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Tillæg om ny viden til Natura 2000-basisanalyse for  


Natura 2000-område nr. 149 Tryggevælde Ådal  


Tillægget gælder både for basisanalyser for lysåbne naturtyper og arter samt 
for skovbasisanalyser. 
 


 


1. BESKRIVELSE AF OMRÅDET 
Områdets afgrænsning er uændret, og områdets overordnede naturindhold er uændret.  


 


2. TILFØJELSER TIL UDPEGNINGSGRUNDLAGET 


 


Natura 2000-planerne bygger på den eksisterende viden om naturforholdene. Denne viden 
er områdevis blevet opgjort i basisanalyserne for hhv. Natura 2000-skovplanlægning, Natura 
2000-havplanlægning samt Natura 2000-planlægning for øvrige arealer. Basisanalyserne, 
der udgør en del af den færdige plan for Natura 2000-området, blev offentliggjort i 2007 og 
kan ses på By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside (www.blst.dk). 


Dette tillæg opsummerer den viden, der – ud over basisanalysens – supplerende indgår som 
grundlag for Natura 2000-planen. Tillægget er opbygget med et indhold og en struktur, der 
svarer til basisanalysens opbygning. 


For nogle områder er der på baggrund af basisanalysen eller overvågningsdata mv. foretaget 
ændringer i udpegningsgrundlaget. Det gældende udpegningsgrundlag kan ses i figur 2 i na-
turplanen. I det tilfælde at nye arter er tilføjet udpegningsgrundlaget er vurderinger af deres 
levestedsareal opgjort i dette bilag. 


Siden basisanalyserne er der i nogle områder foretaget kortlægning af yderligere naturtyper, 
skovnaturtyper på ikke-fredskovspligtige arealer og/eller en genkortlægning af i første om-
gang oversigtligt kortlagte arealer. De ny- eller genkortlagte arealer har bidraget med ny vi-
den af betydning for Natura 2000-planerne. 


Der er foretaget nye overslagsberegninger af den luftbårne kvælstofdeposition til de kortlag-
te naturtyper. Beregningerne omfatter nu alle kortlagte arealer af både lysåbne naturtyper 
og skovnaturtyper. 


I nogle områder er der endvidere sket væsentlige ændringer i driften, igangsat naturgenop-
retningsprojekter el.lign. siden færdiggørelsen af basisanalyserne. 


I basisanalysen er omtalt væsentlige nyopdagede eller nyindvandrede forekomster af arter 
eller naturtyper, der ikke var en del af områdets oprindelige udpegningsgrundlag. Der er 
desuden fremkommet yderligere oplysninger om naturtyper og arter i forbindelse med over-
vågning og kortlægning udført 2006-2008. Disse arter og naturtyper er vurderet i forbindel-
se med en revision af udpegningsgrundlaget. Det aktuelle udpegningsgrundlag fremgår af fi-
gur 2 i naturplanen – og af By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside. 
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Følgende naturtyper er tilføjet det oprindelige udpegningsgrundlag: 3150 Næringsrige søer og 
vandhuller med flydeplanter. 


 


3. NYE DATA OM NATURTYPER OG ARTER 


 


Nye data om areal og antal forekomster af naturtyper og arter i dette Natura 2000-område 
fremgår af nedenstående tabel 1 og 2. Ud over de nævnte naturtyper er der i habitatområdet 
kortlagt et mindre udvalg af områdets vandhuller. 


Data om ny-/genkortlagte naturtyper er medtaget såfremt der er tale om nykonstaterede na-
turtyper eller væsentlige ændringer i forhold til oplysningerne i basisanalysen. Data om nye ar-
ter er medtaget såfremt der er nye oplysninger i forhold til basisanalysen. 


 


Nr. / Naturtype Registreret  
areal (ha) 


Antal 
forekomster Kilde 


Terrestriske naturtyper 


3150 Næringsrige søer med flydeplanter   DEVANO 


Skovnaturtyper 


91E0*Elle- og askeskov 1,8 3 Skovkortlægning 


Tabel 1. Opdaterede data om nye eller genkortlagte naturtyper i habitatområde nr. 132.  


Data stammer fra 1) NOVANA-overvågningsprogrammet (2004-2008) samt Roskilde Amts overvågning og tilsyn i 
perioden 1988-2006. 2) Naturtypekortlægning 2004-05 (NOVANA/DEVANO). 3) Genkortlægning, supplerende kort-
lægning 2007-08 (DEVANO). Kortlægningsdata for naturtyperne (ekskl. vandnaturtyper) kan ses på By- og Land-
skabsstyrelsens hjemmeside under "Se på kort". *Prioriteret naturtype.  


 


Nr. / Art Antal 
forekomster 


Areal (ha)/ 
Vandløb (km) Kilde 


Ingen nye data    


Tabel 2. Opdaterede data om nye arter på udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 132.  


1) Data stammer fra national overvågning 2004-2009 (NOVANA mv.) samt Roskilde Amts overvågning og tilsyn i 
perioden 1988-2006. 


 


Første runde af kortlægningen af EF-habitatområdernes naturtyper blev foretaget i perioden 
2004-2005. I første omgang blev kun 18 lysåbne naturtyper samt skovnaturtyper på fred-
skovspligtige arealer kortlagt. I løbet af 2007 og 2008 er der foretaget kortlægning af flere 
lysåbne naturtyper, og der er kortlagt skovnaturtyper på ikke-fredskovspligtige arealer, En-
delig er der foretaget genkortlægning af områder, som kun blev kortlagt oversigtligt/stikprø-
vevist i første runde. 
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4. SUPPLERENDE TRUSSELSVURDERING 


 


Ud over basisanalysens opgørelse af trusler mod områdets naturindhold er der nedenstående 
tilføjelser og ændringer: 


Intensiv skovdrift kan medføre, at skovnaturtyper forringes eller ødelægges. Der er i øvrigt en 
utilstrækkelig beskyttelse af skovnaturtyper mod bl.a. konvertering til skovnaturtyper, der ikke 
er omfattet af habitatdirektivet.  


 


4.1 Belastning af naturområder med luftbårent kvælstof 
I tabel 3 er den gennemsnitlige afsætning af kvælstof opgivet som kommunevise gennemsnit 
af NHy og NOx for 2006 (DMU). 


 


Kommune NHy 
(kg N/ha)


NOx 
(kg N/ha)


Total N 
(kg N/ha)


Heraf stammende fra danske 
kilder (%) 


Stevns 7,1 5,9 13 21 


Landsgennemsnit 8 9 17 33 


Tabel 3. Baggrundsbelastningen (i kg N/ha/år) i de kommuner, som Natura 2000-området ligger inden for.  


Kvælstofdepositionen er angivet som kommunevise gennemsnit af hhv. NHy (ammoniak og ammonium, primært fra 
husdyrproduktion), NOx (kvælstofoxider, salpetersyre og nitrat (fra transport, energiproduktion og industri) og total 
N (samlet tør- og våddeposition). DMU, 2006. 


 


Det gennemsnitlige kvælstofnedfald i de kommuner, hvori Natura 2000-området ligger, er 13 
kg N/ha/år, hvilket er lavere end landsgennemsnittet. Belastningen med ammoniak og ammo-
nium (NHy) er godt 10% lavere end landsgennemsnittet, hvilket tyder på, at det lokale og re-
gionale husdyrhold har en relativt lille indflydelse på kvælstofnedfaldets størrelse. Nedfaldet af 
NOx’er – der overvejende stammer fra transport, energiproduktion og industri – er ca. 30% 
under landsgennemsnittet. 


 


I basisanalysen blev der præsenteret en trusselvurdering og tilstandsdata for de forskellige 
naturtyper og arter. Hvad angår de ny- og genkortlagte naturtyper vurderes disse forhold at 
være afspejlet i henholdsvis struktur- og artstilstand, som kan ses på By- og Landskabssty-
relsens hjemmeside under "Se på kort". Struktur- og artstilstand udgør tilsammen naturtil-
standen, som fremgår af figur 4 i naturplanen. De registrerede data (strukturparametre og 
artslister) for de enkelte forekomster kan endvidere ses i den fællesoffentlige naturdatabase 
på www.naturdata.dk.  
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Overslagsberegningerne viser, at kvælstofnedfaldet på størsteparten af naturområderne i Na-
tura 2000-område nr. 149 ligger mellem 11,83 og 15,96 kg N/ha/år alt afhængig af den lokale 
husdyrtæthed og naturområdernes overfladeruhed.  


 


 Tålegrænseinterval
(kg N/ha/år) 


Kvælstofafsætning overslag 
(kg N/ha/år) 


Habitatnaturtype  10-15 15-20 20-25 


Kalkoverdrev (6210) 15-25 100% 0%  


Surt overdrev (6230) 10-20 100% 0%  


Rigkær (7230) 15-25 (c) 96% 4%  


Elle- og askeskov (91E0) 10-20 (b,j)  100%  


Total     


Tabel 4. Overslag over tålegrænseoverskridelser i Natura 2000-området. For hver naturtype er angivet naturtypens 
tålegrænseinterval og andelen af det samlede areal i forskellige intervaller af belastninger. Tålegrænsen for et konkret 
naturområde vil typisk ligge indenfor tålegrænseintervallet.  


Belastninger, hvor den lokale N-belastning ligger under den nedre grænse i tålegrænseintervallet (tålegrænsen ikke 
overskredet), er markeret med grønt, N-belastninger, der ligger indenfor tålegrænseintervallet (overstiger den lave 
ende af tålegrænseintervallet), er vist med gult, og N-belastninger, der ligger over tålegrænseintervallet (overstiger 
den høje ende af tålegrænseintervallet), er markeret med rødt. 


 
(a)  Tålegrænsen for atmosfærisk belastning er ikke relevant, idet naturtyperne er naturligt kvælstofrige, ufølsomme 


for atmosfærisk tilførsel, eller forventes at modtage det største bidrag fra andre kilder, fx grundvand eller overfla-
denær afstrømning. 


(b)  Tålegrænsen for beskyttelse af laver (10–15 kg N ha-1år-1) kan anvendes hvis en væsentlig forekomst af følsomme 
laver på lokaliteten ønskes beskyttet. 


(c)  Tålegrænsen for højmoser (5–10 kg N ha-1år-1) kan anvendes hvis en væsentlig forekomst af følsomme højmose-
arter på lokaliteten ønskes beskyttet. 


(d)  Tålegrænsen for Oligotrofe søer (5–10 kg N ha-1år-1) benyttes for småsøer i klitlavninger. 
(e)  Tålegrænsen for heder (10–20 kg N ha-1år-1) anvendes, hvis dværgbuske (lyng mv.) er hyppige. 
(f)  Naturtypen er en delmængde af den bredere naturtype fersk natureng, der kan være mere kvælstoffølsom. 
(g)  Naturtypen er en delmængde af den bredere naturtype fattigkær, der har tålegrænse i intervallet 10–20 kg N ha-1  


år-1 


(h)  Naturtypen omfatter også Palludellavæld, der forventes at have tålegrænser i den lave ende af intervallet. 
(i)  Baseret på tålegrænsen for laver. 
(j)  Tålegrænsen bør modelberegnes. En modelberegning kan give lavere tålegrænser, ned til 7 kg N ha-1år-1 


Overslagsberegning af den lokale kvælstofbelastning 


Da husdyrbrug ikke ligger jævnt fordelt i landskabet, vil kvælstofbelastningen af et naturom-
råde variere alt efter om der ligger husdyrbrug tæt på naturområdet, eller der slet ikke er 
husdyrbrug i nærområdet. Hertil kommer, at afsætningen af kvælstof på forskellige overfla-
detyper varierer i forhold til ruheden. Der er f.eks. stor forskel på, hvor meget der afsættes 
på en skov (med stor ruhed og dermed med stor afsætnings-overflade) og på en lysåben 
eng (med lavere ruhed og mindre afsætnings-overflade). Der er derfor foretaget en korrekti-
on af de kommunevise gennemsnitstal i forhold til lokal husdyrtæthed og til forskellige na-
turtypers ruhed inden for Natura 2000-området. Ruheden af naturarealerne er vurderet på 
baggrund af den vedplantedækning, som er registreret ved kortlægningen. 


Korrektionen er foretaget ved hjælp af en metode beskrevet i Ammoniakmanualen (Skov- og 
Naturstyrelsen, 2003) opdateret som beskrevet i boksen nedenfor. Der er ikke tale om en 
eksakt beregning, men om en forholdsvis grov overslagsberegning, der dog giver en indika-
tion af om, og i givet fald hvor meget tålegrænserne er overskredet for de forskellige natur-
typer. Derfor kan overslagsberegningerne ikke direkte indgå i myndighedsbehandling af N-
belastning fra konkrete husdyrbrug/virksomheder. 
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Som det fremgår af tabel 4 gælder det for 6230 Surt overdrev, at hele forekomsten er påvirket 
af, at laveste tålegrænse for N-deposition er overskredet. For skovnaturtypen, elle- og aske-
skov er tålegrænsen fastsat til 10-20 kg N/ha/år, dog 10-15 kg N/ha/år for lichenrige skove. 


 


 


4.2 Foreløbig trusselsvurdering for nye arter på udpegningsgrundlaget 
Der er ikke tilføjet nye arter til udpegningsgrundlaget. 


 


5. SUPPLERENDE MODSATRETTEDE INTERESSER 
Der er ikke som følge af den supplerende kortlægning i Natura 2000-området identificeret nye 
modstridende interesser.  


 


6. ÆNDRET NATURFORVALTNING OG PLEJE 
Der er ikke kendskab til ændret naturforvaltning eller pleje inden for dette Natura 2000-områ-
de. Der er konstateret problemer med at sikre ordentlig græsning de senere år. 


 


Bestemmelse af kvælstofnedfaldets størrelse på naturområder og sammenligning 
med andre beregninger 


Den præcise størrelse af kvælstofbelastningen på et konkret naturområde er vanskelig at 
bestemme. Der kan enten foretages målinger (som er tidskrævende, omkostningstunge og 
usikre, da de som regel kun repræsenterer en kortere måleperiode og derfor skal omregnes 
til ”normale” forhold), eller der kan foretages modelberegninger med modeller af forskellig 
art, hvoraf nogle er meget ressourcekrævende og omkostningstunge, mens andre har karak-
ter af overslagsberegninger. Resultater fra alle modelberegninger er typisk behæftet med en 
forholdsvis høj usikkerhed. 


Overslagsberegninger i basisanalysen 2006 og i dette tillæg (2009): De nye overslagsbereg-
ninger, der er præsenteret ovenfor, viser især på de meget tilgroede naturområder en lavere 
belastning på de fleste lysåbne naturområder end de overslagsberegninger, der blev lavet i 
2006 i forbindelse med basisanalysen. Forskellen skyldes, at korrektionsfaktoren i forhold til 
naturområdets ruhed er revurderet, og der er anvendt opdaterede tal for kommunevise gen-
nemsnitsdepositioner, geografisk fordeling af dyreenheder (CHR) og samlet N-emission på 
landsplan. Til forskel fra de daværende beregninger er der nu også beregnet kvælstofnedfald 
til skovnaturtyper. De nye overslagsberegninger vurderes at være mere retvisende end 
overslagsberegningerne fra 2006 – og de dækker ensartet alle landets Natura 2000 områ-
der. 


Overslagsberegningerne skal alene anvendes til at give et foreløbigt overblik over omfanget 
af tålegrænseoverskridelser til brug ved vurdering af gunstig bevaringsstatus, ikke til kon-
kret sagsbehandling. 
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Rettelsesblad til Natura 2000-planer, hvor beregning af naturtypernes tilstand er justeret 
 
I forbindelse med nykodning af tilstandssystemerne for naturtyper til brug for visning på Danmarks 
Miljøportal har Bioscience, Århus Universitet opdaget fejl i deres hidtidige beregninger af især 
skovtilstanden og naturtilstanden for heder og klitter. 
 
Fejlene skyldes flere forhold, men særligt at de såkaldte ’problemarter’ ikke har indgået korrekt i 
beregningen, hvorfor artsindexet i skovtilstands-beregningen i flere tilfælde nedgraderes. Samtidig 
viser det sig, at hydrologi-parameteren i visse situationer uretmæssigt har talt negativt med, hvilket 
betyder, at strukturindekset i skovtilstands-beregningen i en række tilfælde skal opgraderes. 
 
En nyberegning af skovtilstanden medfører ændringer i tilstandsklassen for op mod 10 % af de ca. 
5.500 registreringer. For knap 200 af registreringerne betyder det en ændring fra ugunstig til gunstig 
skovtilstand eller omvendt. Der er fundet tilsvarende fejl i artsindexet for enkelte lysåbne 
naturarealer, således at ca. 150 registreringer ud af ca. 10.000 ændrer tilstand. 
 
Når Danmarks Miljøportal primo februar gør en opdateret version af naturtilstandsberegneren 
offentlig tilgængelig, vil de nævnte korrektioner være indarbejdet. 
 
Korrektionen medfører ikke ændringer i målsætning og indsatsprogram i Natura 2000-planen, idet 
målsætningen er langsigtet, og indsatsprogrammet bygger på faktuelle forhold på arealerne og ikke 
den beregnede skov/naturtilstand. Fejlrettelsen betyder dog, at Natura2000 planens beskrivelse af 
naturtypernes tilstand, og søjlerne i planernes figur 4 kan være ukorrekte. Den rettede tekst og figur 
4 til plan for Natura 2000-område nr. 149: 
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Figur 4. Skovtilstand for det af  Natura 2000 skovnaturtyper, der er tilstandsvurderet. 
 
 
Ændringen består i, at hele arealet med elle- og askeskov nu er i tilstandsklasse II.”  
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Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen 
 
N 149 - Tryggevælde Ådal 
 
Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om 
miljøvurderinger af planer og programmer have sin egen miljørap-
port. Rapporten skal indeholde oplysninger, der følger af bilag 1 i lo-
ven.       
 
A. Planens indhold, hovedformål og andre relevante planer 
 
Indhold 
Natura 2000-planen består af 1) en basisanalyse, 2) en målsætning 
af det enkelte område, 3) et indsatsprogram, der angiver retningslin-
jer for planens gennemførsel. Der er udarbejdet en overordnet mål-
sætning for hele Natura 2000-området samt konkrete målsætninger 
og afvejning af modstridende naturinteresser. Indsatsprogrammet 
angiver både generelle og konkrete retningslinjer for den forvaltning, 
der skal implementeres i 1. planperiode (6 år og 12 år for fredskovs-
pligtige arealer) startende fra 2010. Endelig er der en kort beskrivelse 
af sammenhæng til vandplanen og et oversigtsskema, der opsumme-
rer Natura 2000-planen jf. naturtyper og arter på områdets udpeg-
ningsgrundlag. 
 
Formål 
Planens mål på sigt er skitseret nedenfor. Indsatsen i 1. planperiode 
skal sikre eksisterende naturværdier på udpegningsgrundlaget og 
starte en proces, der genopretter akut truet natur under hensyntagen 
til eventuelle modstridende naturinteresser. For området gælder føl-
gende overordnede målsætning:  
 
• at sikre de ekstremt artsrige rigkærssamfund (særligt de såkald-


te ”knoldkær”, hvor urtedækket trædes op i tuer af det græssen-
de kvæg) og de sure overdrev på Odden ved åens udløb i Køge 
Bugt. 


• Områdets økologiske integritet sikres i form af en for naturtyper-
ne hensigtsmæssig drift/pleje og hydrologi, en lav næringsstof-
belastning og gode sprednings- og etableringsmuligheder. 


 
Relevante planer 
Odden blev fredet i 1937. Odden har historisk set været brugt til af-
græsning, men denne driftsform ophørte i forbindelse med gravning 
efter flint frem til slutningen af 1950’erne. Roskilde Amt fik efter afta-
le med ejeren udført kratrydning og årlig slåning af dele af området. 
En mindre del af Odden er blevet hegnet med tilskud fra Hovedstads-
rådet og græsset med får. De seneste år er der blevet afgræsset med 
kvæg. Amtet foretog kratrydning i årene 2001-2006 samt rydning af 
birketræer et par gange i perioden 1990-2006. 
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Kæmpe-bjørneklo blev bekæmpet manuelt af amtet i perioden 1995-
2006. Men ejer har fra tid til anden i samme periode sprøjtet med 
Round-Up mod planten. 
Kun et meget lille engareal ved Valløby er fredet i forbindelse med 
udstykning til et tilgrænsende boligområde. Engene har historisk væ-
ret brugt til høslæt og afgræsning. For næsten alle engene foreligger 
detaljerede oplysninger om drift og pleje, specielt for engene i St. 
Tårnby Sogn. Meget af den udførte pleje i form af fastholdelse og 
genindførsel af græsning er primært udført for fuglelivet. 
 
Den største indsats er gjort for at sikre afgræsning. Der er derfor gi-
vet tilskud til hegning af et stort antal enge, og i mange tilfælde lavet 
aftaler med ejere og dyreholdere om betingelser for afgræsning. Der 
er i gennemsnit anvendt 100.000 kr. årligt til nye hegn, til udbedring  
af gamle hegn, oprensning af grøfter, styning og kratrydning. Der er 
også indgået et stort antal aftaler om miljøvenlig landbrugsdrift. 
Mange af disse aftaler er dog udløbet de seneste år og er sandsynlig-
vis ikke blevet erstattet af andre aftaler. 
 
Der er bekæmpet kæmpe-bjørneklo manuelt i perioden 1995-2006 
samt opsat hegn til bekæmpelse ved afgræsning. 
 
Natura 2000-områderne vil fremgå af landsplandirektivet (de tidligere 
regionplaner). Disse skal indeholde retningslinjer i overensstemmelse 
med bekendtgørelsen om udpegning og administration af internatio-
nale beskyttelsesområder nr. 408 af 1. maj 2007. Det betyder, at 
landplan-direktivet skal indeholde retningslinjer, der i overensstem-
melse med direktivforpligtelserne kan understøtte områdernes beva-
ringsmålsætninger. Landsplandirektivet indeholder derfor ikke udlæg 
af nye arealer til byzone, sommerhusområde, nye større vejanlæg, 
øvrige trafik og tekniske anlæg eller væsentlige udvidelser eller nye 
områder til råstofindvinding på land mv., mens der kan være ret-
ningslinjer, der bidrager til at sikre naturforholdene, jf. bestemmelser 
i bekendtgørelsens §5. 
 
Der vil derfor ikke med Natura 2000-planens bevaringsmålsætninger 
og retningslinjer for den efterfølgende kommunale planlægning være 
modstrid mellem den og landsplandirektivet. 
 
B. Nul - alternativ  
 
En række naturtyper og levesteder for arter kræver vedvarende drift 
for at sikre og opretholde gunstig bevaringsstatus det gælder fx en 
række lysåbne naturtyper. Samtidig kræver andre i ugunstig tilstand 
tiltag, der kan imødegå forringelse. Planen vil sikre fortsat vokseste-
der for mygblomst. 
 
Hvis ikke planen for 1. planperiode iværksættes, vil udbredelsen af 
invasive arter og tilgroningen af de lysåbne naturtyper fortsætte, og 
der vil ske en stadig fragmentering af visse lysåbne naturtyper med 
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tab af naturindhold til følge. Desuden skal planen sikre at naturtyper-
ne ikke belastes med mængder af luftbåret kvælstof der overskrider 
naturtypernes tålegrænser. 
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Bevaringsstatus er gunstig eller vurderet gunstig for:  
• Ingen arter eller naturtyper. 
  
Bevaringsstatus er ugunstig eller vurderet ugunstig for:  
• 3260 vandløbet Tryggevælde Å. 
• 6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund, da 


hele arealet er i strukturklasse IV.  
• 6230 surt overdrev, da laveste tålegrænse for N-depositionen er 


overskredet på mere end 25 % af arealet. 
• 7230 rigkær, da mere end 25 % af arealet er i strukturklasse 


III–IV. 
• Mygblomst – da arten ikke er iagttaget i mange år. 
• 91E0 elle- og askeskove, da laveste tålegrænse for N-


depositionen er overskredet på mere end 25 % af arealet. 
 
Bevaringsstatus er ukendt for:  
• 1210 strandvold med enårige planter 
• 1220 strandvold med flerårige planter 
• 2130 grå/grøn klit  
• 3150 Næringsrig sø. 
• 3270 mudderbanker  
• 6410 Tidvis våd eng 
• 6430 urtebræmmer langs vandløb 
 
C. Miljøforhold i områder der kan blive berørt  
 
Øgning af arealet med rigkær vil betyde en indskrænkning af arealet 
af habitatnaturtypen elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld, 
som er opstået ved tilgroning af tidligere lysåbne enge og moser. 
Hvor der er tale om meget unge birke- og ellesumpe, som enten er 
plantede eller opstået ved tilgroning af tidligere lysåbne rigkær, prio-
riteres hensynet til at skabe større sammenhængende arealer med 
rigkær. Gamle og veludviklede forekomster af ellesumpe skal dog 
som hovedregel bevares. 
 
D. Eksisterende miljøproblemer 
 
Truslerne mod naturværdierne og områdets udpegningsgrundlag er 
systematisk beskrevet i planen. Planens mål er, at sikre udpegnings-
grundlaget mod disse trusler herunder prioritering i tilfælde af mod-
stridende naturinteresser.  
 
E. Internationale miljøbeskyttelsesmål 
 
Planen er en udmøntning af EU's Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirek-
tiv implementeret i dansk lov via Miljømålsloven. Planen vil sikre, at 
areal og tilstand af udpegede naturtyper og levesteder for udpegede 
arter ikke går tilbage eller forringes. Samtidig vil der ske en særlig 
indsats for truede naturtyper og arter, hvilket er afspejlet i statens 
retningslinjer for 1. planperiode. For Tryggevælde Ådal gælder: 
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1.1 Reduktion af kvælstof-deposition på områdets habitatnaturtyper 


forventes at ske gennem en kommende ændring af husdyrgod-
kendelsesloven jf. regeringsudspillet Grøn Vækst, april 2009. 
Den øvrige tilførsel af næringsstoffer til typerne reduceres, her-
under fra dræntilløb, dyrkede marker, overfladevand, spilde-
vand og fodring. For marine naturtyper, større søer og vandløb 
reguleres tilførslen af næringsstoffer via vandplanen. 


1.2 Der sikres den for naturtyperne mest hensigtsmæssige hydrolo-
gi i området under ét. Det har i de senere år været tiltagende 
svært at få vandet væk fra engene, hvilket nogle steder har gi-
vet meget korte græsningsperioder. Det undersøges nærmere, 
hvor der er behov for at skabe mere hensigtsmæssig hydrologi i 
skovnaturtyperne, og disse steder sikres den for skovnaturty-
perne mest hensigtsmæssig hydrologi. 


1.3 De lysåbne terrestriske naturtyper skal sikres en hensigtsmæs-
sig ekstensiv drift og pleje, og vandløb med vandplanter sikres 
gode fysiske og kemiske forhold samt kontinuitet. 


1.4 Skovnaturtypen skal sikres en skovnaturtypebevarende drift og 
pleje. I særlige tilfælde kan permanent ophør af drift i skovna-
turtyper (urørt skov) være nødvendig for at opfylde direktivfor-
pligtigelsen primært på arealer, som i forvejen i en længere pe-
riode har haft minimal eller ingen hugst. 


1.5 Der sikres velegnede levesteder for mygblomst. 
1.6 Der sikres levesteder med individuel hensyntagen til den enkel-


te arts sårbarhed for tilgroning. 
1.7 Invasive arter som kæmpe-bjørneklo og japan-pileurt skal be-


kæmpes, og deres spredning skal forebygges. 
 
I henhold til vandplanen vil en gennemførsel af planen for vandopland 
2.4 Køge Bugt under vandrammedirektivet vurderes at indebære, at 
følgende del af Natura 2000-planens indsatsprogram bliver udført:  
 
• Nedbringelse af næringsstofbelastningen fra oplandet. 
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F. Planens indvirkning på miljøet 
 
I tabel 1 herunder er gennemgået planens sandsynlige indvirkning på 
en række faktorer ifølge lovens bilag 1f, i de tilfælde hvor de vurderes 
at være af væsentlig betydning.  
 
 
Planens  
indvirkning på 


 
På- 
virkes 


Ingen  
Påvirk-
ning 


 
 
Redegør for indvirkning 


Biologisk mangfoldighed x  Er redegjort for. 


Befolkningen x  
De rekreative oplevelser i tilknytning 
til området sikres eller forbedres via 
et forbedret naturgrundlag.  


Menneskers sundhed  x


Fauna og flora x  Er redegjort for. 


Jordbund  x


Vand x  Er redegjort for – se i øvrigt vand-
plan for vandopland 2.4 Køge Bugt 


Luft  x
Klimatiske faktorer  x


Materielle goder  x  


Landskab x  


Et varieret landskab bestående af 
forskellige landskabstyper fastholdes 
og udbygges. Fragmentering af land-
skabet imødegås. 


Kulturarv, herunder kirker  x
Arkitektonisk arv  x


Arkæologisk arv  x  
Tabel 1. Gennemgang af planens indvirkning på en række miljøforhold.  
 
G. Foranstaltninger der modsvarer negativ indvirkning på mil-
jøet 
 
Planen har indvirkning på de faktorer, der er listet i tabel 1. Vedrø-
rende modstridende naturinteresser følger prioriteringen statens ret-
ningslinjer. 
 
Følgende konkrete tiltag er planlagt: 
 
Sigtelinje 2. Små og fragmenterede habitatnaturtyper og levesteder 
for arter 
 
2.1 Rigkærspartier sikres afgræsning bl.a. ved inddragelse af høje-


religgende, tørre arealer i græsningsfoldene. Rigkærene af-
græsses i videst muligt omfang.  
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Sigtelinje 3. Naturtyper og levesteder, som ikke er beskyttet af natur- 
og miljølovgivningen 
 
3.1 Skovnaturtyper sikres. Der kan dog være tale om en dynamisk 


situation, hvor det ikke nødvendigvis er de samme forekomster, 
der over tid bidrager til sikring af en skovnaturtype. 


3.2 Konstaterede forekomster af habitatnaturtyper, der ikke er om-
fattet af lovgivningen, skal sikres mod ødelæggelse. 


 
Sigtelinje 4. Der skal gøres en særlig indsats for naturtyper og arter, 
hvis biogeografiske status er i fare 
 
4.1 Det samlede areal med rigkær opretholdes og øges om muligt. 
 
Der udarbejdes handleplaner og vælges virkemidler af kommunerne 
og Skov- og Naturstyrelsen m.fl. indenfor rammerne af indsatspro-
grammet.  
 
H. Grundlag for prioriteringer og valg 
 
Planen har til hensigt at sikre udpegningsgrundlaget og fremme den 
biologiske mangfoldighed generelt. En målsætning for en bestemt na-
turtype eller art vil dog kunne indebære en nedprioritering af andre 
naturtyper/arter.  
 
Rigkær og kalkoverdrev har på nationalt og regionalt niveau haft en 
stor tilbagegang, og i Danmarks afrapportering til EU vurderes natur-
typernes bevaringsstatus at være ugunstig. I bilag 1 i By- og Land-
skabsstyrelsen 2007: ”Natura 2000-retningslinier for målfastsættelse 
og indsatsprogram” er rigkær og kalkoverdrev derfor opført som en 
truet naturtype. Der vil derfor blive gjort en indsats for at øge area-
lerne af de to naturtyper. 
 
Øgning af arealet med rigkær vil betyde en indskrænkning af arealet 
af habitatnaturtypen elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld, 
som er opstået ved tilgroning af tidligere lysåbne enge og moser. 
Hvor der er tale om meget unge birke- og ellesumpe, som enten er 
plantede eller opstået ved tilgroning af tidligere lysåbne rigkær, prio-
riteres hensynet til at skabe større sammenhængende arealer med 
rigkær. Gamle og veludviklede forekomster af ellesumpe skal dog 
som hovedregel bevares. 
 
Rydning af skovbevoksede tørvemoser og elle- og askeskove til gen-
skabelse af rigkær kan ske under forudsætning af, at arealet af de to 
skovnaturtyper opretholdes på nationalt og biogeografisk niveau. 
 
I. Overvågning 
 
Natura 2000-indsatsen bliver løbende overvåget i forhold til udpeg-
ningsgrundlag og naturværdier via NOVANA og DEVANO overvåg-
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ningsprogrammer. Desuden afrapporterer Danmark den nationale 
indsats vedr. habitat- og fuglebeskyttelsesdirektivet til EU-
Kommissionen hvert 6 år. 
 
Basisanalysen – udarbejdet i forbindelse med naturplanen - udgør det 
nuværende videns grundlag for områdets udpegningsgrundlag i for-
bindelse med naturplanlægningen. Analysen gennemgår systematisk 
udpegningsgrundlaget med en beskrivelse af status for hver enkelt 
art og naturtype. Det er hensigten, at denne analyse opdateres i for-
bindelse med fremtidige planperioder.  
 
J. Ikke teknisk resume 
 
I medfør af lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 er der foretaget en mil-
jøvurdering. Planen vil sikre eller forbedre bevaringsstatus for områ-
dets udpegningsgrundlag og den biologiske mangfoldighed generelt 
samt et sammenhængende og varieret landskab. 
 
Inden for området prioriteres bevarelse af eller en udvidelse af area-
lerne med rigkær højest.  
  
Hvis ikke planen iværksættes, vil tilgroningen fortsætte og medføre 
en forringet status for de prioriterede dele af områdets udpegnings-
grundlag.  
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1 Beliggenhed og størrelse 


Habitatområdet ligger i Vallø Kommune og består af et stort sammenhængende område omkring 
Tryggevælde Å fra udløbet i Køge Bugt til sammenløbet med Stevns Å syd for Hårlev. Området er 
347 ha stort1, hvoraf 322 ha er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, fordelt på 11 ha overdrev, 
61 ha mose, 2 ha strandeng, 247 ha fersk eng og 1 ha sø2.  
 
Kun ca. 20 ha er fredet. Ved Tryggevælde Å’s udløb er 18 ha fredet3 og ved Valløby ca. 2 ha4. 


2 Udpegningsgrundlaget 


Følgende naturtyper/arter danner udpegningsgrundlaget for habitatområde H132: 


Kode Naturtype / art Kortlagte naturtyper5 
/kendte levesteder6


1903 Mygblomst Rigkær 


1210 Enårig vegetation på stenede strandvolde Ikke kortlagt 


1220 Flerårig vegetation på stenede strande Ikke kortlagt 


3260 Vandløb med vandplanter Ikke kortlagt 


3270 Vandløb med tidvist blottet mudder med enårige planter Ikke kortlagt 


6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop Ikke fundet ved kort-
lægningen 


6230 Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund 11,44 ha 


6430 Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn Ikke kortlagt 


7230  Rigkær 67,72 ha 


91EO Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld Ikke kortlagt 


 


Endvidere er der i habitatområdet konstateret følgende naturtyper/arter under NOVANA-
kortlægningen: 


Kode Naturtype / art Kortlagte naturtyper /kendte 
levesteder 


2130 Stabile kystklitter med urteagtig vegetation 0,47 ha 


6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund 0,22 ha 
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3 Beskrivelse af arter og naturtyper i habitatområdet 


Mygblomst (1903) 


Denne orkidé blev første gang fundet i ådalen i 1982. Den blev set de følgende år, men er senest 
fundet i 1987. Den er kun fundet i 1-3 eksemplarer årligt og kun på parcel 5-h St. Tårnby. I forbin-
delse med det terrestriske program i NOVANA er den forgæves blevet eftersøgt de seneste 3 år på 
både denne og en sydligere parcel, der vurderes at være et potentielt voksested for arten. 


Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (2130) 


På Odden ved Tryggevælde Å’s udløb er kortlagt en smal bræmme af lave kystklitter på 0,5 ha. Her 
forekommer foruden en række karakteristiske arter filtet hestehov og farve-vajd. Rynket rose er i 
spredning i området. 


Vandløb med vandplanter (3260) 
Tryggevælde Å er en stor langsomt flydende å med en del undervandsvegetation, bl.a. vandstjerne, 
vandranunkel og kruset vandaks (bilag 6). Stedvis findes gul åkande. Langs bredderne dominerer 
pindsvineknop og høj sødgræs. Åen har et meget ringe fald, og der sker vandstuvning, når slusen 
ved udløbet lukker på grund af høj vandstand i Køge Bugt. Tryggevælde Å er målsat som B3-
vandløb (karpefiskevand)7. 


Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (6210) 
Ved Ammerup findes på vestsiden af ådalen en lille skrænt, hvor der tidligere har været gravet kalk. 
Skrænten har været afgræsset, men den er nu ligesom det nedenfor liggende kær ugræsset. Skræn-
ten er ikke særlig artsrig. 


Artsrige overdrev eller heder på mere eller mindre sur bund (6230)  
På Odden ved Tryggevælde Å’s udløb findes ugræssede tørre arealer med en række arter, der er 
karakteristiske for især sure overdrev: krat-fladbælg, kantet perikon, fåre-svingel og tormentil. Også 
arter som nikkende kobjælde, aks-ærenpris og vår-star findes her. Forekomsten er i § 3 sammen-
hæng registreret som strandoverdrev. En mindre del af arealet græsses med kreaturer og der foregår 
årlig kratrydning på dele af det sure overdrev. Det foretages med grenknus. 


Rigkær (7230) 
På begge sider af ådalen ligger parallelt med åen to mere eller mindre sammenhængende bræmmer 
af rigkær. Flere steder er der udviklet knoldkær betinget af græsning og en vis trykvandspåvirkning 
fra ådalssiderne. Kun få steder, mest på østsiden, når forekomsten af rigkær ud til åen. Ellers er der 
ofte en bred bræmme af dyndenge, dvs. vinteroversvømmede enge helt domineret af høj sødgræs, 
nærmest åen. Rigkærrene er flere steder meget artsrige og med mange sjældne og ualmindelige ar-
ter, bl.a. engblomme, eng-ensian, eng-troldurt, leverurt, pukkellæbe, sump-hullæbe, kødfarvet og 
maj-gøgeurt, kær-fladbælg, tæppegræs og pile-alant8. Kærrene er generelt meget rige på bladmosser 
og rummer bl.a. de ulamindelige arter Limprichtia cossonii, Drepanocladus sendtneri og Scorpi-
dium scorpidioides. Nogle rigkær rummer strandengsarter med f.eks. jordbær-kløver, strand-
trehage, fjernakset Star, strand-vejbred og rødbrun kogleaks. 
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Elle- og askeskov ved vandløb, søer og væld (91EO) 
Denne naturtype er ikke kortlagt. I ådalen findes kun små arealer med elleskov, og her er rød-el 
ifølge oplysninger fra ældre lodsejere plantet. Her findes flere karakteristiske, men almindelige ar-
ter. 


4 Udvikling af naturtyperne over tid 


Vandløb med vandplanter (3260) 
Store strækninger af åen blev udrettet og reguleret ca. 1940 (på kort fra 1930 ses stadig det stærkt 
snoede forløb). Etablering af sluse ved udløbet i begyndelsen af 1900-tallet og forlægning af udløb 
mod sydøst har ændret åens naturlige hydrologi. Der blev tidligere foretaget årlig maskinel oprens-
ning. Nu foretages maskinel grødeskæring 2-3 gange årligt. Grøden opsamles og fjernes, men kan 
på grund af manglende strøm ligge længe i åen Der kendes gamle fund af en række vandaks, der 
indikerer en mere artsrig bundvegetation tidligere. 


Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (6210) 


Skrænten med denne vegetationstype er præget af, at der tidligere har været gravet kalk i ådals-
skrænten. Skrænten har tidligere været græsset sammen med den tilgrænsende eng, men græsning 
ophørte omkring år 2000.  


Artsrige overdrev eller heder på mere eller mindre sur bund (6230)  
Odden er fremkommet ved en aflejring af materiale ført langs kysten fra øst, dvs. primært fra Stevns 
Klint. Området er frem til slutningen af 1950’erne blevet gennemgravet for kugleflint. Den nuvæ-
rende vegetation, bortset fra strandvolden og det mest ånære areal, findes derfor på et retableret 
råstofgraveområde. En mindre del centralt blev i slutningen af 1960’erne anvendt til oplagring af 
stormfaldent træ, der i flere år blev holdt vådt gennem oversprøjtning. I de næste mange år lå dette 
område vegetationsløst, delvist dækket af bark og savsmuld, inden det langsomt blev koloniseret af 
birk og gederams. 


Rigkær (7230) 
Ådalens lavbundsområder er gennem århundreder blevet udnyttet til høslæt og græsning. Stedvis er 
der foretaget tørvegravning frem til sidste halvdel af 1940’erne, men stort set alle spor er nu slettet 
(tørvegrave ses på kort fra 1930). Fra gammel tid er der sket afvanding ved hjælp af grøfter vinkel-
ret på åen (holmrender), nok primært for at føre drænvand fra baglandet ud til åen. Kun ganske få 
enge er egentlig drænet9. 
 
Fra 1960 til 1990 blev der mindre og mindre landbrugsmæssig drift på engene og kun få grøfter 
(holmrender) blev vedligeholdt. Efter 1990 er græsning blevet genoptaget på mange enge, hvilket 
har medført, at tilstanden af en række af ådalens rigkær er blevet forbedret. 
 
Pukkellæbe er en karakteristisk art for kalkrige rigkær. Den er også en af Danmarks sjældneste or-
kidéer. På matr. nr. 5-a St. Tårnby voksede i 1980’erne den formodentlig største bestand i Danmark. 
Da der var flest optaltes over 2.000 blomstrende individer. Udviklingen er blevet fulgt gennem op-







 4


tælling af både blomstrende og vegetative individer i et 20 m2 prøvefelt. Prøvefeltet afspejler udvik-
lingen på hele parcellen, men ikke i ådalen som helhed.  
 
Efter en række gode år frem til 1990 blev der i 1992-95 stort set ikke set blomstrende individer og 
noget færre vegetative. Herefter var der fremgang i årene1996-2000, efterfulgt af nogle katastrofeår 
i 2001 og 2002, hvor både blomstrende og vegetative individer stort set forsvandt. Der har været 
mindre fremgang siden, men til et meget lavere niveau end i 1980’erne10. 


Elle- og askeskov ved vandløb, søer og væld (91EO) 
På kort fra 1895 er der ingen skov- og træsignatur indenfor habitatområdet bortset fra fællesengen 
ved Stolpehuse, hvor der i dag findes et tæt pilekrat. De nuværende forekomster af elleskov vides at 
være plantet af lodsejere i 1900-tallet. 


5 Beskrivelse af habitatområdet og dets potentiale 


Ådalen ligger i en gammel fjordarm. Ådalens vådområder er meget lavtliggende og store dele er 
oversvømmet i perioder i vinterhalvåret. Græsning og høslæt er en forudsætning for mange af om-
rådets naturtyper og for ådalens naturværdier. Hele ådalen er udpeget som særligt følsomt land-
brugsområde, og på de to botanisk mest værdifulde enge er der forhøjet tilskud på grund af vanske-
lige driftsmuligheder. 
 


Ådalen fremstår som et stort våd-
område domineret af enge, der 
oversvømmes i perioder af vinter-
halvåret. Stedvis er der store area-
ler med rigkær mellem de ånære 
enge og de landbrugsarealer, der 
afgrænser ådalen. Mange steder 
afgrænses ådalen af levende hegn, 
især med stynede pile og popler. 


Areal af Natura 2000-naturtyper i forhold til § 3-arealer
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§ 3 Natura 2000


 
Som det fremgår af figur 1, er det 
kun 1/3 af de § 3-beskyttede mo-
ser og enge, der er kortlagt som 
habitatnaturtyper. Det vurderes, at 
kun mindre dele af de resterende 
vådområder har potentiale for at 
udvikle sig til Natura 2000-
naturtyper, da en meget stor del er 
vanddækkede i lange perioder i 
vinterhalvåret. 
 
På Odden ved Tryggevælde Å’s 


udløb er størstedelen kortlagt som surt overdrev, mens det som strandoverdrev er registreret som § 
3-strandeng. 


Figur 1 
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Tryggevælde Ådal er en usædvanlig rig lokalitet for engfugle. Blandt de nuværende ynglefugle kan 
nævnes rørhøg og pungmejse. Engsnarre og plettet rørvagtel yngler nogle år. Ådalen er en af Sjæl-
lands bedste indlandslokaliteter for vibe, rødben og dobbeltbekkasin, ligesom antallet af ynglende 
nattergale og sivsangere er meget stort. Tidligere ynglede alm. ryle, rødben og stor kobbersneppe på 
ådalens enge11. 
 
Mosset Hamatocaulis vernicosus er i 2006 eftersøgt i flere vældkær i Tryggevælde Ådal, der vurde-
res at være potentielt voksested. Endvidere vurderes det at flere af vandhullerne kan være levested 
for stor vandsalamander og spidssnudet frø. 
 
Uden pleje vil kærnaturtypen 7230 mange steder i ådalen med de nuværende plantede frøkilder ud-
vikle sig til elleskov (91 EO). 


6 Foreløbig vurdering af trusler 
På baggrund af de tilgængelige data om naturtyper og arters forekomster er der foretaget en forelø-
big vurdering af truslerne mod arterne og naturtyperne i Natura 2000-området.  


6.1 Eutrofiering 
I Vallø Kommune er den gennemsnitlige årlige afsætning af kvælstof for 2004 beregnet til14,3 Kg 
N/ha12. Det vurderes, at der er risiko for at områdets sure overdrev (6230) og rigkær (7130) påvir-
kes i negativ retning af kvælstofafsætningen, såfremt der ligger forureningskilder i umiddelbar nær-
hed. Tålegrænsen for sure overdrev er ifølge ammoniakmanualen 10-20 Kg N/ha og for rigkær 15-
25 Kg N/ha.  


6.2 Tilgroning 
Den største trussel mod de kortlagte naturtyper vurderes at være tilgroning. Det skyldes, at tidligere 
drift i form af høslæt og afgræsning finder sted i mindre omfang. Tilskud efter MVJ kombineret 
med tilskud til hegning har opretholdt afgræsning på mange enge. Men især stigende problemer 
med for høj vandstand i dele af afgræsningsperioden gør det sværere og sværere at finde kvæghol-
dere, der vil sætte kreaturer på græs i ådalen. Problemet med høj vandstand betyder også, at græs-
ningsperioden på nogle arealer er så kort, at der ikke sker optimal afgræsning.  


6.3 Hydrologi 
Afvanding er ikke et problem for de udpegede naturtyper. Derimod er høj vandstand i sommerhalv-
året et problem, der synes at være blevet større de senere år. Den høje vandstand vanskeliggør den 
afgræsning, der er nødvendig for at sikre rigkærenes værdier og ådalens rige fugleliv.  
 
Tryggevælde Å, st.1119, 1130, 1134, 1139, 1149, 1156, 1160, er på den øvre del af strækningen (st. 
1119) stabilt blevet bedømt til at være én faunaklasse ringere end kravet til vandløbskvaliteten (fau-
naklasse 5, jf. regionplanens krav13)14. På de øvrige nedstrømsliggende stationer, hvor vandløbet 
bliver mere bredt og langsomtflydende, har vandløbet i skiftende grad hhv. opfyldt kravet til vand-
løbskvaliteten (faunaklasse 4) og været én faunaklasse ringere end kravet. Årsagen til den ustabile 
målopfyldelse er ukendt (B)*. 


                                                 
* forkortelser for påvirkninger af den pågældende strækning, som er anvendt i forbindelse med risikovurderingen i ba-
sisanalysen for vandområder (Risikoanalyse til første basisanalyse, del 2. Vanddistrikt HUR, 2006). Disse er; B: Biolo-
giske forhold, FM: Fysiske forandringer, KH: Kvantitative hydrologiske forandringer, MFS: Miljøfarlige stoffer og N: 
Næringsstoffer og organisk stof. 
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På st.1129, Krogbækken, er kun fiskebestanden og ikke vandløbskvaliteten undersøgt. Længere 
opstrøms i vandløbet og udenfor området (st. 1128) er vandløbskvaliteten stabilt blevet bedømt til at 
være én faunaklasse ringere end kravet (faunaklasse 5). Den målsatte tilstand er her truet af spilde-
vandsudledninger fra enkeltejendomme (N).   
 
Aggerupvandløbet st.1133, er stabilt blevet bedømt til at være én faunaklasse ringere end kravet til 
vandløbskvaliteten (faunaklasse 5). Den målsatte tilstand er truet af regulering, sandvandring og 
spildevandsudledninger fra enkeltejendomme (B, FM, N). 
 
Møllebæk, st.1140, er stabilt blevet bedømt til at være 2-3 faunaklasser ringere end kravet til vand-
løbskvaliteten (faunaklasse 4) som følge af udledt urenset spildevand, hvis herkomst ikke er klarlagt 
(KH, N). 


6.4 Invasive arter 
Kæmpe-bjørneklo forekommer flere steder. Roskilde Amt har gennemført bekæmpelse af de fleste  
bestande i habitatområdet15. En mindre forekomst af japan-pileurt i pilekrat ved Stolpehuse er ikke 
blevet bekæmpet. Forekomsten af rynket rose på Odden ved åens udløb er de senere år blevet holdt 
i ave af en årlig slåning af en del af arealet. 


6.5 Andre trusler 
En planlagt omfartsvej ved Strøby Egede vil krydse Natura 2000-området. Nogle mindre ikke sær-
ligt artsrige rigkær på en kultureng vil forsvinde, men som kompensation vil der på kulturengen 
langs med den nye vej blive skabt våde arealer, der med stor sandsynlighed vil udvikle sig til rig-
kær.  


7 Naturforvaltning og pleje  


Odden 
Odden blev fredet i 1937. Odden har historisk set været brugt til afgræsning, men denne driftsform op-
hørte i forbindelse med gravning efter flint frem til slutningen af 1950’erne. Roskilde Amt har efter afta-
le med ejeren fået udført kratrydning og årlig slåning af dele af området. En mindre del af Odden er 
blevet hegnet med til tilskud fra Hovedstadsrådet og græsset med får. De seneste år er der blevet afgræs-
set med kvæg. I 2005 er en 5-årig MVJ-aftale om afgræsning og gødskningsforbud på det indhegne-
de areal forlænget. Amtet har foretaget kratrydning i årene 2001-2006 samt rydning af birketræer et 
par gange i perioden 1990-2006. 
 
Kæmpe-bjørneklo er bekæmpet manuelt af amtet i perioden 1995-2006. Men ejer har fra tid til an-
den i samme periode sprøjtet med Round Up mod kæmpe-bjørneklo. 
 
Bestanden af aks-ærenpris er overvåget i perioden 2002-200516. I forbindelse med NOVANA-
programmets overvågning af ansvarsarter er der registreret og optalt nikkende kobjælde på Odden i 
2006. 
 
Roskilde Amt har i 2003 etableret en grussti og en handicapfiskeplads i området. 
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Engene 
Kun et meget lille engareal ved Valløby er fredet i forbindelse med udstykning af et tilgrænsende 
boligområde. Engene har historisk været brugt til høslæt og afgræsning. For næsten alle engene 
foreligger detaljerede oplysninger om drift og pleje, specielt for engene i St. Tårnby Sogn17. Meget 
af den udførte pleje i form af fastholdelse og genindførsel af græsning er primært udført for fugleli-
vet. 
 
Den største indsats er gjort for at sikre afgræsning. Der er derfor givet tilskud til hegning af et stort 
antal enge, og i mange tilfælde lavet aftaler med ejere og dyreholdere om betingelser for af-
græsning18. Der er i gennemsnit anvendt 100.000 kr. årligt til nye hegn, til udbedring af gamle 
hegn, oprensning af grøfter, styning og kratrydning19. Der er også indgået et stort antal aftaler om 
miljøvenlig landbrugsdrift (bilag 4.1 og 4.2). 
 
Der er bekæmpet Kæmpe-Bjørneklo manuelt i perioden 1995-2006 samt opsat hegn til bekæmpelse 
ved afgræsning20. 
 
Der er foretaget overvågning af fuglelivet i ådalen første gang i 198121, og årligt fra 1986. Der fore-
ligger en botanisk registrering af samtlige parceller i ådalen fra 1980 samt fra 1991. I forbindelse 
med tilsyn af græsningsaftaler er der i 2000 udarbejdet detaljerede floralister fra 28 græssede par-
celler i ådalen. Pukkellæbe er optalt årligt i fast prøvefelt på engen ved Elbæk (5h St.Tårnby) 1987-
2006. I forbindelse med NOVANA-programmets overvågning af ansvarsarter er der registreret og 
optalt eng-ensian på engen ved Elbæk (5-h St.Tårnby) i 2006. 
 
Roskilde Amt har etableret fugletårn og gangbro gennem pilesump ved Stolpehuse. 
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8 Resume på kort 


8.1 Tryggevælde Å 
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8.2 Kortlagte naturtyper 


 


 
 


Figur 2 Den stiplede polygon er afgrænsningen af habitatområdet, de fuldt optrukne er de kortlagte naturty-
per. Tallene udfor polygonerne er naturtypekoden for Natura 2000-naturtypen.
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8.3 Potentielle levesteder for arter 


 
 


Figur 3 Den stiplede polygon er afgrænsningen af habitatområdet, de fuldt optrukne er potentielle levesteder 
for mygblomst. Den nordlige polygon er et tidligere voksested for mygblomst.
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Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (2130) og  
Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund (6230) 
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Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (6210) 
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Rigkær (7230) 
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Rigkær (7230) (fortsat) 
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Bilag 1.2 - Kort over § 3-beskyttede områder 
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Bilag 2.1 – Vegetationsstrukturer 


 


Figur 1 I nedenstående diagrammer repræsenterer hver søjle naturtypernes arealandel med følgende 
vegetationsstrukturer: bar jord (areal uden vegetationsdække), lave urter (græs urtevegetation under 15 cm), 
middelhøje urter (græs urtevegetation fra 15-50 cm), høje urter (græs urtevegetation over 50 cm), 
dværgbuske, vedplanter (kronedække) og invasive plantearter. Vegetationsstrukturernes arealandel er på y-
aksen opdelt i følgende 5 kategorier: 1 (0-5 %), 2 (5-10 %), 3 (10-30 %), 4 (30-75 %) og 5 (75-100 %). 
Vegetationsstrukturernes inddeling og kategorier er taget fra rapporten ”Vurdering af naturtilstand, Faglig 
rapport fra DMU, nr. 548, 2005 af Jesper Fredshavn og Flemming Skov”.  


Højden af søjlerne angiver det vægtede gennemsnit af kategorierne for alle kortlagte polygoner hørende til 
den nævnte naturtype, dvs. et gennemsnit, der tager højde for de enkelte polygoners areal
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Surt overdrev (6230)
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Rigkær (7230)
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Bilag 2.2 – Påvirkning af landbrugsdrift 
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I ovenstående diagram repræsenterer hver søjle naturtypernes 
arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift. 
Påvirkningen af landbrugsdrift er på y-aksen arealmæssigt opdelt i 
følgende 5 kategorier: 1 (0-5 %), 2 (5-10 %), 3 (10-30 %), 4 (30-75 
%) og 5 (75-100 %). Kategoriernes inddeling er taget fra rapporten 
”Vurdering af naturtilstand, Faglig rapport fra DMU, nr. 548, 2005 
af Jesper Fredshavn og Flemming Skov”.  


Højden af søjlerne angiver det vægtede gennemsnit af kategorierne for 
alle kortlagte polygoner hørende til den nævnte naturtype, dvs. et 
gennemsnit, der tager højde for de enkelte polygoners areal. 
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Bilag 3.1 – Liste over karakteristiske, specielle og invasive arter 
I


 
 


Naturtype 


Antal polygoner 
registreret under 
NOVANA 
kortlægningen 
 


Artskategori Arter 


Antal 
registreringer 
under NOVANA 
kortlægningen 


2130 1 Specielle plantearter hestehov, filtet  
   vajd, farve-  
  Invasive arter rynket rose1


 
6210 1 Karakteristiske arter knopurt, stor  1 
  Specielle plantearter kobjælde, nikkende  
   ærenpris, aks-  
  Invasive arter rynket rose  
6230 2 Karakteristiske arter fladbælg, krat- 1 
   perikon, kantet  1 
   svingel, fåre- 1 
   tormentil 1 
7230 59  Karakteristiske arter star, almindelig  52 
   star, blågrøn  18 
   star, hare- 4 
   star, hirse- 19 
   star, håret  35 
   star, krognæb- 4 
   star, loppe- 1 
   star, næb- 15 
   star, skede- 4 
   star, top- 25 
   star, tvebo  3 
  Specielle plantearter pukkellæbe  
   vibefedt  
   nikkende hullæbe  
   leverurt  
   kær-fladbælg  
   pukkellæbe  
   eng-ensian  
   engblomme  
   eng-troldurt  
   tæppegræs  
   mygblomst  
   Limprichtia cossonii  
   Drepanocladus sendtneri  
   Scorpidium scorpidioides  


 
                                                 
1 NOVANA kortlægning 2004-2005 
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Bilag 4.1 – Liste over pleje- og MVJ-aftaler 
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I 


Naturforvaltning, drift og pleje 
   


Ejerlaug Matr. nr. År Foranstaltning MVJ Areal
   


Billesborg Hovedgård 1-al nord til 1998 græsning, ikke NATURA2000  2 ha
  2001 hegning, lidt kratrydning  
  2001-2006 kreaturgræsning  
 1-al, syd 1999-2005 høslæt nogle år  2,4 ha
  2006 tilskud til hegning med henblik på græsning  
    


Valløby 1-c 2001 tilskud til hegning og bro, ikke NATURA2000  0,5 ha
  1995-2005 manuel bekæmpelse af bjørneklo  
 4-a  kreaturgræsning, ikke NATURA2000  0,8 ha
 5-m  græsmark? Omdriftsareal?  0,3 ha
 del af 5-a -2005 hestegræsning  2,4 ha
  2006 høslæt  
 del af 6-a -2005 uden drift i mange år  1,3 ha
  2006 hegning, fåregræsning  
 dekl af 6-m -2005 uden drift i mange år  0,5 ha
  2006 hegning, fåregræsning  
 7-bo, del af 
7-bs 


1991 amtslig slåning, uden drift før og siden  2 ha


  2006 hegning, fåregræsning  1,8 ha
 7-bt -2006 uden drift  
 8-a  1995/96 poppel/pilehegn stynet, uden drift i mange år  2 ha
 17-d 1995/96 poppel/pilehegn stynet, uden drift i mange år  2 ha
  2005 amtslig hegning, måske afgræsset  
 16-b til 2004 poppel/pilehegn stynet, uden drift i mange år  2 ha
  2005 amtslig hegning, måske afgræsset  
 15-e til 2004 poppel/pilehegn stynet, uden drift i mange år  2 ha
  2005 amtslig hegning, nogen kreaturgræsning  
 11-c til 2004 poppel/pilehegn stynet, uden drift i mange år  2 ha
  2005 amtslig hegning, nogen kreaturgræsning  
 10-a til 2004 poppel/pilehegn stynet, uden drift i mange år  2 ha
  2005 amtslig hegning, nogen kreaturgræsning  
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II


 3-a til 1999 poppel/pilehegn stynet, uden drift i mange år 2006 2 ha
  1999-2005 amtslig hegning, kreaturgræsning de fleste år  
 13-a til 1999 poppel/pilehegn stynet, uden drift i mange år 2006 2 ha
  1999-2005 amtslig hegning, kreaturgræsning de fleste år  
 14-a til 1999 poppel/pilehegn stynet, uden drift i mange år 2006 2 ha
  1999-2005 amtslig hegning, kreaturgræsning de fleste år  
 12-a til 1999 poppel/pilehegn stynet, uden drift i mange år 2006 2 ha
  1999-2005 amtslig hegning, kreaturgræsning de fleste år  
 9-a til 2004 uden drift bortset fra lidt høslæt længst mod vest  2 ha
  2005 amtslig hegning, måske afgræsset  
    


St. Tårnby 20-c  uden drift i mange år  
 1-a  uden drift i mange år  
 4-a til 1996 uden drift i mange år 1997- 7,2 ha
  1997-2000 amtslig hegning, kreaturgræsning de fleste år  
  2000-2005 amtslig bro over holmrender, kreaturgræsning  
 5-h  kontinuert drift (bortset fra 1999), kreaturgræsset 1995- 7,6 ha
  1988 amtsligt hegn mod vest, ellekrat ryddet  
  1992 ellekrat ryddet  
  1996 ellekrat ryddet, delvist  
  1997 ellekrat delvist ryddet, holmrender oprenset  
  1999 ugræsset, ellekrat ryddet  
  2000 amtsligt hegn langs holmrender samt fangfold  
  2001 nedskæring af elleopvækst  
  2002 nedskæring af elleopvækst  
  2003 nedskæring af elleopvækst  
  2004 nedskæring af elleopvækst  
  2005 nedskæring af elleopvækst  
 6-d 1988 amtsligt hegn mod vest, ugræsset (bortset fra 2001)  1 ha
  2001 græsset af nogle få får  
 6-a  kontinuert drift, kreaturgræsset til 2001, får fra 2001 2000- 6 ha
  til 2001 de fleste år høslæt på ånære arealer  
  2001 rydning af el i kalkkær  
 7-a 1988 amtsligt hegn, holmrender oprenset, pil stynet 2005-10 6,6 ha
  1992 holmrende oprenset  
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III


   kreaturer til 1997, heste til 2000, kontinuert drift  
  2001 hegning til får, afgræsset siden  
 7-c 1988 hestegræsset kontinuert, måske kreaturer 2005 2002-07 0,6 ha
 2-d 1988 amtsligt hegn, holmrender oprenset, pil stynet 2001-06 1 ha
  1992 holmrender oprenset, hegn udbedret  
   kontinuert kreaturgræsning  
 2-e 1988 amtsligt hegn, holmrender oprenset, pil stynet 2001-06 4,3 ha
  1992 holmrender oprenset, hegn udbedret, overgang over rende  
   kontinuert kreaturgræsning, frahegnet ved åen  
 3-i 1988 amtsligt hegn, holmrender oprenset, pil stynet 2001-06 7,7 ha
  1964-90 uden drift    
  1997 popler stynet  
   kontinuert kreaturgræsning siden 1991  
 8 1988 amtsligt hegn, holmrender oprenset, pil stynet 2001-06 6,6 ha
  1992 holmrender oprenset, drænudløb reguleret  
   kontinuert kreturgræsning  
 19-g  1988 amtsligt hegn, holmrender oprenset 2001-06 6 ha
  1992 holmrende oprenset, drænudløb reguleret   
  1995 holmrende ved Kirkestien oprenset  
   kontinuert kreaturgræsning  
 15-c 1988 amtsligt hegn, holmrender oprenset, pil stynet 2001-06 5,4 ha
  1992 holmrender oprenset, drænudløb reguleret  
   kontinuert kreturgræsning  
 19-h nord 1988 amtsligt hegn, holmrender oprenset 2001-06 
  1992 holmrende oprenset, drænudløb reguleret   
  1995 holmrende ved Kirkestien oprenset  
 19-h syd 1994 forsøgsvis afgræsning 2003-08 2,7 ha
  1995 hegning og oprensning af holmrender  
  1996-2005 kontinuert kreaturgræsning  
 17-b 1995 hegning og oprensning af holmrender 2002-07 5,5 ha
  1996 fangfold etableret  
   kontinuert kvægafgræsning  
 9-d 1999 nyt hegn, popler stynet 2002-07 5,3 ha
   kontinuert kvægafgræsning  
 16-d 1970- ugræsset, delvis tilplantet  5,5 ha
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IV 


 14-0 1980-94 ugræsset, måske høslet på vestligste del 2002-07 5,5 ha
  1995 hegn opsat, holmrender oprenset, vandhul frahegnet  
  1999 pil ved vandhul nedskåret  
  1995-2005 de fleste år høslæt (kun vestlig), efterfulgt af græsning  
 38, 40-51 -2000 uden drift, gamle tørvelodder, 13 parceller  5,2 ha
  2000 hegning, lidt kratrydning, let græsning  
  2001-2006 let græsning, lidt kratrydning og styning  
 37 -1996 uden drift, gamle tørvelodder, fælleslod med 18 ejere  7 ha
  1996 mindre del hegnes, kreaturgræsning  
  1997 oprensning af grøft, rørlægning af dræn  
  1997-2005 kreaturgræsning, ofte lavt græsningstryk  
 11-d 1994 hegning 2005-10 5,5 ha
  1997 styning af popler, grøft rørlagt mod vest  
  1994-2006 kreaturgræsning   
 10-a 1994 hegning, ånære del frahegnet 2002-07 4,8 ha
  1997 styning af popler, grøft ved å tilkastet  
  2000 ånære del hegnet  
  1994-2006 kreaturgræsning   
 13-c 1991-2006 kreaturgræsning 2005-10 5,1 ha
  1994 nyt hegn  
  1997 popler stynet  
 12-f -1995 mest uden drift 2004-09 2,2 ha
  1996 høslæt  
  1997 hegning og styning af popler  
  1997-2006 kreaturgræsning  
    


Ll. Tårnby 13-e -2006 formodentlig kontinuert græsning eller høslæt  2,5 ha
 13-d, 13-c 1994 hegning 2002-07 4,8 ha
  -2006 høslæt  
 13-b, 13 f  høslæt, i hvert fald tidligere, gl. mfo-aftale  2,6 ha
 13-a, 14-f -2006 hegning 


ø
2002-07 3,1 ha


   h  slæt  
 14-c,d,e -2006 uden drift, noget tilgroet  2,3 ha
 14-b, 14-h  uden drift? Tidligere kreaturgræsset  1,5 ha
 1-a -2006 enge uden drift meget længe  
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V 


    
Ammerup 1-b, del af 2-


b 
-1999 kreaturgræsning, gl. mfo-aftale  ca 2,5 ha


  2000-2006 uden drift  
  2006 oprensning af vandhuller (gl. åslynger)  
 10  jernbanedæmning og krat  
 7-c -2006 kontinuert græsning, oftest med heste  2 ha
 7-b -2006 kontinuert græsning, oftest med heste?  2,3 ha
 7-a, 5-a -1998 uregelmæssig græsning og høslæt 2004-2009 4,2 ha
  1999 hegning  
  1999-2006 kreaturgræsning   
    


Hårlev 40-l,m,q -2006 kreaturgræsning 2005-2010 3,5 ha
 40-n -2006 uden drift meget længe  
 40-i, 40-r 1988 hegning 2002-2007 4,3 ha
  1993-2006 kreaturgræsning  
  1993 grøftoprensning  
  2001/2002 beskæring af krat, flishugning  
 40-o, 40-f  måske græsning eller høslæt  1,9 ha
 40-g, 40-h  i hvert fald tidligere græsning på vestlige del, får  1,6 ha
 1-am 2006 græsning standset, skydebane  ca. 3,5 ha
 del af 4-a  uden drift, tilgroet  
 40-d m.fl.  12 parceller uden drift  


(40-a, b, c, d, e, t, u, v, x, 18-a, 1-as, del af 5-f) 
 


    
Strøby 86, del 54-a -2006 uden drift  ca. 7 ha


  2001-2006 kratrydning, styning, årlig slåning  
 del af 54-a 1989 Hegning af gl. træoplagringsareal 2004-2009 3 ha
  1989--2006 græsning, først får, siden kreaturer  
 53-g  uden drift, tilgroet  ca. 1 ha
 4-a 2001 hegning   2003-2013 ca. 12 ha
  -2006 græsning og høslæt  
 del af 6-c 2001 hegning  2,8 ha
  -2005 græsning, gl. mfo-aftale  
 del af 6-a 2002 hegning, der inkluderer del af opfyldt areal 2002-2022 8 ha
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VI 


   kreaturgræsning  
 del af 7-a -2006 delvist tilgroet, høslæt (måske græsning) på dele af arealet  
 7-e  uden drift, meget tilgroet  1,2 ha
 del af 11-a  uden drift, meget tilgroet  
 del 16-a  uden drift, meget tilgroet  
 del 87-b 2004 aftale om græsning/høslæt. Synes uden drift 2005-2010 0,7 ha
 del 52-a,p 1993/94 hegning, dog ikke nordligst 2006-2017 5,5 ha
  2000-02 jordopfyld på østlige del af engene  
  1994-2005 kreaturgræsning, dog ikke nordligst  
  2006 ???  
 del af 3-a 2000 hegning  1 ha
  -2004 kreaturgræsning, nogle år høslæt  
  2005-06 hestegræsning  
  2006 manuelt høslæt på mindre del af arealet  
 del af 1-a 2005 ny hegning 2003-08 2,3 ha
  -2006 uregelmæssig kreaturgræsning  
 del 1-e,l -2004 græsset/høslæt, uden drift 2006  
 del 1-d,k 2006 hegning  
  -2006 formodentlig kontinuert græsning  
 del af 48-a 2006 hegning  
  -2006 formodentlig kontinuert græsning af det meste af arealet 2003-2008 ca. 3 ha
    


Varpelev 38-ø 1993 hegning, kun afgræsning nogle få år  1,4 ha
 del af 20-a  har været græsset, er det måske stadig  
    
 resten  resten af Varpelev-engene er nok uden drift, måske lidt 


øslæt
 


   h   
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Figur 1 Kort over MVJ-aftaler. Roskilde Amts journalnummer er indtegnet ud for hver aftale 
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Figur 2 Kort over hegningsaftaler indgået i habitatområdet.. 
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Bilag 4.3 - Pleje af arealer kortlagt under NOVANA-kortlægningen 
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I ovenstående diagram repræsenterer hver søjle naturtypernes arealandel med 
afgræsning/pleje. Arealandelen med afgræsning/pleje er på y-aksen opdelt i 
følgende 5 kategorier: 1 (0-5 %), 2 (5-10 %), 3 (10-30 %), 4 (30-75 %) og 5 
(75-100 %). Kategoriernes inddeling er taget fra rapporten ”Vurdering af 
naturtilstand, Faglig rapport fra DMU, nr. 548, 2005 af Jesper Fredshavn og 
Flemming Skov”.  
 


Højden af søjlerne angiver det vægtede gennemsnit af kategorierne for alle 
kortlagte polygoner hørende til den nævnte naturtype, dvs. et gennemsnit, der 
tager højde for de enkelte polygoners areal 
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Bilag 5 – Liste over manglende data 


1. Registrering af levesteder for bilag II-arter i habitatområdet. 
2. Kortlægning af de ikke-kortlagte naturtyper, jf. tabel i afsnit 2 i resumeet. 
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        Bilag 6 -Vandløbsregistrering


Vandsystem: Tryggevælde Å Dato/periode for undersøgelse


Vandløbsnavn:
Tryggevælde Å, Aggerup-vandløbet, 
Krogbæk, Møllebækken 1994-2005


Lokalitetsnavn/strækning:
Amts-st. 1119, 1129, 1130, 1133, 1134, 
1139, 1140, 1149, 1156, 1160 


EF-habitatområdenavn og -nummer Inventør
Tryggevælde Ådal H 132 Roskilde Amt/Jørn V. Rasmussen 


(dataansvarlig)


Vandløbets habitatnaturtype
Prøvestationens/prøvestrækningens geografiske koordinater (UTM/GIS)


3260 Projektion: UTM-zone 32, Euref 89
St. 1119: x: 705759 y: 6137117
St. 1129: x: 706620 y: 6137980
St. 1130: x: 706977 y: 6138552
St. 1133: x: 706843 y: 6138628
St. 1134: x: 706961 y: 6138954
St. 1139: x: 708019 y: 6140669
St. 1140: x: 708041 y: 6140328
St. 1149: x: 707013 y: 6142890
St. 1156: x: 704673 y: 6145447
St. 1160: x: 704483 y: 6145916


Længde af vandløbene som prøvestationerne dækker (km)
Ca. 16,8 (Prøvetagn. / felt-obs. foretaget på 20 m strækning på hver station)


Oplandsareal (km2)
? (flere overlappende deloplande)


Bestand af karakteristiske plantearter for naturtypen. Opgjort artsvis, f.eks DAFOR-skala1.
Art Hyppighed eller "+" hvis forekommende


(alle observerede arter af funktionelle vandplanter) Fund-% ud af: 98 observationer med planter
(sorteret i faldende orden)


Vandpestslægten (Elodea) 26
Pindsvineknopslægten (Sparganium) 22
Vandstjerneslægten (Callitriche) 16
Sideskærm (Berula erecta) 13
Andemadslægten (Lemna) 11
Kruset vandaks (Potamogeton crispus) 5
Ærenprisslægten (Veronica) 3
Vandranunkelslægten (Batrachium) 2
Åkandefamilien (Nymphaeaceae) 1


Vandløb i naturligt 
leje uden 


vedligeholdelse


Vandløb overvejende i 
naturligt leje, evt. med 
sparsom grødsekæring


Vandløb delvist 
regulerede. Evt. 
grødeskæring og 


oprensning ikke årlig


Vandløb regulerede, 
med årlig 


grødeskæring og 
oprensning


Alle vandløb 
rørlagte


X X


Dansk vandløbsfaunaindeks
Faunaklasse 1 2 3 4 5 6 7
I alt 49 bedømmelser 4 x 2 x 9 x 34 x


Forekomst af fisk/lampret
Art Hyppighed eller "+" hvis forekommende


Fund-% ud af: 22 observationer med fisk
(sorteret i faldende orden)


Gedde 18
Ål 18
Rimte 14
Skalle 14
Ørred 14
Aborre 9
Havørred 9
Nipigget hundestejle 5


1 DAFOR-skalaen (Dominant, Abundant, Frequent, Occasional, Rare) betegner frekvensen/abundancen af arter i et 
område. Skalaen er en intervalskala med fem lige store klasser.


Noter:
Oplysninger om karakteristiske vandplanter, grad af vedligeholdelse/regulering, Dansk Vandløbsfauna Indeks
samt fisk stammer fra udtræk af feltdata fra amtets database WinBIO4.
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Bilag 2 - Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler


Natura 2000-område: 149 Tryggevælde Ådal


 Enårig vegetation på stenede 
strandvolde


1210 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Tryggevælde Ådal132


Mulige virkemidler til truslen:


 Flerårig vegetation på stenede strande1220 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Tryggevælde Ådal132


Mulige virkemidler til truslen:
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Natura 2000-område: 149 Tryggevælde Ådal


Mygblomst1903 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Tryggevælde Ådal132


Oversvømmelse med næringsrigt 
vand


Mulige virkemidler til truslen:


Tilgroning med vedplanter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter


Tilgroning med græs og høje urter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Naturpleje


 * Stabile kystklitter med urteagtig 
vegetation (grå klit og grønsværklit)


2130 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Tryggevælde Ådal132


Mulige virkemidler til truslen:
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Natura 2000-område: 149 Tryggevælde Ådal


 Næringsrige søer og vandhuller med 
flydeplanter eller store vandaks


3150 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Tryggevælde Ådal132


Mulige virkemidler til truslen:


 Vandløb med vandplanter3260 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Tryggevælde Ådal132


Belastning med organisk stof Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen


 Vandløb med tidvis blottet mudder med 
enårige planter 


3270 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Tryggevælde Ådal132


Mulige virkemidler til truslen:
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Natura 2000-område: 149 Tryggevælde Ådal


 * Artsrige overdrev eller græsheder på 
mere eller mindre sur bund


6230 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Tryggevælde Ådal132


Tilgroning med græs og høje urter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Naturpleje


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Invasive arter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Bekæmpelse af invasive arter


 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig 
bund, ofte med blåtop


6410 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Tryggevælde Ådal132


Mulige virkemidler til truslen:
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Natura 2000-område: 149 Tryggevælde Ådal


 Bræmmer med høje urter langs 
vandløb eller skyggende skovbryn


6430 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Tryggevælde Ådal132


Mulige virkemidler til truslen:


 Rigkær7230 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Tryggevælde Ådal132


Oversvømmelse med næringsrigt 
vand


Mulige virkemidler til truslen:


Tilgroning med græs og høje urter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Naturpleje


Tilgroning med vedplanter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter


Invasive arter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Bekæmpelse af invasive arter


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Arealreduktion/ fragmentering Udvidelse af naturarealet Mulige virkemidler til truslen:
Etablering på driftsarealer
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Natura 2000-område: 149 Tryggevælde Ådal


 * Elle- og askeskove ved vandløb, søer 
og væld


91E0 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Tryggevælde Ådal132


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede 
arealer


Mulige virkemidler til truslen:


Skovnaturtypebevarende drift/pleje


Gamle driftsformer i skov


15. november 2011 Side 6 af 7







Natura 2000-område: 149 Tryggevælde Ådal
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Høringsnotat for Natura 2000-plan 
 


NOTAT 
 


vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) 
 


Forslag til Natura 2000-plan nr. 149  
 


Tryggevælde Ådal 
 
Udkast til Natura 2000-plan blev annonceret i ekstern høring den 4. oktober 2010. Høringsfristen 
udløb den 6. april 2011. 
 
Høringsmateriale, høringssvar og høringsnotater kan ses på 
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/ 
og  
http://websag.mim.dk/HoeringVandOgNatur2010/WebSider/visalle.aspx 
 
Forslag til Natura 2000-plan er annonceret offentligt og desuden sendt i høring hos relevante 
myndigheder (jf. miljømålsloven § 43 og bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-
skovplaner § 5). 
 
Naturstyrelsen har modtaget i alt 1650 høringssvar vedrørende de enkelte Natura 2000-planer, og 
dertil omkring 300 mere generelle høringssvar vedrørende vand- og naturplanlægningen. De 
generelle høringssvar er sammenfattet i et samlet notat, der kan ses på www.nst.dk. 
 
Til Natura 2000-plan nr. 149 er der modtaget i alt 6 høringssvar jf. nedenstående oversigt. 
  
Svarene har især berørt følgende punkter: 
 
1. Trusler  
2. Pleje  
3. Invasive arter 
4. Tilstand 
 
Yderligere har høringssvarene berørt blandt andet følgende emne, hvortil der henvises i det 
generelle høringsnotat (kan findes via ovenstående link): 
 
5. Tilstandsvurdering og bevaringsstatus 
6. Kvælstof 
7. Indsatsprogram 
8. Udpegningsgrundlag og afgrænsning 
9. Klima 
 
I det følgende sammenfattes de væsentligste synspunkter til de ovenfor nævnte punkter. 
Kommentarer hertil er anført i kursiv. 
 



http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/

http://websag.mim.dk/HoeringVandOgNatur2010/WebSider/visalle.aspx

http://www.nst.dk/





Det skal bemærkes, at høringssvarene kun er gengivet i hovedtræk. Ønskes detaljerede oplysninger 
om svarenes indhold, henvises der til de fremsendte høringssvar. 
 
  
Bemærkninger til planforslaget 
1. Trusler 
Høringssvar: 
DN-hovedforeningen,  foreningen Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse påpeger, at 
forsumpning på grund af stigende vandstand gør det vanskeligt at afgræsse engene og dermed trues 
de artsrige plantesamfund. Desuden mener foreningerne, at anlæg af en planlagt omfartsvej ved 
Strøby vil kunne skade ådalens plantesamfund. 
 
Naturstyrelsen: 
Naturstyrelsen er enig i, at forsumpning og sætninger i tørven og den gennem årene aftagende 
græsning udgør et alvorligt problem, som skal løses, hvis de artsrige plantesamfund skal bevares. 
Med hensyn til den planlagte omfartsvej, så er der udarbejdet en VVM-redegørelse, hvor effekten af 
vejen på Natura 2000-området er vurderet. Naturstyrelsen henviser til denne redegørelse. 
  
2. Pleje 
Høringssvar: 
DN-hovedforeningen,  foreningen Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse og Stevns Kommune 
mener, at der skal etableres større kreaturgræssede engarealer. For at sikre en hurtigere afstrømning 
fra engene og muliggøre græsning kan det være nødvendigt at rense holmrenderne op mellem 
parcellerne, som man gjorde før i tiden. 
 
Naturstyrelsen: 
Naturstyrelsen er enig. Styrelsen er også enig i, at det kan undersøges, om der med tiden kan 
skaffes noget højjord, som dyrene kan opholde sig på, når ådalen er for fugtig. 
 
3. Invasive arter 
Høringssvar: 
DN-hovedforeningen, foreningen Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse og Stevns Kommune 
har nævnt canadisk gyldenris som invasiv art i området. 
 
Naturstyrelsen: 
Naturstyrelsen har tilføjet arten i planen. 
 
4. Tilstand 
Høringssvar: 
Danmarks Naturfredningsforening undrer sig over, at naturtypen kalkoverdrev (6210) er konstateret 
i Natura 2000-området under NOVANA-overvågningen, men at naturtypen ikke er inkluderet i 
udpegningsgrundlaget for området. 
 
Naturstyrelsen: 
Det er korrekt, at naturtypen er konstateret og at den ikke er en del af udpegningsgrundlaget. 
Derfor skal der heller ikke være en prognose for naturtypen i naturplanen, som der har været i 
høringsudgaven af planen. Naturstyrelsen har fjernet prognosen for naturtypen kalkoverdrev 
(6210) i planen. 







Justeringer af forslag til Natura 2000-plan nr. 149 
Der er ikke foretaget ændringer i planen på baggrund af de indkomne høringssvar, men 
bemærkningerne indgår også i udarbejdelsen af handleplanen, hvor det er relevant.. 
 
 
Naturstyrelsens egne justeringer af forslag til Natura 2000-plan nr. 149 
På baggrund af dialog i høringsperioden, og Naturstyrelsens egne overvejelser, er der foretaget 
mindre justeringer af teksten i trusselsafsnittet. 
 
Hverken ændringerne som følge af de indkomne bemærkninger, eller Naturstyrelsens egne 
justeringer giver anledning til fornyet høring af planforslaget. 
 
 
Sammenfattende redegørelse for høring over miljørapport (SMV) 
Parallelt med offentlig høring af planudkast til Natura 2000-plan for område nr. 149 har SMV-
redegørelse for planen været i offentlig høring i henhold til bekendtgørelse af lov om 
miljøvurdering af planer og programmer § 8. 
 
Natura 2000-planens formål er at sikre eller genoprette bevaringsstatus for de arter og naturtyper, 
der har dannet grundlag for udpegning af Natura 2000-område nr. 149. SMV-rapporten viste ikke 
modstrid med andre miljøhensyn, og der er i den offentlige høring ikke modtaget kommentarer til 
rapporten. 
 
Den offentlige høring har ikke givet anledning til ændring af Natura 2000-planen.  
 
Naturstyrelsen vil overvåge effekten af Natura 2000-planen gennem det nationale 
overvågningsprogram NOVANA, 
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/National_naturbeskyttelse/Overvaagning_af_vand_o
g_natur/ 
som følger udviklingen i naturtilstanden og arealudbredelse af de naturtyper og arter, som 
planlægningen omfatter.  
 
Desuden vil Naturstyrelsen i samarbejde med FødevareErhverv og Kommunernes Landsforening 
overvåge fremdriften i den forudsatte forvaltningsindsats. 
 
Høringssvar er modtaget fra: 
ID 1235 Stevns Kommune 
ID 1764 DN-hovedforeningen 
ID 2951  Østlige Øers Landboforening 
ID 2955 Landboforeningen Gefion og Sjællandske Familieland 
ID 4306 Foreningen Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse 
ID 4455 Vallø Stift 



http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/National_naturbeskyttelse/Overvaagning_af_vand_og_natur/

http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/National_naturbeskyttelse/Overvaagning_af_vand_og_natur/
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