
Naturhandleplan, Ærø Kommune

# Sted Projekt
Placering ift. NP    

og Natura 2000
Bemærkninger Tilskud

Økonomi (overslag     

uden tilskud)

År for 

udførelse

Formidling

Ansættelse af naturvejleder
Budgetønske til 

B22
500 tkr. 2022

Etablering af skiltning til formidling af 

projekter.
100 tkr. 2021

Natur- og vandløbsprojekter

Projektnumre er ændret ifm. prioritering. Tidligere projektnr. er angivet i parentes.

1  

(16)
Voderup m.fl.

Indsats der fokuserer på vandhuller og 

levesteder for klokkefrøer. Oprensning og 

etablering af nye vandhuller samt levesteder 

på land. Indsatsen kan indgå i projekter 

vedr. spredningskorridorrer, herunder 

projektnr. 2b og 3b.

Kerneområde 

Voderup / Natura 

2000 

habitatområde. 

Spredningskorridor 

mellem Vitsø og 

Voderup.

Indsats i 

samarbejde med 

NST. 

400 tkr. (25 tkr. pr. 

nyetableret vandhul inkl. 

levesteder på land). 

Udgifter til oprensning 

afhænger af de 

eksisternede forhold.

2021

2a  

(17)
Langemade

Genåbning af rørlagt strækning. Udbygning 

af velfungerende projekt.

Kerneområde 

Voderup / Natura 

2000 

habitatområde.

God mulighed for 

sammenhæng med 

andre tiltag.

HØF - op til 80% 

vedr. forbedrede 

forhold for 

havørred

300 tkr. (100 tkr. + køb 

af jord).
2021



# Sted Projekt
Placering ift. NP    

og Natura 2000
Bemærkninger Tilskud

Økonomi (overslag 

uden tilskud)

År for 

udførelse

2b  

(7)
Tranderupdal

Mange facetteret naturprojekt, der kan 

kædes sammen med vandløbsprojekt vedr. 

genåbning af rørlagt strækning af 

Langemade vandløbet. Etablering af fælles 

græsningsareal. Afgræsning af areal syd for 

lossepladsen samt overdrev omkring den 

genåbnede del af vandløbet.

Mulighed for inddragelse af trampesti i 

umiddelbar nærhed, herunder indgåelse af 

slåningsaftale.

Mulig oprensning af vandhuller ved 

Tidselhøjvej (matr. nr 10h, Olde By, Rise). 

Kerneområde 

Voderup og Natura 

2000.

20 kr./m til 

hegning, hvis 

arealet kan 

registreres som 

overdrev.

Erstatningsaftaler (60 

tkr./ha) eller køb af jord 

(100 tkr./ha). 40 kr./m til 

hegn. Længde skal 

undersøges nærmere.

2021

2c  

(6)

Tranderup-

mark

Forbindelse mellem vandhuller via matr. nr. 

18d, Tranderup By, Tranderup. Arealet 

strækker sig fra overdrev ved kysten til 

afgræsset engareal. Arealets størrelse er 

ca. 8,5 ha.

Kerneområde 

Voderup og Natura 

2000.

Ca. 750 m fra 

Langemade.

Erstatningsaftaler (60 

tkr./ha) eller køb af jord 

(100 tkr./ha).

2021

3a  

(18)
Kirkebæk

Fjernelse af gitter og genåbning af rørlagte 

strækninger samt evt. genslyngning. 

Udlægning af gydegrus og skjulesten. 

Adgang gennem de nederste strækninger 

bør sikres ved slåning eller afgræsning.

Løber på tværs af 

spredningskorridor 

mellem Vitsø og 

Voderup. 

Forbindelse til 

overdrev ved 

kysten.

Lodsejer 

interesseret i aftale 

om jordkøb.

HØF - op til 80% 

vedr. forbedrede 

forhold for 

havørred

300 tkr. (100 tkr. + køb 

af jord)
2021
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Placering ift. NP    

og Natura 2000
Bemærkninger Tilskud

Økonomi (overslag 

uden tilskud)
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3b  

(3)

Leby til 

Bregninge 

(evt. 

forlængelse til 

St. Rise)

Forbedring af forbindelse langs 

eksisterende biotoper – særligt vandhuller – 

mellem Landevejen og Tværbymark. 

Indsats baseres på udvælgelse af 

vandhuller egent til klokkefrø, som kræver 

vegetation og vandhuller uden drænvand. 

Indsatsen kan evt. suppleres med 

afgræsning af arealer og etablering af diger.

Spredningskorridor 

mellem Vitsø og 

Voderup.

25 tkr. pr. nyt vandhul 

inkl. levesteder på land. 

Erstatningsaftaler (60 

tkr./ha) eller køb af jord 

(100 tkr./ha).

2021

3c  

(2)

Grusgrav ved 

Vitsø

Næringsfattigt naturprojekt, der tilgodeser 

markfirben og virker for gennemførelse af 

Grønt Danmarkskort. Evt. afgræsning af 

arealer.

Spredningskorridor 

mellem Vitsø og 

Voderup.

Kompensation  ift. vilkår 

og krav ifm. tilladelse til 

etablering af 

grusgraven.

2021

4  

(14)
Nørreholm 

Etablering af rævehegn. Evt. yderligere 

hegning, hvis arealet kan afgræsses i 

sommerhalvåret.

Kerneområde 

Gråsten Nor. Natura 

2000.

2 tkr. (50 kr./m) ekskl. 

kvæghegn.
2021

5a  

(10)

Urehoved - 

Fase 1

Oprensning af lagunesøer og fjernelse af 

siv. Forbedring af den naturlige hydrologi 

f.eks. ved nedlæggelse af dræn syd for 

Bjerget.

Natura 2000.
Vedligehold af tiltag 

ifm. LIFE Baltcoast
150 tkr. 2022

5b  

(12)
Dejrø

Vedligeholdelse af lagunesø og forhøjelse 

af vandstand med 0,5 m i denne. Oprenset 

materiale kan bruges til at modvirke erosion. 

Rydning af buske.

Natura 2000.
Rottebekæmpelse 

er under udførelse.
50 - 100 tkr. 2022
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5c 

(11)

Urehoved - 

Fase 2

Udvidelse af areal til afgræsning med 1 ha 

mod spidsen af Urehoved samt etablering af 

vandhul.

Natura 2000. 125 tkr. 2022

6a  

(19)

Vandløb ved 

strandhuse 

(Borgnæs)

Genåbning af rørlagt strækning (ca. 100 m) 

og udlægning af skjulesten og gydebanker. 

Dele af strækningen kan evt. genslynges.

Spredningskorridore

r mellem Stokkeby 

Nor og Vitsø samt 

Stokkeby Nor og 

Voderup.

HØF - op til 80% 

vedr. forbedrede 

forhold for 

havørred

300 tkr. (100 tkr. + køb 

af jord)
2022

6b  

(5)

Øster 

Bregninge-

mark / 

Gammelgård

Fortsat pleje af afgræssede arealer kan 

sikres ved tilskud. Potentiale for stort 

sammenhængende areal, der er 

omkostningseffektivt ift. hegning og giver 

differentieret græsning. Evt.etablering af 

færiste.

Spredningskorridor 

mellem Stokkeby 

Nor og Vitsø.

ÆK kan indgå i 

koordinerende rolle.

20 kr./m til 

hegning, hvis 

arealet kan 

registreres som 

overdrev.

40 kr./m til hegn. 

Længde skal 

undersøges nærmere. 

2022

7  

(8)
Stokkeby Nor

Hævelse af vandspejlet. Projektet vil virke 

for opfyldelse af direktivforpligtigelse. Noret 

har en størrelse på ca. 110 ha.

Kerneområde 

Stokkeby Nor samt 

Natura 2000.

Muligt samarbejde 

med Åge V. 

Jensens fond.

Erstatningsaftaler (10 

tkr./ha). Køb af norjord 

(50 tkr./ha).

2023

8a 

8b  

(15)

Ommelshoved

Udvidelse af eksisterende hegning til at 

omfatte strandengsareal. Mulighed for aftale 

om fællesgræsning på matr. nr 5a, 8k og 

20b, Ommel, Marstal. Mulighed for 

afgræsning af Trillerne kan undersøges.

Natura 2000.

Tidligere tilsagn 

om tilskud på 28 

kr./m blev ikke 

udnyttet.

50 tkr. (40 kr./m). 25 tkr. 

hvis løsning, hvor hegn 

ender i havet, er mulig.

2023

9  

(20)
Eskebæk

Genåbning af rørlagt strækning (75  meter). 

Indre restaurering. Vedligehold mere 

lempeligt. Udlægning af flere gydebanker og 

skjulesten.

Kerneområde 

Voderup / Natura 

2000 

habitatområde.

Potentielle 

udfordringer ift. 

indgåelse af 

frivillige aftaler.

HØF - op til 80% 

vedr. forbedrede 

forhold for 

havørred

300 tkr. (100 tkr. + køb 

af jord)
2023
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10  

(13)
Sjoen

Sikring af naturlig dynamik mellem hav og 

strandeng.

Evt. projekt kræver 

vurdering af forholdene.
2024

11 

(1)
Skjoldnæs

Maskinel slåning af rough-arealer på 

golfbanen mhp. etablering af 

overdrevsnatur.

Samarbejde med 

Ærø Golfklub og 

Geopark.

Mandetimer til slåning 

og fjernelse af slået 

materiale.

2024

Således godkendt af Kommunalbestyrelsen den 21. april 2021


