Natura 2000 område nr. 167 Skovene ved Vemmetofte
Områdebeskrivelse
Størstedelen af området udgøres af skove omkring Vemmetofte Kloster ved Fakse. En
stor del af skovene er gammel løvskov. Uden for skovene findes landbrugsjord, ferske
enge, vandhuller og mindre vandløb. Habitatområdet for billearten eremit udgør kun en lille
del (162 ha) af det samlede Natura 2000-område, nemlig den gamle dyrehave ved
Vemmetofte Kloster samt en smal stribe skov langs kysten til Fakse Bugt.
Natura 2000-området har et areal på 1.873 ha.

Vigtigste naturværdier
Vemmetofteskovene dækker tilsammen et stort areal og rummer mange forskellige
skovnaturtyper og mange gamle træer, især i dyrehaven og i Strandskoven. Karakteristisk
for skovene er forekomster af dyrearter, som er afhængige af gamle træer med huller til
ophold eller yngel.
Området er udpeget især på grund af billearten eremit. Eremitten er afhængig af gamle
løvtræer i et lysåbent skovmiljø, hvor den lever i nedbrudt træmasse (tørvesmuld) i
træernes hulheder. Området rummer også skovnaturtyper og de skovtilknyttede fuglearter
rød glente og hvepsevåge.

Trusler mod områdets naturværdier
Der er særlig fokus på billearten eremit, idet den i dag kun lever i isolerede gamle
skovpartier med ringe mulighed for spredning. Arten trues desuden på sine levesteder,
hvis der foretages hugst af gamle værtstræer og rydning af døde tykstammede træer med
hulninger samt af tilgroning og opvækst af skyggende træer omkring værtstræet, fordi
arten kræver lys og varme til værtstræet. Arten har i dette område et af sine vigtigste
levesteder i Danmark.
Intensiv skovdrift kan medføre, at skovnaturtyper forringes eller ødelægges, eller at
skovnaturtyper konverteres til skovnaturtyper, der ikke er omfattet af habitatdirektivet.
Målsætning
I Natura 2000-område 167, Skovene ved Vemmetofte, er fokus rettet mod kvalitet og
udbredelse af gammel løvskov som levested for insekter og fugle på
udpegningsgrundlaget.
De overordnede mål for Natura 2000-området er, at den sjældne bille eremit sikres gunstig
bevaringsstatus gennem bevaring, genopretning og forøgelse af dens levesteder samt

sikring af gode spredningsmuligheder for arten. Desuden at der sikres tilstrækkelige
ynglemuligheder for de skovtilknyttede rovfugle hvepsevåge og rød glente samt at
skovnaturtyperne sikres gunstig bevaringstilstand.

Indsats i 1. planperiode
Oversigt over væsentlige indsatser til gennemførelse af denne plan:
Indsats

Stort
omfang

Mindre
omfang

Undersøges
nærmere

Ikke anvendt

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
X

Fx indførsel eller opretholdelse af
græsning, høslet mm.

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 vil helt overvejende dreje sig om sikring af og/eller genindføre lysåbne forhold
ved rydning af opvækst omkring værtstræer for eremit og at sikre kendte som potentielle
værtstræer mod hugst.
Desuden på samme måde at sikre ynglemulighederne for fuglearterne rød glente og
hvepsevåge.
Indsatsen for skovene vil dreje sig om beskyttelse af skovarealerne, samt sikring af en
skovnaturtypebevarende drift og pleje.

