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I COWI PASSER VI PÅ NATUREN
Danmark har en høj befolkningstæthed og er et af de mest
intensivt dyrkede lande i verden. Derfor er naturen generelt under
pres. Samtidig flytter stadig flere mennesker til byerne, og disse
mennesker ønsker at opleve naturen: Farvestrålende blomsterflor,
fuglefløjt og flagrende sommerfugle. Vi hjælper vores kunder med at
udvikle og skabe natur, passe på natur og biodiversiteten samt gøre
plads til grønne åndehuller til gavn for borgernes trivsel og helbred.
En tur i skoven eller langs stranden er en effektiv kur mod stress og
modløshed, og vi efterspørger stilhed og ro som kontrast til vores
travle hverdag. Men der er kamp om pladsen, og det kræver både nøje
planlægning og indsigt at bevare og skabe plads til naturen.
I COWI har vi igennem mange år udviklet os til en af Danmarks førende
rådgivere på naturområdet. Vi arbejder målbevidst med løsninger til
vores kunder, som vil sikre naturen og landskabet – også til glæde
for kommende generationer. Udfordringerne i dansk naturforvaltning
er talrige, men kort sagt skal vi sikre den mangfoldige natur der, hvor
den stadig findes, og vi skal forbedre og skabe ny, vild natur i videst
muligt omfang. I vores mange projekter arbejder vi for at beskytte
bevaringsværdig flora, fauna, naturtyper og landskaber samt for at
genoprette naturen, både i byen og på landet. I store anlægsprojekter
søger vi at hindre eller minimere potentielle negative påvirkninger.

Genskabelse af naturområder
Udtag af landbrugsjord på dårlige jorder samt opkøb af arealer giver
mulighed for at skabe – eller genskabe – natur. COWI har gennem
årene bidraget stærkt til mange store naturgenopretningsprojekter i
Danmark, heriblandt Skjern Å, Filsø og Gyldensteens Enge. Det har
været med til at genskabe værdifulde naturområder, hvor naturen og
biodiversiteten igen kan trives.
Tværfaglige konsekvensvurderinger
Hver gang der opsættes en ny vindmølle eller laves et nyt vejanlæg er
der risiko for en negativ påvirkning af naturen. Tværfaglige konsekvensog miljøvurderinger skal bidrage til at minimere tabet af naturværdier og
give målrettede forslag til afværgende eller kompenserende tiltag.
Vores rådgivere har bidraget til store og komplekse VVM-projekter i
Danmark, og vi har et indgående kendskab til forvaltningen af Natura
2000-områder og bilag IV-arter, hvor vi i samarbejde med vores erfarne
miljøjurister udfører konsekvensvurderinger på et højt fagligt niveau.
Grønne åndehuller i byerne
Også bynaturen er kommet på dagsordenen i takt med, at stadig flere
folk flytter til de større byer og ønsker adgang til grønne områder og
fuglesang. Men bynatur forudsætter et tværfagligt samarbejde, der
sikrer, at bynatur tænkes ind i klimatilpasning, byfornyelse og i sociale
projekter, hvor byrummets udformning kan spille en afgørende rolle for
velfærd og tryghed.
Komplekse udfordringer kræver tværfaglige løsninger
COWIs naturrådgivere arbejder i dybden som specialister og i bredden
i det nødvendige tværfaglige samarbejde. Det giver de bedste løsninger
på naturområdet, hvor udfordringerne kan være særdeles komplekse.
Gennem et tæt samarbejde mellem planlæggere, ingeniører, jurister
og biologer kan vi tilbyde vores kunder optimale løsningsforslag til
naturprojekter, hvad enten det drejer sig om tidligere landbrugsjord,
inddigede og afvandede havområder eller helt nye arealer i byerne.
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COWIs naturrådgivere arbejder i dybden
som specialister og i bredden i det
nødvendige tværfaglige samarbejde. Det
giver de bedste løsninger for naturen, hvor
udfordringerne kan være særdeles komplekse.
Gældende regler, eksempelvis i planloven
og naturbeskyttelsesloven, skal følges,
og hydrologiske og jordbundsmæssige
rammebetingelser skal kendes i mindste detalje,
før et naturprojekt planlægges og gennemføres

NATURGENOPRETNING
COWIs biologer, hydraulikere og
ingeniører samarbejder om at udarbejde
helhedsløsninger for vådområde-,
lavbunds- og naturlig hydrologiprojekter.
Her er et stort fokus på naturens samspil
med grundvand, overfladevand og
græssende dyr.

med succes. Gennem tæt samarbejde med
planlæggere, ingeniører og jurister kan vores
biologer opstille optimale løsningsforslag til
naturprojekter, hvad enten det drejer sig om
tidligere landbrugsjord, inddigede og afvandede
havområder eller helt nye arealer i byerne.
COWIs naturrådgivere kan sikre en innovativ
og holistisk tilgang til håndtering af komplekse
naturprojekter.

MILJØKONSEKVENSVURDERING
COWIs biologer og jurister sikrer,
at naturen kortlægges, vurderes
og sikres i henhold til gældende
lovgivninger og regler, når f.eks.
infrastruktur- eller industriprojekter
kan medføre miljøpåvirkninger for
den lokale flora og fauna.

PLEJEPLANER
COWIs erfarne biologer
laver plejeplaner for fredede
og beskyttede områder på
private og statsejede arealer,
med et stærkt fokus på den
biologiske mangfoldighed.

BYNATUR
COWIs biologer og
landskabsarkitekter kombinerer
natur og lokale rekreative
interesser i løsninger, som
skaber et grønt byliv og bedre
bynær natur i sameksistens.

VANDETS KREDSLØB
COWIs hydraulikere og biologer
fokuserer også på natur og biodiversitet,
når de beregner volumen og vandflow for klimatilpasningsløsninger med
forskellige regnhændelser, havstigninger
eller grundvandsændringer.
NATURKORTLÆGNING
Naturkortlægning gennemføres af
biologer med mange års felterfaring
med overvågning og kortlægning af
naturtyper, padder, fugle mv.
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VÅDE ENGE SKABER BEDRE
VILKÅR FOR ENGFUGLE
NISSUM FJORD
Strandenge og enge langs Nissum Fjord er i de seneste årtier udtørret
på grund af afvanding fra grøfter og stedvist landhævning fra tilført
fygesand. Derfor er levestederne for en række sjældne og truede fugle,
padder og strandengsplanter blevet forringet. COWI har derfor hjulpet
Holstebro Kommune og Naturstyrelsen med at genskabe de oprindelige
vandstandsforhold på 220 ha strandenge mellem Thorsminde og Fjand.
Mere end 40 grøfter er blevet lukket, 13 forårsvåde lavninger er gravet,
og regnvand fra klitter og veje er ledt ud over engene. 5 km hegn er
fjernet for at skabe større, sammenhængende græsningsfenner og fjerne
skjul for ræve.
De vådere enge med åbne ferske vandflader og naturligt planteliv
skaber optimale levesteder for især arter som engryle, brushane, stor
kobbersneppe og lysbuget knortegås, men også for strandtudse og en
lang række plantearter.
COWI har været rådgiver i hele processen fra de tekniske
forundersøgelser og lodsejerforhandlinger til detailprojekt og
gennemførelse af projektet.

FAKTA
›› Kunde: Holstebro Kommune
›› Samarbejdspartnere: Naturstyrelsen
›› Projektperiode: 2014-2017
›› Status: Gennemført
›› Sted: Nissum Fjord

COWIS ROLLE
Tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelser,

detailprojektering, udbud og tilsyn
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NYT VÅDOMRÅDE GIVER MERE
LIV OG MANGFOLDIG NATUR
SIMESTED Å
Hjarbæk Fjord og Limfjorden er præget af iltsvind på grund af stærk
næringsstofbelastning. Et af de største tilløb til fjorden, Simested Å, er
på sit mellemste løb en af landets fineste ådale med naturligt slyngede
vandløb og en meget stærk havørredbestand. Den øvre strækning er
derimod et udrettet vandløb omgivet af stærkt afvandede, dyrkede enge.
COWI har som rådgiver for Vesthimmerlands Kommune etableret et 281
hektar stort vådområde langs en strækning på 6,6 km af Simested Å. 2,8
km af åen er her lagt tilbage i sine oprindelige slyngninger.
Målsætningen med det nye vådområde er at kunne fjerne omkring 15,3
ton kvælstof om året og dermed skabe bedre miljø i Hjarbæk Fjord og
Limfjorden. Projektet vil også genskabe muligheden for en mangfoldig
natur med en mosaik af mindre vandhuller, rørsump, græssede våde
enge og rigkær til gavn for fugle, planter og sommerfugle, som i dag kun
findes få steder som ”øer” af upåvirket natur i de dyrkede enge.
Genslyngning af vandløbet vil samtidig give flere og bedre skjul,
levesteder og gydepladser for fisk. Projektet genskaber således et mere
mangfoldigt og sammenhængende naturområde, med stor betydning for
dyre- og planteliv, borgere og fisketurister både langs åen og ved fjorden.

FAKTA
›› Kunde: Vesthimmerlands Kommune
›› Projektperiode: 2016-2017
›› Status: Gennemført
›› Sted: Himmerland

COWIS ROLLE
Detailprojektering, udbud og tilsyn
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VANDLØBSRESTAURERING
SKABER FRI PASSAGE TIL
270 KM VANDLØB
KONGEÅEN
Esbjerg Kommune sikrer adgang til 270 km vandløb ved at fjerne
opstemning ved dambrug. Jedsted Mølle ligger 6 km fra Kongeåens
udmunding i Vadehavet. Her har været mølledrift i 800 år. I perioden
1910-1967 var her elværk. Opstemningen på næsten 2 m blev
opretholdt efter at værket blev nedlagt af hensyn til et stort dambrug. For
at skabe passage for fiskene var der etableret passage i opstemningen
og desuden anlagt et omløbsstryg, men det var utilstrækkeligt og
fungerede ikke ordentligt.
Laks, havørred og andre vandrende fisk har haft svært ved at klare sig i
Kongeåen, da tre opstemninger i hovedløbet har begrænset adgangen
til gyde- og opvækstområder samt medført store smolttab. Den sidste af
disse spærringer var ved Jedsted Mølle Dambrug.
I tæt samarbejde med Esbjerg Kommune, lodsejerne, lystfiskerne og
DTU Aqua har COWI projekteret omlægning af Kongeåen, så den
nu løber over et 445 m langt stryg forbi møllen. Stryget har naturligt
fald og giver gode muligheder for laks, ørreder, stalling, snæbel og
lampretter. Der er herved skabt fri adgang til 270 km vandløb opstrøms.
Sportsfiskerne har tidligere elfisket neden for opstemningen og båret laks
og ørred forbi. Det er slut nu.
Samtidig har stryget givet gode forhold for kanoer og kajakker, fordi faldet
er begrænset, så de fortsætter ned ad åen.
Åen kan nu krydses af en cykel- og gangsti på en ny bro. En kort
strækning af den opstemmede å er bevaret ved møllen som en lille sø.
Projektområdet er en del af Natura 2000-området nr. 91 Kongeå.
Projektet har fået støtte fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond.

FAKTA
›› Kunde: Esbjerg Kommune
›› Projektperiode: 2016-2018
›› Status: Udført
›› Sted: Jedsted Mølle

COWIS ROLLE
Projektering, udbud og tilsyn
MERVÆRDI
Projektet har stor værdi for lystfiskerne,
kanosejladsen og turismen
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GENOPRETNING AF HØJMOSE
I STORE VILDMOSE
Store Vildmose er en del Life-projektet ’Højmoser i Danmark’. Formålet
med LIFE-projektet er at sikre gunstig bevaringsstatus for højmosenaturtyperne inden for projektområdet.
Langt størsteparten af den oprindelige højmose er forsvundet og henligger
i dag som agerjord. Den resterende mose er påvirket af afvanding langs
kanterne og af tilgroning med især birk og nåletræer.
COWI har lavet en teknisk forundersøgelse, med henblik på at undersøge
og beskrive de eksisterende forhold mht. især hydrologi, naturtilstand og
tilgroning. Der er opsat pejlerør og vandstandsloggere, målt vandføring
og vandstand i mange omgange, vurderet tilgroning, naturtyper og lavet
droneflyvning mm. i 2017.
På baggrund af dette er mulighederne for at forbedre de hydrologiske
forhold og mosens tilstand beskrevet. Der er opstillet en række forslag
til at opnå gunstig bevaringsstatus for højmosen, ved dels at forbedre
tilstanden af den eksisterende mose og dels at udvide arealet af højmosen.
Forslagene beskriver etablering af kilometerlange dæmninger opbygget af
membraner og mineraljord, lavere tørvejordsdæmninger, lukning af grøfter
og kanaler samt rydning af træer. Målet er at skabe større arealer med
aktiv højmose på arealer med eng, nedbrudt højmose og skovbevokset
tørvemose. Højmoserne skal kunne bevares som isolerede, (stort set)
upåvirkede hydrologiske enheder, der kun modtager vand i form af nedbør
og hvor der er for vådt til at træer kan vokse.

FAKTA
›› Kunde: Jammerbugt Kommune
›› Projektperiode: 2017-2018
›› Status: Forundersøgelse gennemført
›› Sted: Vendsyssel

COWIS ROLLE
Forundersøgelse
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GRØNLAND
NATURRÅDGIVNING
COWI har stor erfaring med naturprojekter i Grønland. Vi har gennem en
årrække været rådgiver for bl.a. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse,
som er ansvarlig for en række stationer i både Vest-, Øst og Nordgrønland.
COWIs ydelser har været mange og forskelligartede, bl.a. kortlægning
og baselinemonitering af sub- og højarktiske naturtyper og arter (planter,
mosser, laver mm), undersøgelse af miljøfremmede stoffer i marine bløddyr
og pil , måling og bekæmpelse af pletvis jordforurening, kortlægning af
den invasive planteart alaska-lupin, droneflyvning med NIR-kamera samt
udarbejdelse af forslag til genopretning af områder, som hidtil har været
dækket af bygninger, veje, havne mm.
I 2018-2020 skal vi bl.a. gennemføre pilotforsøg med overvågning,
dronekortlægning og konkret bekæmpelse af alaska-lupin med en række
forskellige metoder i Grønnedal (Sydvestgrønland).
At arbejde i arktiske områder byder ofte på store naturoplevelser
under udfordrende arbejdsbetingelser i form af skiftende vejrforhold og
afsidesliggende lokaliteter.

FAKTA
›› Kunde: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
›› Projektperiode: 2012-2018
›› Sted: Grønland

COWIS ROLLE
Kortlægning og overvågning af naturtyper, planter,
mosser, laver og invasive arter, undersøgelse
af miljøfarlige stoffer i marine organismer,
forureningsundersøgelser i jord og vand,
naturgenopretning og meget andet.
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VVM VINDMØLLEPARK
LILLEBÆLT
NATURUNDERSØGELSER TIL
LANDS OG TIL VANDS
COWI er miljørådgiver for Sønderborg Forsyning på en vindmøllepark i
Lillebælt. For at kunne vurdere eventuelle påvirkninger på miljøet har vi
kortlagt naturværdier på land og i vandet. Det inkluderer en bred palet af
undersøgelser. Den marine natur er kortlagt ved hjælp af undersøgelser
af havbunden med ekkolod og en lille fjernstyret ubåd, der optager film.
Herved kunne vi fastlægge udstrækningen af bestemte naturtyper og de
tilhørende dyr og planter.
Undersøgelserne inkluderer også tællinger af fugle der overvintrer i
området eller krydser området, under deres trækruter. De rastende
fugle på vand er observeret fra fly og trækfuglene er registreret med
anvendelse af radar suppleret med kikkertobservationer. Flagermus
kan trække ud over vand i deres jagt på føde eller under træk og deres
færden i færden i området blev også kortlagt ved hjælp af lytteposter,
hvor mikrofoner blev sat op på begge sider af Lillebælt for at registrere
forbipasserende flagermus kombineret med aktiv lytning.

FAKTA
›› Kunde: Sønderborg Forsyning
›› Samarbejdspartnere: DCE, Nellemann Survey
›› Projektperiode: 2017-2018
›› Sted: Lillebælt

COWIS ROLLE
Miljørådgiver
ANDRE FACTS
Inkluderer også naturundersøgelser på land,
som ikke er udført endnu
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BIODIVERSITETSSTRATEGI
SKAL VISE VEJEN TIL VILDERE
NATUR
AALBORG KOMMUNE
Naturen har brug for plads og nytænkning for at klare sig i de små rum i
byerne og det dyrkede land.
Aalborg Kommune ønsker at gøre en særlig indsats for at styrke den
biologiske mangfoldighed. Derfor har COWI hjulpet Aalborg kommune
med at beskrive muligheder, udfordringer og især levere en række
værktøjer, som kan give bedre livsbetingelser for den vilde natur; både i
byen og på landet.
COWI har udvalgt og beskrevet en lang række indikatorarter og
ambassadørarter for god natur i kommunen. Disse arter kan følges,
overvåges og øge fokus og glæden ved naturen – både for borgere
og eksperter. For en lang række lokalitetstyper i bynaturen er der
lavet konkrete beskrivelser af 1) Biologiske værdier, 2) Udfordringer og
potentiale, 3) Konkrete forslag til forbedring af biodiversiteten.
Rækken af lokalitetstyper dækker bl.a. parker, vejrabatter,
erhvervsgrunde, haver, vandhuller samt alle de dyr og planter som lever
eller kunne leve i byerne. Forslag til forbedring af biodiversiteten er talrige,
men omfatter bl.a. at minimere andelen af arealer med fliser, asfalt, grus,
slåning, sprøjtning og gødskning, at skabe stor diversitet af levesteder
(lys-skygge, tør-våd, høj-lav vegetation), at acceptere ”rod” i form af
sten-, jord- og grenbunker, at bevare gamle træer, at sikre tilstedeværelse
af blomstrende, frø- og frugtbærende planter hele sæsonen og
meget mere. Ved at udbrede forslagene kan alle være med til at gøre
kommunen rigere på vild natur.

FAKTA
›› Kunde: Aalborg Kommune
›› Projektperiode: 2015-2016
›› Status: Gennemført
›› Sted: Aalborg Kommune

MERVÆRDI
Aalborg Kommune får et værktøj, der formidler ønsket
om en bedre natur i kommunen, og kommunens
borgere får et katalog, hvor de kan se hvad de selv kan
gøre og hvad kommunen agter at gøre. Dette giver
engagement og deltagelse, og det giver en forståelse
for kommunens ønske om at forbedre naturen – for
borgerne og for naturens egen skyld.
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HELHEDSORIENTERET
BYUDVIKLING MED FOKUS PÅ
BYNATUR I BYEN NYE
Hvordan transformerer man en bar mark til en ultramoderne forstad
med fokus på vandhåndtering, klimatilpasning, bynatur og skabelse af
merværdi på flere planer? Med rådgivning fra bl.a. COWI har Tækker
Group udarbejdet en helhedsplan for netop dette scenarie. Opgaven
omfatter også projektering, og de første beboere i byen Nye flytter ind i
august 2018.
Nye bliver på sigt en ny by med over 10.000 indbyggere. Byen, der ligger
nord for Aarhus, opføres efter bæredygtige principper og med en visionær
tilgang til, hvordan fremtidens forstad kan skabes.
I forbindelse med helhedsplanen for byudviklingsprojektet udarbejdede
COWI en helhedsorienteret vandforvaltningsstrategi, der fokuser
på bæredygtige og multifunktionelle løsninger, hvor vand og natur
integreres som et naturligt element i bymiljøet. Bl.a. er der stort fokus på
klimatilpasning og genanvendelse af sekundavand (regnvand). Ligeledes
blev der udarbejdet plantekataloger og udviklet frøblandinger, der vil skabe
en mangfoldig natur i selve byen, med en høj diversitet af flora og fauna.
I Nye får man by i forhaven og natur i baghaven. Her er det naturen,
der kommer først. Visionen er at skabe en sammenhæng, der er
markant anderledes.
Planter, urter og træer vælges med udgangspunkt i området, og i hvad
der fra et biologisk synspunkt er egnet til området. Når man færdes i
landskabet, vil planter og træer være varierede, men genkendelige.
Planter og urter vil i stor udstrækning også være spiselige.
Læs mere på www.nye.dk

FAKTA
›› Kunde: Tækker Group
›› Samarbejdspartnere: Aarhus Kommune og
Aarhus Vand
›› Projektperiode: 2014›› Status: Under realisering
›› Sted: Nye, nord for Aarhus

MERVÆRDI
En helhedsorienteret tilgang til at skabe innovativ
vandhåndtering og klimatilpasning, og natur i byen hvor
biodiversitet med en mangfoldig flora og fauna løftes.

21

NATUR COWI

NATIONAL
ARTSFORVALTNINGSPLAN
HELHEDSPLANLÆGNING AF
ARTSFORVALTNING PÅ TVÆRS
Mange arter af dyr, fugle, insekter og planter giver os gode oplevelser i
naturen eller kan som jagt- og fangstbare arter eller bestøvere være til
stor nytte for os. Indimellem giver andre arter giver os problemer, som
den spættede sæl, der går i fiskernes net, eller kæmpe-bjørnekloen,
der spreder sig invasivt. Andre igen, som de sjældne og rødlistede arter,
skal vi passe særligt på for at sikre, at de fortsat kan være en del af den
danske natur.
Hidtil har Danmark ikke haft en samlet plan for forvaltningen af arter,
men Naturstyrelsen tog i 2014 initiativ til at sætte et udredningsarbejde
i gang, der havde til hensigt at skabe grundlag for et bredt favnende
plan for artsforvaltning. COWI blev hyret ind som sparringspartner og
som iværksætter og koordinator af udredningsarbejdet, der havde
deltagelse af en række rådgivere. Med en opdeling af arterne i grupper
som beskyttede arter, konfliktarter, jagtbare arter, invasive arter og arter,
der påvirkes af klimaændringer, tog Naturstyrelsen udgangspunkt i en
helhedsorienteret tilgang, som blev underbygget af en proces med en
række af workshops med de deltagende rådgivere.
Udredningsarbejdet for hver gruppe blev gennemført efter fælles
skabelon, med et snit igennem den hidtidige forvaltning, problemstilling
og prioriteringer, samt begrundede forslag til en fremtidig forvaltning.
På grundlag af disse udredninger blev der gennem en stor
workshop med artsspecialister fra blandt andet universiteter,
biodiversitetsorganisationer og styrelser sat fokus på fælles parametre og
retningslinjer for forvaltningen af alle arter på tværs af deres typer.

FAKTA
›› Kunde: Naturstyrelsen
›› Samarbejdspartnere: SEGES, IGN/KU, Dansk
Jagtakademi, Orbicon, Amphi Consult samt
Naturhistorisk Museum Aarhus
›› Projektperiode: 2014-2015
›› Status: Afsluttet
›› Sted: Danmark

COWIS ROLLE
Projektleder og koordinering af underrådgivere
MERVÆRDI
Naturstyrelsen tog initiativ til at udarbejde den første,
samlede forvaltningsplan for alle arter i Danmark.
Gennem en koordinering af faglige input fra flere
rådgivere samt en række workshop-møder er en
artsforvaltningsplan blevet opbygget ud fra en fælles
skabelon. Samtidig er der sket en ensartet og balanceret
prioritering af principper for forvaltning på tværs af
grupper og typer af arter.
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FORVALTNINGSPLAN
ULVSHALE OG NYORD
Ulvshale og Nyord på Møns nordspids indeholder store naturværdier.
Områderne er derfor både fredede og omfattet af international
naturbeskyttelse (Natura 2000).
Forvaltningsplanen omfatter mere end 1200 ha, og den er et led i det
EU finansierede Interreg-projekt, Baltic Flyway. Planen er et konkret,
handlingsorienteret værktøj, som indgår i Vordingborg Kommune
og Naturstyrelsens Natura 2000 handleplaner og i den daglige,
handlingsorienterede forvaltning.
Det overordnede formål med plejen på Nyord er at sikre og forbedre
strandenge og rigkær som naturtyper og som essentielle levesteder for
det unikke, karakteristiske fugleliv. På det mere diverse Ulvshale er målet
med naturforvaltningen at sikre gunstig bevaringsstatus for de mange
forskellige naturtyper, et primært lysåbent landskab med en mosaik af
sammenhængende heder, strandenge, rigkær, klitter, moser og vandhuller
samt et stort, vildt og urørt skovområde (Ulvshale Skov).

FAKTA
›› Kunde: Naturstyrelsen, Fugleværnsfonden og
Vordingborg Kommune.
›› Projektperiode: 2011-2012
›› Status: Gennemført
›› Sted: Møn og Nyord

COWIS ROLLE
Udarbejdelse af plejeplan

Kombination af græsning og høslæt på store, sammenhængende åbne arealer, kombineret med rørhøst og stedvis rydning
af vedplanter, skal fortsat være den vedvarende plejeform. Plejen tilpasses naturtypernes sårbarhed og sker således, at der
sikres variation og sammenhæng. Store, sammenhængende græsningsfenner med lav græsningsintensitet og så vidt muligt
helårsgræsning anbefales. På Nyord skal afgræsningen justeres løbende afhængigt af vandstand og vegetationshøjde for at
sikre optimale levesteder for eng- og vandfugle.
På Nyord anbefales indgreb for at gøre engene vådere samt for at bekæmpe invasive arter og at regulere rævebestanden.
Ræve er en stor trussel mod engfugle på øen.
Indsatsen skal ske under hensyntagen til de fastboende og besøgende i området, og adgang til og formidling af
delområdernes natur- og kulturværdier skal således bibeholdes og forbedres. Den rekreative udnyttelse skal kanaliseres ad
velegnede stier for at undgå at påvirke sårbare naturværdier.
Forvaltningsplanen fokuserer på samarbejdet mellem Naturstyrelsen, Fugleværnsfonden og Vordingborg Kommune. Denne
treenighed skal i fællesskab gennemføre af Natura 2000 handleplaner og Baltic Flyway projektet og derved sikre, genoprette
og formidle naturværdierne på Nyord og Ulvshale.
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NATURKORTLÆGNING
ARTS-, §3- OG
HABITATKORTLÆGNING
I COWI har vi stor erfaring med kortlægning af natur. Det gælder både
beskyttede naturtyper (habitat- og § 3-naturtyper) og levesteder for
sårbare arter. Senest har vi i sommeren 2017 kortlagt langt over 1000
lokaliteter med § 3- og habitatnatur i bl.a. Skive Kommune og på Læsø.
Der er tale om kortlægning af både enge, moser, heder, overdrev,
strandenge og vandhuller. Kortlægningerne er foretaget efter den udvidede
metode, med udlægning af dokumentationsfelter, fotoregistrering,
indtastning og digitalisering af data. I felten registrerer vi også
karakteristiske arter af padder, mosser, fugle, guldsmede, sommerfugle
osv. hvilket er med til at hæve lokaliteternes naturværdi (HNV).
Når der er behov for undersøgelse af forekomst af f.eks. særligt
beskyttede arter (beskyttet af habitatdirektoratets bilag IV), så
gennemfører vi disse i overensstemmelse med tekniske anvisninger og
forvaltningsplaner. Dette kan f.eks. være kortlægning og overvågning af
padder, fugle, sommerfugle, mosser, guldsmede og planter.
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