områdets dominerende naturtyper
opnås nedenstående samlede mulighedsliste.
Husdyr (optimal/egnet):


Får



Ged



Hest



Kvæg



Svin



Vandbøffel

Vildt (optimal/egnet):


Dådyr



Elg



Europæisk bison



Krondyr



Rådyr



Vildsvin

Bæver kunne i princippet også være relevant at betragte, men er ikke inddraget
på grund af især manglende mulighed for effektiv indhegning.
Ud fra en økologisk betragtning fremstår dermed en lang række husdyr-/vildtarter
som interessante. Forskellige arter af græsningsdyr bidrager med forskellige
økologiske funktioner, hvilket gør samgræsning af flere arter afgørende for at
opnå et naturligt varieret græsningstryk. Ideelt set bør også tilgodeses arter med
helt unikke økologiske funktioner i form af blandt andet tam-/vildsvin, hvis roden i
jordbunden afføder en dynamik, der ikke kan efterlignes eller erstattes af andre
dyr.
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Figur 10: Græsningsdyrs fødevalg fordelt på vedplanter, urter og frugt samt græs (Buttenschøn &
Gottlieb, 2019).

På baggrund af ovenstående arbejder projektet videre med følgende dyr, der alle
er at betragte som hjemmehørende arter:


Rå-, då- og kronvildt, europæisk bison, elg, vildsvin og –hest.

De første 3 arter er allerede massivt tilstede i området og skal derfor ikke
udsættes. Får og geder er fravalgt, da de ikke er hjemmehørende, mens kvæg og
vandbøffel kræver (øre-)mærkning, der ikke vurderes foreneligt med den ønskede
fremtidige ekstensive forvaltningsmodel, mens vildsvin overflødiggør (tam-)svin.
5.1.2. Forvaltning
Det er et centralt fokus i Kattrup Vildnis, at dyrene i området trives og der vil
derfor blive ført et løbende tilsyn i overensstemmelse med lovgivningen. Kattrup
Vildnis har ansvaret for dyrene, fører tilsyn og aftaler de nødvendige
dyrlægetilsyn. Til det formål udarbejdes også et overvågningsprogram, som
sikrer en systematisk opfølgning og at der fx iværksættes fodring, hvis det bliver
nødvendigt.
Tilskudsfodring af dyrene under vinterperioden kan dog resultere i en række
uønskede negative effekter, der blandt andet kan medføre en unaturlig høj
bestandstæthed, tilføre naturarealerne uønskede næringsstoffer, nedsætte
dyrenes interesse for vedplanter i fodringsperioden, øge parasit-/sygdomstryk og
fremme dyrenes aggressivitet indbyrdes samt overfor mennesker. Set i
sammenhæng med projektets naturmålsætninger er det derfor hensigten at
undgå tilskudsfodring. Kun i egentlige katastrofesituationer kan tilskudsfodring
eventuelt komme på tale. Den planlagte indhegning inkluderer en række naturlige
vådområder, der vurderes at kunne dække dyrenes vandbehov på
tilfredsstillende vis.
Uden tilskudsfodring er det essentielt, at bestanden ikke bliver større end det er
muligt for dyrene at opretholde et tilfredsstillende huld under vinterperioden. På
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baggrund af et forsigtigt bud på bæreevnens fremtidige niveau (100 kg
planteæder/ha) og en ligelig fordeling af biomassen mellem de enkelte
græsningsarter fremkommer følgende omtrentlige bestandsstørrelser:


Rådyr (620 – 760 dyr)



Dådyr (220 – 270 dyr)



Krondyr (140 – 170 dyr)



Elge (35 – 45 dyr)



Europæisk bison (35 – 45 dyr)



Vildhest (30 – 40 dyr)



Vildsvin (185 – 230 dyr)

Denne estimerede fremtidige bæreevne og artsfordeling er dog udtryk for en
usandsynlig, teoretisk og absolut foreløbig vurdering, da fx biomassen ikke kan
forventes at blive ligeligt fordelt mellem arterne, da området opfylder nogle arters
levevilkår bedre end andres. Derfor skal bestandsstørrelsen også indledningsvist
grundlægges under det forventede langsigtede niveau, hvorefter den fremtidige
overvågning vil give et bedre indblik i bestandens balance med bæreevnen og
belyse muligheder og behov for at regulere på ovenstående niveauer baseret på
dyrenes trivsel samt vegetationspåvirkning. Udover den nødvendige
bestandsregulerende jagt planlægges det af forstyrrelseshensyn at begrænse
eventuel anden jagt i området.
Den nuværende faste bestand af hjortevildt består af følgende arter med den
anslåede forårsbestand 2021 i parentes: Rå- (cirka 90 dyr), då- (cirka 40 dyr) og
kronvildt (cirka 50 dyr). I forbindelse med etablering af et samlet yderhegn vil en
del af denne nuværende bestand blive ”indfanget” og udvikle sig herfra.
Naturlig nedbrydning af ådsler fra især større pattedyr er en af de processer, der
kun forekommer meget sjældent i den danske natur, hvilket udgør et problem for
en lang række organismer. Betydningen af ådsler er blandt andet dokumenteret i
en omfattende undersøgelse af de nordjyske kongeørnes fødevalg, hvor det
konkluderes, at ådsler er meget vigtige (Nielsen, 2018). Potentielt vil ådsler
kunne fremme den biologiske mangfoldighed og samtidig være en god mulighed
for at formidle døde dyrs forfald gennem naturlige nedbrydningsprocesser og de
tilhørende positive økologiske funktioner. Ådsler skal dog som udgangspunkt
indsamles og bortskaffes, men ifølge EU’s biproduktforordning har den ansvarlige
myndighed (Fødevarestyrelsen) dog mulighed for at dispensere fra reglerne.

5.2. Hegn
Etablering af et yderhegn om projektområdet er nødvendigt for at sikre den rette
naturlige græsning og af hensyn til projektets sameksistens med det omgivende
samfund. På det vedlagte kortbilag 13 er et udkast til den planlagte indhegning
markeret med en samlet hegnslængde på cirka 22,2 km og med et areal på cirka
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863 ha. Tidligere har der været en del øvrige hegn i området (fx vildthegn
omkring skovkulturer og kreaturhegn omkring afgræssede arealer). Med projektet
fjernes disse, hvorved der sammenlagt forsvinder ca. 27 km eksisterende hegn.
5.2.1. Tracé
Udkast til hegnets planlagte linjeføring er fastlagt ud fra afvejede hensyn til
naturtypernes behov for afgræsning, landskabelige samt publikumsmæssige
hensyn. Et væsentligt element i områdets fremtidige naturforvaltning er at
foretage en passende afgræsning af især de lysåbne naturtyper. Hegnet skal
derfor så vidt muligt inddrage relevante arealer med et afgræsningspotentiale.
Samtidig skal hegnet indpasses i landskabet, så det i videst muligt omfang
skjules af enten vegetation eller terrænforskelle for at begrænse den negative
landskabelige påvirkning. For at opnå en maksimal økologisk dynamik som et
stort sammenhængende naturområde, frahegnes veje og stier som
udgangspunkt ikke, så projektarealet kan forblive et sammenhængende hele.
5.2.2. Type
Ved fastlæggelse af den planlagte hegnstype for projektets yderhegn, er først og
fremmest taget afsæt i bekendtgørelse om opdræt af hjortedyr, der indeholder
minimumskriterier for indhegninger til kron- og dåvildt, men ikke omfatter elg. Det
gør til gengæld lignende regelsæt for vildthegn i både Sverige (Naturvårdsverket,
2002) og Tyskland (Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten, 1996). I begge lande er den laveste tilladte effektive elghegnshøjde 2,5
m. I Sverige er strømførende eltråde et ekstra krav, hvor fritlevende elge også
forekommer udenfor hegnet. I Mellemområdet (Lille Vildmose) er siden 2015
anvendt tilsvarende hegnshøjde til områdets elgprojekt. Den beskrevne
hegnstype vurderes på forsvarlig vis at udgøre en passende barriere for både elg
og kronvildt uden dog helt at kunne garantere udslip. Selv råvildt kan
erfaringsmæssigt i sjældne tilfælde forcere hegn designet til større hjortevildt. På
grund af juridiske krav i forbindelse med vildsvinenes tilstedeværelse skal der
desuden omkring bygninger indenfor projektområdet etableres frahegninger med
en højde på minimum 1,5 m.
Et hyppigt anvendt nethegn til hjorteindhegninger er af typen ”locked joint” med
2,5 mm gennemgående vandrette tråde, der kan varmforzinkes med en anslået
levetid på 15 - 20 år. Med de planlagte store masker (cirka 30 cm mellem lodrette
tråde) opnås allerede på kort afstand en meget begrænset synlighed, der
samtidig vil mindske hegnets barriereeffekt for de mindste vildtarter. På længere
afstand vil selve nethegnet ikke være synligt, hvor kun stolperne har en negativ
landskabelig effekt.
For hegnspælenes vedkommende tager bekendtgørelse om opdræt af hjortedyr
udgangspunkt i træstolper med definerede minimumstopdiametre samt længde
på samme. I flere andre projekter er anvendt robinie, hvis kerneved er placeret i
en holdbarhedsklasse med en middel levetid på over 15 år i jord, men forsøg
indikerer holdbarhed på helt op mod det dobbelte. Der kan sandsynligvis
dispenseres til hegnspæle af stål, men der skal i så fald anvendes relativt kraftige
stålprofiler for at nå samme regningsmæssige styrke som robiniestolperne og det
vil i øvrigt være et væsentligt dyrere alternativ. Træstolper af robinie vurderes
således at være væsentligt stærkere end stålstolper i samme prisklasse.
PROJEKTBESKRIVELSE FOR KATTRUP VILDNIS

36

Desuden skal der på grund af vildsvinenes ønskede tilstedeværelse etableres 3
elektriske tråde på indersiden af yderhegnet, som suppleres af en fjerde og
højere placeret eltråd af hensyn til de større planteædere som fx europæisk
bison. Denne supplerende tråd vil sandsynligvis også kunne minimere risikoen
for brunstkampe mellem då- og kronhjorte på hver side af hegnet.
Hegnets fremtidige tilstand skal løbende overvåges, så minimumskravene i
bekendtgørelse om opdræt af hjortedyr er overholdt. Den visuelle inspektion
gennemføres jævnligt og særligt efter snefald og hård vind.

Figur 11: 2,5 m højt vildthegn med 4 elektriske tråde monteret på robiniestolper i Lille Vildmose.

5.2.3. Åbninger
På yderhegnsstrækningen etableres en række hegnsåbninger af forskellige
typer, så offentlighedens fortsatte adgangsmuligheder principielt ikke hindres
eller forringes. Veje og stier, der er åbne for offentligheden til fods, cykel eller
hest forsynes med (publikums-)låger, mens adgange, der for nuværende
anvendes til arbejdskørsel udstyres med porte eller eventuelt færiste, hvor
trafikintensiteten vurderes at være særlig høj. På områdets to offentlige asfaltveje
etableres færiste, så trafikken ikke besværes unødigt og græsningsdyrene
samtidigt ikke kan passere ud af indhegningen via vejene. I forbindelse med
færistene etableres også supplerende låger for den trafik, der ikke kan benytte
færistene (fx heste inklusive hestevogne). Planlagte åbninger for publikum er
markeret på kortbilag 13.
Følgende typer af hegnsåbninger samt antal indgår i hegnsudkastet.:
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Publikumslåge (17 stk.)



Kørestolslåge4



Port (18 stk.)



Færist (4 stk.)



Vandløbskrydsning5



Faunapassage (cirka 45 stk.)6

Hegnsopsætningen involverer krydsning af flere vandløb, hvor der vil blive
etableret installationer, så dyrene ikke kan forcere hegnet via disse, men på en
måde som sikrer vandets fortsatte løb så uhindret som muligt.
Den nuværende adgang til begrænset sejlads på Øvre Halleby Å planlægges
sikret ved at etablere en brugbar overbæring med tilhørende låge.
Dyrehaven vil nødvendigvis begrænse vildtets frie bevægelighed i området, da
hegnet netop har til formål at udgøre en sikker barriere for de dyr, som udsættes i
den indhegnede del af området. Erfaringer fra igangværende projekter
dokumenterer dog, at mindre vildtarter (fx ræv, grævling, hare og odder) i vid
udstrækning passerer under de opsatte hegn. For at sikre arternes
bevægelsesmuligheder på alle strækninger planlægges etableret supplerende
korte rørpassager under hegnet med funktion af faunapassager med en
indbyrdes gennemsnitlig afstand på maksimalt 500 m.

Kørestolslåger fremgår ikke af kortbilag, da deres placering kræver yderligere analyser.
Kun de to mest betydende krydsninger af Øvre Halleby Å er markeret på kortbilag. Øvrige
vandløbskrydsninger af småvandløb og grøfter afventer yderligere detaljering af
hegnsudformning.
6 Endelig placering afventer dialog med myndigheder.
4
5
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Figur 12: Billedeksempel med port (til højre) og publikumslåge (til venstre) fra Klelund Dyrehave,
Sydjylland.

Figur 13: Eksempel på dyreveksler fra mindre vildtarter (ræv, hare mv.) under net- og elhegn i
Klelund Dyrehave, Sydjylland. Til venstre er benyttet en eksisterende mindre fordybning i
terrænet, som dyrene selv har udvidet. Til højre sker trafikken gennem et nedgravet kort betonrør
med funktion af faunapassage.
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5.2.4. Øvrige installationer
Ifølge Vlasakker (2014) kan europæisk bison ofte være hæmmet af forskellige
former for stress efter flytning, som det kan tage op til adskillige måneder at
komme over. Derfor anbefales en langsom ”soft release”-model, hvor dyrene
først opholder sig i en akklimatiseringszone under forøget tilsyn med mulighed for
tilskudsfodring samt veterinær behandling efter behov. Det er velkendt, at også
andre arter af translokerede dyr kan udvise særlig stor dødelighed grundet
sundheds- og adfærdsmæssige forhold samt andre økologiske faktorer. Denne
risiko forsøges ved ”soft release”-metoden minimeret mest muligt ved hjælp af et
udslusningshegn samt tilhørende håndteringsfaciliteter med karakter af en
opgraderet fangfold.
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6. Genoprette naturlig hydrologi
Vand skaber variation og dermed levesteder overalt i landskabet. Tidligere tiders
dræning for at fremme produktionsinteresser i både skov og på marker har haft
en negativ påvirkning af den biologiske mangfoldighed. Af samme grund er det
derfor oplagt at bringe vandet tilbage i landskabet som en del af projektets
genopretningsfase.
Dødislandskabet rummer nærmest utallige afløbsløse lavninger med potentiale til
igen at blive til vådområder, såfremt arealernes afvandingssystemer afbrydes ved
at overgrave dræn og fylde drænbrønde i det omfang, at det er muligt af
naboretslige hensyn.
Skovens afvandingssystemer består især af åbne grøfter, der forholdsvist nemt
kan tilstoppes og forsumpe arealerne. En del af de åbne grøfter slutter i
skovbrynene, hvorefter de er rørlagte under markerne, men med potentiale til at
genopstå som åbne vandløb eller rislerender, der overfladenært følger
landskabets konturer.
Projektarealet rummer også større lavbundsarealer, hvor større sammenhængende vådområder kan genskabes om ønsket. De gamle målebordsblade
afslører et landskab med betydeligt flere vådområder end i dag. Under
planlægningsfasen skal det afdækkes, hvorvidt og i så fald hvordan de kan
genskabes.
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7. Monitere naturtilstand og –udvikling
Udfasning af skov- og landbrugsdrift, udsætning af store planteædere og
genetablering af naturlig hydrologi vil medføre en masse effekter på naturtyper,
arter og processer. Uanset en grundig forberedelse kan disse effekter vanskeligt
forudses helt præcist.
Projektet har på den baggrund behov for et overvågningsprogram, der dels skal
indeholde elementer af klassisk naturovervågning, men også have fokus på
dyrene og deres trivsel. Programmet skal afdække dyrevelfærdsmæssige
aspekter, ligesom det bør vejlede fremtidige justeringer af græsningstryk og –
sammensætning.
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8. Skabe rekreative oplevelsestilbud
I sin helhed ventes projektet at kunne bidrage til en større naturforståelse i
almindelighed og hos børn og unge i særdeleshed. Offentlighedens nuværende
adgangs- og opholdsmuligheder sikres ved at forsyne veje og stier med færiste
og/eller låger, der muliggør hidtidig trafik. Af hensyn til den forstyrrelsesfølsomme
natur vil det blive forsøgt at kanalisere publikum hensigtsmæssigt rundt i området
og motivere til hensynsfuld færdsel, hvor det er relevant og nødvendigt.
Udover naturværdierne vil også kulturminderne blive inddraget som en del af
offentlighedens oplevelsesmuligheder i form af både de tidlige fortidsminder
tilbage fra jægerstenalderen samt de senere kulturminder fra 1300-tallet, hvor
mølledriften i området blev anlagt. Strids Mølle vil være et naturligt samlingspunkt
for projektformidlingen, da den allerede er blevet til et meget yndet udflugtsmål.
Det er påtænkt, at møllen blandt andet skal fungere som et naturformidlingshus,
hvor naturoplevelser vil blive formidlet og guidede ture vil have sit udgangspunkt.
Der er allerede indgået et samarbejde med Naturpark Åmosen, som vil assistere
projektet med naturvejleder og formidlere. Disse skal formidle den kæmpe naturog kulturskat, der ligger gemt i projektet og generelt i området og blandt andet
vise offentligheden skiftet fra almindelige skov- og landbrugsarealer til vild natur
samt dele den viden, der løbende indsamles. I forhold til kulturhistorie er der også
etableret kontakt til de lokale museer.
Desuden medvirker Kattrup Vildnis i DR-programmet ”Giv os naturen tilbage”
(sæson 2), hvor tv-holdet vil følge projektet fra dets begyndelse (forår 2021) og
frem til 2023. Hermed ønsker man at videreformidle og vise den udvikling
projektet gennemgår samt inspirere andre.
Knepp Wildland står som et lysende eksempel på en banebrydende form for
naturforvaltning, der allerede har tjent til inspiration for andre private europæiske
jordejere som bl.a. Kattrup Gods. På samme måde er det meningen, at Kattrup
Vildnis skal udvikle sig til et inspirerende demonstrationsprojekt, der kan vise
vejen til at skabe bedre plads for naturen og dermed imødegå en af
biodiversitetskrisens største udfordringer. Det er forhåbningen, at en række
positive erfaringer og ”best practices” kan projiceres mere eller mindre direkte
over på andre ejendomme, som et vellykket eksempel på innovativ
naturforvaltning.

8.1. Dyr versus publikum
Risikoen for uheldige episoder mellem græsningsdyr og publikum er som
udgangspunkt ringe, men mange mennesker er desværre forholdsvis uvidende
om den korrekte hensigtsmæssige adfærd i relation til græssende dyr
(Caspersen og Jensen, 2019).
Enkelte arter af græsningsdyr kan medføre særlige udfordringer for specifikke
brugergrupper og andre projekter har således oplevet konfrontationer mellem
publikum og kvæg, hvor særligt hunde og cyklister kan fremprovokere en uønsket
aggressiv og beskyttende adfærd hos dyrene. Heste kan også optræde
opsøgende overfor hunde ligesom ridning gennem indhegninger med løsgående
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heste (hopper og/eller hingste) er en anden kendt problemstilling. Sammenlignet
med husdyr er vildtarterne normalt mere sky og holder bedre afstand til publikum,
hvilket især gælder, når dyrene ikke fodres. Dog kan arter som elg og europæisk
bison kræve særlig hensyntagen. Uanset hvorvidt græsningsdyrene reelt er
farlige eller ej kan der være risiko for, at visse publikumsgrupper frygter
nærgående store dyr i en sådan grad, at de oplever dyrenes tilstedeværelse som
en reduceret tilgængelighed til området.
Den fremtidige udvikling af de rekreative oplevelsestilbud skal bidrage til, at
naturbenyttelsen kan gå hånd i hånd med den ønskede naturbeskyttelse.
Derudover skal en omfattende formidlingsindsats bidrage til blandt andet at
undgå uhensigtsmæssig publikumsadfærd i forhold til områdets græsningsdyr,
hvor alle gode erfaringer med problemfri sameksistens fra både hjemlige og
udenlandske græsningsprojekter skal inddrages.
Der kan være en særlig bekymring for at nå børn og unge med denne formidling,
men det er forventningen, at børn og unge altovervejende vil færdes i selskab
med voksne, hvis de ikke bor i nærområdet. Ift. børn og unge der bor i umiddelbar
nærhed til projektet, kan det være en mulighed at igangsætte en særlig formidling
fx via guidede ture i området, der fortæller om dyrene og hvordan man færdes
blandt dem. Specifikt i forhold i ridning vil der indledningsvist kun være adgang til
at ride på godsets arealer for voksne og erfarne ryttere og de konkrete regler for
områdets brug vil blive udformet i dialog med lokale hesteejere.
Når Kattrup Vildnis forventes at tiltrække og skabe levemuligheder for sjældne og
i nogle henseender forstyrrelsesfølsomme arter som havørn, fiskeørn og odder,
skal det overvejes, om det er muligt at fredeliggøre nogle særlige kerneområder,
hvor den menneskelige forstyrrelse minimeres. For de større græsningsdyr vil det
også være vigtigt at kunne søge til forstyrrelsesfrie kerneområder, ikke mindst når
de skal føde unger. Det vil forventeligt også mindske risikoen for konflikter
mellem dyr og publikum.
Kerneområderne skal tænkes ind i den overordnede planlægning for det samlede
område. Der kan f.eks. arbejdes med muligheden for at omlægge veje og stier,
så der fortsat er sammenhængende stiforbindelser og gode rekreative
muligheder, men placeret på en måde, så færdslen passerer uden om disse
forstyrrelsesfrie lommer.
Der vil løbende blive samlet op på de erfaringer, der gøres i forhold til
sameksistensen mellem friluftsliv og græssende og/eller forstyrrelsesfølsomme
dyr, så forholdene kan tilpasses på en måde, der minimerer konflikterne mest
muligt.
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9. Tiltag
Etablering af græsningsprojektet vurderes at kræve nedenstående ansøgningsog anlægsopgaver fordelt på 3 grundlæggende faser: Projektplanlægning,
naturgenopretning og naturudvikling. I bilag 14 ses en skematisk oversigt over
projektets forskellige faser.

9.1. Projektplanlægning
9.1.1. Formulere projektbeskrivelse
9.1.2. Indhente tilladelser/dispensationer
 Involvere relevante myndigheder (Miljøstyrelsen, Fødevarestyrelsen,
Kalundborg Kommune, m.fl.).
9.1.3. Udarbejde forvaltningsplan
 Udarbejde forvaltningsplan (inkl. overvågningsprogram) til godkendelse af
bl.a. Miljøstyrelsen.

9.2. Naturgenopretning
Genopretningsfasen har til formål at genskabe diversitet i naturgrundlaget ved at
modvirke de indgreb i økosystemet, som mennesker har foretaget gennem tiden
for at nyttiggøre dette.
9.2.1. Udfase skov- og landbrugsdrift
 Omlægge produktionsskov til urørt skov (cirka 400 ha)
o Beskytte/skabe dødt ved
o Fjerne eksotiske/invasive arter
o Nedbryde ensartede skov- og bevoksningsstrukturer
o Introducere frøkilder af manglende arter (efter behov)


Konvertere dyrkede marker til lysåben natur (cirka 310 ha)
o Efterlade marker efter høsten 2021
o Introducere frøkilder af manglende arter (efter behov)

9.2.2. Iværksætte helårsgræsning
Yderhegn:


Etablere ét stort samlet yderhegn med en højde på 2,5 m og et inderhegn
af 4 elektriske strømtråde (cirka 863 ha)
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Indre hegn:


Etablere indre frahegninger omkring bygninger

Åbninger:


Etablere låger (17 stk.)



Etablere kørestolslåger



Etablere porte (18 stk.)



Etablere færist (4 stk.)



Etablere vandløbskrydsninger



Etablere faunapassager til mindre vildtarter (cirka 45 stk.)

Øvrige installationer:


Etablere udslusningshegn



Etablere passende håndteringsfaciliteter til im-/eksport af dyr

Dyr:


Underkaste alle importdyr grundig sundhedsanalyse og behandling



Udsætte startbestand af manglende arter (elg, europæisk bison, vildhest
og -svin inklusiv transport samt veterinær assistance) som supplement til
allerede forekommende arter (kron-, då- og rådyr)



”Indfange” andel af nuværende bestand af rå-, då, og krondyr ved
etablering af yderhegn

9.2.3. Genoprette naturlig hydrologi
 Afbryde tidligere dyrkningsarealers afvandingssystemer


Genskabe søer og moser



Genåbne vandløb og etablere rislerender

9.2.4. Monitere naturtilstand og -udvikling
 Iværksætte overvågning af både natur- og populations-/individtilstand
9.2.5. Skabe rekreative oplevelsestilbud
 Sikre offentlig adgang ved hjælp af færiste og låger
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Gennemføre trafiksikkerhedsmæssige tiltag



Etablere frilufts-/turismefaciliteter (eksempelvis fugletårn)

9.3. Naturudvikling
9.3.1. Monitere naturtilstand og -udvikling
 Gennemføre løbende overvågning af både natur- og populations/individtilstand
9.3.2. Regulere dyrebestande
 Tilpasse planteæderes bestandsstørrelse til et passende niveau i forhold
til bæreevnen (uden supplerende tilskudsfodring)
9.3.3. Efterstræbe invasive plante- og dyrearter
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10. Forventet naturgevinst
Naturen får fremadrettet lov til at udvikle sig på egne præmisser, som af sig selv
forventes at generere en større biologisk mangfoldighed. Land- og
skovbrugsdriftens ophør vil forbedre naturtilstanden i hele området ved først og
fremmest at skabe bedre plads til den vilde natur. I skovene kommer der flere
gamle træer, mere dødt ved og talrige skovlysninger. På markarealerne vil de
skarpe skel mellem skov og åbent land langsomt udviskes efterhånden, som der
opstår naturlige overgangszoner. Samtidigt vil spredte vådområder dukke op her
og der i hele landskabet.
De helårsgræssende dyrs bid og slid vil bidrage til områdets strukturelle diversitet
ligesom deres gødning og ådsler i sig selv vil udgøre nye levesteder for visse
arter. Alt sammen ændringer i forhold til den nuværende forvaltning, der vil få en
positiv biodiversitetseffekt, som skal moniteres nøje for dokumentere udviklingen
og derigennem gerne inspirere andre.

10.1. Særlige arter og naturtyper
Den ændrede forvaltning med et mere varieret landskab og plads til naturlige
dynamiske processer forventes at få en positiv betydning for en lang række
naturtyper og arter, men der kan også være særlige tilfælde, hvor der skal tages
hensyn til potentielle negative påvirkninger eksempelvis af et hegn.
Nedenstående gennemgås habitatforandringernes forventede påvirkning af en
række specifikke sjældne, truede og/eller beskyttede arter, der er registreret i
projektområdet indenfor perioden 2011 – 2021. Desuden beskrives den
forventede påvirkning af habitatarter og fugle på udpegningsgrundlaget for
Natura 2000-området, hvis forekomst eller levesteder er kortlagt inden for
projektområdet gennem basisanalyserne for området (Miljøstyrelsen, 2020a og
2020b).
10.1.1. Fugle
10.1.1.1. Rørdrum
I den kommende Natura 2000-plan for 2022-2027, som er sendt i høring i februar
2022, beskrives målsætningerne for rørdrum gennem to målsætningsformuleringer:


Tilstanden af områdets vandløb (3260) har en gunstig
udvikling mod god økologisk tilstand og naturlig dynamik og
hydrologi til gavn for områdets mosetyper, søer og
flodmunding (1130) samt til gavn for levesteder for arter,
knyttet til vådbundsarealer herunder bl.a. plettet rørvagtel,
brushane, rørdrum, rørhøg og odder.



Sikre tilstrækkeligt med uforstyrrede ynglelokaliteter for
ynglefugle på udpegningsgrundlaget, herunder især for
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dværgterne, klyde, brushane, rørdrum, rørhøg og plettet
rørvagtel.
Under områdets specifikke retningslinjer er formuleret:


Der søges udtaget kulstofholdige lavbundsjord, der kan
bidrage til sammenhængende arealer, øget robusthed og give
mulighed for mere naturlig dynamik. Udtagningen kan
ligeledes være til gavn for bl.a. Stor vandsalamander, Odder,
Skæv vindelsnegl, Pigsmerling, Pibesvane T, Sangsvane T,
Stor skallesluger T, Grågås T, Sædgås T, Blisgås T, Rørdrum
Y, Plettet rørvagtel Y, Fjordterne Y, Klyde Y og Rørhøg Y.
Udtagningen skal også bidrage til at reducere udledningen af
CO2 og et renere vandmiljø.

De planlagte forandringer i forbindelse med etablering af Kattrup Vildnis
forventes at understøtte både målsætninger og retningslinje og dermed de arter,
som de skal gavne – herunder rørdrum. For målsætningernes vedkommende
understøttes en god økologisk tilstand for vandløbene med øget naturlig dynamik
og en hydrologi til gavn for områdets mosetyper og søer.
For så vidt angår den ovenfor nævnte retningslinje vil Kattrup Vildnis understøtte
denne med udtag af lavbundsjorde, og skabelse af sammenhængende arealer
med fokus på naturlig dynamik og en heraf følgende øget robusthed.
Rørdrum lever fortrinsvis af fisk, frøer og salamandre og en forventet bedring i
levevilkår for padderne i Kattrup Vildnis vil derfor også gavne rørdrummen.
Ynglemæssigt er det vigtigt, at områder omkring reden er under permanent
vanddække for at hindre rovdyr i at kunne nå frem til reden og få fat i æg eller
unger. Genopretning af tidligere vådområder vil derfor ligeledes gavne arten
(Miljøstyrelsen, 2022a).
Rørdrum er følsom over for forstyrrelse, især i yngleperioden, og jf.
Miljøstyrelsens anvisninger, kan arten hjælpes ved at undlade at færdes i
nærheden af ynglestedet i månederne februar til august.
Rørdrummen er derfor en af de arter, der gør det relevant at se på, om det er
muligt at fredeliggøre kerneområder gennem planlægningen af Kattrup Vildnis, så
levevilkårene kan optimeres.
10.1.1.2. Havørn
Jf. rødlisten lever og fouragerer havørnen i et bredt spektrum af habitater, der
spænder fra søer/vandhuller, hav og strandenge til skove, agerland og enge.
Havørnen lever af både levende dyr og ådsler.
Potentielle ynglelokaliteter for havørn udgøres af områder ved kysten eller ved
større søer med gammel skov og fourageringsområder i form af fladvandede
kystnære områder, laguner osv. Reden placeres i ældre skov med godt udsyn og
få menneskeskabte forstyrrelser (Naturstyrelsen, 2014).
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Kattrup Vildnis vurderes at få en positiv effekt for arten, fordi der skabes mere
varierede landskaber med et bedre fødegrundlag. Dens ynglemuligheder vil
tilsvarende blive forbedret, når skoven ikke længere drives og de gamle træer
bevares som mulige redetræer samtidig med, at mange af de menneskeskabte
forstyrrelser fra skov- og landbrug stort set forsvinder.
Havørne er sky fugle, der kræver uforstyrrede redeområder for ikke at opgive
deres yngleforsøg (Miljøministeriet, 2022b). Fredeliggørelse eller etablering af
kerneområder vil derfor også gavne artens tilstedeværelse.
10.1.1.3. Fiskeørn
Jf. rødlisten findes fiskeørnen i tilknytning til skove, søer/vandhuller og havet,
hvor dens yngle- og fourageringshabitater udgøres af skovlandskaber med søer,
kystlaguner og beskyttet hav. Fiskeørnen lever stort set kun af fisk og yngler,
hvor den kan bygge rede i store træer med frie indflyvningsforhold.
Fiskeørnen er meget sky - især i etableringsfasen, og forstyrrelse i denne periode
bør helt undgås. Arten er ikke med sikkerhed konstateret ynglende indenfor
området (Naturstyrelsen, 2014).
Arten forventes ligesom havørnen at blive begunstiget af projektet ved, at der
skabes bedre ynglemuligheder i skovene, når gamle træer bevares og
menneskabte forstyrrelser neddrosles.
10.1.1.4. Rød glente
Rød glente lever jf. rødlisten i agerland og skove og som havørnen består dens
føde af levende dyr og ådsler.
Arten yngler oftest i områder med en mosaik af marker, småskove, hegn etc.
Reden placeres i smålunde eller skovbryn med ingen eller meget få
menneskeskabte forstyrrelser (Naturstyrelsen, 2014).
Rød glente vil forventeligt begunstiges af projektet ved bedre føde- og
ynglemuligheder i et mere varieret landskab med store træer.
Ifølge Natura 2000-planen for Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken 2016-2021
skal området bidrage til at sikre eller genoprette levesteder for en levedygtig
bestand af de udpegede arter på nationalt og/eller internationalt niveau.
Tilstanden og det samlede areal af levestederne for fiskeørn, havørn og rød
glente som ynglefugle skal sikres eller øges, så der er tilstrækkeligt med egnede
ynglesteder for arterne i området (Naturstyrelsen, 2016b). Kattrup Vildnis
vurderes at bidrage positivt til dette.
10.1.1.5. Rørhøg
Arten er nævnt i samme målsætninger og retningslinje i udkast til Natura 2000plan 2022-2027 som rørdrum, hvorfor de samme argumenter i forhold til
habitatforbedringerne i det kommende Kattrup Vildnis også vil gælde her.
Levestederne for rørhøg i basisanalysen 2022-2027 for fuglebeskyttelsesområde
100 (Tissø, Åmose og Hallenslev Mose) vurderes helt overordnet i gunstig
tilstand i fuglebeskyttelsesområdet som helhed, hvilket primært skyldes, at
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forekomsterne er uforstyrrede og at de rummer store sammenhængende
rørskove, hvor især vandstand sikrer, at de rugende fugle har gode yngleforhold i
form af stor sikkerhed for eventuelle prædatorer.
Rørhøg yngler primært i vådområder med veludviklede rørskove og fouragerer
desuden ofte over dyrkede marker, enge og græsarealer. For Rørhøgen er det
ligeledes vigtigt med uforstyrrede steder til placeringen af reden for, at et område
er egnet som ynglested.
I forhold til Kattrup Vildnis vurderes rørhøgen at få gavn af et mere varieret
landskab med genoprettede vådområder og mulighed for mere uforstyrrede
kerneområder.
10.1.1.6. Plettet rørvagtel
Arten er nævnt i samme målsætninger og retningslinje i udkast til Natura 2000plan 2022-2027 som rørdrum, hvorfor de samme argumenter i forhold til
habitatforbedringerne i det kommende Kattrup Vildnis også vil gælde her.
Plettet rørvagtel yngler jf. basisanalysen 2022-2027 i ferske sumpområder, hvor
vanddybden ikke overstiger 30 cm. Arten synes at foretrække vandområdernes
starzone, men er også registreret i ukultiverede engområder i ådale med tidvise
oversvømmelser. Plettet rørvagtel trives på våd jordbund med en relativt høj
vegetation og i udkast til Natura 2000-plan 2022-2027 vurderes betingelserne for
en yngleforekomst i området at blive tilfredsstillet af områdets karakter med
relativt store arealer med relativt høj vegetation på våd bund.
Arten angives at have en noget uregelmæssig forekomst i
fuglebeskyttelsesområdet, ligesom den altid har haft en stærkt fluktuerende
forekomst i Danmark.
10.1.1.7. Brushane
Som tidligere nævnt er der ikke registreret yngleforekomster af brushane i
fuglebeskyttelsesområde F100 i den undersøgte periode fra 2004-2019, men
kortlagt ét muligt levested som strækker sig ind i projektområdet på den sydlige
del af Frihedslunds Enge.
Arten er nævnt i samme målsætninger og retningslinje i udkast til Natura 2000plan 2022-2027 som rørdrum, hvorfor de samme argumenter i forhold til
habitatforbedringerne i det kommende Kattrup Vildnis også vil gælde her.
Brushane yngler dog på forholdsvis kortgræssede enge og de største trusler mod
brushane er prædation samt tab af ynglehabitat pga. dens krav til
vegetationshøjde og hydrologi. Af basisanalysen 2022-2027 fremgår, at det
kortlagte levested for brushane kan trues af for høj græs/urtevegetation og
prædation. I samme ombæring bemærkes, at området også er muligt levested for
plettet rørvagtel, som har andre krav til levested end brushane. Særligt kravene til
græs-/urtevegetationens højde er forskellige. Det er derfor ikke forventeligt, at
området kan opnå god eller høj tilstand for begge arter. Samtidigt vurderes det
ikke realistisk, at der etableres en stabil yngleforekomst af brushane i området
indenfor en kort årrække. Årsagen er ikke blot ovennævnte lokale trusler, men
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også artens generelle tilbagegang i hele Danmark, ikke mindst på
indlandslokaliteter som denne (Miljøstyrelsen, 2020a).
Projektets påvirkning af fugle generelt har været drøftet på møder med den
tilknyttede DOF-gruppe. I forhold til fuglearterne på udpegningsgrundlaget for
fuglebeskyttelsesområderne er DOF-gruppens tilbagemelding, at de ikke
forudser nogen negativ påvirkning af de nævnte arter. Tværtimod vurderes, at
effekterne udelukkende vil være positive (DOF, 2022b).
10.1.2. Pattedyr
10.1.2.1. Flagermus sp.
I gruppen af pattedyr fremhæves flagermusene som en særlig gruppe. Alle de i
Danmark forekommende arter, er på habitatdirektivets bilag IV, ligesom de er
omfattet af artsfredningsbekendtgørelsen. I projektområdet er registreret 6
forskellige flagermusarter, som dog alle tilhører de mere almindelige arter. Det
drejer sig om brunflagermus, dværgflagermus, skimmelflagermus, sydflagermus,
troldflagermus og vandflagermus.
Fælles for gruppen af flagermus er, at deres forekomst i landskabet primært
afgøres af tilstedeværelsen af de rigtige jagt- og fødesøgningsområder. Det skal
være områder, der byder på et rigeligt udbud af byttedyr i form af insekter, og
insekterne skal optræde på en sådan måde, at flagermusene er i stand til at
fange dem.
Et flertal af vore flagermusarter jager på en eller anden måde i nærheden af
løvtræer eller løv- eller blandingsskov. Et fåtal jager i tæt skov, mens flertallet gør
det langs skovkanter, i lysninger, i åben gammel skov (fx græsningsskov),
omkring enkeltstående løvtræer, osv.
En stor artsdiversitet af løvtræer betyder meget, formodentlig fordi der her
produceres eller samles flere insekter, og på forskellige tider af sæsonen.
Sådanne steder er der næsten altid mange insekter, især hvor der er læ for
vinden. Meget ofte er der også vand (sø, å, m.v.) i nærheden af disse foretrukne
jagtområder (Baagøe & Degn, 2007).
Af Den danske Rødliste 2019 fremgår, at truslerne mod en stor del af
flagermusene tæller forhold som afskovning, fældning af store træer og
forstyrrelser generelt. Derfor forventes flagermusene som gruppe at drage fordel
af projektet, fordi gamle træer bevares, når skovdriften forsvinder,
skovområderne græsses ekstensivt og der opstår mere varierede bevoksninger
med veludviklede skovbryn og randzoner. Græssende dyr bidrager også til en
rigere insektfauna - både gennem deres naturplejeeffekt som sikrer mere
varierede landskaber med blomstrende urter - men også i kraft af deres gødning
og ådsler, der giver livsmuligheder til mange insekter.
10.1.2.2. Odder
Odderen er udover at være en bilag IV- art, der er beskyttet over alt hvor den
forekommer, også på udpegningsgrundlaget for både habitatområde H137 Store
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Åmose, Skarresø og Bregninge Å og H138 Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken.
Målsætningen for odder i Natura 2000-området er jf. de kommende Natura 2000planer for 2022-2027, at der sikres eller skabes attraktive levesteder for odder og
at egnede yngleområder forekommer flere steder således, at området bidrager til
en levedygtig bestand af odder på Sjælland. For odder henvises også til den
specifikke retningslinje, der tidligere er nævnt under rørdrum (Miljøstyrelsen,
2021a og 2021b).
Kattrup Vildnis vil i høj grad støtte op om både målsætning og retningslinje med
udtag af lavbundsjorde, og skabelse af sammenhængende arealer med fokus på
naturlig dynamik.
For at odderne kan trives i levedygtige bestande skal der være våde
naturområder med et højt naturindhold. Odderens tilbagegang i Danmark skyldes
primært, at dens naturlige levesteder er blevet ødelagt og at mange vandløb er
rettet ud samt enge og moser drænet og opdyrket. Træer og buske langs
bredden giver omvendt odderen mulighed for at bo i brinken, hvor ungerne fødes,
men sikrer også, at odderen ubemærket kan gå i vandet (Søgaard og Madsen,
2007).
Opgivelse af dyrkning på markerne i Kattrup Vildnis og heraf spredt fremvækst af
krat på marker og langs vandløb vil derfor gavne biotopen for odder helt generelt.
Opsætning af hegn kan dog udgøre en barriere og derfor skal der ved krydsning
af vandløb tages hensyn til odderen, så dens bevægelser langs vandløbene
sikres. Der planlægges allerede etableret faunapassager under hegnet, der vil
kunne tilgodese odderens naturlige krav til sprednings- og bevægelsesveje.
Faunapassager beskrives i generelle vendinger i et tidligere afsnit (5.2.3.
Åbninger), men den præcise løsning og udformning skal drøftes med Kalundborg
Kommune, som en del af projektets myndighedsbehandling. Erfaringer fra andre
projekter viser, at odderen godt kan tilgodeses med særligt indrettede
faunapassager ved hegnsetablering. I forbindelse med vejprojekter er der f.eks.
også erfaringer, der viser, at korrekt konstruerede faunapassager er den mest
effektive måde at mindske antallet af trafikdræbte oddere (Søgaard og Madsen,
2007).
Odderen foretrækker fredfyldte områder og er følsom over for forstyrrelser – især
menneskelige forstyrrelser nær dens bo og reagerer specielt kraftigt på løse
hunde (Søgaard og Madsen, 2007).
10.1.3. Krybdyr
Blandt de registrerede krybdyr i området skal særligt fremhæves markfirben, som
er listet på habitatdirektivets bilag IV, lige som den er registreret som truet på
Den danske Rødliste.
10.1.3.1. Markfirben
Velegnede områder for større bestande af markfirben er forholdsvis afvekslende
landskaber med solvendte skrænter, løs jord og partier med ringe eller intet
plantedække til æglægning og overvintring. Områderne bør have spredt opvækst
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af lave buske (hedelyng, hvidtjørn, hunderose, brombær, hybenroser og lign.) og
frodigere partier med kraftigere urtedække for skjul, fødesøgning og
varmeregulering. Sten, grene, træstammer o.lign. er velegnede som rastesteder
og solepladser.
Markfirbenet kan forsvinde, hvis dens levesteder gror til. Kendetegnende for
disse yngleområder er, at de indeholder solvendte skråninger med veldrænende,
løse jordtyper og sparsom bevoksning, typisk lave urter eller et løst dække af
græsser.
Det har desuden stor betydning for spredningen, at yngle- og rasteområder er tæt
forbundet. På velegnede levesteder er dyrene stedfaste i forhold til deres
levested. I den aktive periode bevæger de fleste individer sig mindre end 100 m
væk fra udgangspunktet, og den højeste konstaterede afstand er ca. 150 m.
Artens levesteder er i Danmark generelt under tilgroning på grund af manglende
afgræsning, gødskning, øget atmosfærisk kvælstofnedfald og tilførsel af
næringsrig overjord (Jacobsen, 2007).
Ekstensiv græsning kan være foreneligt med markfirbenets behov, hvis
lokaliteten i øvrigt er meget heterogent opbygget med skrænter, stenbunker,
halvhøje græs-, urte- og staudebede og stikkende buske, der skaber dække helt
ned til jordfladen (Ravn, 2015).
Projektet vurderes at forbedre levevilkårene for markfirben via ekstensivering af
landbrugsdriften, så gødning og pesticider undgås og via den ekstensive
helårsgræsning, der kan bevare og skabe åbne solvendte skråninger med
overdrevskarakter. De græssede arealer vil med helårsgræsning fortsat være
heterogene med vekslende højde på vegetationen, krat og buske og særligt på
Kattrup vil der være rigeligt med stenbunker til skjul. Den ekstensive græsning vil
sine steder tilgodese de efterspurgte tørre og overdrevslignende levesteder, hvor
markfirben kan yngle og raste. Projektets skala og muligheden for at skabe større
sammenhængende naturarealer vil medvirke til, at yngle- og rasteområder kan
forbindes, så arten får mulighed for at sprede sig inden for området.
10.1.4. Padder
På udpegningsgrundlaget for begge habitatområder findes også stor
vandsalamander, der både er at finde på habitatdirektivets bilag II og IV ligesom
den er omfattet af artsfredningsbekendtgørelsen. Af øvrige bilag IV-paddearter er
der i området registret spidssnudet frø.
10.1.4.1. Stor vandsalamander
Stor vandsalamander yngler i vandhuller af meget forskellig størrelse. Det er ikke
unormalt at finde den i vandhuller på under 100 m². Arten er følsom over for
forurening eller overskygning af vandhuller og udsætning af fisk. Arten kan findes
ynglende i vandhuller under tilgroning, men der skal være sol på næsten hele
vandfladen, for at bestanden kan klare sig på længere sigt.
Omgivelserne har stor betydning for vandhullets tilstand, og særligt små
vandhullers tilstand er meget påvirket af omgivelserne. Samtidig er
omgivelsernes udformning også af afgørende betydning for paddernes brug af
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arealerne til fouragering, skjul mv. Arealer med træer og buske er vigtige
opholdssteder for padderne både til fødesøgning og som overvintringslokaliteter.
I de tilfælde vandhullet er omgivet af naturarealer, vil arealerne være mere
attraktive i afgræsset tilstand.
Dyrkede marker i umiddelbar nærhed af vandhullet øger risikoen for direkte
påvirkning med pesticider og gødning til skade for padder generelt, ligesom
marker kan udgøre en barriere for, at padderne og herunder også stor
vandsalamander kan bevæge sig rundt mellem vandhuller (Fredshavn og
Søgaard, 2014).
Kattrup Vildnis må forventes at forbedre levevilkårene for stor vandsalamander
ved, at der genskabes en mere naturlig hydrologi, som i det kuperede landskab
vil give anledning til gendannelse af småsøer og vandhuller. Omlægning af
marker til naturarealer med ekstensiv helårsgræsning vil medvirke til, at de
tilstødende naturarealer til vandhullerne vil være i en mere attraktiv tilstand.
Græsningen vil også medvirke til at holde vandhullerne lysåbne. Bløde
overgange med krat og spredte træer mellem de nu tætte skovarealer og lysåbne
markflader vil forbedre fødesøgnings- og overvintringsmuligheder. Øgede
mængder af dødt ved i skovbunden vil også sikre, at der findes mange egnede
overvintringssteder for stor vandsalamander.
10.1.4.2. Spidssnudet frø
Spidssnudet frø er registreret i området i forbindelse med fredningen af Torsø.
Arten er på habitatdirektivets bilag IV og det betyder, at den ikke kun er beskyttet
i habitatområderne, men i hele dens udbredelsesområde.
Spidssnudet frø yngler i mange slags vådområder lige fra ganske små vandhuller
til bredden af store søer og fra helt overskyggede ellesumpe til fuldstændig
lysåbne vandhuller. De findes dog især i åbne landskaber med græsmarker,
enge og lavvandede moser og trives bedst, hvor der er udstrakte enge og moser
omkring ynglevandhullerne, hvor ungerne kan finde deres føde.
Arten kan blandt andet tilgodeses af græsningsområder nær vandhuller og
etablering af habitatkorridorer mellem vandhullerne fx ved afgræsning af enge,
etablering af levende hegn og andre småbiotoper (Frisenvænge og Hesselsøe,
2007).
I Kattrup Vildnis forventes spidssnudet frø ligesom stor vandsalamander og
padder i øvrigt at blive begunstiget af ophør af dyrkning og dermed gødning og
pesticider i umiddelbar nærhed af vandhuller samt gennem etablering af nye
vandhuller og lavbundsområder.
10.1.5. Insekter
På Kattrups arealer er registreret en enkelt truet insektart fra Den danske
Rødliste. Som tidligere nævnt vurderes området generelt kun at være sporadisk
undersøgt i forhold til udbredelse af insekter.
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10.1.5.1. Sumpgræshoppe
Sumpgræshoppens habitat er jf. Den danske Rødliste overordnet set i skove,
enge og på strandenge, hvor den både lever i rig og fattig sumpskov, på skov-,
kultur- og strandenge. Den findes udelukkende på sumpede og våde lokaliteter i
nærhed til sø, å og fjord.
Sumpgræshoppen er de senere år gået tilbage. Som trusler i forhold til arten
nævnes tilgroning af enge og en generel ødelæggelse af vådområder, som har
bevirket, at mange af dens levesteder er forsvundet. Artens udbredelse er
fragmenteret, da den er en habitatspecialist og en dårlig spreder i forhold til
lokaliteternes indbyrdes afstand (Den danske Rødliste, 2019).
Projektet ventes at forbedre levevilkårene for sumpgræshoppen ved, at der
genskabes en mere naturlig hydrologi, så vådområder genopstår. Ekstensiv
helårsgræsning af et stort område vil forhindre tilgroning og samtidig sikre
levesteder med større sammenhæng, hvilket også vil forbedre artens
spredningsmuligheder.
10.1.6. Karplanter
10.1.6.1. Mygblomst
På Kattrups arealer er den sjældne orkidé mygblomst registreret på de
omkringliggende mose- og engarealer ved Torsø. Mygblomst er vurderet som en
truet art på Den danske Rødliste og er opført på habitatdirektivets bilag II og IV.
Arten er desuden som andre orkidéer i Danmark fredet som følge af
artsfredningsbekendtgørelsen.
Arten er jf. Den danske Rødliste udpeget som ledeart for ekstremrigkær. Det
støttes af rapporten ”Forvaltning af Rigkær”, der angiver, at mygblomst er en god
repræsentant for de nøjsomme rigkærsarter. Selvom ikke alle typiske
rigkærsarter har de samme habitatkrav, og nogle arter er mere specifikke i deres
krav end andre, ser mygblomst ud til at være en pålidelig og særdeles krævende
repræsentant for de typiske arter. Ved at målrette forvaltningen efter en art som
mygblomst vil en stor del af de andre typiske arter – og dermed rigkærenes
generelle tilstand - også blive tilgodeset (Andersen et al., 2015)
Mygblomst findes i naturtypen ”ekstremrigkær” som forekommer på fugtige enge
og i moser med stort kalkindhold. I Den danske Rødliste 2019 listes en række
trusler for mygblomstens udbredelse. Det gælder ændret landbrugsdrift som
manglende græsning, dræning, gødskning og tilgroning. Desuden nævnes
kvælstofdeposition, grundvandsindvinding, eutrofiering generelt samt dræning og
opfyldning.
På Kattrup er området, hvor mygblomsten findes, omfattet af en nyere fredning
”Torsø ved Vandfaldsmøller” (Fredningsnævnet, 2019). I forbindelse med
fredningssagens behandling udtalte Kalundborg Kommune, at de ud fra luftfotos
vurderer, at naturværdierne i kæret er truet som følge af tilgroning. Det ses ved,
at kratpartier generelt opnår en større udbredelse i området igennem årene,
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hvorimod de lysåbne partier, der er levested for hovedparten af de sjældne arter,
indskrænkes tilsvarende.
Kalundborg Kommune skriver endvidere, at navnlig smålysninger forsvinder i den
tilvoksning, der sker med krat af pil, el mv. Det må derfor konkluderes, at
græsning af vilde hjortedyr, ikke mindst krondyr, ikke hidtil har kunne fastholde
udstrækningen af de lysåbne områder.
Kommunen vurderer, at en naturplejeindsats med det formål at trænge pilekrat
tilbage og genskabe lysningerne umiddelbart vil være både nødvendig og ganske
påtrængende. De anbefaler rydning af visse partier af krat, høslæt med fjernelse
af førne, afbrænding og/eller etablering af kreaturfold(-e). De nævner også
helårsgræsning uden tilskudsfodring, som de vurderer, formentlig vil kunne
hæmme kratvæksten og over en årrække skabe lysninger som en 'simuleret
naturlig udvikling' uden behov for nogen videre manuel kratrydning.
Kattrup Vildnis vil kunne medvirke til en mere hensigtsmæssig drift af de
værdifulde naturarealer til gavn for mygblomst og en række af de andre
rigkærsarter. Den planlagte ekstensive helårsgræsning med forskellige dyr vil
medvirke til at holde kæret lysåbent og sikre, at vegetationen holdes lav og åben.
De græssende dyr vil, når de får lov til at færdes i et stort sammenhængende
område, også kunne medvirke til frøspredning over større afstande, når frø
hænger fast i pels, hove og klove eller indgår i dyrenes gødning.
10.1.7. Artskonklusion
Kattrup Vildnis må forventes at skabe en række habitatforandringer, der vil
påvirke specifikke sjældne, truede og/eller beskyttede arter, der forekommer i
projektområdet. Herunder også de arter, der fremgår af udpegningsgrundlaget og
er registreret med forekomst eller med potentielle levesteder.
Det er vurderingen, at de forandringer der skabes med projektet vil være neutrale
eller gunstige for de gennemgåede arter, fordi udfasning af landbrugs- og
skovbrugsdrift sammen med etablering af naturlig græsning og genskabelse af
naturlig hydrologi vil forbedre og skabe nye levesteder for arterne. Naturlig
græsning med større dyr vil blandt andet bidrage positivt ved at fremme en mere
artsrig flora og sikre en løbende tilførsel af gødning til gavn for mange insekter og
dernæst fugle. I særdeleshed artsgrupperne rovfugle, padder og flagermus
vurderes som beskrevet at få øget kvaliteten af deres leve- og ynglesteder.
For odderen gælder, at habitatforandringerne for så vidt angår naturområderne i
tilknytning til vandløbene vil være gunstige, men at arten også potentielt kan blive
negativt påvirket af hegn, der kan hindre dens bevægelsesmønstre langs
vandløbene. Af samme grund vil der i dialog med relevante myndigheder blive
indarbejdet faunapassager i hegnskonstruktionen for at undgå denne uønskede
virkning.
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10.2. Habitatnaturtyper
10.2.1. Skovnaturtyper
På Kattrup Vildnis ligger alle de registrerede skovhabitatnaturtyper indenfor
habitatområde Store Åmose, Skarre Sø og Bregninge Å. Der er forekomster af
bøg på muld (9130), ege-blandskov (9160) og elle- og askeskov (91E0).
Skovnaturtyperne er ikke omfattet af et tilstandsvurderingssystem, men generelt
for habitatområdets skovnaturtyper angives i udkast til Natura 2000-plan 20222027, at antallet af store træer pr. ha på hovedparten af forekomsterne af alle
skovnaturtyper er lav (under ét træ pr. ha). Flest store træer ses i områdets
relativt lille forekomst af bøg på muld (9130), hvor ca. 1/3 af forekomsten har 6-10
store træer pr. ha. Mængden af dødt ved er generelt relativt lav i alle skovtyper.
På mere end 80 % af arealerne er der registreret færre end 6 større stykker dødt
ved (stående og liggende) pr. ha.
I den bagvedliggende basisanalyse 2022-2027 angives, at områdets egeblandskov er generelt stabil fsva. forekomsten af huller eller råd, store træer samt
stående og liggende dødt ved. Dette gælder også til dels bøg på muld og elle- og
askeskov bortset fra, at disse skovnaturtyper har en faldende forekomst af
liggende dødt ved og muligvis en faldende forekomst af stående dødt ved.
I afsnittet der beskriver skovene på Kattrup (2.3.2.) er lavet en opgørelse over
mængden af dødt ved i skovhabitatnaturtyperne. På langt hovedparten af
habitatnaturtyperne findes der kun niveauer af dødt ved med <1 eller 1-5
vedstykker eller store træer / træer med råd og hulheder pr. ha. Det er udtryk for
dødtvedsniveauer, der ligger mellem 0 og maksimalt 10 m3 pr ha, hvilket må
betegnes som lavt.
Den største andel af skovhabitatnaturtyper i projektområdet (29,2 ha) er kortlagt
som skovhabitatnaturtypen - bøg på muld (9130). I selve habitatområdet er der
kortlagt 14,6 ha. Bøg på muld er bøgeskove, der ikke har udpræget mor- eller
kalkbund, men er domineret af muldbund. Det er den arealmæssigt mest
udbredte bøgeskovtype i Danmark med en stor variation i artsindhold (Nygaard et
al., 2019).
Bøg på muld er karakteriseret ved dominans af bøgetræer og et deraf følgende
tæt kronedække med et skyggefuldt vækstmiljø, som begrænser forekomsten af
lyskrævende urter og buske. Naturtypen kan dog have en rig forårsflora af
geofytter7, som når at blomstre, inden kronetaget lukker helt af for lyset. Ud over
bøg kan der være indslag af ask, eg og elm samt buske som hassel, hyld, tjørn,
gedeblad og vedbend. Den forstlige drift medfører typisk et unaturligt skyggeregime, mens naturlige forstyrrelser såsom græsning, stormfald, kysterosion og
andet kan medvirke til at skabe lys og variation og dermed flere levesteder til
truede arter (Nygaard et al., 2019).
I den landsdækkende kortlægning af habitatnaturtyperne (Nygaard et al., 2021)
viser kortlægningsdata blandt andet, at de kortlagte forekomster med bøg på
7

Geofytter betegner jordplanter med knopper nede i jorden enten med jordstængel (rhizom), stængelknold, løg,
rodknold eller knopskydende rødder.
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muld som helhed er meget mørke og tætte med et højt kronedække, meget få
skovlysninger og en relativt lille dækning af artsrig underskov. Ydre og indre
skovbryn med naturlig lysåben vegetation er ikke særligt udbredte i bøg på muld
og tilsvarende udgør skovlysninger med blomstrende urter og buske og
lysstillede vandhuller en meget lille andel af det kortlagte areal. I relation til den
landsdækkende kortlægning af bøg på muld nævnes derfor, at naturlige
forstyrrelser i form af bid, barkskrælning og fejning fra hjortevildt eller husdyr
generelt vurderes at være vigtige for at skabe variation i skoven i form af lys,
veterantræer og dødt ved.
Kattrups skovhabitatnaturtyper med bøg på muld vurderes ikke at adskille sig
nævneværdigt fra den generelle tilstand på landsplan og derfor må konklusionen
også være, at dyrenes påvirkning således ikke er til skade for naturtypen, men
derimod en vigtig forudsætning for, at den ikke bliver for homogen og mørk over
tid – især, når skovområderne som i Kattrup Vildnis tænkes udlagt som urørte.
Der er kun kortlagt 1,1 ha som ege-blandskov indenfor projektområdet, men der
findes samlet 78 ha med egeskov og helt generelt for skovnaturtyper domineret
af eg, påviser en række studier en gavnlig effekt af græsning med en højere
artsdiversitet til følge (Buttenschøn og Gottlieb, 2019). De 1,1 ha ege-blandskov
ligger også indenfor habitatområdet.
For så vidt angår ellesumpe har et studie i Gribskov efter 2-4 års græsning med
islandske heste vist en signifikant højere artsrigdom i den græssede ellesump
(Gottlieb, 2015). I projektområdet er der kortlagt 1,6 ha med skovnaturtypen elleog askeskov, og de 1,6 ha ligger også inden for habitatområdet.
I basisanalysen for habitatområde nr. 156 Store Åmose, Skarresø gives der en
foreløbig vurdering af negative påvirkninger (trusler mod naturtilstanden) for
skovhabitatnaturtyperne. For elle- og askeskov (91E0) og bøg på muld (9130)
vurderes mængden af liggende dødt ved at være faldende, mens tætheden af
træer med huller eller råd og tætheden af store træer vurderes stabile mellem de
to kortlægninger. Endvidere vurderes forekomsten af stående dødt ved at være
stabil eller faldende.
I udkast til Natura 2000-planer 2022-2027 for de aktuelle habitatområder nævnes
under områdespecifikke retningslinjer, at urørt skov (permanent ophør af drift
m.v.) kan være en mulighed af hensyn til naturtyper og tilknyttede arter og fugle.
Ligesom der under konkrete målsætninger for naturtyper og arter angives, at der i
området skal der være mulighed for en naturforvaltning, hvor man gør brug af
naturens egne dynamikker (Miljøstyrelsen, 2021a og 2021b).
Projektet på Kattrup vil bidrage med naturens egne dynamikker gennem urørt
skov og derfor også både mere liggende og stående dødt ved til forbedring af
naturtilstanden, når skovdriften udfases og vandstanden forøges. Store
planteædere vil i sig selv også forcere udvikling af mere dødt ved, når dyrene
fejer, afbarker og knækker grene af træer (Buttenschøn og Gottlieb, 2018). I den
sammenhæng er det vigtigt at bemærke, at igangsættelse af det kommende
overvågningsprogram også vil monitere om dyrenes påvirkning af
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træbevoksningerne risikerer at blive så stor, at den kan være til fare for skoven
som naturtype, og der derfor må skrides ind.
10.2.2. Søer
Den kortlagte kransnålalge-sø er vurderet i moderat naturtilstand, primært pga. at
vandhullet er en smule påvirket af næringsstoffer, har lidt trådalger og kun har en
relativt lille dækning af kransnålalger. Vigtige elementer for at opnå god eller høj
naturtilstand for kransnålalge-sø er bl.a. relativt stor dækning af kransnålalger,
fravær af jordbrugspåvirkning langs søbredden og fravær af
næringsstofpåvirkning. Den næringsrige sø har tilstanden god.
For begge typer af søer beskrives, at tilstanden som både moderat (og ringe)
generelt skyldes udbredt næringsstofpåvirkning, som afsløres ved grumset vand,
iltfattigt, sort bundslam og/eller udbredt forekomst af trådalger. Småsøer med god
(eller høj) naturtilstand er generelt præget af, at de ligger lysåbent eventuelt med
afgræssede bredder. Endvidere er næringsstofpåvirkningen typisk lille eller
fraværende (Miljøstyrelsen, 2020a).
Kattrup Vildnis forventes at forbedre forholdene for småsøerne i det der
opretholdes græsning og dermed lysåbenhed omkring søen ligesom
næringsstofpåvirkningen vil forsvinde med udfasning af landbrug på de
omgivende arealer.
10.2.3. Habitatnaturtypekonklusion
Områdets sø-naturtyper vurderes at være i hhv. god og moderat tilstand og de
forandringer som Kattrup Vildnis vil medføre vurderes at være gunstige for
naturtyperne.
For så vidt angår skovhabitatnaturtyperne er det vurderingen, at projektet både
på kort, men især på lang sigt, vil bidrage positivt til deres udvikling. Dels vil
ophør af den forstlige drift sikre, at der opstår flere gamle træer og mere dødt ved.
Dels vil den naturlige græsning bidrage til at fremme en mere artsrig vegetation
ligesom de store dyr vil medvirke til at holde de nuværende lysninger og
vådområder åbne. Store planteædere vil i sig selv kunne medvirke til at øge
mængden af dødt ved.
Et græsningstryk, der bestemmes af den naturlige fødeproduktion i
projektområdet vil sikre, at der fortsat kan ske en vis rekruttering af nye træer og
at overgangene mellem skov og åbent land bliver mere gradvise og dynamiske.
Opsummerende vil store planteædere skabe variation i skoven i form af lys,
veterantræer og dødt ved.
Desuden vil genoprettelse af den naturlige hydrologi i skovene understøtte
dannelsen af dødt ved og medvirke til at holde fugtige skovlysninger åbne
ligesom der skabes flere helt nye.
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10.3. § 3-beskyttede naturtyper
Som beskrevet under områdets lysåbne naturtyper i afsnit 2.3.3. findes 78,3 ha
med beskyttede naturtyper, hvilket primært udgøres af moser og enge. Etablering
af Kattrup Vildnis forventes at medvirke til en positiv udvikling af disse naturtyper.
Ud fra offentlige naturdata inddateret af Kalundborg Kommune kan det
konstateres, at en række af disse beskyttede enge og moser inden for de
fredskovspligtige arealer er truet af tilgroning. Flere steder nævnes et ønske om
pleje i form af slæt eller græsning for at fastholde den lysåbne naturtype.
Kalundborg Kommune har gennemgået flere af naturområderne i efteråret 2021
herunder en del af skovarealerne og genkortlagt eller nyregistreret flere § 3områder. I den forbindelse fremhæves også tilgroning som trussel og flere steder
angives et ønske om at øge afgræsningen, som det nu er planlagt at ske gennem
Kattrup Vildnis.
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12. Bilag
Følgende bilag er vedlagt:















Bilag 1: Oversigtskort (projektområdet, placering i landskabet, m.v.)
Bilag 2: Temakort (naturtypernes fordeling)
Bilag 3: Natura 2000-områder
Bilag 4: Skovkort
Bilag 5: Fredskovspligtens omfang
Bilag 6: Fredningsgrænse for Torsø ved Vandfaldsmøller
Bilag 7: Beskyttede naturtyper (inkl. beskyttede vandløb)
Bilag 8: Registrerede habitatnaturtyper
Bilag 9: Beskrivelse af Den danske Rødliste
Bilag 10: Artsgrupperegistreringer for projektområdet
Bilag 11: Fortidsminder og beskyttede diger
Bilag 12: Potentielle græsningsdyrs egnethed
Bilag 13: Planlagt hegnslinje og åbninger
Bilag 14: Faser i projektet
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