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1 Sammenfatning 
 
Fugleværnsfonden under Dansk Ornitologisk Forening blev stiftet i 1966 med det 
formål at indsamle midler til opkøb og pleje af fugleværnsområder. Fugleværns-
området Stubbe Sø på det sydlige djursland blev erhvervet af Fugleværnsfonden i 
2002 er dermed Fondens nyeste fugleværnsområde. 
 
Plejeplanen for Stubbe Sø er blevet til i et samarbejde mellem Fugleværnsfonden 
og Hedeselskabet Miljø og Energi. Planens formål er at sammenfatte eksisteren-
de viden af relevans for den fremtidige forvaltning af området og, på denne bag-
grund, at give forslag til, hvordan naturværdierne ved Stubbe Sø kan bevares, 
forbedres og formidles. I overensstemmelse med Fugleværnsfondens formål foku-
serer plejeplanen først og fremmest på Stubbe Søs fugleliv, men også andre na-
turværdier er i relevant omfang inddraget i planen. Det er et af Fugleværnsfon-
dens mål, at befolkningen skal kunne opleve naturen og fuglelivet i fugleværns-
områderne og samtidig få viden om, hvad man kan opleve i hvert enkelt område. 
Derfor spiller også formidling af naturværdierne ved Stubbe Sø en rolle i pleje-
planen.  
 
Med sine forekomster af såvel ynglende som rastende fugle knytter der sig væ-
sentlige regionale og nationale ornitologiske værdier til Stubbe Sø området som 
helhed, men kun ret få arter kan siges at være specifikt knyttet til de 23,5 hektar, 
der udgøres af fugleværnsområdet. En undtagelse er dog bl.a. rødrygget tornska-
de, der yngler årligt med enkelte par på de lysåbne kreaturafgræssede arealer i 
fugleværnsområdets sydlige ende. Fugleværnsområdets fyrreskove rummer en 
relativt varieret småfuglefauna med bl.a. mange hulrugende småfugle, hvis tilste-
deværelse må formodes at være helt eller delvist betinget af opsatte redekasser. 
Sammenfattende rummer fugleværnsområdet et rigt og varieret fugleliv uden 
deciderede sjældenheder. 
 
Fugleværnsområdets største botaniske værdier knyttet sig til en lysåbne korridor, 
der strækker sig gennem området, med præg af hede og overdrev samt et vand-
mættet kær nærmest bredden af Stubbe Sø. 
 
Fugleværnsområdet rummer rester af hedens plantesamfund – en på landsplan 
truet og beskyttet naturtype, der bl.a. er omfattet af  Naturbeskyttelseslovens ge-
nerelle bestemmelser og EUs Habitatdirektiv. Mange af de danske heder er ved at 
gro til med træer og buske, og tilgroning betragtes i dag som den alvorligste ak-
tuelle trussel mod heden. Ved Stubbe Sø, som på  mange andre heder, er det især 
bjergfyr, der oprindeligt stammer fra Centraleuropas bjergegne, der dominerer 
opvæksten. 
 
Plejeplanen giver forslag til, hvordan Stubbe Søs hedevegetation og øvrige na-
turværdier kan genetableres og bevares ved hjælp af bl.a. vegetationsrydning og 
efterfølgende græsning. Rapporten giver desuden forslag til formidling af Stubbe 
Søs naturværdier. 
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2 Baggrund og formål 
 
2.1 Fugleværnsfonden 
 
Fugleværnsfonden under Dansk Ornitologisk Forening blev stiftet i 1966 med det 
formål at indsamle midler til opkøb og pleje af fugleværnsområder. Midlerne 
stammer fra testamentariske gaver, private bidrag samt tilskud fra fonde, legater 
og lignende. 
 
Fugleværnsfonden har til formål at: 
 

• værne om den danske fuglefauna ved at medvirke til at bevare eller skabe 
vigtige fuglelokaliteter, navnlig for truede og sårbare arter,   

• foranstalte naturformidling fra fondens reservater,’ 
• støtte projekter der bidrager til at bevare danske yngle- og trækfugle samt 

deres levesteder under disse fugles ophold uden for Danmark. 
 
I dag har Fugleværnsfonden 18 reservater (fugleværnsområder) over hele landet, 
hvoraf nogle er områder af regional, national eller international betydning for 
fuglene. De ca. 800 hektar rummer tilsammen alle Danmarks mest fuglerige - og 
truede - naturtyper: ubeboede småøer, lavvandede kyster og strandsøer, enge og 
moser, rørskove, krat og naturskov. Dermed er fugleværnsområderne, foruden for 
fuglene, også af stor betydning for en bred vifte af andre dyr og planter. 
 
Fugleværnsområdet Stubbe Sø ligger på det sydlige Djursland. Området blev 
erhvervet i 2002 og er dermed Fondens nyeste fugleværnsområde. 
 
2.2 Plejeplanens formål 
 
Plejeplanen for Stubbe Sø er blevet til i et samarbejde mellem Fugleværnsfonden 
og Hedeselskabet Miljø og Energi. Planens formål er: 
 
• at sammenfatte eksisterende viden af relevans for den fremtidige forvaltning 

af området og, på denne baggrund, at: 

• at give forslag til, hvordan naturværdierne ved Stubbe Sø kan bevares, forbed-
res og formidles.  

 
I overensstemmelse med Fugleværnsfondens formål fokuserer plejeplanen først 
og fremmest på Stubbe Søs fugleliv, men også andre naturværdier er i relevant 
omfang inddraget i planen.  
 
Det er et af Fugleværnsfondens mål, at befolkningen skal kunne opleve naturen 
og fuglelivet i fugleværnsområderne og samtidig få viden om, hvad man kan op-
leve i hvert enkelt område. Derfor spiller også formidling af naturværdierne ved 
Stubbe Sø en rolle i plejeplanen.  
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2.3 Planens udgangspunkt og tilblivelse 
 
Foruden Fugleværnsfondens egne principper for pleje i fugleværnsområderne,  
følger plejeplanens forslag også retningslinierne fra Skov- og Naturstyrelsens 
’Naturplejestrategi’ (Skov- og Naturstyrelsen 1999). 
 
Det forventes, at Fugleværnsfonden selv udarbejder de budgetter, der bør ledsage 
de plejeaktiviteter, man vælger at prioritere. 
 
Elise Frydensberg og Søren F. Hansen (Fugleværnsfonden) samt Peter Lange og 
resten af Arbejdsgruppen for Stubbe Sø og Kim Friis Egefjord (Fussingø Stats-
skovdistrikt) takkes for kommentarer og hjælp til udarbejdelse af plejeplanen.  
 
Som en del af plejeplanen udførte Birte Hansen, Hedeselskabet, en overordnet 
botanisk registrering i fugleværnsområdet i august 2005. 
 
Erik Rald, Fugleværnsfonden, besøgte fugleværnsområdet 1.-5. august 2005 for 
at vurdere områdets forekomster af insekter og svampe. Resultaterne er sammen-
fattet i et selvstændigt notat afleveret til Fugleværnsfonden, men der refereres 
også til arbejdet i plejeplanen. 
 
Tilsvarende plejeplaner er tidligere udarbejdet for fugleværnsområderne ved: 
 

• Tryggelev Nor -1995 &1999 (Fyns Amt)  
• Nyord Enge, plejenotat - 1996 (Storstrøms Amt) 
• Gundsømagle Sø-1997 (Roskilde Amt) 
• Saksfjed-Hyllekrog - 1997 (Storstrøms Amt) 
• Barup Sø – 1998 (Storstrøms Amt) 
• Gulstav Mose - 1999 (Fyns Amt) 
• Søgård Mose - 2000 (Sønderjyllands Amt)  
• Sølsted Mose - 2001 (Sønderjyllands Amt)  
• Ravnstrup Sø - 2002 (Storstrøms Amt) 
• Stormengene - 2004 (Sønderjyllands Amt)  
• Agerø - 2004 (Viborg Amt) 

 
Da plejeplanerne som nævnt gælder for en begrænset periode, er det Fugleværns-
fondens hensigt at opdatere planerne med jævne mellemrum, såfremt der er be-
hov for dette.  
 
Interesserede kan finde oplysninger om Fugleværnsfonden fugleværnsområder,  
strategi og formål, frivillige arbejdsgrupper og aktiviteter, herunder guidede ture 
til fugleværnsområderne på www.dof.dk. 
 
 
 

http://www.dof.dk/
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3 Eksisterende forhold 
3.1 Beliggenhed m.m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Fugleværnsområdet Stubbe Sø – beliggenhed på det sydlige Djursland. 
 
Fugleværnsområdet Stubbe Sø (23,5 hektar) ligger på det sydlige Djursland i 
(Århus Amt) ca. 8 kilometer nord for Ebeltoft og 21 kilometer sydvest for Gre-
naa. 
 
Fugleværnsområdet blev erhvervet af Fugleværnsfonden i 2002 er dermed  Fon-
dens nyeste fugleværnsområde. 
 
Stubbe Sø er Djurslands største sø. Ved århundredskiftet lå Stubbe Sø og de nær-
liggende søer Langesø og Øjesø i et åbent landskab med spredt bebyggelse. I dag 
er søerne lukket inde i nåletræsplantager, kun langs bredderne vokser en bræmme 
af el og birk.  
 
3.2 Dannelse 
 
Hovedparten af Djursland, hvor Stubbe Sø ligger, består af unge morænelandska-
ber dannet under sidste istid. I Danmarks Natur omtales Djurslands sydkyst som 
et ”typeeksempel på erosionsformer i morænelandskabet som en forudsætning for 
særlige kysttyper”. De to bugter Kalø Vig og Ebeltoft Vig, der på hver side af 
halvøen Mols breder deres vandflader langt ind i landmassen, afgrænset af høje 
bakkedrag, er således vandfyldte inderlavninger, d.v.s. fordybninger frembragt 
ved de fremtrængende gletschertungers slid. Der er tale om de yderste dele af den 
ismasse, der i slutningen af istiden trængte nordpå gennem bælterne og nåede sin 
yderste stilstandslinie for isranden der, hvor det sydlige Djursland ligger i dag. 
 
I stenalderen var Stubbe Sø en fjord med forbindelse til Kattegat mod vest. 



Fugleværnsfonden: Plejeplan for Stubbe Sø 2005 - 2010 
 

 

Hedeselskabet: 362-05-701 7 
17.02.2017 

 

 
Da stenalderhavet havde sin største udbredelse for for ca. 3000 år siden, lå Stubbe 
Sø for enden af en fjordarm, der strakte sig fra Arnakke på Kattegatkysten og ind 
i landet. De gamle kystskrænter kan endnu ses langs søens bredder – især på syd-
siden. Langs kystskrænterne er der fundet mange stenalderbopladser.  
 
I 1800-tallet var jordene omkring søen udpinte, og hede bredte sig ud over områ-
det. For at dæmpe sandflugt blev der plantet nåletræer, så store dele af søens op-
land på 62 km2 i dag er dækket af skov. Områdets vigtigste naturtyper i dag er 
rørskov, eng, sø, hede/overdrev, kratskov og nåleskov. 
 
 
3.3 Vandforhold 
 
Efter danske forhold er Stubbe Sø en stor sø på knap 4 km2 (376 hektar). Dybden 
varierer de fleste steder mellem 3 og 4 meter. 
 
Stubbe Sø blev tidligere tilført spildevand fra landsbyer i oplandet, sommerhus-
områder, dambrug og enkeltliggende ejendomme. Dambruget er nu nedlagt, og 
spildevandet ledes i dag uden om søen eller nedsives i jorden. Stubbe Sø er derfor 
ikke længere belastet af spildevand, men en del af det fosfor, der blev tilført søen 
før rensningen af spildevandet, findes i dag i mudderet på søens bund. Under 
særlige forhold frigives fosforen fra mudderet til vandet. 
 
Den frigivne fosfor giver planktonalgerne gode vækstbetingelser. Søen bliver om 
sommeren helt grøn af planktonalger, og sigtdybden er i sommerhalvåret nede på 
0,7 meter. Det uklare vand betyder, at der kun på helt lavt vand findes under-
vandsplanter. 
 
En fiskeundersøgelse i Stubbe Sø fra 1997 viste, at bestanden af rovfisk var me-
get lille. Søen var domineret af de såkaldte skidtfisk, skaller og brasen. Skidtfi-
skene æder dyreplanktonet, og når der er mange skidtfisk, bliver der for lidt dyre-
plankton til at æde planktonalgerne. 
 
Søens mange brasener hvirvler store mængder søbund op, når de søger føde, 
hvilket frigiver fosfor til vandet og giver ny næring til planktonalgernes vækst. 
 
Derfor besluttede Århus Amt i samarbejde med Ebeltoft Kommune at gennemfø-
re et opfiskningsprojekt i Stubbe Sø for at forbedre søens vandkvalitet. For at 
følge søens reaktion på opfiskningen tager amtet prøver i søens en gang om må-
neden. Der måles sigtdybde, næringsstoffer, klorofyl, og der tages prøver af alger 
og dyreplankton, og én gang om året tages der en kontrolundersøgelse af fiskebe-
standen (www.aaa.dk). 
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3.4 Ejerforhold 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2: Beliggenheden af Fugleværnsfondens ejendom på den nordøstlige bred af Stub-
be Sø. Gengivet med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3: Luftfoto af Fugleværnsfondens ejendom ved Stubbe Sø. Mod syd ses de afgræs-
sede enge tilstødende Stubbe Sø. Mod nord, tilstødende udsigtskorridoren, der strækker 
sig gennem fyrreplantagen, anes Bogpeters Hytte. Gengivet med tilladelse fra Kort- og 
Matrikelstyrelsen. 
 
Fugleværnsfonden ejendom ved Stubbe Sø omfatter matrikel 12b, Gravlev By, 
Fuglslev, samlet 23,5 hektar (figur 2-3). De øvrige arealer omkring Stubbe Sø 
hører under en lang række såvel private som offentlige ejere. 
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3.4.1 Adgangsforhold 
 
I dag kommer besøgende til området til fods ad en eksisterende natursti og skov-
veje fra Gravlev. Den offentlige adgang til Fugleværnsfondens ejendom er med 
andre ord endnu ret begrænset, men Arbejdsgruppen for Stubbe Sø udarbejdede i 
2004 en formidlingsplan for området, hvori der redegøres for arbejdsgruppens 
”visioner omkring formidling og publikumsadgang til Bogpeters ejendom ved 
Stubbe Sø”. 
 
Planen indebærer bl.a. opsætning af info-tavler samt etablering af en trampesti på 
Fugleværnsfondens ejendom. Disse forslag er indarbejdet i nærværende plejeplan 
og følgelig refereret i plejeafsnittet. 
 
Området rummer endnu ingen egentlige faciliteter for besøgende, men Arbejds-
gruppen for Stubbe Sø arrangerer jævnligt guidede tur i fugleværnsområdet. 
 
I fugleværnsområdet findes et fritidshus (”Bogpeters Hytte), som kan lejes af 
DOF-medlemmer, der ønsker at opleve områdets natur på nærmeste hold. 
 
For Stubbe Sø-området som helhed kan nævnes, at Margueritruten fra Grenaa 
mod Århus fører forbi Stubbe Søs østbred. Man drejer til højre af Skærsø Skovvej 
lige efter Stubbegaard. Fra rute 21 mellem Ebeltoft og Rønde er skiltet til Stubbe 
Sø og Ørnbjerg Mølle. Naturstien mellem Ebeltoft og Gravlev fører til frednin-
gens østgrænse. 
 
Fra grusvejen syd om søen er der fra nogle få udkigsposter fine kig over søen. På 
den anden bred mod nord er der mange ellesumpe og derfor færre gode oversigts-
punkter. 
 
Ørnbjerg Mølle, der er en gammel, restaureret vandmølle ved Ulstrup Å vest for 
søen, benyttes af mange til skovture m.m. Herfra går også ture ud i området 
 
 
3.5 Beskyttelsesforhold og planmæssig status 
 
3.5.1 Naturbeskyttelse og fredninger  
 
Stubbe Sø og Ørnbjerg Mølle er en del af et 381 hektar stort område, der blev 
fredet i 1963. Ørnbjerg Mølle, der ejes af Miljøministeriet, har et fungerende 
overfaldshjul og maskineri, der blev restaureret i 1960 (Harritz 2005). 
 
Af Overfredningsnævnets kendelse af 2. april 1963 vedr. fredning af Stubbe Sø 
og dens omgivelser fremgår det bl.a., der ikke må anbringes skure, boder eller 
andre indretninger, som kan virke skæmmende. Ejheller må der foretages be- 
plantninger, som virker hindrende på udsigter, der søges bevares, og visse steder 
vil fældning eller udtynding efter nærmere bestemmelse være nødvendig af ud-
sigtsmæssige grunde. 
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Dog fremhæves det i kendelsen, at den” hævder” enhver eksisterende fredskovs-
pligt og enhver eksisterende skovbyggelinie på de matrikler, der berøres af fred-
ningen – og at fredningen ikke i almindelighed er til hinder for plantning af læ-
hegn. Specifikt vedr. Matr. Nr. 12b Gravlev by, Fuglslev sogn, hedder det, at 
såfremt ”der fremsættes ønske om at opføre et enkelt hus på ovennævnte område, 
skal det imødekommes mod, at husets udseende og beliggenhed afstemmes efter 
landskabets karakter. Beliggenhed, udseende og eventuelle senere ændringer skal 
godkendes af fredningsnævnet”. 
 
Endvidere hedder det i fredningskendelsen, at fredningsnævnet er enigt i, at Stub-
be Sø må betragtes som det centrale i et landskab af stor skønhed, samt at bygge-
ri, udgravning og andre foretagender kan ødelægge betydelige naturværdier. 
 
I en deklaration af 2. december 1957 er Matr. 12b, Gravlev By, Fuglslev Sogn, 
underlagt fredskovpligt, ”således at denne forpligtigelse træder i kraft efterhånden 
som arealet tilplantes med statstilskud, dog tidligst når der er tilplantet et samlet 
areal på 2,5 hektar”. Fredskovspligten blev indført for næsten 200 år siden for at 
sikre Danmarks forsyning med træ, efter at næsten al skov i Danmark på dette 
tidspunkt var blevet ryddet. Når et areal er fredskovspligtigt, betyder det, at den, 
der ejer arealet, til enhver tid har pligt til at anvende det til skovbrugsformål.  
Fredskovspligten følger ejendommen. Det betyder, at en ny ejer altid overtager 
fredskovspligten ved køb af ejendommen.  
 
I deklarationens punkt 5 hedder det, at ”nærværende deklaration ikke kan ændres 
eller ophæves uden samtykke fra landbrugsministeriet”. Dette forhold  er af stor 
relevans for realiseringen af plejeplanen, der bl.a. indebærer en delvis rydning af 
ejendommens fyrreplantager. 
 
Stubbe Sø og de nærmeste omgivelser er udpeget til EU Habitatområde (nr. 44) i 
henhold til EUs Habitatdirektiv og indgår dermed i det europæiske Natura 2000 
netværk af beskyttede områder. Stubbe Sø er udpeget på grund af en række arter 
og naturtyper: 1) odder, 2) Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller 
store vandaks, 3) Vandløb med vandplanter, 4) *Artsrige overdrev eller græshe-
der på mere eller mindre sur bund, 5) Bøgeskove på morbund uden kristtorn og 6) 
*Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld. Gennem sit medlemskab af EU er 
Danmark forpligtiget til at bevare en gunstig bevaringsstatus for de arter og natur-
typer, som Natura 2000 områderne er udpeget for. 
 
Naturtyperne makeret med ”*” er ”prioriterede” og dermed særligt sjældne og 
beskyttelsesværdige, og de enkelte medlemslande har derfor en særligt forpligti-
gelse til at bevare en gunstig bevaringsstatus for disse naturtyper. 
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Figur 4: Udstrækningen af Habitatområde nr. 44, Stubbe Sø (ref. www.sns.dk). Udstræk-
ningen af fugleværnsområdet er vist med stiplet linie. Hele Fugleværnsområdet på nær 
skoven nord for Bogpeters Hytte ligger i Habitatområdet. 
 
 
3.5.2 Regionplan 
 

• Ifølge regionplanen for Århus Amt er Stubbe Sø beliggende i et ”område af 
særlig landskabelig interesse”, og vejen mellem Gravlev og Stubbe Bro 
er udpeget som et som et ”bevaringsværdigt kulturmiljø” (strækningsan-
læg). 

 
• Det sydvestlige hjørne af stubbe sø ligger indenfor kystnærhedszonen og 

skal derfor friholdes for ethvert indgreb, som ikke ”forbedrer oplevelses- 
eller naturværdien eller adgangsforholdene til kysten”. 

 
• Arealerne tilstødende Stubbe Søs vestlige ende er udlagt som et ”nitratføl-

somt vandindvindingsområde”. 
 

• Selve søen er i regionplanen målsat efter en generel målsætning B med et 
mål om et upåvirket eller kun svagt påvirket dyre- og planteliv. 

 
• Med hensyn til de vandløb, der har forbindelse til Stubbe Sø, er Langsø 

Bæk målsat med en generel målsætning (B0) med et alsidigt dyre- og 
planteliv, Stokbæk er målsat med en generel målsætning (B1) som gyde 
og yngelopvækstområde for laksefisk, Havmølleå er målsat med en gene-
rel målsætning (B2) som laksevand, Ulstrup Å har en skærpet målsætning 
A som et særligt naturområde, og Hovedgrøft er målsat med en generel 
målsætning (B3) som karpefiskevand. 

 
• Stubbe Sø er udlagt som en ”sø, hvor rensning af spildevand fra enkeltlig-

gende ejendomme i søens opland skal forbedres” 
 

http://www.sns.dk/
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• Stubbe Sø og de tilstødende omgivelser indgår i regionplanen som en 
spredningskorridor for dyr og planter. Korridoren strækker sig fra Skram-
sø Plantage i nord til Holme ved Kattegatskysten syd for Stubbe Sø.  

• Hele søen samt en del af bredzonen – særligt mod øst er udpeget som §3 
områder, jf. Naturbeskyttelseslovens generelle bestemmelser, hvilket in-
debærer, at der kun efter tilladelse fra amtsrådet må foretages ændringer i 
disses tilstand. 

 
• Arealerne omkring Stubbe Sø er udlagt som kvælstof- og fosforfølsomt 

område. Endeligt er et område ved Øksenmølle nord for søen udlagt som 
”sommerhusområde”. 

 
3.5.3 Nationalpark på Mols? 
 
Det sydlige Djursland, med Mols Bjerge som flagskib, er et af de 7 naturområder, 
der er udpeget som pilotprojekter for nationalparker i Danmark. Stubbe Sø ligger 
inden for det område, hvor man undersøger mulighederne for at etablere en Nati-
onalpark på det sydlige Djursland. Både DOF og Fugleværnsfonden deltager i 
arbejdet, det såkaldte "pilotprojekt Nationalpark Mols Bjerge", idet foreningen 
har en plads i den af miljøministeren nedsatte styregruppe.  
 
Området dækker et landareal på ca. 27.000 ha eller ca. 270 km2. Formålet med 
pilotprojektet er at undersøge, hvordan en dansk model for en nationalpark på 
Mols kan udformes - og hvad der lokalt vil være opbakning til. 
 
Pilotprojektet gennemføres i et samarbejde mellem Ebeltoft og Rønde Kommu-
ner, Århus Amt, Fussingø Statsskovdistrikt og en række foreninger, organisatio-
ner og frivillige borgere.  
 
I løbet af en to års periode samarbejdes der i pilotprojektet om at formulere en 
langsigtet målsætning for området med en plan for afgrænsning og indhold af en 
eventuel nationalpark på Mols. 
 
3.6 Fugleliv 
 
3.6.1 Ynglefugle 
 
Fugleværnsfondens optællere har gennem årene udført mere eller mindre regel-
mæssige optællinger af ynglende fugle på reservatet  (tabel 1). I skoven omkring 
fugleværnsområdet yngler rødstjert, misteldrossel og broget fluesnapper. Andre 
karakteristiske arter er sortmejse, topmejse og lille korsnæb. På engene ses hede-
lærke og rødrygget tornskade. 
Tabel 1: Registrerede ynglefugle i fugleværnsområdet ved Stubbe Sø. Bemærk, at områ-
det først er besøgt regelmæssigt fra midt i maj måned 2002, hvorfor en del arter kan være 
overset/undervurderet.  "yngler" angiver at arten er registreret i området og formodes at 
yngle, men ikke er optalt (tal fra Fugleværnsfonden). 
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 2002 2003 2004 2005 
Toppet lappedykker 0-2 0-2  1-2 
Knopsvane 1  1  
Grågås 2 1 2  
Kanadagås 0-1 0-1 1  
Gravand  2?  0-2 
Gråand 1-2 1-2  0-2 
Skeand 0-1    
Spurvehøg 1 0-1   
Grønbenet rørhøne 1 1 1  
Blishøne 2-3 4  1 
Skovsneppe 1 0-1 0-1  
Vibe   0-1 0-1 
Rørhøg   0-1  
Skovhornugle 0-1 0-1   
Ringdue Yngler Yngler 1-2 Yngler 
Gøg min. 1 1-2 1  
Grønspætte Hørt Hørt   
Stor flagspætte Yngler Ca. 2 1 1-2 
Sortspætte Hørt Hørt 1  
Hedelærke 1-2 0-1   
Sanglærke 2 2 1 Yngler 
Landsvale   0-1  
Skovpiber Yngler 2-4 2 2-4 
Hvid vipstjert  1 1 Yngler 
Gærdesmutte Yngler 3-6 2-4 Yngler 
Jernspurv Yngler 1-3  Yngler 
Rødhals Yngler 3-5 1 Yngler 
Rødstjert min. 2 Min. 2 3 1-2 
Misteldrossel  1 0-1 Yngler 
Solsort Yngler Yngler 2-4 Yngler 
Sangdrossel Yngler Yngler 3 3-4 
Rørsanger 3-5 3-5 3 3-5 
Tornsanger Yngler 2-4 1  
Gærdesanger  Min. 1   
Munk Yngler Yngler  Yngler 
Gransanger Yngler Yngler 1 Yngler 
Løvsanger Yngler Yngler 3 Yngler 
Fuglekonge Yngler Yngler 1 Yngler 
Broget fluesnapper 1 3-4 7 6-11 
Skægmejse  0-1?   
Halemejse Set Set   
Sumpmejse Set Min. 1 1 Yngler 
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Topmejse yngler Yngler 3-4 1 
Sortmejse yngler Yngler 6 4 
Blåmejse yngler Yngler 5 4-5 
Musvit yngler Yngler 16 32 
Træløber hørt Min. 1 1 1 
Rødrygget tornskade 2 2-3 2 2 
Skovskade yngler Yngler  Yngler 
Gråkrage yngler Yngler  Yngler 
Stær min. 4 Min. 4   
Bogfinke yngler Yngler 6 Yngler 
Grønirisk yngler Yngler   
Grønsisken Sommerfund Sommerfund   
Gråsisken yngler? 1-2 0-2 Yngler 
Lille korsnæb  Min. 1?  Yngler 
Dompap yngler? 1-2   
Kernebider yngler? Yngler?   
Gulspurv yngler  1 Yngler 
Rørspurv min. 1 par m unger 2 2 1-2 

 
Arbejdsgruppen for Stubbe Sø har i en årrække opsat, vedligeholdt og kontrolle-
ret et større antal (160 i 2005) redekasser i skoven. Efter opsætning af kasserne 
har en række hulrugende fugle, heriblandt broget fluesnapper og rødstjert, ind-
fundet sig som ynglefugle i fugleværnsområdet.  En gennemgang af kasserne i 
2005 viste broget fluesnapper (11 – den vigtigste lokalitet for arten i amtet), rød-
stjert (1), rødstjert/broget fluesnapper (1), musvit (32), blåmejse (4), sortmejse 
(4), sortmejse/musvit (1). ”Belægningsgraden” i kasserne var 36% i 2005.   
 
3.6.2 Træk- og rastefugle 
 
På engene ved Stubbe Sø raster ofte nordlig gul vipstjert om foråret. Sidst i juli 
ses rørhøgen ofte fouragere langs søbredden. Fiskeørnen raster august-september, 
og store flokke af ænder samles på søen om efteråret, men en del skræmmes bort, 
når andejagten sætter ind 1. september. Mange svaler fanger myg over søens 
vandflade om efteråret, og i milde vintre ses mange ænder og gæs på Stubbe Sø, 
bl.a. sangsvane, grågås, kanadagås, gråand, troldand, hvinand, bjergand og stor 
skallesluger. Havørn, skægmejse og isfugl ses af og til, og lille skallesluger ses 
årligt med op til 15 fugle.  
 
Et indtryk af områdets betydning som rastelokalitet kan desuden fås fra DOF-
Basen (tabel 2). 
 
Tabel 2: Udtræk fra DOF-basen 2004-2005 (Stubbe Sø – Fugleværnsfondens reservat) 
for udvalgte arter og observationer (www.dofbasen.dk). 
 

21/09/2005: Isfugl 1 16/09/2005: Taffeland 40 
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16/09/2005: Troldand 30 
16/09/2005: Hættemåge 300 
16/09/2005: Stormmåge 500 
11/08/2005: Grågås 34 
11/08/2005: Digesvale 200 
06/07/2005: Havørn 1 
04/07/2005: Rødrygget Tornskade 6 
03/07/2005: Havørn 2 
18/06/2005: Skovsneppe 1 
18/06/2005: Sortspætte 1 
30/04/2005: Grågås 15 
30/04/2005: Engpiber 25 
26/03/2005: Grågås 49 
26/03/2005: Gravand 7 
20/03/2005: Sangsvane 6 
20/03/2005: Grågås 70 
20/03/2005: Hedelærke 1 
11/03/2005: Vandrefalk 1 
30/01/2005: Grønsisken 100 
30/01/2005: Lille Korsnæb 25 
29/01/2005: Sangsvane 17 
29/01/2005: Canadagås 32 
29/01/2005: Gråand 500 
29/01/2005: Stor Skallesluger 5 
29/01/2005: Grønsisken 60 
29/01/2005: Lille Korsnæb 10 
11/01/2005: Dobbeltbekkasin 18 
30/12/2004: Stor Tornskade 1 
16/12/2004: Skægmejse 5 
31/10/2004: Dobbeltbekkasin 11 
31/10/2004: Grønsisken 40 
25/09/2004: Dobbeltbekkasin 37 
28/08/2004: Bynkefugl 3 
28/08/2004: Rødrygget Tornskade 4 
25/08/2004: Isfugl 1 
25/08/2004: Sortspætte 1 
21/08/2004: Rørhøg 2 

21/08/2004: Lærkefalk 1 
21/08/2004: Gul Vipstjert 2 
21/08/2004: Skægmejse 2 
10/08/2004: Rødrygget Tornskade 6 
24/06/2004: Havørn 1 
17/05/2004: Rød Glente 1 
02/05/2004: Fiskeørn 1 
24/04/2004: Gravand 8 
24/04/2004: Rørhøg 3 
27/03/2004: Hedelærke 1 
14/03/2004: Stor Tornskade 2 
29/02/2004: Grågås 81 
29/02/2004: Duehøg 1 
28/02/2004: Grønspætte 1 
28/02/2004: Stor Korsnæb 2 
07/02/2004: Toppet Lappedykker 14 
07/02/2004: Skarv 100 
07/02/2004: Krikand 6 
07/02/2004: Gråand 300 
07/02/2004: Taffeland 7 
07/02/2004: Hvinand 150 
07/02/2004: Lille Skallesluger 10 
07/02/2004: Dobbeltbekkasin 11 
07/02/2004: Lille Korsnæb 17 
28/01/2004: Ravn 20 
17/01/2004: Canadagås 82 
17/01/2004: Taffeland 12 
17/01/2004: Troldand 100 
17/01/2004: Hvinand 10 
17/01/2004: Lille Skallesluger 3 
17/01/2004: Stor Skallesluger 15 
04/01/2004: Fiskehejre 32 
04/01/2004: Sangsvane 32 
04/01/2004: Canadagås 120 
04/01/2004: Gråand 220 
04/01/2004: Troldand 95 
04/01/2004: Havørn 1 
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3.7 Botanik 
 
Stubbe Sø er oprindeligt en hedesø, men ved plantning af nåletræer er dette bille-
de ændret. Langs nordsiden af søen forekommer store strækninger med rørsump. 
I søens sydøstende omkring udløbet af Havmølle Å ses tætte rørskove af tagrør. I 
søens vestende ved indløbet af Ulstrup Å forekommer sandbund med rørskov 
domineret af blågrøn kogleaks. På nordsiden af Stubbe Sø findes elleskov med en 
karakteristisk vegetation, bøgeskov, der sandsynligvis er gammel græsningsskov, 
og overgangsrigkær, hvor der forekommer fladtrykt kogleaks, kær-fnokurt, tynd-
skulpet brøndkarse, kødfarvet gøgeurt og maj-gøgeurt (Wind 1990). 
 
Fugleværnsfondens reservat ved Stubbe Sø er karakteriseret af en række forskel-
lige naturtyper, der veksler i takt med variationerne i terrænet. Fra Bogpeters 
hytte i den nordlige del af reservatet skråner terrænet jævnt ned mod Stubbe Sø 
og vegetationen ændrer sig gradvist fra fyrreskov og lysåbne partier med indslag 
af hede og overdrev på de højestbeliggende områder til et græsdomineret lav-
bundsområde med stedvist islæt af kratskov, fugtige lavninger og knoldet kær til 
egentlig bredvegetation ved kanten af Stubbe Sø. 
 
Som led i en beskrivelse af såvel eksisterende som mulige biologiske interesser 
og værdier i reservatet blev i forbindelse med udarbejdelse af plejeplanen foreta-
get en overordnet botanisk kortlægning. Kortlægningen er foretaget med hoved-
vægt på forekomsten af dominerende og biotopstypiske arter (se artsliste i bilag 
1). Der er således ikke tale om en totalregistrering, men en beskrivelse af den 
karakteristiske vegetation i reservatet, som Arbejdsgruppen løbende kan supplere 
med nye artsregistreringer. Fugleværnsområdet er i forbindelse med den botani-
ske kortlægning opdelt i tre mindre delområder: 1) lysåbne tørbundsområder på 
de højest beliggende partier, 2) lavere beliggende engområder samt 3) et vand-
mættet og knoldet kærparti omkring en gravet sø nær søbredden (figur 5). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5: Delområde 1-3 med hensyn til overordnet botanisk gennemgang 2005. 
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Delområde 1 
Dette delområde består af en 15-20 meter bred korridor med åben, lav vegetation, 
der strækker sig som en kile gennem den omgivende fyrreskov fra Bogpeters 
Hytte ned til det lavereliggende engdrag. Den nederste tredjedel af korridoren 
afgræsses af  kreaturer, der på dette stykke desuden har adgang til den østlige del 
af fyrreskoven. Vegetationen i den træfrie korridor (foto 1-2) har længst oppe 
mod hytten karakter af hede og er domineret af dværgbusken hedelyng samt bøl-
get bunke, mens der enkelte steder er opvækst af bl.a. revling, engelsk visse, kat-
teskæg og sand-star.  
 
I stigende afstand fra hytten, bliver vegetationen gradvist mere artsrig og præges 
af en række arter, som er typiske for tør sandjord og ofte optræder på overdrev og 
heder. Jævnt spredt vokser rød svingel og alm. hvene og hist og her urter som gul 
snerre, håret høgeurt, hare-kløver, liden klokke, mark-krageklo og mark-bynke 
samt græsser som sandskæg, vellugtende gulaks og knold-rottehale. Desuden 
vokser enkelte blåhat, alm. pimpinelle, blåmunke, flerårig knavel, liden museurt, 
smalbladet høgeurt, pille-star, tandbælg, fåre-svingel og katteskæg. Også forskel-
lige arter af rensdyrlav vokser jævnt spredt i området. Vegetationsdækket i korri-
doren varierer i tæthed og er flere steder tyndt eller helt opbrudt og danner en 
mosaik med små åbne sandflader. Det er især tilfældet i den nederste (nærmest 
søen) halvdel af korridoren, som afgræsses af kreaturer. 
 
Den lysåbne korridor er som nævnt omgivet af en tæt, blandet fyrreskov med 
opvækst af bjergfyr og skovfyr, hist og her iblandet andre nåletræer og løvtræer 
som birk, eg og røn. Ved den sydvestlige del af korridoren er der imidlertid  en 
større lysning i fyrreskoven (foto 3). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 1: Delområde 1; udsigt fra syd mod Bogpeters Hytte. 
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Foto 2: Delområde 1; udsigt fra Bogpeters Hytte mod syd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 3: Lysning ind i fyrreskoven i den træfrie korridors sydvestlige del. 
 
Lysningen ligger lavere i terrænet end selve korridoren og er præget af en artsfat-
tig vegetation domineret af krybende hestegræs og  alm. hvene samt kraftig op-
vækst af især lyse-siv, hare-star og vand-pileurt. Overgangen mellem korridoren 
og det lavere liggende engdrag fremstår klart i terrænet og består af en skrænt på 
omtrent en halv til en meters højde. Dette er den gamle skrænt fra den fjord, der i 
stenalderen strakte sig herind, men som ved senere landhævning blev skilt fra 
havet, hvorved Stubbe Sø opstod. Skrænten er under kraftig tilgroning i brombær. 
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Delområde 2 
Delområdet kan beskrives som et græsdomineret lavbundsområde beliggende 
neden for den gamle fjordskrænt og strækker sig ud til bredden af søen (foto 4). 
 
Området varierer i fugtighed og rummer partier med indslag af både typisk tør-
bundsvegetation med opvækst af en række af de samme arter som i delområde 1, 
samt vandmættede og knoldede kærpartier langs grøfter og nær bredden af Stubbe 
Sø. Hele området afgræsses af kreaturer. Generelt domineres vegetationen af 
græsser som alm. hvene, eng-rapgræs og rød svingel, mens der på de fugtige par-
tier er spredt opvækst af blandt andet kamgræs, knæbøjet rævehale, lav ranunkel, 
mose-munke, eng-kabbeleje, gåse-potentil, håret star samt enkelte steder vild hør.  
 
De væsentligste botaniske værdier er knyttet til de knoldede kærpartier, der dan-
ner gradvist overgang til delområde 3. Hist og her er på engen er desuden mindre 
kratbevoksninger med opvækst af træer og buske som birk og pil, brombær og 
enkelte glat-hunderose. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 4: Delområde 2 er et græsdomineret lavbundsområde, der afgræsses af kreaturer. 
 
Delområde 3 
Delområde 3 omfatter et vandmættet og knoldet kær omkring den gravede sø i 
den sydøstlige del af reservatet nær bredden af Stubbe Sø (foto 5). Kæret er arts-
rigt og rummer foruden mange karakteristiske og typiske arter fra ferske vådom-
råder også en pæn bestand af den fredede orkidé maj-gøgeurt samt enkelte vinget 
perikon, der er halvsjælden i det meste af landet, men lokalt almindelig. 
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Alm. star, kryb-hvene og rød svingel er generelt dominerende med jævn spredt 
opvækst af typiske kærplanter som alm. sumpstrå, glanskapslet siv, lådden due-
urt, lav ranunkel, sideskærm og vand-mynte.  
 
Hist og her vokser fliget brøndsel, hirse-star, hjortetrøst, kær-ranunkel, kær-
dueurt, kær-snerre og manna-sødgræs samt enkelte kær-trehage, kær-tidsel, nyse-
røllike, trævlekrone, tykbladet ærenpris og vand-skræppe. Især den østlige del af 
kæret  præges af et stor-star samfund med kraftige tuer af top-star samt kraftige 
bestande af  kær-star og  næb-star. 
 
I og nær den gravede sø, som er mere eller mindre afgrænset af en vegetations-
klædt jordvold er en tæt rørskov med dominans af tagrør samt i mindre grad 
bredbladet og smalbladet dunhammer. Desuden vokser blandt andet sø-kogleaks, 
dynd-padderok, vandspir og vejbred-skeblad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 5: Delområde 3; knoldet kær nær bredden af Stubbe Sø. 
 
3.7.1 Anden flora og fauna 
 
Insekter 
 
I juli 2004 blev der fundet hvepseedderkop (Argiope bruennichi) ved Stubbe Sø. 
Arten blev første gang registreret i Danmark i 1992 og har siden etableret sig 
flere steder i landet, bl.a. Østjylland, Sydfyn og Langeland, Lolland og Falster, 
Bornholm og flere steder på Sjælland 
 
I september 2004 blev fundet stavtæge (Rantatra linearis) ved Stubbe Sø. Arten er 
meget sjælden i Østjylland, men almindelig i resten af landet. 
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Sølvhåret stiletflue (Thereva annulata) blev i 2005 observeret i nogle af de ”klit-
ter” som de græssende køer har skabt på de lyngklædte arealer ved Stubbe Sø. 
Sølvhåret stiletflue er almindelig ved de danske kyster, men er inde i landet kun 
fundet på tre sandede steder i Jylland. 
 

 
Foto 6: Sølvhåret stiletflue ved Stubbe Sø (Foto: Dubbeld Samplonius). 

 
I august 2005 tilbragte Erik Rald, Fugleværnsfonden 4 dage i fugleværnsområdet 
med henblik på at vurdere områdets forekomster af insekter og svampe. Fugle-
værnsområdet blev inddelt i 17 små delområder, og de fundne insekter og svampe 
beskrevet i et notat afleveret til Fugleværnsfonden (Rald 2005).Der blev fundet 2 
Rødlistede insektarter i fugleværnsområdet: svirrefluen Arctophila superbiens og 
rovfluen Asilus crabroniformis.  
  
Brun bjørnesvirreflue (Arctophila superbiens) er en art med begrænset udbredelse 
i Danmark, idet den er fundet hist og her i Østjylland, men meget sjældent i resten 
af landet. Stor rovflue (Asilus crabroniformis) er i tilbagegang i Danmark som 
følge af indskrænkning af kvægdrift på sandede arealer og brug af ormemidler til 
græssende kvæg. Den er fundet i det meste af Danmark.  
 
Der er foreløbig kendt 17 arter dagsommerfugle i FVFs område ved Stubbe Sø – 
hvilket er mange områdets blot 23 hektar taget i betragtning. Til sammenligning 
er der kendt 59 af de 73 danske arter i det nærliggende, men langt større og mere 
varierede område Mols Bjerge (ca. 3000 ha). Af disse er dog de 11 arter forsvun-
det og de 22 i tilbagegang i Mols Bjerge. (www.naturhistoriskmuseum.dk). 
 
Af de for Stubbe Sø-området relevante arter har den almindelige art okkergul 
randøje sandsynligvis gavn af kvæggræsningen, Græsrandøje er relativt upåvirket 

http://www.naturhistoriskmuseum.dk/
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af kvæggræsning, mens dukatsommerfugl, engrandøje og skråstregbredpande 
påvirkes negativt.  
 
Ved Stubbe Sø sad dukatsommerfuglen og sugede på gul evighedsblomst om-
kring 1 meter inde på nabogrunden. Gul evighedsblomst findes ikke i fugle-
værnsområdet, men har formodentligt været der, men er blevet ædt og trampet 
væk af køerne. Arter som rødplettet blåfugl og engrandøje blev fundet omkring 
kvægfolden, hvor der er pletter med højere græs. 
 
Pattedyr 
 
Odderen har tidligere været forsvundet fra Stubbe Sø, men er nu vendt tilbage til 
området i takt med, at bestanden øges herhjemme. 
 
I 2003 registrerede Arbejdsgruppen hare, ræv (med 5 hvalpe), rådyr (med lam), 
skovmår, flagermus (2 arter), egern og spidsmus. Desuden har Arbejdsgruppen 
fundet snog, hugorm, markfirben, skovfirben, spidssnudet frø og skrubtudse. 
 
Svampe 
 
Fyrreskoven er levested for en række svampearter, som prægtig skørhat (Russula 
paludosa) og almindelig kantarel (Cantharellus cibarius), der danner mykorrhiza 
med fyr. Af birketilknyttede arter er foreløbig fundet året skørhat (Russula niti-
da). Under en enkeltstående bøg i delområde 4 nær tracéet er fundet punktstokket 
indigo-rørhat (Boletus luridiformis). Saprotrofe svampe i fyrreskoven omfatter  
bl. a. almindelig guldgaffel (Calocera viscosa). 
  
På tørre, mere eller mindre sandede områder blev bl.a. fundet skællet Støvbold 
(Handkea utriformis), der er en karakteristisk og iøjnefaldende svamp, der især 
findes ved kysten, men også er udbredt i visse egne af Danmark. 
 
En anden biotopstypisk art er rodslående agerhat (Agrocybe arvalis), som mest 
findes på overgangen mellem mark og skov, hvor der er pinde og kviste i jorden. 
Det vurderes, at der kun i ringe omfang er mulighed for sjældne overdrevssvampe 
på grunden, d.v.s. vokshatte, rødblade, jordtunger mm.  
 
3.7.2 Naturpleje ved Stubbe Sø 
 
Arbejdsgruppen for Stubbe Sø foretager regelmæssigt rydninger af uønsket op-
vækst på eng og overdrev. Desuden sørger gruppen for afmærkning af stierne, 
fugletællinger, vedligeholdelse af Bogpeters Hytte samt regelmæssigt guidede 
ture rundt i området. De lavbundede arealer mod søen samt den sydøstlige del af 
fyrreplantagen afgræsses af kvier, som ejes af en lokal landmand (figur 6). 
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Figur 6: Afgræssede arealer 2005. 
 
Desuden fremmes naturlig opvækst af løvtræer i skoven ved at rydde omkring 
disse. Store dele af skoven er overladt til sig selv for med årene at udvikle sig til 
naturskov. Desuden er der i området opsat mere end 150 redekasser med henblik 
på at øge antallet af hulrugende fugle i området. 
 
Arbejdsgruppen for Stubbe Sø har udarbejdet flere notater vedrørende pleje af 
arealerne, vedligeholdelse af Bogpeters Hytte samt formidling af områdets natur-
værdier og etablering af stisystemer. 
 
I 1999 påbegyndte Århus Amt i samarbejde med Ebeltoft Kommune et opfisk-
ningsprojekt i Stubbe Sø, der har til formål at opfiske ca. 150 tons skidtfisk, over-
vejende skalle, brasen og hork. Formålet er at genoprette livsvilkårene i søen for 
en større bestand af rovfisk.  
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4 Plejeplan for Stubbe Sø 
4.1 Principper, vurdering og målsætning 
 
Plejeplanen er udarbejdet i overensstemmelse med såvel anbefalingerne givet i 
Skov- og Naturstyrelsens naturplejestrategi (Skov- og Naturstyrelsen 1999) som 
de principper, der generelt er gældende for pleje og formidling på fugleværns-
områderne. 
 
I Skov- og Naturstyrelsens naturplejestrategi hedder det bl.a., om heder, at der 
skal arbejdes for en udvidelse af arealet med hede ved iværksættelse af pleje på 
tidligere hedearealer. På Styrelsens egne arealer med heder skal afvandingssy-
stemer som udgangspunkt sløjfes, og mulighederne for derved at genskabe våd-
områder skal undersøges. Det hedder endvidere, at der på disse arealer ”ikke må 
foretages udsåning af græs og urter eller plantning af træer og buske”. 
 
Desuden følger plejeplanen principperne fra de øvrige plejeplaner for fugle-
værnsområderne: 
 
• Så vidt muligt skal plejen omfatte relativt enkle midler, der tager udgangs-

punkt i eksisterende naturtyper – og som i videst muligt omfang kan gennem-
føres af fugleværnsområdernes frivilligt tilknyttede arbejdsgrupper og enkelt-
personer.  

 
• Så vidt muligt skal plejen fokusere på engangsindgreb, dvs. at området efter 

plejens udførelse i så høj grad som muligt skal ”hvile i sig selv” – med mini-
mal vedligeholdelse til følge.  

 
• Plejen skal udføres uden brug af gødning og pesticider og på en sådan måde, 

at der tages størst muligt hensyn til det eksisterende dyre- og planteliv. End-
videre bør virkningen af plejeindgrebene løbende vurderes og plejeplanen om 
nødvendigt justeres.  

 
• Formidling af områdets natur- og kulturværdier ved at sikre gode adgangsfor-

hold under hensyntagen til områdets naturværdier samt god og vedkommende 
information. 

 
4.1.1 Vurdering af værdier 
 
Med sine forekomster af såvel ynglende som rastende fugle knytter der sig væ-
sentlige regionale og nationale ornitologiske værdier til Stubbe Sø området som 
helhed. Mange af Stubbe Sø områdets ynglende og rastende vand- og rovfugle  
kan opleves fra fugleværnsområdet, men kun få arter kan siges at være specifikt 
knyttet til de 23,5  hektar, der udgøres af fugleværnsområdet. En undtagelse er 
dog bl.a. rødrygget tornskade, der yngler årligt med enkelte par på de lysåbne 
kreaturafgræssede arealer i fugleværnsområdets sydlige ende og hedelærke, der er 
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tilknyttet områdets lysninger og skovbryn. Begge arter står opført på EF-
fuglebeskyttelsesdirektivets Anneks 1. Også den på landsplan sjældne stor torn-
skade optræder regelmæssigt på listen over fugle, der er set i fugleværnsområdet. 
 
Fyrreskoven rummer en relativt varieret småfuglefauna med bl.a. mange hul-
rugende småfugle, hvis tilstedeværelse må formodes at være helt eller delvist 
betinget af de mange opsatte redekasser. Sammenfattende rummer fugleværnsom-
rådet et rigt og varieret fugleliv uden deciderede sjældenheder. 
 
De forløbige undersøgelser og spredte iagttagelser tyder også på, at der knytter 
sig entomologiske interesser til fugleværnsområdet. De vigtigste områder for 
insekter på Fugleværnsfondens areal ved Stubbe Sø er dels de ugræssede og 
græssede tørre, lysåbne, sydeksponerede områder med lav vegetation, dels de 
ugræssede og græssede rørsumpe ud mod Stubbe Sø. For insekterne er detaljer i 
fordelingen af lys og skygge, bare sandpletter og blomstrende urter og græsser 
vigtig. Med hensyn til insekter bør man ved den fremtidige drift af området favo-
risere de tørre lyng-, urte- og græsbevoksede områder på bekostning af den plan-
tede fyrreskov (Rald 2005).  
 
Fugleværnsområdets største botaniske værdier knyttet sig til den lysåbne korridor 
med præg af hede og overdrev samt det knoldede kær nærmest søbredden. Bl.a. 
rummer fugleværnsområdet rester af hedens plantesamfund – en på landsplan 
truet og beskyttet naturtype, der bl.a. er omfattet af Naturbeskyttelseslovens gene-
relle bestemmelser og EUs Habitatdirektiv. Hederne er skabt gennem århundre-
ders ekstensiv udnyttelse, f.eks. græsning, tørveskrælning, lyngslæt og afbræn-
ding, som har skabt og vedligeholdt naturtypen på et bestemt successionstrin.  
 
Mange af de danske heder er ved at gro til med træer og buske, og tilgroning be-
tragtes i dag som den alvorligste aktuelle trussel mod heden. På mange heder er 
det især bjergfyr, der oprindeligt stammer fra Centraleuropas bjergegne, der do-
minerer opvæksten (Riis-Nielsen 1991). I DMUs rapport vedrørende kriterier for 
gunstig bevaringssstatus for bl.a. heder anføres, at arealet med lysåben vegetation 
skal være stabilt eller stigende for at bevare en ”gunstig bevaringsstatus” for na-
turtypen (søgaaard et al. 2003). 
 
Landskabsmæssigt vurderes de største værdier at være den lysåbne korridor, der 
strækker sig  gennem fyrreplantagen, det knoldede kær med den tilhørende artsri-
ge vegetation, den gamle fjordskrænt, der strækker sig tværs over fugleværnsom-
rådet syd for fyrreplantagen samt den lysåbne søbred, der ikke er omgivet af træ-
er, som tilfældet er langs med hovedparten af Stubbe Søs nordlige bred. 
 
Med fugleværnsområdets beliggenhed og de eksisterende ret begrænsede ad-
gangsforhold og formidlingstiltag taget i betragtning, synes dets formidlingsmæs-
sige potentiale endnu ikke at være fuldt udnyttet. 
 
De vigtigste områder for svampe er de tørre, græsdækkede, kvæggræssede områ-
der. 
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4.1.2 Plejemålsætning 
 
På baggrund af Stubbe Søs biologiske, landskabelige og kulturbetingede værdier 
og Fugleværnsfondens formål med fugleværnsområderne opstilles følgende bredt 
formuleret plejemålsætning: 
 
At bevare, forbedre og formidle de biologiske, landskabelige og kulturhistoriske 
værdier ved Stubbe Sø, herunder at: 
 
• forvalte området, så det af hensyn til områdets artsdiversitet og formidlings-

muligheder sikres, at der er en vekselvirkning mellem lysåben skov, hede, 
overdrev, eng og kær. 

 
• Formidle områdets fugle og natur for at øge den almene fugleinteresse og 

promovere Fugleværnsfonden med respekt for områdets fugleliv.. 
 
 
Fugleværnsområdet skal skille sig ud fra de nærliggende parceller ved Stubbe Sø 
ved at fremstå overvejende lysåbent med hedepræg og kun med spredt opvækst af 
skovfyr, ene og eg mod nord og lysåben, kreaturafgræsset fersk eng mod syd. 
 
 

Plejemålsætningen søges primært opnået gennem: 
 

• Vegetationspleje på de arealer, hvor man ønsker at hindre en udvikling bort 
fra den ønskede naturtilstand. 

 
• Etablering af overgange med lav vegetation mellem land og vand. 

 
• Ekstensiv kreaturgæsning af områdets ferske enge nærmest Stubbe Sø. 

 
• Kreaturafgræsning eller alternativt iværksættelse af fåregræsning med hen-

blik på at genskabe og bevare hedens lysåbne plantesamfund. 
 

• Etablering af stisystemer, skjul, borde, bænke og andre publikumsfacilite-
ter med henblik på at forbedre adgangsforholdene til fugleværnsområdet. 

 
• Udarbejdelse og opstilling af enkelte skilte og plancher samt gennemførel-

se af guidede natur-/fugleture og andre tiltag, f.eks. bidrag til Fugle-
værnsfondens hjemmeside, der kan medvirke til at formidle fugleværns-
områdets værdier. 
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4.2 Generelle plejeforskrifter 
 
4.2.1 Førstegangspleje 
 
Rydning 
Ved førstegangspleje menes indgreb, der i princippet kun udføres én gang, og 
som har til formål enten at skabe en ønskværdig tilstand eller at forberede den 
vedligeholdende pleje. Førstegangspleje ved Stubbe Sø vil først og fremmest 
bestå i rydning af træer, buske og uønsket urtevegetation. 
 
Af hensyn til stedets ynglende fugle bør en evt. rydning foretages udenfor fuglenes 
yngletid, og den ryddede vegetation hurtigt fjernes fra området eller brændes på 
forsvarlig vis.  
 
Som hovedregel bør der ikke findes ikke-hjemmehørende arter som bjergfyr 
østrigsk fyr o.lign. i fugleværnsområdet. Det foreslås derfor at rydde hovedparten 
af fyrreplantagen syd for Bogpeters Hytte i et forsøg på at genskabe den lysåbne 
hedeprægede naturtype, der i dag findes i den udsigtskorridor, der strækker sig 
tværs gennem plantagen. 
 
I kriterier for gunstig bevaringsstatus på lokalt niveau for heder indgår bl.a. dæk-
ningsgraden af fyr, gran, bævreasp, eg, birk og ene. Skal bevaringsstatus være 
gunstig, kræves det, at dækningsgraden på den pågældende hede er stabilt eller 
faldende og samlet bør dække mindre end 10% af det pågældende hedeareal (Sø-
gaard et al. 2003). Det anbefales at følge disse retningslinier for fordelingen mel-
lem trædækket og lysåben vegetation i fugleværnsområdet. 
 
Erfaringerne med at etablere udsigtskorridoren viser, at det kan lade sig gøre at 
genskabe en hedelignende naturtype på de arealer, der tidligere har været dækket 
af bjergfyr. Det foreslås derfor at gennemføre en kraftig udtynding i fyrreplanta-
gen med henblik på at genskabe en lysåben og hedepræget naturtype i hovedpar-
ten af fugleværnsområdet nord for den gamle fjordskrænt. 
 
Det bør i første omgang undersøges, om træerne på arealet har en værdi som 
brænde, og om  det er muligt at træffe aftale om at  få ryddet plantagen mod at få 
råderet over træet.  
 
Alternativt skal de store flader med fyrretræer gennemhugges med en skov-
ningsmaskine. Der hugges primært grupper af træer for at lysne for selvsåede 
løvtræer og større skovfyr. Der skal hugges, således at f.eks. kronerne på større 
birketræer bliver fri. Der bør hugges mellem 1. september og 1. april, d.v.s. uden-
for fuglenes yngletid. Træerne nedskæres i fuld længde i vintermånederne, ligger 
til tørring sommeren over og flises så op, evt. med henblik på senere salg. Tørrin-
gen sker af hensyn til afregningsprisen/brændværdien, idet prisen afhænger af % 
vand i forhold til tørmasse.  
 
 Af æstetiske grunde skal afskæringen foretages så tæt på jorden som muligt. 
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Småstammer og krat knuses til sidst, idet det skal sikres, at knusningen ikke går i 
jorden og dermed påvirker jordstruktur og frøbank. Selvom der påtænkes græs-
ning indført på arealet, kan der efter rydningen komme genvækst, som skal ned-
skæres manuelt – eller knuses, hvis der er meget – i en årrække, indtil det ønske-
de vegetationsdække er nået. 
 
Det anbefales, at lade stubbene stå til naturligt henfald til gavn for fugle og insek-
ter, da det er bekosteligt at fjerne dem og må formodes at forårsage store forstyr-
relser af jordbund og frøbank. Erfaringer fra lignende lokaliteter viser, at stubbe-
ne hurtigt forsvinder og inden da er til stor gavn for myrer samt bl.a. sort- og 
grønspætter (K. F. Egefjord, pers. medd.). 
 
Den visuelle effekt af sådant et indgreb vil være voldsom det første år, hvorfor 
man ved lignende rydningsprojekter i Fussingø Statsskovdistrikt af og til efterla-
der smalle bræmmer af træer, der dækker for de berørte områder. Disse bræmmer 
fjernes da 1-2 år efter det første indgreb. 
 
Al skov nord for søengen, inklusiv korridoren, er fredskov, hvorfor ovennævnte 
indgreb må formodes at krævedispensation fra fredskovsbestemmelserne. 
 
Enkelte skovarealer nord for Bogpeters Hytte foreslås dog bevaret som skov, men 
med en løbende udtynding af ikke naturligt hjemmehørende arter – og drevet 
efter principperne om naturnær skovdrift, d.v.s. plukhugst af hensyn til løvtræer, 
ene og større skovfyr. Der bør være et pænt antal spættetræer/ruiner per hektar, 
ligesom der kan efterlades hugstaffald på disse arealer. 
 
Mindre buske og elletræer, f.eks. på lavbundsarealerne, kan fjernes manuelt med 
motorsav eller rykkes op med rode ved håndkraft.   
 
Formidling 
De følgende forhold vedrørende formidling baserer sig primært på Arbejdsgrup-
pens forslag om formidling og adgang til fugleværnsområdet (figur 7). 
 
I dag kommer (de ret få) besøgende til fugleværnsområdet ad en eksisterende 
natursti og skovveje fra Gravlev. Hvor den statsejede natursti fra Gravlev til Ebel-
toft starter, findes i dag en mindre P-plads med plads til nogle få biler. Her fore-
slås opsat en informationstavle med kort over hele Stubbe Sø, hvorpå Fugle-
værnsfondens areal er angivet og forløbet af stien til fugleværnsområdet vist. 
Afstanden fra P-pladsen til fugleværnsområdet er ca. 1,8 kilometer. Andre bruge-
re (Arbejdsgruppen og lejere af Bogpeters Hytte) kører i bil ad eksisterende 
skovvej fra Bækkevangen nord for fugleværnsområdet. 
 
Informationstavler med kort og tekst om fugleværnsområdet bør stå dels ved ind-
gangsvejen  fra Bækkevangen, dels hvor stien fra Gravlev møder området. Da det 
kan være vanskeligt at finde vej fra Gravlev til fugleværnsomsrådet, foreslås det 
at markere den rigtige vej, f.eks. med malede pletter på træerne. Dette skal i givet 
fald aftales med skovvæsenet. 



Fugleværnsfonden: Plejeplan for Stubbe Sø 2005 - 2010 
 

 

Hedeselskabet: 362-05-701 29 
17.02.2017 

 

Det foreslås desuden at etablere en trampesti rundt på ejendommen, således at 
publikum ledes rundt på arealet i god afstand af Bogpeters Hytte og får lejlighed 
til at opleve de forskellige naturtyper i fugleværnsområdet. Det foreslåede stifor-
løb forløber i skovområdet på begge sider af udsigstraceen. Stierne mødes vest 
for engområdet i det nordvestlige hjørne af delområde 1. Dermed krydser publi-
kum hedefladen i områdets centrale dele, hvilket skønnes forsvarligt i forhold til 
de ret begrænsede fugleforekomster i dette område.  
 
Der etableres sti langs engens vestkant til søen. I første omgang markeres stien 
med lave stolper med et skilt ved lågen i hegnet om at publikum opfordres til at 
følge den afmærkede rute. Såfremt dette ikke er tilstrækkeligt til at forhindre dif-
fus færdsel over engen kan kreaturhegnet flyttes få meter ind på engen og derved 
afgrænse stien. Det skal samtidig det overvejes, om der skal plantes buske (natur-
ligt hjemmehørende arter) langs stien, således at færdsel ikke skræmmer fuglene 
væk fra engen. Om nødvendigt etableres lav gangbro over sumpede partier. An-
læg af stien ved hegning kræver ændring af MVJ tilsagn og medfører tilbagebeta-
ling af MVJ støtte for det areal som udtages af græsningsområdet. Dertil kræves 
dispensation fra fredningskendelse og naturbeskyttelsesloven. 
 
Det foreslås at opstille bord og bænke nær den gamle fjordskrænt (figur 7), hvor-
imod et fugletårn eller lignende ikke synes nødvendig her på grund af de allerede 
udmærkede oversigtsforhold. Det foreslås endvidere at opstille bord og bænke 
ved områdets vestgrænse nærmest søen i forbindelse med et camoufleret skjul i 
rørskoven, hvorfra det vil være muligt at overskue det meste af Stubbe Sø. Skjulet 
kan konstrueres med skjulet i Han Vejle som forbillede. Det bør være overdæk-
ket, have samme højde som tagrørene i området og være beklædt med tagrør, så 
det falder i ét med rørskoven. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7: Forslag til stiforløb m.m. ved fugleværnsområdet Stubbe Sø. B =  Bord/bænk; P 
= P- plads; Info= informationstavle. Desuden er med blåt vist foreslået placering af ob-
servationsskjul. 
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Der etableres sti langs engens vestkant til søen. I første omgang markeres stien 
med lave stolper med et skilt ved lågen i hegnet om at publikum opfordres til at 
følge den afmærkede rute. Såfremt dette ikke er tilstrækkeligt til at forhindre dif-
fus færdsel over engen kan kreaturhegnet flyttes få meter ind på engen og derved 
afgrænse stien. Det skal samtidig det overvejes, om der skal plantes buske (natur-
ligt hjemmehørende arter) langs stien, således at færdsel ikke skræmmer fuglene 
væk fra engen. Om nødvendigt etableres lav gangbro over sumpede partier. An-
læg af stien ved hegning kræver ændring af MVJ tilsagn og medfører tilbagebeta-
ling af MVJ støtte for det areal som udtages af græsningsområdet. Dertil kræves 
dispensation fra fredningskendelse og naturbeskyttelsesloven. 
 
Staten har i 2003 købt et mindre areal i østenden af Stubbe Sø, hvorfor det bør 
overvejes at koordinere udarbejdelse af brochurer, etablering af stier og andre 
formidlingstiltag med skovdistriktet. 
 
Arrondering af fugleværnsområdet 
Det anbefales løbende at være opmærksom på mulighederne for at udvide fugle-
værnsområdet ved opkøb af tilstødende arealer. Herved vil der kunne foretages en 
ensartet og vedvarende pleje på et større sammenhængende areal, end tilfældet er 
i dag. I forhold til Fugleværnsfondens arealer er det især et stort ønske at få area-
let udvidet til at omfatte en større andel af arealerne tilstødende søbredden. 
 
4.2.2 Vedvarende pleje 
 
Med vedvarende pleje menes indgreb, der udføres gentagne gange med det for-
mål at fastholde eller genskabe en given vegetations- eller landskabstype. Som 
vedvarende pleje foreslås den nuværende praksis vedrørende græsning fortsat og 
udvidet til også at omfatte arealer, der tidligere har været beplantet med bl.a. 
bjergfyr. 
 
Græsning med et lavt græsningstryk har vist sig at være en meget vigtig forud-
sætning for en stabil og varieret hedevegetation. Ikke alene modvirker græsning 
opvækst af træer, men synes også at skabe forbedrede betingelser for hedens ik-
ke-dominerende urter, halvgræsser, laver og mosser. 
 
Ligeledes er græsning vigtig for at sikre de knoldede kærpartier for at fremme og 
fastholde en rig urtevegetation, herunder bl.a. bevoksningerne af maj-gøgeurt, der 
kræver lysåbne forhold for at kunne trives. 
 
Til græsningen af lavbundsarealerne nærmest Stubbe Sø foreslås anvendt kreatu-
rer med et græsningstryk på 1-2 kreaturer per hektar på de arealer, der allerede 
afgræsses i dag. Denne græsning foreslås udvidet til også at omfatte dele af den 
nuværende fyrretræsplantage.  
 
Det vurderes, at der også kan anvendes kreaturer til afgræsning af de højerelig-
gende, næringsfattige arealer, der i dag dækkes af fyrreplantage. Bl.a fra Mols 
Bjerge har man gode erfaringer med kreaturer til genopretning af hedelokaliteter 
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(K. F. Egefjord, pers. medd.), men dyrenes effekt på vegetationen bør løbende 
vurderes, og græsningpraksis om nødvendigt ændres. 
 
Alternativt kan forsøgsvis indføres fåregræsning som vedvarende pleje. Får græs-
ser meget selektivt og tæt og er mere nøjsomme end kvæg, hvorfor de er velegne-
de til græsning i næringsfattige naturtyper. Dertil kommer, at får er effektive til at 
reducere opvækst af træer, hvorimod moden til gammel hedelyng vrages. Desu-
den forårsager får færre trampeskader end kvæg (Riis-Nielsen et al. 1991). Der er 
dog den ulempe, at får har tendens til at foretrække blomsterplanter frem for græs 
(K.F. Egefjord, pers. medd.). 
 
I Hedeplejebogen anbefales et græsningstryk på 2-5 får per hektar som passende 
til vedligeholdelse af ung hedevegetation samt til afløvning af bævreasp og andre 
løvtræer (Riis-Nielsen 1991). Græsningsperioden bør, ideelt set, af hensyn til 
ynglende fugle i foråret og rastende fugle om efteråret, være 3-5 måneder med 
start medio juni, afhængigt af vejrforholdene. Dette er særligt vigtigt på lav-
bundsarealerne nærmest Stubbe Sø. 
 
Om muligt bør tilskudsfodring ikke finde sted i fugleværnsområdet for at undgå 
en ekstern tilførsel af næringsstoffer til de sårbare naturtyper. 
 
Desuden foreslås som vedvarende pleje en pletvis slåning af den vegetation, der i 
dag dækker store dele af den gamle fjordskrænt, der strækker sig tværs over re-
servatets sydlige halvdel. Her er særligt tætte bevoksninger af brombær et pro-
blem. Disse bør fjernes regelmæssigt for at fremhæve dette spændende land-
skabselement og for at fremme livsvilkårene for urtevegetation, insekter og de 
hugorme, der vides at holde til på den sydvendte skråning. 
 
Brombær er, når den blomstrer, en fødekilde for mange voksne insekter. Men den 
dækker store arealer, som ellers vil være lysåben tørbund, hvor der kunne være en 
rig insektfauna. Rydning af store dele af brombærbevoksningerne vil derfor også 
være gavnligt for områdets insekter (Rald 2005). 
 
Det foreslås endvidere at undersøge om det er muligt, ved slåning, at udvide den 
eksisterende vegetationsfrie overgang mellem land og vand ved Stubbe Sø i re-
servatets sydøstlige hjørne. Sådanne overgange vides at være af stor betydning 
for ænder, gæs og vadefugle. 
 
4.2.3 Adgangsbegrænsning 
 
Fugleværnsområdets publikumspotentiale er næppe udnyttet fuldt ud. Det anbefa-
les at udvide adgangsforholdene ved at etablere de stisystemer, der står beskrevet 
i afsnittet om formidling. Af hensyn til de ynglende fugle bør publikum ikke have 
adgang til de ferske enge syd for fjordskrænten, men det vurderes, at publikum 
uden at forstyrre dyr og planter væsentligt, via en trampesti, kan færdes tværs 
over hedefladen i fugleværnsområdets centrale dele.  
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4.3 Plejeplanområdet 
 
For at gøre det lettere at prioritere og fokusere plejeindsatsen, er fugleværnsområ-
det inddelt i 3 mindre delområder. Samme metodik er anvendt i Fugleværnsfondens 
øvrige plejeplaner. De 3 delområder er (se figur 8): 
 

1. Ferske enge nærmest Stubbe Sø og sydligee del af fyrreplantagen 
2. Centrale dele af fyrreplantagen (vest) 
3. centrale dele af fyrreplantagen (øst) 
4. Fyrreplantagen nord for Bogpeters Hytte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8: Inddeling i delområder med hensyn til pleje. 
 
4.3.1 Ferske enge nærmest Stubbe Sø (1)   
 
Området omfatter fugleværnsområdets sydlige del inklusiv søbredden ved Stubbe 
Sø, samlet ca. 12,8 hektar. Områdets omfatter bl.a. ca. 4 hektar fyrretræsplantage, 
hvoraf den del, der ligger øst for udsigtskorridoren, afgræsses af kreaturer. I om-
rådets nordvestlige ende findes en større lysning i fyrreskoven. Lysningen ligger 
lavere i terrænet end korridoren og er præget af en artsfattig vegetation.  
 
Overgangen mellem korridoren og de lavere liggende enge udgøres af den gamle 
fjordskrænt, fra den fjord, der i stenalderen strakte sig herind, men som ved sene-
re landhævning blev skilt fra havet. Skrænten er i dag under kraftig tilgroning 
med først og fremmest brombær, der dækker store dele af dette interessante land-
skabselement. Bl.a. hugorme holder til på skrænterne. Nedenfor skrænten ligger 
et græsdomineret, kreaturafgræsset lavbundsområde, der strækker sig ud til bred-
den af søen. Længst mod sydøst ligger et vandmættet og knoldet kær omkring en 
gravet sø i den sydøstlige del af reservatet nær bredden af Stubbe Sø. Kæret er 
artsrigt og rummer bl.a. en pæn bestand af den fredede orkidé maj-gøgeurt samt 
enkelte vinget perikon. 
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Foto 7: Store dele af den gamle fjordskrænt er i dag under tilgroning med brombær, høje 
urter og græsser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 8: Lille vig ved bredden af Stubbe Sø. 
 
Engene gav i august 2005 indtyk af at være ret ekstensivt afgræssede og de cen-
trale dele under tilgroning med bl.a. småbuske, brombær, birk og gederams. I 
sådanne ”tilgroningslommer” har bl.a. rødygget tornskade ynglet flere gange 
gennem årene. På de fugtige engarealer længst mod sydøst findes desuden lidt 
spredt opvækst af rød-el. 
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Ved søbredden længst mod syd findes en lille vig, hvor Arbejdsgruppen har skabt 
en vegetationsfattig overgang mellem land og vand. 
 
Plejemålsætning: 
Delområdet skal fremstå helt overvejende lysåbent med yngle- og fouragerings-
muligheder for karakteristiske engfugle som vibe, rødben og gul vipstjert – men 
skal også fortsat rumme ynglemuligheder for rødrygget tornskade og hedelærke. 
Engens lysåbne plantesamfund og vigtige landskabselementer, herunder fjord-
skrænten, skal bevares og synliggøres.  
 
Plejeforslag: 
Området skal fortsat græsses med kvæg og i det store og hele friholdes for træer 
og buske. Den nuværende græsning skal udvides til også at omfatte arealet vest 
for udsigtskorridoren. Dermed vil også den fugtige lavning, der i dag ligger syd-
vest for udsigtskorridoren, blive underlagt græsning. Udvidelsen af græsningsare-
alet indebærer, at fyrretræsplantagen udtyndes som tidligere beskrevet og vil 
medføre en ændring i den eksisterende hegning af græsningsarealerne.  
 
Der bør dog efter rydning være plads til løvtræer og enkelte større skovfyr ud 
over de allerede (ovenfor) nævnte arter. 
 
Syd for fjordskrænten opfylder området allerede i det væsentligste plejemålsæt-
ningen. Flere arealer bærer dog præg af begyndende tilgroning, hvorfor udviklin-
gen bør følges nøje. Konflikten mellem at bevare engens lysåbne plantesamfund 
og ynglepladserne for rødrygget tornskade kan om nødvendigt imødegås ved 
selektiv hegning omkring de bevoksninger, hvor tornskaderne plejer at yngle. 
 
Det kan ligeledes overvejes at indføre et fennesystem som tillader senere adgang 
til det knoldede kær omkring den gravede sø, således at bestanden af maj-gøgeurt 
ikke forringes. 
 
Også de tørre arealer umiddelbart over fjordskrænten skal græsses med kvæg. 
Området her skal fremstå overvejende lysåbent, men der bør være plads til enkel-
te selvsåede tjørn, ene og andre buske, der fremmer områdets artsdiversitet og 
fungerer som levesteder for bl.a. rødrygget tornskade, skovpiber og hedelærke. 
 
Den åbne og vegetationsfrie overgang mellem land og vand i områdets sydøstlige 
hjørne er givetvis til gavn for gæs og vadefugle. Om muligt, foreslås det at åbne 
yderligere op i bredvegetationen på dette sted. 
Det aflange gravede vandhul mod syd er omkranset af tagrør og pil. Vandhullet 
bør ikke gro yderligere til, men det vurderes ikke, at der på nuværende tidspunkt 
er et akut behov for oprensning el.lign. 
 
Den gamle fjordskrænt, der strækker sig tværs over området, danner en interes-
sant overgang mellem de højereliggende hedeagtige partier og den ferske eng 
længere mod syd - og er desuden et spændende landskabselement, der fortæller 
om oprindelsen af Stubbe Sø. Det foreslås derfor at forsøge at fjerne/rydde ho-



Fugleværnsfonden: Plejeplan for Stubbe Sø 2005 - 2010 
 

 

Hedeselskabet: 362-05-701 35 
17.02.2017 

 

vedparten af den høje urtevegetation og -  i særdeleshed – brombær, der i dag 
skjuler store dele af skrænten.  
 
Arbejdsgruppen for Stubbe Sø har allerede fjernet mange elletræer fra området, 
men på den ferske eng længst mod sydøst ses nu igen en spredt opvækst af rød-el. 
Disse bør fjernes i bestræbelserne på at bevare områdets lysåbne præg. 
 
4.3.2 Centrale dele af fyrreplantagen - vest (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 9: Plantagen vest for Bogpeters Hytte foreslås lysnet op.  
 
Delområdet består af den del af den centrale del af fyrreplantagen, der ligger vest 
for udsigtstraceen, samlet ca. 3,1 hektar. Bortset fra korridoren udgøres området 
hovedsageligt af tæt blandet fyrreskov med bjergfyr og skovfyr, hist og her andre 
nåletræer og løvtræer som birk, eg og røn.  
 
Plejemålsætning 
Området skal fremstå som en lysåben løvtræsdomineret skovbevoksning med 
enebærbuske i vekselvirkning med åbne områder med hede/overdrevspræg af 
varierende størrelse. Målsætningen er at forbedre forholdene for hedelærke, 
skovpiber og vendehals. 
 
Plejeforslag 
Området skal ryddes for nåletræer på nær et antal markante skovfyr, som beskre-
vet i afsnittet om engangspleje. Alle enebærbuske bevares, ligesom træ ruiner af 
nåletræ også bevares. 
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Der skabes åbne områder af varierende størrelse, hvor træmæssig opvækst fjernes 
for at sikre en vekselvirkning mellem lysåben løvskov og områder med he-
de/overdrevspræg. 
 
Efterfølgende vurderes det, om det vil være hensigtsmæssigt at påbegynde en 
afgræsning af området med kreaturer eller eventuelt får. 
 
Dyrenes påvirkning af vegetationen bør følges nøje, og i tilfælde af kreaturers 
trampeskade på vegetationen, bør som alternativ overvejes at lade arealet afgræs-
se af får. 
 
Græsningstrykket skal afpasses således, at lyngen ikke brydes op – og så der ikke 
sker for stor gødningstilførsel. Erfaringer fra andre heder viser, at græsset bølget 
bunke ellers kan komme til at dominere arealet på bekostning af dværgbuske som 
hedelyng. 
 
4.3.3 Centrale dele af fyrreplantagen - øst (3) 
 
Området omfatter den del af af fyreplantagen, der strækker sig umiddelbart nord-
øst for Bogpeters hytte til grænsen af delområde 1, samlet ca. 3,2 ha 
 
Området udgøres af tæt blandet fyrreskov med bjergfyr og skovfyr, hist og her 
andre nåletræer og løvtræer. Området har et urskovslignede præg som følge af 
den store mængde døende gamle bjergfyr. Området er rigt på hulrugende fugle, 
der primært yngler i de opsatte redekasser. 
 
En afmærket trampesti løber gennem området 
 
Plejemålsætning 
Bevoksning bevares og udlægges som ”urørt” da der her findes store mængder af 
dødt ved, idet bjergfyrrene tilsyneladende dør af sig selv i dette område. Området 
afgræsses foreløbigt ikke. 
 
Plejeforslag 
Området udlægges som urørt, Evt. kan der tyndes i de tætte grupper af levende 
bjergfyr der stadig findes i området. 
 
 
4.3.4 Fyrreplantagen nord for Bogpeters Hytte (4) 
 
Området består af 4 hektar fyrreplantage, hovedsageligt beliggende nord for Bog-
peters Hytte. Plantagen domineres af bjergfyr og skovfyr, hist og her iblandet 
andre nåletræer og løvtræer som birk, eg og røn. Området rummer enkelte yng-
lende småfugle, bl.a. forskellige mejser og andre hulrugende småfugle. 
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Foto 10: Bogpeters Hytte med fyrreplantagen i baggrunden. Område 4 rummer desuden 
Bogpeters Hytte og skovvejen, der leder til fugleværnsområdet fra Gravlev. 
 
Plejemålsætning 
Skoven skal fremstå med naturpræg og hovedsageligt være sammensat af natur-
ligt hjemmehørende arter. Skoven skal rumme yngle- og fourageringsmuligheder 
for hulrugende småfugle og spætter. 
 
Plejeforslag 
Skoven bør drives efter principperne om naturnær skovdrift og med et stort ele-
ment af døde træer, der efterlades til naturligt henfald til gavn for dyr og planter.  
 
4.4 Opsummering 
 
Den overordnede vision for naturplejen i fugleværnsområdet ved Stubbe Sø er, at 
området skal skille sig ud fra de omkringliggende parceller, der er stærkt prægede 
af de fyrretræsplantager, der i dag også dækker hovedparten af Fugleværnsfon-
dens område. Plejen sigter mod at genskabe hedens lysåbne plantesamfund samt 
at bevare de artsrige og beskyttelsesværdige plantesamfund, der allerede i dag 
findes i den udsigtskorridor der strækker sig gennem området samt på lavbunds-
arealerne nær Stubbe Sø. 
 
Pleje og forvaltning: 
 
• Fortsætte de eksisterende græsningsaftaler for at sikre græsning af lavbunds-

arealerne nærmest Stubbe Sø 
• Rydde fyrretræsplantagerne nord for den gamle fjordskrænt med henblik på at 

etablere kreaturgræsning og genskabe en hedepræget vegetationstype. 
• Etablering af hegning og efterfølgende græsning på disse arealer. 
• Delvis rydning af fyrreplantagens centrale dele 
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• Rydde brombærkrat og anden tilgroning på den gamle fjordskrænt. 
• Den nuværende årlige monitering af fugleværnsområdets fugleliv bør fortsætte, 

som beskrevet nedenfor og kan med fordel suppleres med botaniske undersø-
gelser med henblik på at vurdere effekten af de gennemførte plejetiltag. 

 
Formidling: 
 
• Etablere adgangsvej til fugleværnsområdet i samarbejde med det lokale stats-

skovdistrikt. 
• Anlægge trampesti i fugleværnsområdet 
• Opstille borde, bænke og observationsskjul i fugleværnsområdet. 
• Opstille oplysningstavler. 
• Inddragelse af andre formidlingstiltag: ture, lokale medier, internet m.m.. 
 
4.5 Monitering 
 
Før, under og efter plejeindgrebene bør foretages en årlig kortlægning af Stubbe 
Søs ynglefugle og en sideløbende registrering af arealernes drift. Det anbefales 
videre, at moniteringen så vidt muligt foretages af den samme person og indenfor 
samme areal for at sikre, at resultater fra forskellige år kan sammenlignes. 
 
Optællingerne af ynglefuglene skal foretages efter de retningslinier, Fugleværns-
fonden tidligere har fået udarbejdet og som anvendes på fondens øvrige fugle-
værnsområder. Metoden går i korthed ud på, at området skal optælles 3 gange in-
den for tidsrummet 20. april til 15. juni. Ved tællingerne fastslås både hvilke arter, 
der yngler, ynglebestandenes størrelse samt, om muligt, den omtrentlige placering 
af yngleterritorierne. Som en del af moniteringen kan fuglenes yngleudbredelse, 
f.eks. i GIS-systemet Mapinfo, der anvendes i Fugleværnsfonden, sammenholdes 
med enkelte delområders drift og vegetationsforhold. 
En løbende overvågning af områdernes botaniske værdier vil kunne vise effekten af 
plejeindgrebene på fugleværnsområdets flora. 
 
 
4.6 Plejens udførelse 
 
Forud for gennemførelsen af en række af de anbefalede plejetiltag vil det være 
nødvendigt at søge dispensation eller tilladelse i henhold til gældende fredningsbe-
stemmelser og andre naturbeskyttelsesmæssige bindinger. 
 
Hele ejendommen er omfattet af Stubbe Sø-fredningen. Efter fredningskendelsen 
vil der dog efter nærmere bestemmelse være behov for fældning og udtynding af 
udsigtsmæssige grunde. 
 
Dele af ejendommen er omfattet af fredskovsbestemmelserne, hvorfor en kraftig 
udtynding af den eksisterende fyrreplantage vurderes at kræve dispensation fra 
Skovloven. Endvidere kræves dispensation fra fredningen, der bestemmer, at fred-
niningen hævder enhver eksisterende fredskovspligt. 
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Etablering af en P-plads i ejendommens nordvestlige hjørne samt måske et observa-
tionsskjul kræver formentlig dispensation fra fredningen, der forbyder anbringelse 
af indretninger, som kan virke skæmmende. Endvidere kræves formentlig tilladelse 
efter Skovloven §11, jfr. Stk. 13. 
 
Alle ændringer i arealer (heder, mose, enge og vandhuller), der er omfattet af Na-
turbeskyttelseslovens generelle bestemmelser (§3) kræver dispensation fra Natur-
beskyttelsesloven. 
 
Fugleværnsområdet er beliggende i EU Habitatområde nr. 44 Stubbe Sø, men da 
ingen af de arter og naturtyper, der ligger til grund for udpegningen af Habitatom-
rådet, forekommer i fugleværnsområdet, vurderes plejeforslagene ikke at være på 
kant med Habitatdirektivet. 
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Bilag 1: Planteliste fra besigtigelse den 3. August 2005 (delområder: se figur 5). 
* "lomme" i fyrreskoven mod sydvest; 1 = dominerende, 2 = pletvis domineren-
de, 3 = jævnt spredt, 4 = hist og her, 5 = enkelte. 
 
 

    Delområde 1 Delområde 2 Delområde 3 

Ager-Tidsel Cirsium arvense  3  

Alm. Hønsetarm Cerastium fontanum 5 5  

Alm. Hundegræs Dactylis glomerata 4   

Alm. Hvene Agrostis tenuis 4, 3* 1  

Alm. Kamgræs Cynosyrus cristatus  4 5 

Alm. Kongepen Hypochoeris radicata 4   

Alm. Pimpinelle Pimpinella saxifraga 5   

Alm. Rapgræs Poa trivialis   4 

Alm. Røllike Achillea millefolium 4   

Alm. Røn Sorbus aucuparia 5   

Alm. Star Carex nigra   1 

Alm. Sumpstrå Elocharis vulgaris   3 

Bidende Ranunkel Ranunculus acris   4 

Bidende Stenurt Sedun acre 5   

Bjerg-Fyr Pinus mugo 4   

Blåhat Knautia arvensis 5   

Blåmunke Jasione montana 5   

Bølget Bunke Deschampsia flexuosa 2   

Bredbladet Dunhammer Typha latifolia   2 

Brombær Rubus fruticosus 5 2  

Dynd-Padderok Equisetum fluviatile  4 4 

Ene Juniperus communis  5  

Engelsk Visse Genista anglica 5   

Eng-Kabbeleje Caltha palustris  4  

Eng-Rapgræs Poa pratensis 4 1  

Fåre-Svingel Festuca ovina 5   

Femhannet Hønsetarm Cerastium semidecandrum 5   

Flerårig Knavel Scleranthus perennis 5   

Fliget Brøndsel Bidens tripartita   5 

Fløjlsgræs Holcus lanatus 4   

Følfod Tussilago farfara  3 4 

Gåse-Potentil Potentilla anserina  4 3 

Gederams Chamaenerion angustifolium  2  

Glanskapslet Siv Juncus articulatus   3 

Glat Dueurt Epilobium montanum 5   

Glat Hunderose Rosa canina ssp. Canina  5  

Græsbladet Fladstjerne Stellaria graminea 4   

Grå-Pil Salix cinerea  5 5 

Gul Snerre Galium verum 4   
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Gyvel Sarothamnus scoparius 5   

Hare-Kløver Trifolium arvense 4   

Hare-Star Carex leporina 4*   

Håret Høgeurt Hieracium pilosella 4   

Håret Star Carex hirta 4 4  

Hedelyng Caluna vulgaris 2   

Hirse-Star Carex panicea   4 

Hjertegræs Briza media  4  

Hjortetrøst Eupatorium cannabinum   5 

Hvid-Kløver Trifolium repens 5 3  

Kær-Dueurt Epilobium palustre   3 

Kær-Padderok Equisetum palustre   4 

Kær-Ranunkel Ranunculus flammula   4 

Kær-Snerre Galium palustre   4 

Kær-Star Carex acutiformis   3 

Kær-Tidsel Cirsium palustre   5 

Kær-Trehage Triglochin palustre   5 

Katteskæg Nardus stricta 5 3  

Knæbøjet Rævehale Alopecurus geniculatus  4  

Knold-Rottehale Phleum bertolonii 4   

Kruset Skræppe Rumex crispus  4  

Krybende Hestegræs Holcus mollis 1* 4  

Krybende Pil Salix repens  5  

Kryb-Hvene Agrostis stolonifera   1 

Lodden Dueurt Epilobium hirsutum   4 

Lancet-Vejbred Plantago lanceolata 3 4  

Lav Ranunkel Ranunculus repens  4 4 

Liden Klokke Campanula rotundifolia 4   

Liden Museurt Filago minima 5   

Lyse-Siv Juncus effusus 4*  4 

Mælkebøtte ubest. Taraxacum ssp.  4  

Maj-Gøgeurt Dactylorhiza majalis   4 

Manna-Sødgræs Glyceria fluitans   4 

Mark-Bynke Artemisia campestris 4   

Mark-Frytle Luzula campestris 4   

Mark-Krageklo Ononis repens 4   

Mose-Bunke Deschampsia caespitosa  4  

Muse-Vikke Vicia cracca  4  

Næb-Star Carex rostrata   3 

Nyse-Røllike Achillea ptarmica   5 

Pille-Star Carex pilulifera 5   

Rensdyrlav sp. Cladonia sp. 3   

Revling Empetrum nigrum 4   

Rød Svingel Festuca rubra 4 3 3 
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Rød-El Alnus glutinosa   5 

Rødknæ Rumex acetocella 4   

Rørgræs Phalaris arundinacea  2  

Sandskæg Corynephorus canescens 4   

Sand-Star Carex arenaria 3 4  

Sideskærm Berula erecta  4 3 

Skov-Fyr Pinus sylvestris 3   

Skov-Hanekro Galeopsis bifida 5*   

Smalbladet Dunhammer Typha angustifolia   2 

Smalbladet Høgeurt Hieracium umbellatum 5   

Smalbladet Kæruld Eriophorum angustifolium   5 

Smalbladet Mangeløv Dryopteris carthusiana 5   

Sø-Kogleaks Scirpus lacustris   2 

Stilk-Eg Quercus robur 5   

Sump-Kælligetand Lotus uglinosus   3 

Sump-Snerre Galium uliginosum  4 4 

Sværtevæld Lycopus europaeus   5 

Tagrør Phragmites australis   2 

Tandbælg Sieglingia decumbens 5   

Tidlig Rødtop Odontites verna ssp. Verna   4 

Tigger-Ranunkel Ranunculus sceleratus   5 

Top-Star Carex paniculata   4 

Tormentil Potentilla erecta  5  

Trævlekrone Lychnis flos-cuculi   5 

Trindstænglet Star Carex diandra    

Tudse-Siv Juncus bufonius  5  

Tusindfryd Bellis perennis  4  

Tveskægget Ærenpris Veronica chamaedrys 5   

Tykbladet Ærenpris Veronica beccabunga   5 

Vand-Mynte Mentha aquatica   3 

Vand-Pileurt Ploygonum amphibium 4*   

Vand-Skræppe Rumex hydrolapathum   5 

Vandspir Hippuris vulgaris   5 

Vejbred-Skeblad Alisma plantago-aquatica   5 

Vellugtende Gulaks Anthoxanthum odoratum 4   

Vild Hør Linum catharticum  5  

Vinget Perikon Hypericum tetrapterum   5 

Vorte-Birk Betula pendula 4 4  
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