Aage V. Jensen Naturfond

Baselinemonitering i Søholt Storskov
Programforslag
Januar 2020

INDHOLDSFORTEGNELSE
Side
1.

BAGGRUND

2

2.

DEN HIDTIDIGE NATUROVERVÅGNING

4

3.

UDLÆGNING AF PRØVEFELTER

6

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.

5.

Mulig naturgenopretning
Stratificering
Fastlæggelse af prøvefelter
Afgrænsning af delområder
Fastlæggelse af transekter

6
6
8
9
10

METODEBESKRIVELSER

11

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

11
11
12
13
13
14
15
16
16

Abiotisk overvågning
Hydrologisk overvågning
Vegetationsmonitering
Dødt ved og svampe
Sommerfugle og guldsmede
Padder
Fugle
Flagermus
Sammenfatning

LITTERATUR

17

BILAGSFORTEGNELSE
Skala

Udarbejdet af:
Kvalitetssikring:
Dato:

Bilag 1: Statens naturovervågning og habitatnaturtyper

1:18.000

Bilag 2: Forslag til moniteringsprogram

1:18.000

Bilag 3: Delområder, prøvefelter og transekter

1:18.000

Niels Riis
Erling Krabbe
27-01-2020, rev. 18.02.2002

FRI

Aage V. Jensen Naturfond: Baselinemonitering i Søholt Storskov

1. BAGGRUND
Aage V. Jensen Naturfond har erhvervet den 1.134 ha store ejendom Søholt Storskov midt imellem Maribo-søerne på Lolland med overtagelse den 1. februar
2020.
Den erhvervede ejendom er vist på oversigtskortet i Figur 1.

Figur 1. Oversigtskort med Søholt Storskov ejendommen afgrænset af lys lilla
streg og vist i skala 1:40.000 på baggrund af ortofoto optaget 9. maj 2018, ©Valtus Imagery.

Søholt Storskov er i forvejen et af de mest artsrige naturområder i Danmark med
store partier af gammel skov bl.a. med over 200 år gamle ege og bøge, hvoraf ca.
241 ha skov har været udlagt som urørt skov siden 2004. Nogle af disse skovområder havde forinden ligget urørte i en lang årrække.
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Fonden ønsker med købet at bevare og forbedre naturværdierne i området som
et stort og sammenhængende godslandskab mellem de tre søer Maribo Søndersø,
Hejrede Sø og Røgbølle Sø omkranset af store skovområder og lysåbne arealer på
ekstensiveret landbrugsjord. Med tiden kan der her udvikle sig værdifuld natur –
ikke mindst på grund af, at der i området allerede er en rig biodiversitet, som nu
har mulighed for at sprede sig ud på de hidtil drevne skov-og landbrugsarealer,
hvor der er planer om at etablere helårsgræsning med kvæg og/eller heste.
Aage V. Jensen Naturfond ønsker at dokumentere en baseline for biodiversiteten i
Søholt Storskov ved overtagelse af ejendommen og inden, der iværksættes tiltag
til naturgenopretning og forvaltning. Resultatet af baseline-moniteringen skal
samtidig være grundlaget for en målrettet naturforbedringsindsats på ejendommen.
Den ønskede baseline skal fastlægges på grundlag af anerkendte videnskabelige
metoder for naturovervågning som en basisregistrering af vegetation, levende og
døde træer, epifytter, vedboende svampe, fugle, dagsommerfugle, køllesværmere, guldsmede, flagermus og padder i udvalgte områder på ejendommen. Den udførte monitering skal senere kunne gentages, til dokumentation af områdets naturudvikling som følge af den gennemførte naturforvaltning og -genopretning.
Fokus er at dokumentere naturudviklingen i både skov, på lysåbne naturtyper og
på tidligere dyrkningsjord som følge af bl.a. fjernelse af næringsstoffer fra agerjord, genskabelse af mere naturlig hydrologi, genskabelse af natur på agerjord,
genopretning af moser og småsøer, fjernelse af ikke hjemmehørende træer i skov,
sikring af skovenge og forbindelseslinjer samt indførelse af naturlig dynamik med
bl.a. større planteædere i både skove og lysåbne områder for at fremme af en rigere og mere varieret løvskov.
Aage V. Jensen Naturfond ønsker således den nye baseline fastlagt med de samme metoder og i det samme omfang, som tidligere baselinemoniteringer udført
på fondens ejendomme i Høstemark Skov, Tofte Skov og Filsø i 2013-2014. Herved
vil det også blive muligt at drage sammenligninger med især naturforholdene på
fondens to skovejendomme i Lille Vildmose.
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2. DEN HIDTIDIGE NATUROVERVÅGNING
Miljøstyrelsen har som ansvarlig for naturovervågningen efter Habitatdirektivet
kortlagt 296,8 ha habitatnaturtyper på ejendommen, som vist på kortet i Bilag 1.
Miljøstyrelsen følger gennem det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø
og Natur (NOVANA) naturens tilstand i prioriterede områder. Miljøstyrelsen har i
2006 gennemført overvågning af 101 prøvefelter fordelt over det 610 ha store
træbevoksede område på ejendommen. Overvågningen er udført efter den tekniske anvisning for kortlægning af skovhabitattyper og omfatter plantelister og registreringer mv. i 5 m cirkler. Denne overvågning er gentaget i 2017 og resultaterne
er tilgængelige på Danmarks Miljøportal. Det er tilsyneladende de samme prøvefelter, der er overvåget. Prøvefelternes placering er hentet på Danmarks Miljøportal/Arealinformation og vist på kortet i Figur 2 og på Bilag 1. De mindre afvigelser
imellem placeringen af prøvefelterne i 2006 og 2017, som ses på Bilag 1, antages
at skyldes den usikkerhed, der er ved brug af rejse-GPS i skov.
I 2006 blev der også foretaget en registrering af træer og buske samt skovhabitattype i 100 prøvefelter i form af 15 m cirkler. Denne registrering blev udført på andre datoer end registreringen af græs-og urtevegetationen i 5 m cirkler. Der er i
de fleste tilfælde godt sammenfald mellem den kortlagte placering af prøvefelterne med 5 m og 15 m cirkler, men som det ses af Bilag 1, er der i nogle tilfælde op
til 250 m afstand imellem prøvefelterne af de to typer. Det vides ikke, om prøvefelterne skulle være sammenfaldende, og om forskellen skyldes en dårlig GPSregistrering. Registreringen i 15 m cirkler blev ikke gentaget i 2017.
I NOVANA-programmet indgår der endvidere 11 prøvefelter i lysåbne naturtyper
på ejendommen. Heraf er de 5 prøvefelter placeret på tidvis våd eng, rigkær og
kalkoverdrev rundt om Røgbølle Sø, mens der er 6 prøvefelter nær bredden rundt
om Søndersø og Hejrede Sø i habitatnaturtyperne hængesæk og avneknippemose.
Disse prøvefelter er overvåget i 2011 og 2017 efter den tekniske anvisning for
kortlægning af terrestriske, lysåbne habitatnaturtyper.
Prøvefelterne i NOVANA er som udgangspunkt tilfældigt udvalgt med mulighed
for at udlægge strategiske felter, hvis naturtypedækningen var uhensigtsmæssig.
Endelig er der i NOVANA programmet tre overvågningspunkter for fugle. Heraf
ligger de to punkter på de to stenrev Knold og Tot i Søndersø øst for Skelsnæs,
som blev optalt i 2019 med bl.a. 50 par ynglende fjordterner. Det sidste overvågningspunkt for fugle ligger på det nordøstlige Skelsnæs og blev optalt i 2008.
Aage V. Jensen Naturfond baseline-monitering i Lille Vildmose blev i 2013 planlagt
af Center for Makroøkologi på Københavns Universitet. Moniteringsprogrammet
omfattede 65 prøvefelter i Høstemark Skov og 105 prøvefelter i Tofte Skov i både
løv- og nåleskov. Prøvefelterne var fordelt i 33 delområder med 5 prøvefelter i
hver samt 5 tilfældigt fordelte prøvefelter, i alt 170 prøvefelter. Delområderne var
udlagt, så de kun dækkede en mindre del af de to ejendomme, idet store områder
med højmose, fattigkær og overdrev samt nåleplantage ikke var med i overvågningen.
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Figur 2. NOVANA prøvefelterne i Søholt Storskov kortlagt i 2017 er vist med
cirkler: grønne i skovnatur, gul i lysåben natur og lyseblå for fugleovervågning.
Med grøn farvetone er vist træbevoksede områder og heraf nåleskov med mørkegrønt. Ejendomsgrænsen er vist med mørklilla streg skala 1:40.000 på baggrund af
GeoDanmark ortofoto optaget marts-april 2019, ©SDFE og Danske Kommuner.

Til brug for overvågning af fugle, dagsommerfugle, køllesværmere og guldsmede i
Lille Vildmose blev der udlagt 38 transekter af 500-1.000 meters længde fordelt
med 1-2 transekt i hvert delområde.
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3. UDLÆGNING AF PRØVEFELTER
3.1

Mulig naturgenopretning
I modsætning til situationen forud for baseline moniteringen i Lille Vildmose og
ved Filsø foreligger der endnu ikke konkrete planer for den naturgenopretning,
som I de kommende år skal gennemføres i Søholt Storskov. Der er mange spændende muligheder for naturforbedring på ejendommen, men en overordnet planlægning og detaljering afventer resultaterne af denne baseline monitering, da
fonden savner konkret viden om hvilke naturværdier, der skal sikres og understøttes.
Der er dog af hensyn til planlægningen af denne monitering udarbejdet en kortlægning af de lavninger i terrænet, hvor der er mulighed for våd naturgenopretning som søer, vandhuller og moser. Denne kortlægning er foreløbig og udført på
grundlag af Danmarks Højdemodel. Der er her anvendt den terrænmodel, som er
fremkommet ved en laserskanning den 6. maj 2018 (LiDAR) og omfatter et net
med en opløsning på 0,4 m med terrænkoter bestemt med en middelfejl på 0,05
m i forhold til faste overflader. Der er herved kortlagt 56,1 ha potentielle vådområder, som vist på Bilag 2.
Der er i alt 10 NOVANA prøvefelter, som ligger i områder, der potentielt kan blive
til vådområder, og heraf ligger 2 i urørt skov og de 8 i forstligt drevet skov.

3.2

Stratificering
Den 1.134 ha store ejendom Søholt Storskov består ifølge GeoDanmarks Kort10 af
359 ha i de tre store søer, 610 ha træbevoksede arealer inkl. småsøer og grøfter
samt 165 ha lysåbne landarealer.
Søarealerne er omfattet af Miljøstyrelsens vandmiljøovervågning og vil ikke komme til at indgå i fondens moniteringsprogram bortset fra overvågning af fuglelivet
på søerne og småøerne. Det er derfor oplagt at opdele moniteringsprogrammet i
henholdsvis de træbevoksede og de lysåbne landarealer.
I 2004 blev der på Søholt Storskov ejendommen udlagt 241,2 ha urørt skov ved
tinglyst deklaration. Heraf er der arealer på i alt 231,2 ha, som er træbevokset. En
del af disse arealer er omfattet af fredningen fra 1954/1957, hvor der indgik begrænsninger i den forstlige drift med krav om selvforyngelse, plukhugst og forbud
mod konvertering til nåleskov. Der er derfor åbenlyst forskel på de urørte skovarealer og de øvrige træbevoksede arealer, hvor der siden har været forstlig drift.
De nåletræsbevoksede arealer i Søholt Storskov er kortlagt på ejendommens
skovkort udarbejdet af HedeDanmark (Figur 2). Der er i alt 53 ha nåleskov, som
ligger spredt ud over ejendommen og heraf ligger de 6,5 ha nåleskov i området
med urørt skov.
Det har været overvejet, om det er muligt at opdele de træbevoksede arealer
yderligere efter fugtighedsforhold eller de aktuelle habitatnaturtyper, som er vist
på Bilag 1, men det vil med den nuværende viden blive vanskeligt.
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De lysåbne landarealer deler sig naturligt i et omdriftsareal på 119 ha og andre
lysåbne arealer på 46 ha i form af permanent græs, eng, overdrev, rørsump, vildtremiser, veje, haver, grøfter og vandhuller.
Af hensyn til dokumentationen af den påtænkte naturgenopretning anbefaler vi,
at såvel skovarealer som lysåben natur og de nuværende landbrugsarealer inddrages i baseline moniteringen.
Vi er hermed kommet frem til, at moniteringsprogrammet bør opdeles i følgende
strata:
•
•
•
•
•

Urørt skov
Drevet løvskov
Nåletræsplantager
Omdriftsarealer
Lysåben natur

På Filsø blev ca. 820 ha af de eksisterende lysåbne naturarealer på i alt ca. 900 ha
inddraget i baseline moniteringen med i alt 150 prøvefelter, hvilket vil sige over 90
% af arealet. Det anbefales her at inddrage hele Søholt Storskov ejendommen i
baseline moniteringen med undtagelse af søfladerne, de befæstede arealer og ruderater m.v. Herved undgås bias ved udvælgelsen af undersøgelsesområdet.
Moniteringsprogrammet for den 574 ha store ejendom Høstemark Skov viser, at
de undersøgte delområder udgjorde ca. 185 ha med 65 prøvefelter svarende til et
prøvefelt for hver 2,8 ha i delområderne og et prøvefelt for hver 8,8 ha på hele
ejendommen.
Tilsvarende udgjorde de undersøgte delområder i Tofte Skov ca. 485 ha med 105
prøvefelter svarende til et prøvefelt for hver 4,6 ha. Tofte Skov udgør brutto ca.
1.700 ha, når højmosen og Tofte Sø fraregnes. Det giver et prøvefelt for hver ca.
16,2 ha skovområde på ejendommen.
Vi er på dette grundlag kommet frem til, at der af hensyn til sammenlignelighed
med moniteringsprogrammet i Lille Vildmose bør udlægges ca. 100 prøvefelter i
Søholt Storskov svarende til et prøvefelt for hver 7,4 ha på ejendommen.
Som om talt i afsnit 3.1 kan det endnu ikke siges i hvilket omfang, og hvornår, der
skal gennemføres naturgenopretning på ejendommen. Vi har derfor valgt at anbefale, at der udlægges 5 ekstra prøvefelter i drevet løvskov som kompensation for
de prøvefelter, der vil kunne blive helt oversvømmet og dermed uegnede til monitering fremover.:
Med 5 prøvefelter per delområde bliver der 21 delområder, som ud fra arealforholdet foreslås fordelt med:
•
•
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•
•
•

3.3

Nåletræsbevoksninger, 1 delområde, 5 prøvefelter
Omdriftsarealer, 3 delområder, 15 prøvefelter
Lysåben natur, 2 delområder, 10 prøvefelter.

Fastlæggelse af prøvefelter
De 101 nuværende NOVANA prøvefelter er tilsyneladende tilfældigt fordelt ud
over de træbevoksede områder (Figur 2) med undtagelse af de nåletræsbevoksede områder, hvor der ikke er prøvefelter. Det sidste skyldes, at der ikke findes
skovnaturtyper med nåletræer på ejendommen.
Miljøstyrelsens kortlægninger i 2006 og 2017 skaber en længere tidshorisont for
analyser og vurderinger af naturudviklingen på ejendommen. Vi har derfor valgt at
anbefale, at de i alt 101 eksisterende prøvefelter fra skovovervågningen inddrages
i den nye baseline ved lodtrækning blandt dem opdelt i de 45 prøvefelter, som ligger i urørt skov, og de 62 prøvefelter, som ligger i forstligt drevet løvskov.
Nogle af Miljøstyrelsens prøvefelter ligger dog indbyrdes meget tæt med indbyrdes afstande ned til 40 m. Ud fra et ønske om at opretholde en stor spredning af
prøvefelter på ejendommen er alle prøvefelter med en indbyrdes afstand på højest 100 m blevet udvalgt, og der er med funktionen ”SLUMPmellem” i regnearket
Excel foretaget lodtrækning om, hvilket prøvefelt inden for 100 m diameter, som
skal opretholdes. Herved blev der udvalgt præcist de ønskede 50 prøvefelter i
drevet skov, men 29 prøvefelter i urørt skov. For at udvælge de i alt 25 prøvefelter
i urørt skov, er der parvist trukket lod mellem de 4 par prøvefelter, som indbyrdes
lå nærmest og inden for en afstand af max. 240 m.
Der er udvalgt 5 prøvefelter i nåletræsbevoksninger og 15 prøvefelter på de dyrkede arealer på grundlag af et 50 m kvadratnet udlagt ifølge Det Danske Kvadratnet (UTM32 N ETRS89), hvor alle netpunkter i nåleskovsområdet hhv. på omdriftsarealer er udtrukket, idet punkter i de potentielle vådområder er udeladt. På omdriftsarealerne er der dog anvendt en mindste afstand til skove og veje på 15 m
svarende til radius i de store prøvecirkler, og efterfølgende er der udvalgt punkter
ved lodtrækning med ”SLUMPmellem”.
På de lysåbne naturarealer undlod vi at bortvælge et prøvefelt og anbefaler, at alle 11 prøvefelter moniteres. Et prøvefelt kan dermed evt. fravælges senere.
Herved er vi kommer frem til de i alt 106 prøvefelter, som er vist på kortet i Figur
3 og på Bilag 2 og 3.
Det ses af kortet i Figur 3 samt på Bilag 2 og 3, at det er lykkedes at opnå en rimelig jævn fordeling af prøvefelter rundt om i skovene og på de dyrkede marker.
Af disse prøvefelter ligger 8 i områder, hvor der muligvis vil ske vandstandshævninger. Heraf ligger den ene i urørt skov et sted på Ellenæs, som i forvejen tidligere har oplevet oversvømmelse fra Røgbølle Sø. Der er 7 prøvefelter i drevet skov,
som måske vil blive oversvømmet, men næppe alle permanent.
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Figur 3. De foreslåede 106 prøvefelter til baseline moniteringen i Søholt Storskov
er vist med cirkler: sorte er i drevet skov, røde er i urørt skov, blå er på omdriftsarealer og gule i lysåben natur. De foreslåede transekter er vist med orange streg.
Med grøn farvetone er vist træbevoksede områder og heraf nåleskov med mørkegrøn farve og urørt skov med rød skravering. Ejendomsgrænsen er vist med mørk
lilla streg i skala 1:40.000 på baggrund af GeoDanmark ortofoto optaget martsapril 2019, ©SDFE og Danske Kommuner.

3.4

NaturRådgivningen

Afgrænsning af delområder
Omkring hvert prøvefelt i urørt skov og drevet løvskov er der udlagt en Voronoipolygon, som viser hvilket areal, der ligger nærmest hvert punkt/prøvefelt. Der er
herefter foretaget en korrektion af de maskinberegnede polygoner, således at søerne og afløbet fra Røgbølle Sø, her kaldet Krønge Å, bliver grænse for delområderne. Voronoi-polygonerne er herefter manuelt grupperet 5 og 5 til delområder
for at skabe mest mulig geografisk sammenhæng i inddelingen. Nåleskovsområderne udgør et selvstændigt fragmenteret delområde. Omdriftsarealerne er opdelt i et delområde øst for skovene og i to delområder nord for Røgbølle Sø, hvor
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de sidste er delt i et østligt og et vestligt prøvefelt adskilt af en nord-sydgående
skillelinje midt imellem de to nærmeste prøvefelter. Endelig er de lysåbne arealer
opdelt i et delområde i form af de 5 prøvefelter med enge, rigkær og overdrev
rundt om Røgbølle Sø samt et andet nordligt delområde med de 6 prøvefelter
langs bredden af Hejrede Sø og Søndersø.
Den herved fremkomne opdeling i delområder fremgår af kortet i Bilag 3.
3.5

Fastlæggelse af transekter
I de to skove i Lille Vildmose-overvågningsprogrammet var der tilsammen udlagt
38 transekter af hver 300 m til 1000 m længde og en samlet længde på ca. 25 km,
men der blev kun moniteret fugle langs 30 af transekterne og insekter langs de 25.
Med den fragmenterede opdeling af delområder i Søholt Storskov, og det generelt
meget varierede landskab, anbefales det kun at anvende transekter af 500 m
længde svarende til 0,5 time inventering i hvert transekt. I praksis er det heller ikke muligt at udlægge længere transekter i en række af de udpegede delområder.
Transekterne er herefter udlagt som 500 m lange rette linjer inden for hvert delområde, idet vi samtidig har undgået at følge de større veje, da det forstyrrede
bælte er for bredt til f.eks. moniteringen af sommerfugle. Vi har også undgået at
krydse større vandløb, de kortlagte potentielle vådområder samt de ca. 130 oldtidshøje i området, men transekterne må gerne komme tæt på disse. Og der er
holdt en afstand på mindst 10 meter fra prøvefelterne for at undgå optrampning i
vegetationen. Endelig har vi undgået de mest sumpede områder, som det kan være farligt eller meget langsommeligt at færdes i. Endelig har vi tilstræbt mest mulig
parallelitet imellem transekterne for bedre at kunne påvise evt. migrationer. Med
disse begrænsninger er der ikke mange muligheder for fastlæggelse af transekter i
hvert delområde, og vi er kommet frem til det forslag til placering af transekter,
som er vist på kortene i Figur 3 og på Bilag 2 og 3.
I to tilfælde har det været muligt at følge eksisterende smalle spor i skovene,
mens transekterne i de øvrige 15 delområder løber igennem skovene på tværs af
mindre grøfter mv.
De lysåbne naturområder er alle for korte til at kunne rumme 500 m lange rette
transekter. For at få disse områder med i moniteringen har vi valgt at lægge et todelt transekt på den afgræssede Christels Eng på østsiden af Røgbølle Sø. Transektet består herefter af to 250 m lange deltransekter adskilt af 50 m, som ved inventeringen skal gennemgås i sammenhæng og således, at dobbeltregistreringer af
fugle i båndene omkring transektet kan undgås. I det nordlige delområde med lysåbne naturtyper er der ingen muligheder for at fastlægge transekter. Der kan her i
stedet overvejes punktmonitering af fugle, insekter og flagermus.
Vi kommer hermed frem til at fastlægge 20 transekter med en samlet længde på
10,0 km.
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4. METODEBESKRIVELSER
I det følgende fremlægges beskrivelser af opgaver og metoder for de forskellige
undersøgelser, som indgår i baseline moniteringen. Der henvises generelt til de
tekniske anvisninger, som er nærmere anført i litteraturlisten.
4.1

Abiotisk overvågning
I forbindelse med de botaniske undersøgelser i hvert prøvefelt udtages en jordprøve ved blanding af 4 delprøver udtaget i hjørnerne af pin-point rammen, som
beskrevet af Fredshavn et al. (2019) i TAN01. Prøverne udtages af de øverste 5 cm
jord lige under førnelaget og analyseres på laboratorie for pH, Total-C, Total-N og
Total-P. Hvor vandstanden er mindre end 40 cm under terræn sættes et 25 mm
pejlerør/piezometerrør med spids i 0,5 m dybde ved undersøgelsens start, og efter 30 min. henstand pejles der vandstand målt fra terræn, og der udtages vandprøve til feltmåling af pH, som angivet i TAN01.
I forbindelse med jordprøveudtagningen til kemisk analyse indsamles e-DNA prøver af jord til fremtidig analyse af jordbundens biodiversitet (svampe, bakterier,
smådyr) i hvert prøvefelt baseret på blanding af 8 delprøver. Formålet med
indsamlingen af disse prøver er at gemme et DNA bibliotek, der dokumenterer
den nuværende jordtilknyttede biodiversitet i Søholt Storskov. Analyserne af jordprøverne vil afvente relevante speciale- og forskningsprojekter, der senere vil
kunne analysere effekter af vandstandshævninger og driftsomlægninger i skovene
og de nuværende lysåbne arealer. Prøvetagning og emballering følger metoden
beskrevet i Fredshavn et al. (2019): Overvågning af biodiversitetsskov, Niveau 2.
Teknisk anvisning X00. Prøver afleveres nedfrosne efter nærmere aftale.
Lysforhold bestemmes med densiometer, som beskrevet i TAN01.
Luftfugtighed og temperatur måles hver time med automatiske loggere ophængt i
2 meters højde igennem et helt år i 10-15 prøvefelter. Udvælgelsen af prøvefelter,
lån af udstyr og drift heraf søges aftalt med Jacob Heilmann-Clausen, Globe, KU.

4.2

Hydrologisk overvågning
Lolland og Guldborgsund kommuner har i over 10 år drevet tre vandstandsmålestationer i Maribo Søndersø ved Naturskolen, i Hejrede Sø ved pumpestationen og
i Røgbølle Sø nord for Charlottenlund. Her måles der vandstand mindst hver time,
og data er tilgængelige on-line for de seneste 30 dage på www.hydrometri.dk .
Til dokumentation af vandstandsforholdene i Søholt Storskov under de nuværende og evt. kommende forhold anbefales opstillet 4 vandstandsmålestationer.
Vandstandsmålestationerne placeres alle i nuværende grøfter med 2,0 m 63 mm
PEH filterrør med spids og aflåselig topprop fikseret til nedrammede stålrør, hvori
der i ca. 1,9 m wire ophænges en TD-diver 10m fra Van Essen Instruments, som
indstilles til at måle barometertryk og temperatur hver 6. time. I en af målestationerne ophænges over det mulige fremtidige vandspejl en barometerlogger, som
sammen med vandstandspejlinger udført ved dataaflæsninger anvendes til kali-
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brering og beregning af vandspejlskoter. Disse loggere er meget driftssikre, men
data er kun tilgængelige efter tapning af data, som i overvågningsperioden bør
udføres 2 gange årligt og derefter hvert år eller evt. sjældnere, da der automatisk
indsamles data i batteriernes levetid på 10-30 år.
Der er på Bilag 3 foreslået placering af 4 vandstandsmålestationer følgende steder: Der opsættes en målestation i grøften i den nordlige ende af Ellenæs Mose
lidt nedstrøms to drænudløb. Der opsættes en målestation i Rødebros Rende ved
afløbet fra Røgbølle Mose. Der opsættes en målestation i den nordlige del af Præstemosen nær Storskovvejen. Og der opsættes en målestation i Ellerenden ved
krydsningen af Roesporet.
De to førstnævnte vandstandsmålestationer skal også anvendes til dokumentation
af vandstandsforholdene i forhold til naboejendommen.
4.3

Vegetationsmonitering
Der udføres en basismonitering af lysåbne og skovdækkede naturtyper i de 106
udlagte prøvefelter. Feltarbejdet udføres i perioden 1. maj til 30. september 2020.
Feltarbejdet udføres i overensstemmelse med NOVANA metodikken, som er beskrevet af Fredshavn et al (2019) i TAN01.
Ved vegetationsmoniteringen udføres de abiotiske undersøgelser, som er beskrevet i afsnit 4.1. Der skal ikke udtages planteprøver, da de pågældende habitatnaturtyper ikke forventes fundet.
Som en del af vegetationsmoniteringen udføres kortlægningen af træer i 15 meters cirkler og af epifytter (lichener/laver og bryophytter/moser) i de 80 prøvefelter, som er udlagt i skov. Kortlægningen af epifytter udføres til art eller slægt, og
er ikke begrænset til de i TAN01 anførte grupper. Denne del af undersøgelsen kan
eventuelt udføres på anden dato.
Undersøgelsen på Lindø, skal koordineres med de øvrige undersøgelser af prøvefelterne, således at undersøgelserne kan gennemføres samtidig efter skarvernes
yngletid (efter ca. 1. august). Der er et havørnepar under etablering i Ellenæs Mose, hvor der ved færdsel skal holdes en afstand af mindst 100 m fra redetræet.
Stedfæstelse af prøvefelter har vist sig at være forbundet med stor usikkerhed jf.
bilag 2. De udlagte prøvefelter i skovene skal derfor dokumenteres varigt ved opsætning af en 1,0 m lang rustfri pæl af 8 mm kamstål med plasticknop, som stikkes
0,4-0,5 m i jorden med placering 1,0 m nord for centrum af pin-point rammen. De
lysåbne prøvefelter markeres med midlertidige afsætningspæle, som den koordinerende konsulent efterfølgende indmåler med D-GPS og fjerner inden høst. De
rustfrie pæle og afsætningspæle er en bygherreleverance.
Data skal leveres indtastet dels i Excel-regneark og dels på Artsportalen senest 1.
januar 2021. Som alternativ kan det evt. aftales at indtaste resultaterne på Miljøportalen.
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Undersøgelsens resultater afrapporteres i form af et notat af 5-10 tekstsider (+ fotos, kort og tabeller) og leveres senest 1. januar 2021.
4.4

Dødt ved og svampe
Undersøgelsen af dødt ved og svampe udføres som en basismonitering af de 75
udlagte prøvefelter i skovdækkede områder. Feltarbejdet udføres to gange i perioden 1. august til 31. oktober 2020 md mindst 30 dages mellemrum.
Feltarbejdet udføres i overensstemmelse med NOVANA metodikken, som er beskrevet af Fredshavn et al. (2019) i TAN01, idet undersøgelsen ikke er begrænset
til de heri anførte grupper, men omfatter alle svampe med synlige frugtlegemer
på træer i 15 meter cirkler, der så vidt muligt bestemmes til art eller evt. slægt.
I forbindelse med det ene besøg på de 75 skovdækkede prøvefelter foretages registrering og opmåling af dødt ved, jf. TAN01.
Data skal leveres indtastet dels i Excel-regneark og dels på Artsportalen senest 1.
januar 2021. Som alternativ kan det evt. aftales at indtaste resultaterne på Miljøportalen.
Afrapportering i form af et notat på 5-10 tekstsider (+ fotos, kort og tabeller) leveres senest den 1. januar 2021.

4.5

Sommerfugle og guldsmede
Moniteringen omfatter alle arter af dagsommerfugle, køllesværmere, guldsmede
og vandnymfer, jf. de behandlede arter på Den danske Rødliste.
https://bios.au.dk/raadgivning/natur/redlistframe/roedliste-2019/
Metodemæssigt følges transektmetoden som er udviklet under det engelske
sommerfugleovervågningsprojekt (https://www.ukbms.org/ ) med visse tilpasninger. I korte træk går metoden ud på at registrere antallet af sete individer per art
langs gåede transekter. Når der ikke kan bestemmes til arter, bestemmes der til
slægt. Transektet vandres med jævn fart i 0,5 time (ca. 1,0 km/t), og alle arter set
indenfor et 5 meter bredt bånd og indenfor 2,5 meter i gå-retningen noteres.
Der må ikke gøres stop undervejs, fx ved lokale hotspots, hvor der plejer at være
spændende arter, men der må bruges net til at fange vanskeligt identificerbare arter indenfor den ovenfor definerede zone. Dette skal dog begrænses mest muligt
og stikprøvevise fangster kan bruges til at estimere den relative frekvens af arter,
der ikke kan adskilles sikkert på afstand (fx kålsommerfugle, visse grupper af
vandnymfer).
Rent indsamlingsetisk følges ”Retningslinier for indsamling og undersøgelser af insekter i naturen”, https://www.entomologiskforening.org/indsamling .
For nærmere detaljer og afklaring af tvivlsspørgsmål omkring de konkrete metoder henvises i øvrigt til https://www.ukbms.org/Methods .
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Hvert transekt gennemgås mindst 5 gange i sæsonen fra 1. maj til 1. september
med mindst 10 dages og højest 30 dages mellemrum. Inventeringen kan gennemføres indenfor tidsrummet kl. 10 til 17 under forudsætning af, at følgende
vejrmæssige forhold er opfyldt:
•
•
•
•

Vejret er tørt.
Vindhastigheden er max. 4 Beaufort = 8 m/sek. (jævn vind).
Temperaturen er min. 17o C i tilfælde af skyet vejr (> 50 % skydække).
Temperaturen er min. 13o C i tilfælde af solrigt vejr (< 50 % skydække).

Det er naturligvis tilladt at bruge sin sunde fornuft her og afvige en smule fra disse
krav, som f.eks. at fortsætte til kl. 18, hvis vejret vurderes at bringe sommerfugle
og guldsmede på vingerne.
Data indtastes ved hvert besøg i et dertil indrettet feltskema som udarbejdes af
konsulenten på baggrund af tilsvarende engelske/svenske feltskemaer fx. F2: Butterfly transect weekly field recording form fra http://www.ukbms.org .
Ved første besøg udfyldes desuden et skema, der beskriver hver transekt. Her kan
fx skemaet: Miljöbeskrivning, Slinglokal på https://www.dagfjarilar.lu.se bruges.
Der er udlagt 20 transekter med længder på 500 m, og den samlede transektlængde er dermed 10,0 km. Forløbet er vejledende, men skal følges i grove træk.
Det endelige forløb fastlægges
- enten på første inventeringsrunde, og skal siden følges præcist, ved hjælp af
rejse-GPS og/eller faste sigtepunkter i landskabet. GPS/GIS fil fremsendes til
inventøren i forbindelse med indgåelse af endelig aftale.
- eller transektet afsættes forinden i marken af den koordinerende konsulent
med landmålerstokke i hver ende indmålt med D-GPS, og transektet gennemgås og ryddes for grene m.v. med machete/udtyndingskniv.
Data skal leveres indtastet dels i Excel-regneark og dels på Artsportalen senest 1.
januar 2021. Som alternativ kan det evt. aftales at indtaste resultaterne på Miljøportalen.
Afrapportering i form af et notat af 5-10 tekstsider (+ fotos, kort og tabeller) leveres senest den 1. januar 2021.
4.6

NaturRådgivningen

Padder
Padder yngler i små og mellemstore vandhuller, hvor de er lettest at monitere i
yngletiden marts-august. GeoDanmark har kortlagt 60 småsøer under 0,5 ha areal
på Søholt Storskov ejendommen. Heraf antages en del at være temporære forårsoversvømmelser, der, hvis de tørrer ud inden ca. 15. juni, vil være uegnet som
ynglested for de danske arter af padder. Der er kun registreret 26 stk. § 3 beskyttede søer med under 0,5 ha areal på ejendommen.
Da det er ønskeligt at fremskaffe viden om de små vandforekomster på ejendommen til brug for en senere indsats til genskabelse af naturlig hydrologi, anbefales
det, at alle de registrerede vandforekomster besigtiges omkring 1. april 2020, hvor
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de brune frøer har ynglet, og hvor de kan registreres på deres ægklumper, og hvor
antallet af ægklumper for springfrøens vedkommende kan anvendes til et bestandsestimat. På grundlag af denne indledende screening udvælges de vandforekomster, hvor det anses for sandsynligt, at kunne finde nogle af de senere ynglende paddearter.
Der foretages herved en totalkortlægning af paddeforekomster på ejendommen
ved genbesøg i maj under gunstige vejrforhold for dagsbesøg og natlytning efter
de sent ynglende arter strandtudse, grønbroget tudse og grøn frø samt spotlysning efter stor vandsalamander. I fornødent omfang afsøges potentielle vandhuller for haletudser og salamanderlarver ved ketchertræk omkring 1. juli.
Data skal leveres indtastet dels i Excel-regneark og dels på Artsportalen senest 1.
januar 2021. Som alternativ kan det evt. aftales at indtaste resultaterne på Miljøportalen.
Undersøgelsens resultater afrapporteres i form af et notat af 5-10 tekstsider (+ fotos, kort og tabeller) og leveres senest 1. januar 2021.
4.7

Fugle
Der ønskes udarbejdet et overvågningsprogram for fugle, som kan sikre en målrettet monitering af raste- og ynglefugle på AVJFs arealer ved Søholt Storskov.
I samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening og lokalafdelingen i tidligere Storstrøms Amt søges etableret en gruppe af interesserede lokale ornitologer, som vil
kunne bistå med den nødvendige overvågning af fuglelivet på ejendommen.
Da der er tale om frivilligt arbejde, skal overvågningsprogrammets omfang og indhold drøftes og afklares med de frivillige i fuglegruppen. Det anbefales derfor, at
der snarest indkaldes interesserede lokale ornitologer til et indledende møde med
deltagelse af en repræsentant for Aage V. Jensen Naturfond, en videnskabelig
medarbejder for DOFs naturfaglige afdeling og en konsulent, f.eks. Anders Tøttrup, KU eller Niels Riis, NaturRådgivningen.
Overvågningsprogrammet forventes at komme til at indeholde følgende elementer:
1. To ”timetælleture” ad de 20 udlagte transekter gennemført i perioderne 1.
april – 12. maj og 13. maj – 22. juni 2020 med mindst 2 ugers mellemrum.
Hvert transekt vandres med jævn fart i 0,5 time (ca. 1,0 km/t), og alle fugle set
indenfor 25, 50 og 100 meter bånd samt overflyvende fugle noteres med art
og antal efter samme metodik som anvendt i Atlas III undersøgelsen. Om muligt ønskes også gået en vintertur i perioden 1. december – 29. februar. Der
følges metodikken fra vejledning for TimeTælleTure (TTT) fra Atlas III på
https://dofbasen.dk/atlas/ .
2. Der ønskes gennemført mindst tre årlige totaloptællinger af fugle på og ved de
tre store søer, Maribo Søndersø, Hejrede Sø og Røgbølle Sø fra et antal udkigspunkter, som deler søerne op i et antal optællingsfelter. Der henvises her til
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Filsøgruppens fugleovervågningsprogram i Larsen og Tøttrup (2014).
Mindst en af totaloptællingerne skal være i fuglenes yngletid i maj-juni måned.
De landbaserede optællinger kan ikke dække alle fugleforekomster på grund af
manglende udsyn m.v. Det anbefales derfor, at de landbaserede optællinger
kombineres med en dronebaseret optælling udført højest en dag fra landoptællingen.
3. Der ønskes fastlagt punktællingsruter med 20-40 optællingspunkter fordelt i
skovene og det åbne land, som fastlægges efter vejledningen for DOFs punkttællingsprogram:
https://www.dof.dk/fakta-om-fugle/punkttaellingsprogrammet/vejledning .
Punkttællingsruterne optælles sommer og vinter som en del af punkttællingsprogrammet og så vidt muligt hvert år fremover.
Der forventes behov for dækning af omkostninger til transport, afstandsmålere og
forplejning ved møder i fuglegruppen.
Data skal indtastes på DOF-basen/Artsportalen. Det skal afklares, hvordan data
skal behandles og afrapporteres og af hvem.
4.8

Flagermus
Der ønskes gennemført en baseline monitering af flagermus i 1-2 punkter på hvert
af de 19 udlagte transekter, i alt ca. 30 punkter. Baselinen forventes etableret
med en monitering i lighed med Lille Vildmose, hvor der blev gennemført en registrering af den relative aktivitet af flagermus, hvor der anvendes et antal automatiske ultralydsdetektorer med high performance ultrasoniske mikrofoner, som
sættes til at lave én kontinuerlig optagelse, opdelt i filer af en passende varighed,
med start en halv time før solnedgang til en halv time efter solopgang den følgende morgen.
Moniteringen forventes udført over et antal nætter i månederne juni-august.
De enkelte nætters optagelser af flagermus klippes ud og gemmes i filer af få sekunders varighed, hvorefter arterne bestemmes ved hjælp af software. Der udarbejdes skemaer over artsforekomster og antal optagelser af hver art, som afleveres, og data inddateres på Artsportalen senest 1. januar 2021.
Undersøgelsens resultater afrapporteres i form af et notat af 5-10 tekstsider (+ fotos, kort og tabeller) og leveres senest 1. januar 2021.

4.9

NaturRådgivningen

Sammenfatning
Den koordinerende konsulent samler de modtagne resultater og delrapporter til
en samlet rapport over den gennemførte baseline monitering, som leveres til
Aage V. Jensen Naturfond senest 1. marts 2021.
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