Resume
Natura 2000 område nr. 145 Ejby Ådal og omliggende kystskrænter
Områdebeskrivelse
Området rummer en mosaik af tørre, kystnære overdrevsområder blandet med kær-, eng- og
vældområder. Området under ét huser en lang række sjældne og ualmindelige plantearter.
Området er næsten identisk med de fredede arealer ved Ejby Å's udmunding i Isefjorden. Det
samlede areal er 36 ha.

Vigtigste naturværdier
I alle naturtyper i ådalen og de tilhørende kystskrænter findes interessante plantearter.
Overdrev på tør, mere eller mindre kalkholdig bund udgør hovedparten af de tørre arealer i
området. Her forekommer blandt andet tyndakset gøgeurt, mat potentil og grenet edderkopurt. De to sidstnævnte er knyttet til landskaberne omkring Roskilde Fjord og Isefjord. Edderkopurt er fredet og rødlistet og har nu kun 6 -7 voksesteder i Danmark.
I bunden af ådalen findes flere steder ekstremrigkær, som er en variant af rigkær med arter
som vibefedt, butblomstret siv, sump-hullæbe og leverurt foruden en række Star-arter.
Sydøstligst ligger en lille fin bevoksning af den prioriterede skovnaturtype, elle- og askeskov
(91E0).

Trusler mod områdets naturværdier
Der er foretaget en tilstandsvurdering for de fleste af områdets naturtyper, og truslerne mod
udpegningsgrundlaget er registreret.
Mange af de naturtyper, som området er udpeget for at beskytte, vurderes at være påvirket af
atmosfærisk kvælstofdeponering (eutrofiering). En anden trussel mod de kortlagte naturtyper
er tilgroning. Selvom der er udført omfattende kratrydning, og der årligt foretages mindre rydning og høslæt, sker der også på de græssede arealer en gradvis tilgroning. Desuden er invasive arter en trussel for naturværdierne i området.
Intensiv skovdrift kan medføre, at skovnaturtypen, elle- og askeskov, forringes eller ødelægges, eller at skovnaturtypen konverteres til skovnaturtyper, der ikke er omfattet af habitatdirektivet.

Målsætning
Det overordnede mål for området er at sikre og genoprette gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget. Området bevares som en mosaik af overdrev, kildevæld, rigkær og strandvolde. De arealmæssigt største og samtidig truede naturtyper, overdrevstyperne og rigkærene, prioriteres højt. Områderne græsses fortsat og der bør foretages
rydning af buske og træer. Rigkær prioriteres frem for unge ellesumpe. Der sikres desuden
velegnede levesteder for skæv vindelsnegl.
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Indsats
Oversigt over væsentlige indsatser til gennemførsel af denne plan:
Indsats

Stort
omfang

Rydning, fjernelse af uønsket opvækst
Herunder bekæmpelse af invasive arter
Forbedring af hydrologi
Fx ved at standse dræning, genoprette vandløb, fjerne diger
Ekstensiv drift
Fx indførsel eller opretholdelse af græsning, høslet mm.

Mindre
omfang

Undersøges nærmere

Ikke
anvendt

X
X
X

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

X

Reducere forstyrrelser
Fx færdsel, sejlads og jagt
Forbedring/sikring af levesteder
Fx ved etablering af vandhuller, sikring af redetræer
eller større fouragerings- eller yngleområder

X
X

Indsatsen vil helt overvejende dreje sig om sikring af og/eller genindføre lysåbne forhold ved
rydning af opvækst og drift (græsning og høslet) af naturtyperne samt gennemføre en indsats
over for invasive plantearter. Desuden skal der sikres gode levesteder for skæv vindelsnegl.
Indsatsen for skoven vil helt overvejende dreje sig om beskyttelse af skovarealet, samt sikring
af hensigtsmæssig skovnaturtypebevarende drift og pleje.
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