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Resumé
Handleplanen for Kongens Mose og Draved Skov beskriver den indsats, der skal igangsættes i
Natura 2000-området inden udgangen af 2021.
Målet er at bevare og fremme de naturtyper og arter, området er udpeget for at beskytte. Der
vil i særlig grad skulle ske en indsats for at skabe større sammenhængende arealer ved
udtagelse af kulstofholdige lavbundsjord i tilknytning til aktiv højmose og nedbrudt højmose
samt hængesæk. Samtidig skal udtagningen bidrage til reducering af CO2 udledningen og et
renere vandmiljø.
Indsatsen omkring højmosedannelse finansieres i en meget høj grad via et EU-LIFE-projekt.
Andre indsatser udføres af lodsejere i området og gennemføres i videst muligt omfang gennem
frivillige aftaler. Der findes blandt andet en række tilskudsordninger, som kan søges gennem
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

Baggrund
Miljø og Fødevareministeriet har udarbejdet Natura 2000-planer for de 252 udpegede
beskyttelsesområder, som indgår i den danske del af det europæiske Natura 2000-netværk.
Planerne beskriver målene for det enkelte beskyttelsesområde og fastlægger de indsatser, der
skal ske inden for planperioden 2016–2021. Natura 2000-planerne kan ses på ministeriets
hjemmeside.
Ud fra Natura 2000-planerne har kommunerne udarbejdet kommunale handleplaner, som skal
medvirke til at gennemføre Natura 2000-planerne for de enkelte områder. Denne handleplan
er udarbejdet af Tønder Kommune på grundlag af Natura 2000-plan for habitatområde H88 og
fuglebeskyttelsesområde F61 for Kongens Mose og Draved Skov.
Hver kommune er ansvarlig for de dele af handleplanen, der vedrører kommunens geografiske
område på land og kystnære områder. Planlægningen for de skovbevoksede, fredskovspligtige
arealer varetages dog af Miljøstyrelsen og gennemføres hvert 12. år. Skovhandleplaner 201021 gælder således fortsat. Kommunerne og Miljøstyrelsen er hver især ansvarlige for, at
handleplanerne gennemføres inden udgangen af år 2021.
Offentlige lodsejere, som ejer arealer i Natura 2000-område, kan vælge at gennemføre Natura
2000-planen direkte i egne drifts- og plejeplaner. Naturstyrelsen ønsker selv at udarbejde en
drifts- og plejeplan for egne arealer, og resumé af denne plan kan ses i bilag 1. Herudover
indgår denne drifts- og plejeplanlægning for offentlige arealer kun i handleplanens afsnit
vedrørende indsatser fordelt på aktører.
Den lovgivningsmæssige baggrund for handleplanerne findes i miljømålsloven
(lovbekendtgørelse nr. 119 af 26. januar 2017 med senere ændringer), bekendtgørelse om
kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner (bekendtgørelse nr. 944 af 27. juni 2016)
og bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning (bekendtgørelse nr.
946 af 27. juni 2016).
Den kommunale handleplan skal ifølge lovgivningen indeholde:


En prioritering af kommunalbestyrelsens forventede forvaltningsindsats i planperioden
på baggrund af en opgørelse af behovet for konkrete forvaltningstiltag



De forventede initiativer, som kommunalbestyrelsen vil tage for at gennemføre Natura
2000-planen, herunder en plan for interessentinddragelse.



En oversigt over fordelingen af indsatsten mellem kommunale myndigheder, Miljø- og
Fødevareministeriet og offentlige lodsejere.



En redegørelse for gennemførelsen af handleplanen for den forudgående 6 års periode,
der gør det muligt at vurdere, i hvilket omfang Natura 2000-planen for den
forudgående periode er gennemført.

Handleplanen skal være så konkret, at dens gennemførelse kan vurderes. Dog må
handleplanen ikke foregribe det præcise indhold af de aftaler eller afgørelser, der træffes i
forhold til den enkelte lodsejer i forbindelse med gennemførelsen af handleplanen.
De kommunale handleplaner skal i samspil med vandplanlægningen realisere Natura 2000planen, for så vidt angår vandbehov for de naturtyper, som er direkte afhængige af et
vandøkosystem. Natura 2000-planens mål om forbedret vandkvalitet i større søer, vandløb,
fjorde og kystvande realiseres gennem indsatsen i vandplanlægningen, og skal ikke indgå i de
kommunale Natura 2000-handleplaner.
Den kommunale Natura 2000-handleplan er som udgangspunkt omfattet af krav om
miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse

nr. 1533 af 10. december 2015). De berørte kommuner har screenet planens indhold. Det
vurderes ikke, at planen vil få en negativ indvirkning på miljøet, og derfor har kommunen
truffet afgørelse om, at der ikke skal foretages en udvidet miljøvurdering. Afgørelsen er truffet
i henhold til § 4, stk. 4, i miljøvurderingsloven.
Derudover bemærkes det, at der for samtlige statslige Natura 2000-planer foretaget en
strategisk miljøvurdering. De udarbejdede kommunale Natura 2000-handleplaner har et
indhold, der ikke adskiller sig fra de oplysninger, som allerede er givet i de miljøvurderede
Natura 2000-planer. Handleplanerne sætter ikke nye rammer for fremtidige anlægstilladelser
og vil ikke kunne påvirke internationalt udpegede naturbeskyttelsesområder væsentligt.

Redegørelse for gennemførsel af seneste handleplan
De kommunale handleplaner for første planperiode har været gældende siden udgangen af
2012. Kommunen har i den mellemliggende perioden arbejdet for at gennemføre den indsats,
der blev beskrevet i Natura 2000-handleplanen for planperioden 2010-2015.
Nedenstående tabeller viser en oversigt over de realiserede, påbegyndte og planlagte projekter
inden for Natura 2000-området.
Tabel 1. Følgende projekter er finansieret via kommunernes egne midler eller DUTmidler:
Indsats
Sikring af hensigtsmæssig
hydrologi

Sikring af hedehøgs
ynglesteder

Tiltag og ejerforhold
Udarbejdelse af EU-LIFE ansøgning
Informationsbrev til lodsejere om
mulighederne for at gennemføre et
naturgenopretningsprojekt
i Kongens Mose
Realiseret på kommunalt- og privatejede
arealer gennem deltagelse i Projekt Hedehøg
med oplysning til lodsejere og sikring af
reder for 10.000 kr./år.

Tabel 2. Der er iværksat følgende Life-projekter:
Tønder
Kommune

Igangsat Life-projekt ”Højmoser” med samlet projektområde i Kongens
Mose på 119 ha.

Naturstyrelsens arealer: Status for gennemførelse i 1.
plejeplanperiode
Plejeplanen for 1. planperiode omfattede 2 plejetiltag hvilket omfattede rydning af træopvækst
samt forbedring af de hydrologiske forhold på i alt 115 ha.
Naturstyrelsen har gennemført en evaluering i form af en statusopgørelse og overvejelser om
hvilke erfaringer, der kan drages af første planperiode. Med baggrund i denne evaluering kan
Naturstyrelsen konkludere, at de planlagte indsatser er gennemført i plejeperioden for
Naturstyrelsens arealer og at disse indsatser har bidraget positivt til opfyldelse af
Natura 2000-planens målsætninger.
Tabel 3. Status for gennemførelse af plejeplanens mål for 1. planperiode
Gennemførte
indsatser (antal

Ikke-gennemførte
indsatser (antal)

3

Gennemførte
267 ha
indsatser (areal)
Ikke-gennemførte 0
indsatser (areal)

100%

Tabel 4. Oversigt over ikke-planlagte indsatser der er gennemført, som gavner arter
eller naturtyper i udpegningsgrundlaget
Art (navn)

Artstiltag

Begrundelse for gennemførelse af ikke planlagt
artsplejetiltag

Sortterne

Etablering af yngleog
fourageringsområde

Igangsætning af græsningspleje
Vandstandshævning i forbindelse med
gennemførelse af LIFE projekt i området, har sat
gang i tilgroning med pil og birk. For at sikre
velegnede ynglehabitater og
fourageringsområder for både trane,
mosehornugle og sortterne er der etableret to
græsningsfenner på de tidl. afskrabningsflader i
den nordøstlige del af Kongens Mose på i alt
tilsammen 60 ha

Mosehornugle
Trane

Behov for indsatser
Natura 2000-planen for Kongens Mose og Draved Skov beskriver de konkrete mål for
indsatsen. Indsatsprogrammet og sammendrag af den statslige Natura 2000-plan kan ses i
bilag 2, mens naturtyper og arter på udpegningsgrundlag fremgår af bilag 3. På baggrund af
dette har kommunen vurderet, at der er behov for nedenstående konkrete forvaltningstiltag.
Hvor allerede igangsatte indsatser for planperioden 2010-2015 ikke er gennemført i deres
helhed, indgår den udestående indsats i opgørelsen over behovet for konkrete
forvaltningstiltag.
Opgørelsen af behov for indsatser omfatter ikke arealer ejet af Naturstyrelsen, da de som
offentlige lodsejere selv har udarbejdet en plejeplan for egne arealer. Et resumé af plejeplanen
fremgår af bilag 1.
Samspil mellem indsats for naturtyper og arter
Indsatsen for de lysåbne naturtyper samt udtagning af lavbundsjorde vil i stor udstrækning
medvirke til at sikre forholdene for områdets udpegede fuglearter samt en lang række andre
fuglearter, der benytter området som yngle- og fourageringsområde.
Indsats for skovbevoksede, fredskovspligtige arealer
Miljø og Fødevareministeriet har i forbindelse med udarbejdelsen af handleplan for perioden
2010-2015 vurderet, ar der ikke er behov for indsats på de skovbevoksede, fredskovspligtige
arealer i området for perioden til og med 2021.
Modstridende interesser
Naturtypen højmose er højt prioriteret på landsplan. En forøgelse af arealet med aktiv højmose
vil kunne ske på bekostning af nedbrudt højmose, skovbevokset tørvemose, hængesæk og
brunvandede søer. Det prioriteres at skabe større sammenhængende områder med aktiv
højmose, som på lang sigt vil kunne få negative konsekvenser for fugle på
udpegningsgrundlaget. Sortternen er afhængig af åbne vandflader med øer, og rørhøg er
afhængig af rørskovsomkransede søer. Det vurderes dog, at disse naturforhold vil kunne være
til stede eller genskabes indenfor Natura 2000-området, f.eks. i randen af en genetableret
højmose.
Tabel 5. Planlagt indsats inden for LIFE-projektet:
Igangsat Life-projekt ”Højmoser” med samlet projektområde i Kongens Mose på
119 ha. Projektet skal skabe forudsætninger for, at der kan udvikles aktiv højmose
på 75 ha af de arealer, der i dag ligger som nedbrudt højmose, skovbevokset
tørvemose, hængesæk eller tilsvarende ikke kortlagte habitatnaturtyper. Projektet
skal også sammenbinde eksisterende forekomster af aktiv højmose. Se
projektområdet i bilag 4.

Tabel 6. Behov for forvaltningstiltag for naturtyperne ud over LIFE-indsatsen*
Forventede metoder og
forvaltningstiltag

Hedepleje inkl. rydning

Skøn over omfanget af:
Igangværend
e
indsats
0 ha

Behov for
ny indsats

Samlet
indsats

Op til 2,8 ha

Op til 2,8 ha

* Omfatter ikke offentlige arealer, hvor ejeren gennemfører Natura 2000-planen i egne drifts- og plejeplaner.

Tabel 7. Behov for forvaltningstiltag for arter*
Det kortlagte levested for rørhøg er vurderet til god tilstand. Det vurderes derfor
ikke nødvendigt med yderligere tiltag i dette levested i planperioden 2016-21.
*Omfatter ikke offentlige arealer, hvor ejeren gennemfører Natura 2000- planen i egne drifts- og plejeplaner

Indsatser fordelt på aktør
Det vurderes, at der ikke er behov for en nærmere fordeling af indsatserne mellem
Naturstyrelsen, og Tønder Kommune for de enkelte retningslinjer i Natura 2000-planens
indsatsprogram. Kommunen og de statslige enheder løfter hver især deres indsatser indenfor
egne ansvarsområder. Resumé af Naturstyrelsens drifts- og plejeplan med angivelser af
indsatser for arter og naturtyper fremgår af bilag 1 og Tønder Kommunes planlagte indsats for
naturtyper arter i tabel 5, 6 og 7.

Prioritering af den forventede indsats
Natura 2000-planerne 2016-2021 har fokus på:






Sikring af naturpleje
færdiggørelse og sikring af indsats fra planperioden 2009-2015
sammenhæng i naturen
levesteder for ynglefugle
bekæmpelse af invasive arter.

Prioriteringen af den forventede forvaltningsindsats i planperioden skal ske på bagrund af
opgørelsen af behovet for konkrete forvaltningstiltag (se tabel 4 og 5). Den nedenstående
prioritering vil således afspejle den forventede tidsfølge af indsatsen i forbindelse med de
konkrete forvaltningstiltag.
Indsatsen prioriteres som følger:
1. LIFE-projektet. Det prioriteres at gennemføre det igangsatte LIFE-projekt i Kongens
Mose. Projektet sikrer sammenhæng i naturen og hensigtsmæssig hydrologi og
naturpleje på de lysåbne habitatnaturtyper, samt levested for områdets arter.
2. Indsatser i områder med positiv lodsejerinteresse prioriteres.

Forventede initiativer og plan for interessentinddragelse
Det er Tønder Kommunes hensigt at planlægge og udføre projekterne som vist i tabel 8, og i
den forbindelse tager kommunen en række initiativer for at inddrage lodsejere og andre
interessenter i projekterne.
Tabel 8 viser kommunen plan for interessentinddragelse, men der kan ske ændringer hvis det
ønskes af lodsejerne, eller hvis andre forhold taler for det.
Tabel 8. Forventet plan for interessentinddragelse
Projektnavn
Orientering af
Grønne Råd
Pleje af lysåben
natur

Naturpleje i
Kongens Mose

Sikring af hedehøgs
ynglesteder

Initiativ
Kommunerne afholder møder 3
gange årligt
Oplysning til lodsejere om
tilskudsordninger til naturpleje
via link til Landbrug- og
Fiskeristyrelsens
tilskudsordninger
Relevante lodsejere kontaktes
med henblik på at drøfte
muligheder for pleje af
naturområder og levesteder for
arter.
Tønder Kommune deltager i
”Projekt hedehøg” og bidrager
med 10.000 kr. årligt

Tidsplan
Hele
planperioden
Hele
planperioden

Fra 2017

Årligt i hele
planperioden

I Life-projektet findes en plan for inddragelse af lodsejere.
Tabel 9. Forventet plan for interessentinddragelse i EU-LIFE-projektet
Projektnavn
Raised bogs in
Denmark

Initiativ – uddrag fra EU-LIFE-ansøgningen
Udgangspunktet for lodsejerforhandlingerne er, at det er
frivilligt at deltage i projektet. Denne tilgang til
projektdeltagelse er almindelig praksis i Danmark og er
grundlaget for gennemførsel af en lang række
naturgenopretningsprojekter – herunder LIFE Nature
projekter - i Danmark. I forbindelse med den dialog, der
allerede har været med lodsejerne om projektet som
forberedelse til indeværende projekt, har lodsejerne tydeligt
tilkendegivet, at de er indforstået med, at projektet mod
økonomisk kompensation gennemføres på deres ejendom.
Hvis det viser sig, at en enkelt lodsejer eller nogle få
lodsejere efter konkret forhandling ikke vil indgå aftale om
projektet, vil ansøger forsøge at tilbyde disse lodsejere andre
ordninger og muligheder, der kan gøre det attraktivt at
deltage i projektet. Det kan f.eks. være tilbud om ekstra
erstatningsareal, bedre beliggenhed af erstatningsareal,
fysiske tiltag på deres ejendom (f.eks. etablering af bedre
natur – f.eks. et vandhul). Uvilje mod et projekt bunder ofte i
usikkerhed om projektets konsekvenser. Derfor kan det også
blive nødvendigt at uddybe disse nærmere. En anden

Tidsplan
Fra 2016

mulighed er at gennemføre afværgeforanstaltninger, således
at lodsejeren ikke påvirkes hydrologisk af projektet. En sidste
mulighed kan være at foretage ekspropriation. Kommunerne
har som myndighed med hjemmel i Naturbeskyttelseslovens
§ 60, stk. 3, ret til at ekspropriere arealer til at realisere N2000 planen. Bliver ekspropriation nødvendig, vil det kun ske
efter forudgående politisk vedtagelse. Kommunen og
Naturstyrelsens forventning er dog, at man kommer længst
med frivillighed, ligesom det også anses for særdeles
sandsynligt, at projektet kan gennemføres med frivillighed.
På ovenstående grundlag vurderes, at mulighederne for at
opnå de fornødne aftaler med lodsejerne er til stede henset
til det forarbejde, der allerede er udført. På statsejede arealer
kan projektet gennemføres umiddelbart.
Projekterne gennemføres i videst omfang ved frivillige aftaler, og derfor er det i mange tilfælde
ikke på nuværende tidspunkt muligt at beskrive hvornår projekterne fysik bliver udført.
Kommunen vil i hvert enkelt tilfælde sørge for, at relevante interessenter bliver inddraget.

Bilag 1: Resumé af offentlige lodsejeres drifts- og
plejeplaner
Resumé af plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura 2000-område N99 Kongens
Mose og Draved Skov
Dette Natura 2000-område er specielt udpeget på grundlag af en væsentlig tilstedeværelse af
følgende naturtyper: højmose (7110, 7120), hængesæk (7140). Natura 2000-planens
målsætninger og indsatsprogram er væsentlige elementer i beskyttelsen af disse og af en
generel sikring og forbedring af området naturværdier.
For en uddybende beskrivelse af Natura 2000-området, herunder præsentation af
udpegningsgrundlaget for området, henvises til Natura 2000-planen. På SVANAs hjemmeside
kan der også findes forklaring af begreber mv.
Tabel I: Kortlagte lysåbne naturtyper i plejeplanen
Lysåbne naturtyper (ha)
naturtype
7120 Nedbrudt højmose
7140 Hængesæk
7110 Højmose
Hovedtotal

Total
112,3
21,9
13,2
147,4

Plejeplanen er udarbejdet i overensstemmelse med Natura 2000-planens målsætninger og
adresserer konkret følgende områdespecifikke retningslinjer fra Natura 2000-planens
indsatsprogram:


Der søges udtaget kulstofholdige lavbundsjord i tilknytning til aktiv højmose og
nedbrudt højmose samt hængesæk, så der kan skabes større sammenhængende
arealer samtidig med, at udtagningen bidrager til at reducere udledningen af CO2 og et
renere vandmiljø

Indsats for de lysåbne naturtyper
I det følgende angives Naturstyrelsens planlagte plejemål og indsats for de lysåbne naturtyper
på udpegningsgrundlaget.
Tabel II: Plejemål for lysåbne naturtyper
Målsatte habitatnaturtyper (ha)
Eksisterende
habitatnatur

7120

7140

Naturtype
Nedbrudt
højmose

Hængesæk

Målsætning
Sikring af
naturtypen
Naturlig dynamik
Naturtypebevarende
pleje
Beskyttelse mod
forstyrrelser
Sikring af
naturtypen
Naturlig dynamik
Naturtypebevarende
pleje
Beskyttelse mod

Total
2,7
109,6
2,7
52,6
1,2
20,7
1,2
20,7

Potentiel
habitatnatur

7110

Højmose

9997

Ikke specificeret

forstyrrelser
Udvikling mod 7110
Højmose
Naturlig dynamik
Beskyttelse mod
forstyrrelser
Sikring af
naturtypen
Naturlig dynamik
Naturtypebevarende
pleje

4,7
13,2
13,2
50,7
24,3
50,7

Tabel III: Planlagte løbende plejetiltag for lysåbne naturtyper
Areal omfattet af indsatsen

Eksisterende
habitatnatur

Potentiel
habitatnatur

Naturtype

Målsætning

7120

Nedbrudt
højmose

7140

Hængesæk

9997

Ikke
specificeret

Ingen indsats
i
planperioden
Græsning
Rydning af
opvækst
Græsning

Omfattet af
eksisterende
planlægning
Eksisterende

Total

Eksisterende
Nyt

2,7
1,2

Eksisterende

50,7

57,0

Tabel IV: Planlagte enkeltstående plejetiltag for lysåbne naturtyper
Areal omfattet af indsatsen (ha)

Eksisterende
habitatnatur

Naturtype

Plejetiltag

7140

Nedbrudt
højmose
Hængesæk

7110

Højmose

Færdselsregulering
ved skiltning
Færdselsregulering
ved skiltning
Færdselsregulering
ved skiltning

7120

Omfattet af
eksisterende
planlægning
Nyt

Total

Nyt

20,7

Nyt

13,2

52,6

Særlig indsats for arter
Plejen af områdets lysåbne arealer vil tilgodese arter på udpegningsgrundlaget.
Færdselsreguleringen omkring hele den centrale fredede del af Kongens Mose bidrager
endvidere til fred og ro i yngletiden for arter på udpegningsgrundlaget – herunder trane,
tinksmed m.fl.
Forventningen til den samlede indsats
 Naturtilstanden for naturtyper og levesteder for arter i tilstandsklasse I og II er stabil
eller i fremgang, mens tilstanden for naturtyper og levesteder for arter i ugunstig
tilstandsklasse III-V er i fremgang.



Det samlede areal og tilstanden af levestederne for arter på udpegningsgrundlaget –
herunder særligt trane og tinksmed er stabil eller øges.

Bilag 2: Indsatsprogram fra den statslige Natura 2000-plan
Generelle retningslinjer


Myndighederne tager i deres administration af lovgivningen og deres forvaltning
udgangspunkt i målsætningen for det enkelte Natura 2000-område og sikrer dermed en
grundlæggende beskyttelse af udpegningsgrundlaget.



Der arbejdes for at sikre de lysåbne terrestriske naturtyper en hensigtsmæssig
hydrologi, drift og pleje.



Der arbejdes for at sikre egnede levesteder for områdets arter.



Der arbejdes på at opnå størst mulig naturmæssig robusthed og sammenhæng i
områdets natur ved at sikre større driftsenheder af lysåbne naturtyper.



Hydrologiprojekter finansieret via landdistriktsprogrammet, igangsatte Life-projekter og
udvidelse/sikring af levesteder fra Natura 2000-planen 2010-15 afsluttes.



For skovnaturtyper skal sikres en skovnaturtypebevarende drift og pleje. I særlige
tilfælde kan permanent ophør af drift (urørt skov) være nødvendig for at opfylde
direktivforpligtelsen.



Indsatser gennemført i 1. planperiode vedligeholdes, f.eks. ved genrydning af arealer,
hvor der tidligere har været gennemført en Natura 2000-indsats.

Område specifikke retningslinjer


Der søges udtaget kulstofholdige lavbundsjord i tilknytning til aktiv højmose og
nedbrudt højmose samt hængesæk, så der kan skabes større sammenhængende
arealer samtidig med, at udtagningen bidrager til at reducere udledningen af CO2 og et
renere vandmiljø.

Bilag 3: Naturtyper og arter på udpegningsgrundlag
Udpegningsgrundlag for Natura 2000-området Kongens Mose og Draved Skov, som består af
habitatområde H88 og fuglebeskyttelsesområde F61.
Tabel 10. Naturtyper på udpegningsgrundlaget 1*
Naturtype
nr.
3150
4030
7120
9120
9190
91E0
3160
7110
7140
9160
91D0

Naturtype navn
Næringsrig sø
Tør hede
Nedbrudt højmose
Bøg på mor med
kristtorn
Stilkege-krat
Elle- og Askeskov1
Brunvandet sø
Højmose
Hængesæk
Ege-blandskov
Skovbevokset
tørvemose1

I alt*

Handleplanmyndighe
d
Tønder Kommune
2,8 ha
10 ha
2,9 ha
16,9 ha
20 ha
52,6 ha

Prioriteret naturtype
* Omfatter ikke offentlige arealer hvor ejeren gennemføre Natura 2000-planen i egen drifts og plejeplan.
1

Arter på udpegningsgrundlaget.
Bæklampret
Fugle på udpegningsgrundlaget.
Ynglefugle:
Rød glente
Hedehøg
Tinksmed
Mosehornugle
Rørhøg
Trane
Sortterne

Bilag 4: Kortbilag

EU-LIFE-projektområde i Kongens Mose

