HVIDBOG FOR NATURA 2000
HANDLEPLAN
VALLØ DYREHAVE
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Vallø Stift v.

Under behovs-oplistningen for forvaltningstiltag for naturtyperne (tabel 3) anføres

Kommunen takker for det tilsendte

Søren Boas

der, at der skal ske forbedring af hydrologien for 0-2 ha. Vallø er kun enig i dette
skøn, hvis der herved menes, at de i forvejen meget våde lysåbne naturtyper

Vedr. forbedring af hydrologi) Der er ikke i tabel 3 eller i prioriteringsafsnittet

periodevis skal have formindsket højden på det sekundære vandspejl.

taget stilling til eller defineret, at forbedret hydrologi indebærer, at områder
med habitatnatur skal gøres vådere. Ved forbedring af hydrologi menes et

Under ”Prioritering af den forventede indsats” oplistes ”Levesteder for

ønske om at opnå en hydrologi, der for de respektive naturtyper (rigkær og

ynglefugle…”. Vallø kan ikke se, at sådanne arter er udpegningsgrundlag for

tidvis våd eng) på samme tid sikrer de bedste abiotiske vækstforhold samt

Natura 2000-udpegningen af Vallø Dyrehave, hvorfor denne del af sætning helt

bedste muligheder for at pleje arealerne optimalt.

bør udtages af handleplanen.
Vedr. levesteder for ynglefugle). Denne sætning fjernes fra planen.
Under samme hovedafsnit benyttes en definition af ”forbedret hydrologi” = mere
vand, hvilket Vallø ikke er enig i, bør være definitionen. Der bør benyttes en
definition af ”gunstig” som værende den situation, hvor forholdene fremmer den
ønskede tilstand, som man vurderer på, eller den nødvendige aktivitet, der
indirekte fremmer den ønskede tilstand. Dette er så langt fra = med mere vand
for alle typer og tidspunkter. Definitionen bør derfor nuanceres.
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DN Stevns v.

Danmarks Naturfredningsforening Stevns har gennemgået handleplanen for

Kommunen takker for det tilsendte.

Michael

Vallø Dyrehave for den næste planperiode.

Løvendal

Vi har kun få kommentarer til denne plan, da der i de seneste år er gennemført

Vedr. 1) Det er kommunens opfattelse, at Spøjs-Løg ikke udgør en trussel

Kruse

en række fine tiltag, som har forbedret naturkvaliteten i området.

med de arter og naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-

Vi går ud fra at disse tiltag er et led i en samlet plan for skovvæksten i området

området.

og vil derfor kun pege på et par enkelte områder, hvor vi mener, der er behov for

Vallø Dyrehave er beliggende i umiddelbar forlængelse af Vallø Slotspark og

en ekstra indsat.

tilknyttede haveanlæg. Der findes i Dyrehaven talrige kulturflygtninge og
Spøjs-Løg er blot en af dem. Nogle betragter den som en botanisk raritet,

1. I store områder af skovbunden er der sket en voldsomt tilvækst af de

andre som en plante, der optræder invasivt. Evt. bekæmpelse kan foretages

spøjsløg, som tidligere kun var i et ganske lille område af skoven. I år er den

af lodsejer, såfremt denne finder nødvendigt.

begyndt at brede sig ud mod engene. Selv om disse ikke er at finde på listen

Stevns Kommune vil ikke indskrive bekæmpelse af Spøjs-Løg i handleplanen

over invasive arter, er tilvæksten nået et omfang, hvor den optræder som

for Natura 2000-området.

invasiv. Vi vil derfor anbefale en særlig indsats for at fjerne denne
tilgroningsplante fra området.

Vedr. 2) Der er ikke kortlagt lysåben habitatnatur langs bredderne af den
store sø i Dyrehaven, og rydning udgør kke en aktivitet, der kan bringe
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2. Der er for nylig ryddet træopvækst på kanten af den store sø i Dyrehaven. Vi

lysåben habitatnatur i bedre tilstand.

så gerne at rydningen af opvæksten af træer langs søen fortsatte også på den

Stevns Kommune vil ikke indskrive rydning langs nordbredden af den største

nordlige side af søen, men går dog ud fra, at netop dette er et led i den samlede

sø i handleplanen for Natura 2000-området.

plan for området.
Vedr. 3) Pleje af rigkær og andre lysåbne habitatnaturtyper indgår i såvel den
3. Der har tidligere været orkideer i en smal bræmme rundt om søernes østlige

tidligere som den nuværende kommunale Natura 2000-handleplan som et

ende. Her ville det være en stor fordel at fjerne den voksende opvækst af høje

virkemiddel for at opretholde og forbedre tilstanden i habitatnaturtyperne. I

urteagtige vækster, som breder sig ind over søen, også så der kommer luft til de

det konkrete tilfælde foretages slåningen i den udstrækning og så tæt på

små rigkærsarter igen.

søen, som fugtigheden tillader. Afslåning med maskiner på meget fugtige
arealer vil i mange tilfælde ikke kunne lade sig gøre eller vil indebære en

Ellers er planen lidt vanskeligere at kommentere, da vi ikke har kendskab til den

opkørsel af jordbunden, som er til skade for den habitatnatur, der søges

12-årige skovplan, som indgår i den samlede plan for området. Vi ser de

plejes.

løbende tiltag, som en stor forbedring af området.

Stevns Kommune vil fortsætte samarbejdet med lodsejer om hidtidig
slåpraksis, der indebærer et så hensynsfuldt slæt som muligt, herunder
fjernelse af materialet.
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