Resume
Natura 2000-område nr. 218 Hammer Bakker, Østlige del
Områdebeskrivelse
Området består af den centrale del af Hammer Bakker, der som en bakkeø, ligger hævet
over det omgivende flade landskab. Gamle hedebakker med sure overdrev og skovklædte
områder med bøgeskov dominerer pletvist området, der består af et unikt miks af lysåbne
naturtyper og skovnaturtyper samt værdifulde overgangstilstande mellem disse naturtyper.
Desuden indeholder området en næringsfattig sø med en veludviklet hængesæk.
Vigtigste naturværdier
Området er udpeget for at beskytte en række arter og naturtyper.
Hammer Bakker udgør et regionalt vigtigt naturområde med bl.a. fine forekomster af tør
hede, surt overdrev, enebærkrat på heder samt skovtyperne bøg på hhv. mor og muld.
Naturtypen surt overdrev er i området kendetegnet ved relativt gode forekomster af
naturtypekarakteristiske arter så som guldblomme, fåre-svingel, tormentil og hunde-viol.
Den tørre hede er generelt i god tilstand med karakteristiske arter som hedelyng, revling,
tyttebær og blåbær. I området forekommer desuden en større brunvandet sø, hvor en fin
sphagnumdannet hængesæk har bredt sig ud over søen.
Bilag II-arten stor vandsalamander er fundet i vandhuller lige uden for Natura 2000området, som rummer gode raste- og overvintringsmuligheder for arten. Bilag IV-arten
markfirben er ligeledes kendt fra området.
Trusler mod områdets naturværdier
Der er foretaget en tilstandsvurdering af områdets naturtyper.
Alle naturtyper er truet af atmosfærisk kvælstofdeponering (eutroficering), derudover udgør
næringsstofbelastning fra dyrkede arealer et problem for surt overdrev og tør hede.
Tilgroning udgør en trussel for alle de lysåbne naturtyper i området, med såvel
hjemmehørende som invasive arter. De mindre isolerede område med tør hede og surt
overdrev, samt forekomsterne af kildevæld, hængesæk og brunvandet sø er truet af
fragmentering og/eller arealreduktion.
Målsætning
Det overordnede mål for området er at naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget opnår
gunstig bevaringsstatus. Målet er at området udgør et sammenhængende naturlandskab
med fokus på de lysåbne naturtyper. De sammenhængende forekomster af tør hede og
surt overdrev sikres, og isolerede forekomster udvides og sammenkædes med de større
forekomster.
Der er i planen foretaget en prioritering af surt overdrev og tør hede på bekostning af
tidlige tilgroningsstadier af bøg på mor og enekrat.

Indsats
Oversigt over væsentlige indsatser til gennemførsel af denne plan:
Indsats
Stort
Mindre
Undersøges
omfang
omfang
nærmere
Rydning, fjernelse af
uønsket opvækst
X

Ikke anvendt

Herunder bekæmpelse af invasive
arter

Forbedring af hydrologi
X

Fx ved at standse dræning,
genoprette vandløb, fjerne diger

Ekstensiv drift
Fx indførsel eller opretholdelse af
græsning, høslet mm.

X

Sikring af arealer
Sikring af natur der ikke pt. er
beskyttet (fx stenrev og skovnatur)

X

Reducere forstyrrelser
X
Fx færdsel, sejlads og jagt

Forbedring/sikring af
levesteder
Fx ved etablering af vandhuller,
sikring af redetræer eller større
fouragerings- eller yngleområder

X

Indsatsen på arealer med lysåben natur, vil overvejende dreje sig om at sikre eller
genindføre lysåbne forhold gennem en hensigtmæssig drift og pleje af arealerne, herunder
bekæmpelse af invasive arter. De små og isolerede arealer med de særligt truede
naturtyper tør hede og surt overdrev sammenkædes og udvides. Skovnaturtyperne sikres
en naturtypebevarende drift. Desuden sikres velegnede levesteder for stor
vandsalamander.

