Resume
Natura 2000 område nr. 185 Gyldenså
Områdebeskrivelse
NATURA 2000-området ligger på Østbornholm på kysten mellem Bølshavn og Listed. Det dækker ca. 14 ha. Området strækker over ca. 1,4 km og går mellem Svanekevej og Bølshavn, hvor
det har kontakt med kysten.
Habitatområdet består primært af løvskov, vandløb og et mindre areal i omdrift i den sydlige
ende. Det meste af området er fredsskov og hele området er omfattet af en landskabsfredning
fra 1980. Natura 2000-området ligger i et område med en del intensiv husdyrproduktion. Der
findes en ca. 2 km lang offentlig sti på den sydlige side af vandløbet.

Vigtigste naturværdier
Området er udpeget for af hensyn til 3 habitatnaturtyper, bl.a. den prioriterede skovnaturtype,
elle- og askeskov.
Af særlige plantearter kan fremhæves Blegblå Anemone og Sort Radeløv. Begge arter er fredede og rødlistede, og sidstnævnte findes kun på Bornholm. I og omkring ådalen er der desuden set Skæg-Flagermus og Vandflagermus. Der er ikke arter på udpegningsgrundlaget.

Trusler mod områdets naturværdier
Der er foretaget en tilstandsvurdering for de fleste af områdets naturtyper, og truslerne mod
udpegningsgrundlaget er registreret.
De naturtyper, som området er udpeget for at beskytte, vurderes at være påvirket af atmosfærisk kvælstofdeponering (eutrofiering). Vandløbet er ligeledes påvirket af næringsstofbelastning. Bjørneklo er en trussel for naturværdierne flere steder i området.
Intensiv skovdrift kan medføre, at skovnaturtyper forringes eller ødelægges, eller at skovnaturtyper konverteres til skovnaturtyper, der ikke er omfattet af habitatdirektivet.

Målsætning og indsats
Den overordnede målsætning for området er, Gyldenså får en god vandkvalitet og skovnaturtyperne sikres med særlig fokus på den prioriterede type elle- og askeskov.
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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

Mindre
omfang

Undersøges nærmere

Ikke
anvendt

X
X

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
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 at gennemføre en indsats over for invasive plantearter. For nogen vandafhængige naturtyper vil det desuden være afgørende at undersøge og
evt. sikre en forbedret hydrologi. Indsatsen for skovene vil helt overvejende dreje sig om beskyttelse af skovarealerne, samt sikring af hensigtsmæssig skovnaturtypebevarende drift og
pleje.
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