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*med tinglyste deklarationer af 7. oktober 1953 og 2. april 1963
Projekttitel
Projektformål

Sekundært formål

Status

Projektareal:
Matrikler:
Kort:

Mineja og Helles Klint
Formålet er at retablere og pleje overdrevet der findes på
syd-skrænterne og som de seneste 50 år er vokset til i krat
og skov. Projektet omfatter derfor rydning af udvalgte
kratpartier og efterfølgende hegning og pleje med græsning
for at fremme overdrevets sjældne blomster- og
insektarter. De gamle kratpartier fra før 1950'erne bevares
som landskabselementer og for at give læ og levesteder for
fugle, insekter, mosser, svampe mv.
Der skal fortsat være offentlig adgang i området og
områdets rekreative interesser bibeholdes og fremmes ved
skiltning og lettere adgang fra offentlig vej og via stranden.
Området er på store dele pt. ufremkommeligt pga. af
kratopvæskt og manglende græsning, men dette skal
forbedres ved at pleje med græssende dyr.
Midler bevilget af NAER, nærmere udformning/afgrænsning
af rydning og hegning udestår pt. Græsning følger som
afsluttende element.
Ca. 2,1 ha
10b, Bjørnstrup by, Røsnæs
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NATURPLEJEOVERSIGT

Plejeplan for de fredede områder* ved Mineja og
Helles Klint

Målsætning og
handleplanindsats:

Nuværende drift:
Konkrete indsatser og
tidsramme:

Projektøkonomi, udgift i
alt
Finansieringsmodel:

Bemærkninger,
opmærksomhedspunkte:
Realiserbarhed/
fremkommelighed/
lodsejers indstilling:

Matr. 10b har en enkelt lodsejer
1220: Flerårig vegetation på stenede strande
1230: Klinter eller klipper med kysten
6120: Meget tørt overdrevs- eller skræntvegetation på
kalkholdigt sand: 20%
6210: Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig
bund: 80% 1. Arealerne er desuden § 3-beskyttet overdrev.
Levested for de sjældne arter: dueskabiose, trekløft-alant
og ru bittermælk foruden torbisterne Skræntoldenborre og
Månetorbist 2.
At få ryddet kratpartier på udvalgte stykker og få
overdrevsfloraen fremmet. At få plejet området ved
græsning så det holdes lysåbent. At bevare og forbedre
levesteder for sjældne dyr og planter. Dette er i
overensstemmelse
med
fredningernes
formål
og
bestemmelser.
Ingen
Rydning efteråret og vinter 2016
Hegning foråret 2017
Dyr i indhegningen sommer 2017
Afgræsningen ønskes permanent, men skal vare i min 5 år.
235.145,00 kr. ekskl. moms, jf. tilbud indhentet til
ansøgning hos NaturErhvervstyrelsen.
Tilsagn haves fra NaturErhvervstyrelsens tilskudsordning til
naturplejeprojekter i Natura2000-områder, se sags nr. 3262015-45491. Projektet er 100% finansieret ved denne pulje
Realiseringen kræver dispensation fra § 3 i NBL, inkl.
Væsentlighedsvurdering af påvirkning på N2000-område.
Lodsejer, matr. 10b, har gennem hele forløbet været positiv
stemt over for projektet.

Udarbejdet af (initialer, dato)
Oprettet
Godkendt på TMU-møde
Mindre tilretning af kortet

saae
pejn
saae

03-03-2016
05-10-2016
04-11-2016

1

kilde: 2. generation DEVANO-kortlægning, se f.eks. link:
http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=natura2000planer2h2014.
2
kilde: dels fredningskendelsen dels udgivelsen Floraen på Røsnæs og Asnæs' sydvendte skrænter, link:
http://reader.livedition.dk/kalundborg/450/
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NOTAT

Lodsejer(-e):
Naturtyper, arter og
naturværdi på arealet

