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MÅLSÆTNING FOR NATURAREALER OMFATTENDE MOSER, FERSKE ENGE,
STRANDENGE, OVERDREV OG HEDER I NYBORG KOMMUNE
Målsætningsgruppe
A – MÅLSÆTNING
Områder af international eller
national betydning.
Områderne skal være egnede som
levested og spredningskilde for
betydende bestande af naturtypernes
karakteristiske dyre- og plantearter
herunder for meget sjældne arter
internationalt, nationalt eller regionalt
set.
B – MÅLSÆTNING
Områder af national eller regional
betydning.
Områderne skal være egnede som
levested og spredningskilde for
naturtypernes karakteristiske dyre- og
plantearter, herunder for sjældne
planter arter i Danmark og på Fyn.

C – MÅLSÆTNING
Områder af regional betydning.
Områderne skal være egnede som
levested og spredningskorridor for
naturtypernes karakteristiske og mere
almindelige dyre- og plantearter.

D – MÅLSÆTNING
Områder af regional eller lokal
betydning.
Områderne skal være egnede som
spredningskorridor i landskabet eller
blot være levested for visse af
naturtypens almindelige dyre- og
plantearter.
*
**
***

Miljøer/drift/påvirkninger

Indsats

Mulighed for de naturlige fysiske og
kemiske processer og de derved
skabte tilstande* med mindre, det vil
skade de prioriterede naturværdier**.

Områderne har højeste prioritet
indenfor genopretning, udbygning og
pleje herunder også
forureningsbegrænsende tiltag og
genskabelse af naturlig hydrologi til
sikring af, at målsætningerne er
opfyldt.

Kontinuitet i områdets tilstand enten
som naturlig succession eller
ekstensiv drift*** betinget af konkrete
vurderinger af aktuelle og potentielle
værdier.

Mulighed for de naturlige fysiske og
kemiske processer og de derved
skabte tilstande* med mindre, det vil
skade de prioriterede naturværdier**.
Kontinuitet i områdets tilstand enten
som naturlig succession eller
ekstensiv drift*** betinget af konkrete
vurderinger af aktuelle og potentielle
værdier.

Mulighed for naturlige fysiske og
kemiske processer på i hvert fald
centrale dele af lokaliteten.
Opretholdelse af en ekstensiv drift på
lysåbne lokaliteter uden brug af
gødning og sprøjtning.

Opretholdelse af en ekstensiv drift på
lysåbne lokaliteter uden brug af
gødning og sprøjtning.

Områderne har meget høj prioritet
indenfor genopretning, udbygning og
pleje herunder også
forureningsbegrænsende tiltag og
genskabelse af naturlig hydrologi til
sikring af, at målsætningerne er
opfyldt.

Pleje, genopretning og udbygning
søges gennemført, men normalt kun
indenfor rammerne af generelle
tilskudsordninger hertil, eller såfremt
det sker som led i større
genopretningsprojekter indenfor
Natura 2000-netværket.

Pleje/genopretning har normalt ikke
prioritet.

Ved naturlige fysiske og kemiske processer menes bl.a. skabelse af en naturlig hydrologi og minimering af
forureningspåvirkning fra gødningsstoffer og miljøfremmede stoffer.
Visse steder forekommer truede naturtyper på gamle inddæmmede arealer, hvor genskabelse af helt naturlig hydrologi
ikke er mulig.
Ved naturlig succession menes, at de biologiske processer foregår upåvirket. Ved ekstensiv drift forstås
græsning/høslæt/stævning m.v. uden brug af gødning/pesticider.

