Resume
Natura 2000 område nr. 237 Ringive Kommuneplantage
Områdebeskrivelse
Området er ca. 145 ha, og beliggende i Vejle Kommune. Området er næringsfattigt
bestående af en klarvandet, sommerudtørrende sø med grundskudsplanter omgivet af
næringsfattige mosearealer og tør hede i en større nåletræsplantage.
Vigtigste naturværdier
Blandt de væsentligste værdier i området er forekomsten af søbred med småurter, der
blandt andre sjældne plantearter er levested for den rødlistede planteart bruskbæger, der
kun er kendt fra to lokaliteter i Danmark. Derudover findes i plantagen værdifulde arealer
med tør og våd hede.
Trusler mod områdets naturværdier
Der er foretaget en tilstandsvurdering for de fleste af områdets naturtyper, og truslerne
mod udpegningsgrundlaget er registreret.
Alle de naturtyper, som området er udpeget for at beskytte, vurderes at være negativt
påvirket af atmosfærisk kvælstofdeposition. Tilgroning med træer, buske og høje urter er
en trussel mod alle de lysåbne naturtyper samt mod søerne, ligesom unaturlige
vandstandsforhold og invasive arter er en trussel for naturværdierne flere steder i området.
Vandløbet trues af uhensigtsmæssig drift, der medfører sandvandring og unaturlig
dynamik.
Skovnaturtyperne trues af intensiv skovdrift, og der er i øvrigt en utilstrækkelig beskyttelse
af skovnaturtyper mod bl.a. konvertering til andre træarter.
Målsætning og indsats
Den overordnede målsætning for området er at sikre naturtyperne, samt at prioritere den
våde hede, og være særlig opmærksomhed på naturtypen søbred med småurter, der har
en særligt værdifuld forekomst i området.
Der sikres en hensigtsmæssig hydrologi i de våde naturtyper, og en ekstensiv drift og pleje
af de lysåbne naturtyper. De invasive arter søges bekæmpet.
Arealet med tørvelavning øges med i størrelsesordenen 1-3 ha, og arealet med våd hede
øges, så det på sigt omfatter i størrelsesordenen 15-25 ha.

Oversigt over de væsentligste virkemidler til gennemførsel af denne plan:
Indsats

Stort
omfang

Mindre
omfang

Undersøges
nærmere

Ikke relevant

Rydning, fjernelse af
uønsket opvækst
X
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
X

Reducere forstyrrelser
Forbedring/sikring af
levesteder

x

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

Sammenkædning af
naturarealer
Fx ved udlæg af naturarealer til
samdrift af mindre og adskilte
naturområder.

X

