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Basisanalyse for Natura 2000-område nr. 153, 


Havet og kysten mellem Rørvig og Hundested 
 
 
 
Følgende EF-fuglebeskyttelses- og EF-habitatområder indgår: 
 
• EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 102, Havet mellem Korshage og Hundested 
• EF-habitatområde nr. 134, Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig 
 
 
1. Området 
Områdets totale areal er på 4023 ha, hvoraf landarealet udgør blot ca. 120 ha. Landområdet i Vest-
sjællands Amt udgøres af Dybesø, Klitområderne vest og syd for Korshage samt hele Skansehage, 
mens det i Frederiksborg amt udgøres af selve kysten.  
 
Fredninger 
Dybesø og de nære omgivelser er omfattet af en fredning fra 1959, som i korthed skal bevare land-
skabet i daværende tilstand og sikre det mod diverse anlæg, bebyggelser og beplantninger. Kystom-
rådet vest og syd for Korshage er tilsvarende fredet i 1950 med det formål at sikre arealet i den da-
værende tilstand, herunder bl.a. at forhindre, at området opdyrkes, bebygges eller beplantes.  
De to fredede områder udgør tilsammen ca. 82 ha. Skansehage udgør ca. 18 ha. Det samlede land-
areal i Vestsjælland er således ca. 100 ha.  
 
 
2. Udpegningsgrundlag. 
Udpegningsgrundlaget fremgår af tabel 1.  
 
I tabel 2 er angivet arter og naturtyper som nyligt er konstaterede og derfor endnu ikke optræder på 
listen over udpegningsgrundlag. 
 
I tabel 3 er anført naturtyper og arter, som vurderes at kunne forekomme i området, men som ikke 
er kortlagt. 
 
Kortlagte naturtyper fremgår af efterfølgende 2 ikke-nummererede helsidefigurer. 
 







 
 
 


Tabel 1. Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område 153, Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig  
 


EF-habitatområde nr. 134, Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig 
Nr. Naturtype  Areal (ha) Foreløbig trusselsvurdering Datagrundlag, kortlægningsstatus 


1110 Havdækkede sandbanker  2481 Fiskeri, uddybning, eutrofiering, rekreativ Kortlagt af  Skov- og Naturstyrelsen (5) 
1150 *Kystlaguner og strandsøer 2,2 Saltpåvirkning pga. kysterosion Kortlagt af  Skov- og Naturstyrelsen (5) 
1160 Lavvandede bugter 961 Fiskeri, uddybning, eutrofiering, rekreativ, miljøfarlige stof-


fer 
Kortlagt af  Skov- og Naturstyrelsen (5) 


1210 Enårig vegetation på strandvolde ?  Ikke kortlagt 
1330 Strandenge 3,8  Kortlagt af amtet 2005 
2110 Begyndende klit og forstrand  >=0,4  Ikke kortlagt 
2120 Hvidklitter 2,6  Kortlagt af amtet 2005 
2130 *Grå/ grøn klit 20  Kortlagt af amtet 2005 
2140 *Klitheder 19  Kortlagt af amtet 2005 
2190 Klitlavninger 1,2  Kortlagt af amtet 2005 
2250 *Kystnær enebærheder 0,8  Kortlagt af amtet 2005. Forekommer sporadisk syd for 


Korshage i mosaik med klithede (2140) 
3140 Søer med kransnålealger 17 Saltpåvirkning pga. kysterosion  
7210 *Avneknippemose 8,5  Kortlagt af amtet 2005 
7230 Rigkær  2,9 Saltvandsoversvømmelse, tilgroning Kortlagt af amtet 2005 


     
     


EF--fuglebeskyttelsesområde nr. 102, Havet mellem Korshage og Hundested 
A063 Ederfugl (trækforekomst) 218-34000 


1983-2004 
  


 Hvinand (trækforekomst) 1-2000 
1983-2004 


  


A069 Toppet Skallesluger (trækfore-
komst) 


2-1000 
1983-2004 


  


 Stor Skallesluger (trækforekomst) 1-2000 
1983-2004 


  


*: Prioriteret. a) Arter på fugledirektivets bilag I; b) arter omfattet af fugledirektivets artikel 4, stk. 2. 
 
 
 
 
 
 







 


Tabel 2. Nyligt konstaterede arter og naturtyper som endnu ikke er på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 153, Havet og kysten mellem 
Hundested og Rørvig  
 


Nr. Naturtype / art Areal 
(ha) 


Trusselsvurdering Datagrundlag, kortlægningsstatus 


1220 Flerårig vegetation på stenstrand 0,3  Ikke kortlagt, men forekomst registreret nv. Flyndersø 
6410 Tidvis våd eng 5,6 Saltvandsoversvømmelse, tilgroning Kortlagt af amtet 2005 


 Rødrygget Tornskade >= 1 
par 


 Ikke kortlagt. Novana 2005  


 
 
 
 


Tabel 3.  Potentielle forekomster af naturtyper og arter i Natura 2000-område nr. 153, Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig 
 


Nr.  Areal 
(ha) 


Trusselsvurdering Datagrundlag , kortlægningsstatus 


7220 *Kildevæld - Tilgroning?  
     


3150 Næringsrige søer  ? ? Ikke kortlagt 
     
     
 Skæv vindelsnegl  - ? Ikke kortlagt.  
 Mygblomst - Saltpåvirkning (pga. kystsikring?) Planter set 1960 (belæg), 1980 (2 stk.), 1981 (1 stk.), ca. 


1985 (1 stk.). Eftersøgt bl.a. 1997. 
*: Prioriteret







3. Relevante data for udvalgte naturtyper og arter 
 
3.1. Generelt 
Området domineres af det lavvandede havområde mellem Rørvig-halvøern og Halsnæs-halvøen ved 
indløbet til de to store fjordområder Isefjorden og Roskilde Fjord. Markante elementer i området er 
endvidere en række terrestriske naturtyper på Rørvig-halvøen. Således rummer området flyvesand- 
og klitområder langs Rørvighalvøens nord- og østlige kystzone, Dybesø samt krumodden Skanse-
hage. Områdets natur er præget af en forhistorie med sandflugt. Således er mange af naturtyperne 
indirekte et resultat af tidligere tiders sandflugt. Af denne grund er naturen relativt næringsfattig og 
sjælden sammenlignet med tilfældet andre steder i regionen. 
 
Som helhed rummer Natura 2000-området følgende fordeling af naturtyper omfattet af naturbeskyt-
telseslovens § 3: 
 


Tabel 3. § 3-arealer 
Naturtype Arealsum (ha) 
Hede 17 
Strandeng 49 
Mose 1,5 
Sø 21 (2 stk.) 
Vandløb 0,1 km 


 
Klittyperne i området er generelt truet af tilgroning med især Rynket Rose (Rosa rugosa), men også 
af Tornblad, Gyvel og arter af fyr.  
 
3.2. *Kystlaguner og strandsøer (1150) 
Flyndersø henregnes til naturtypen strandsø (1150). Tidligere har der været fundet Strandbo og 
Slank Blærerod i søen, hvilket indikerer, at søen har været fersk og uden nogen væsentlig nærings-
stofbelastning. Muligvis er det mere korrekt at klassificere søen som ”Kalkrig sø med kransnålal-
ger” (3140). Så vidt det vides er søen i dag påvirket af næringsstoffer og dækket af et betydeligt lag 
slam. Ved besigtigelse i en fladbundet båd har der alligevel kunne konstateres en del vandplanter. 
Tilslamningen skyldes muligvis saltindtag i forbindelse med stormflod eller tilførsel af næringsrigt 
drænvand.  
 
Følgende vandplanter er registreret i Flyndersø i nyere tid: 
Børstebaldet Vandaks og kransnålalger. 
 
3.3. Flerårig vegetation på stenede strande (1220) 
Denne naturtype er pt. ikke er på udpegningsgrundlaget. Vestsjællands amt har ikke systematisk 
kortlagt naturtypen, men har dog konstateret en forekomst langs kysten nordvest for Flyndersø. Na-
turtypen bør derfor tilføjes udpegningsgrundlaget. 
 
3.4. Strandeng (1330) 
Mindre områder med salttålende vegetation findes nordøst og især nordvest for Flyndersø. Disse 
enge er kun svagt saltpåvirkede.  
 
Her er fundet følgende biotopskarakteristiske (jf. fortolkningsmanualen) plantearter. X henviser til 
regionalrødlistekategorien opmærksomhedskrævende. 
 
Almindelig Sumpstrå 
Engelskgræs 
Enskællet Sumpstrå 
Gåse-Potentil 
Harril 


Kryb-Hvene 
Rødbrun Kogleaks 
Rød Svingel 
Samel X
Sandkryb 


Spyd-Mælde 
Strand-Kogleaks 
Strand-Trehage 
Strand-Vejbred 







 
3.5. Forklit (2110), *stabile kystklitter med urtevegetation (2130) og *klithede (2140) 
Ved Kyndby findes en lille forekomst af forklit (2110). Naturtypen er ikke systematisk kortlagt i 
området og kan derfor findes andre steder.  
 
De mest fremtrædende naturtyper i Natura 2000-området er grønsværklit (2130) og klithede (2140). 
Således er store arealer (set med østdansk målestok) vest og syd for Korshage dækket af klithede 
(ca. 10 ha) og grønsværklit (ca. 9 ha). Klitheden er udviklet på de højestbeliggende arealer, mens 
grønsværklitten dominerer arealerne nærmest kysten. Grønsværklit er endvidere den fremherskende 
naturtype på det meste af Skansehage (ca. 12 ha).   
 
Følgende sjældne og/eller biotopskarakteristiske (jf. fortolkningsmanualen, i kursiv) plantearter er 
fundet i områdets grønsværklitter (2130). E, V, R, X og (A) henviser til rødlistekategorierne akut 
truet, sårbar, sjælden, opmærksomhedskrævende og særligt ansvarskrævende i den regionale og na-
tionale (med fed) rød-/gulliste. 
 
Særlig bemærkelsesværdig er forekomsten af Baltisk Svingel, som kun kendes et andet sted i Vest-
sjælland.  
 
Almindelig Hønsetarm 
Baltisk Svingel E(A) R(A)


Bugtet Frøstjerne R(A) R


Dansk Astragel R(A)


Gråris R
Gul Snerre 


Hejrenæb 
Klit-Stedmoderblomst R
Klokkelyng X 


Lav Skorsoner R
Mose-Bølle R
Nikkende Kobjælde (A) (A) 


Plettet Kongepen X
Sand-Star 
Sandskæg 
Tidlig Dværgbunke 
Tyttebær R
Rensdyrlav 


 
Det bemærkes at den meget sjældne Baltisk Svingel er angivet fra området. Nærmere betegnet fra et 
sted nord for p-pladsen ved Korshage.  
 
3.6. Søer (3140, 3150) 
Dybesø er en kalkrig sø med kransnålalger (3140). Den huser Vestsjællands eneste recente fore-
komst af StrandboE X og er alene af den grund interessant.  Udbredelsen er tiltaget de seneste år. Sø-
en er 20 ha stor, har en middeldybde på ca. 2 m og omgives af et mere eller mindre bredt bælte med 
Avneknippemose (7210).  
Søen har skærpet målsætning og opfylder sin målsætning. Vandkvaliteten er god. Næsten hele sø-
bunden er dækket af en tæt bevoksning af kransnålalger. Flere steder i søen på lavt vand findes tætte 
bevoksninger af strandbo. Dybesø indgår i NOVANA-overvågningen med ekstensivt program. 
 
Flyndersø er en lavvandet strandsø (naturtype 1150) på 3.8 ha. Søen har skærpet målsætning og op-
fylder sin målsætning. Middeldybden er 0.2 m og vandkvaliteten er acceptabel. Der er dog betyde-
lige dyndaflejringer i dele af søen. Det meste af bunden er tyndt dækket af vegetation af bl.a. børste-
bladet vandaks og kransnålalger.  Flyndersø indgår i NOVANA-overvågningen med ekstensivt pro-
gram. 
 
Næringsrige søer (3150) er ikke på udpegningsgrundlaget, men det er sandsynligt, at området rum-
mer typen.  
 
 
3.7. Tidvis våd eng (6410) 
Denne naturtype er pt. ikke på udpegningsgrundlaget. Det bør rettes, idet en del af ”engene” øst for 
Flyndersø  kan karakteriseres som ”Tidvis våd eng” (6410).  
 







Her er fundet følgende sjældne og/eller biotopskarakteristiske (jf. fortolkningsmanualen, i kursiv) 
plantearter. E, V, R, X og (A) henviser til rødlistekategorierne akut truet, sårbar, sjælden, opmærk-
somhedskrævende og særligt ansvarskrævende i den regionale og nationale (med fed) rød-/gulliste. 
Særligt bemærkelsesværdig er forekomsten af Tråd-Siv, som her har sit eneste voksested i Vestsjæl-
land. 
 
Blåtop 
Butblomstret Siv R
Eng-Viol 
Hvas Avneknippe R
Høst-Star R
Knop-Siv 


Leverurt R X


Maj-Gøgeurt X
Mangeblomstret Frytle 
Mose-Pors R
Stjerne-Star R
Sump-Hullæbe R


Sump-Snerre 
Tormentil 
Tråd-Siv E
Vibefedt R X


3.8. Avneknippemose (7210) og rigkær (7230) 
Arealerne umiddelbart omkring Flyndersø og Dybesø er dækket af kalkrig mose domineret af Hvas 
Avneknippe (7210). På ydersiden af denne ”mur” af Avneknippe findes ved Flyndersø arealer med 
veludviklet rigkærsvegetation (7230) af høj kvalitet. Særligt bemærkelsesværdigt er fund af Myg-
blomst så sent som 1985. Arten er endvidere indsamlet på stedet i 1960’erne og angivet flere gange 
frem til ca. 1985. Arten er flere gange siden forgæves eftersøgt. Muligvis har voksestedet ændret 
karakter pga. saltvandsindtag i forbindelse med stormflod. Rigkæret ved Flyndersø har ligeledes hu-
set den sjældne orkide Pukkellæbe (samlet 1944) og Mose-Vintergrøn (sidst set medio 1980’erne). 
 
I rigkæret omkring Flyndersø er de senere år registreret følgende sjældne og/eller biotopskarakte-
ristiske (jf. fortolkningsmanualen, i kursiv) plantearter. Ex, V, R, og X henviser til rødlistekatego-
rierne forsvundet, sårbar, sjælden og opmærksomhedskrævende i den regionale og nationale (med 
fed) rød-/gulliste. 
 
Almindelig Star 
Blågrøn Star 
Butblomstret Siv R
Dværg-Star 
Hare-Star 
Hirse-Star 


Hvas Avneknippe R
Høst-Star R
Leverurt R X


Loppe-Star V
Maj-Gøgeurt X
Mose-Vintergrøn Ex V (1985) 


Mygblomst  V V (1985)  
Stjerne-Star R
Sump-Hullæbe R
Vibefedt R X


 


 
3.9. Fugle 
 


Tabel 4.3: Bestandstal for ynglende Anneks 1-arter og maksimale antal af de rastende vandfugle, 
der indgår i det nuværende udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområdet F102. Arter i ud-
pegningsgrundlaget er gråtonede.  Data stammer fra en CD fra DMU fremsendt til amterne 2006 
og fra en publikation fra Skov- og Naturstyrelsen (1995) (ynglepar 1983),   


 
Forekomsterne af de to arter i udpegningsgrundlaget (hvinand og ederfugl) (toppet skallesluger, 
hvinand, stor skallesluger og ederfugl)er kortlagt af Frederiksborg Amt og fremgår af tilhørende 
gis-tabeller. Med den nuværende datagrundlag er der ikke grundlag for at konkludere noget om ar-
ternes bestandsudvikling (Hedeselskabet 1996). 


 1983 1992-1997 1998-2003 
 EF 102 Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig 
Ederfugl (rastende)    
Hvinand (rastende)    
Toppet skallesluger (rastende)    
Stor skallesluger (rastende)    
Hedelærke (ynglepar)  ? ? 
Rødrygget tornskade (ynglepar)  2-3 + 
Markpiber (ynglepar)  ? 0 







 
Rødrygget tornskade er ikke kortlagt, men oplysninger i forbindelse med Novanaovervågningen 
2005 godtgør mindst en yngleforekomst. Det drejer sig om en forekomst på Nakke-halvøen nord for 
Møllerende. Det er sandsynligt at arten yngler flere steder i området. Den bør derfor tilføjes udpeg-
ningsggrundlaget. 
 
4. Manglende data. 
Amtet har kortlagt 18 lysåbne naturtyper. De øvrige 42 habitatnaturtyper er ikke kortlagt og kend-
skabet til dem er derfor sporadisk. Amternes viden om søerne er ligeledes mangelfuld og stammer 
primært fra luftfototolkninger i forbindelse med registrering af naturbeskyttelseslovens naturtyper 
(§ 3). 
 
5. Foreløbig trusselsvurdering 
 
5.1. Eutrofiering 
Klittyper (2120, 2130, 2140 og 2190) og kalkrige søer med kransnålalger (3140) 
Den gennemsnitlige årlige afsætning af atmosfærisk kvælstof for 2000, 2003 og 2004 i Nykøbing-
Rørvig Kommune er 12,73 kg N/ha. Tålegrænserne for naturtyperne i udpegningsgrundlaget for Na-
tura 2000-området Udby Vig fremgår af tabel 4. 


 
Med det pågældende afsætningsgennemsnit i kommu-
nen påvirkes Dybesø (naturtype 3140) sandsynligvis i 
negativ retning pga. kvælstofnedfald. Tilsvarende er 
der risiko for at områdets klittyper påvirkes i negativ 
retning.  
 
5.2. Tilgroning 
Næsten overalt i områdets klitnaturtyper (2130, 2140 
og 2190) er den naturlige flora truet af tilgroning med 
især Rynket Rose, men stedvis med Tornblad især syd 
for Korshage), Gyvel og selvsåede fyr. Problemet 
skyldes grundlæggende at disse fremmede arter er in-
troduceret til området, men det er sandsynligt at til-
groningsproblemet er betydeligt forstærket af en øget kvælstof-deposition fra atmosfæren.  
   
Afgræsning af områdets rigkær og tidvis våde enge (7230 og 6410) er afgørende for at tilgodese na-
turtypernes karakteristiske flora. Der kan visse steder ses en uhensigtsmæssig udvikling i vegetatio-
nen som følge af enten for lavt græsningstryk eller afgræsning med får, hvor kreaturer vil være at 
foretrække.  
 
6. Erosion 
Dybesø ligger tæt på kysten kun adskilt fra havet af en strandvold, som er truet af gennembrydning 
grundet erosion. Flyndersø ligger ligeledes tæt på kysten kun adskilt fra havet ved en smal strand-
vold, der er under kraftig erosion. Der er risiko for at havet på et tidspunkt bryder igennem. 
 
Se i øvrigt bilag 26 om søer i Vestsjælland. 
 
 
7. Igangværende naturplejeprojekter 


Naturtype Tålegrænse  
(kg N/ha*år) 


1110 Ikke relevant 
1150 30-40 
1160 30-40 
1210 Ikke relevant 
2120 10-20 
2130 10-20 
2140 10-20 
2190 10-25 
1330 30-40 
3140 5-10 
6410 15-25 
7210 15-25 
7230 15-25 


Tabel 4. Tålegrænser for habitatnaturtyper i udpegningsgrund-
laget og for Tidvis våd eng (6410).  







Hele det fredede område omkring Flyndersø, vest for Korshage og langs Isefjorden syd for Korsha-
ge har været omfattet af naturplejeaftaler med Vestsjællands Amt. Aftalerne har betydet at en del 
uønsket træ- og busk-opvækst blev ryddet i 1980’erne, og at der på visse arealer blev etableret af-
græsning med får. 
 
Staten her i 1990’erne udført omfattende indsats for at bekæmpe Rynket Rose på Skansehage. Der 
har bl.a. været forsøgt bekæmpelse ved hjælp af RoundUp.  
 
8. Modsatrettede interesser 
Omkring og øst for Flyndersø støder naturtyperne rigkær, tidvis våd eng og avneknippemose op til 
hinanden med glidende overgange. Såfremt man vil tilgodese naturtyperne tidvis våd eng og især 
rigkær vil det kræve at området underlægges et relativt højt græsningstryk. Dette forventes gradvist 
at trænge ”fronten af Avneknippe tilbage og herved at reducere arealet med denne naturtype. Alter-
nativt kan græsningstrykket nedsættes eller helt ophøre, således at avneknippemose ekspanderer på 
bekostning af rigkær og tidvis våd eng. 
 
Tidligere tiders græsningstryk har sandsynligvis været relativt højt uden at Avneknippe er forsvun-
det af den grund. Det anses derfor for hensigtsmæssigt at opretholde et græsningstryk som begun-
stiger rigkær og tidvis våd eng og som i nogen grad holder ”avneknippefronten” langs Flyndersø i 
ave. Herved tilgodeses en mangfoldighed af arter samtidig med at alle tre naturtyper bevares. 
 
9. Anvendt materiale 
Hedeselskabet 1996: Bidrag til Natura 2000-basisanalyse for Fuglebeskyttelsesområder i  Frede-


riksborg Amt. Trusselsvurdering, levesteder og oplysningskilder. 
Leth, Peter 1997: Regional Rødliste over særligt beskyttelseskrævende karplanter i Vestsjællands 


Amt. 
Skov- og Naturstyrelsen 1996: EF-fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder. Kort og område-


beskrivelser. Status 1995. 
Skov- og Naturstyrelsen 2004: Dokumentation for fremstilling af kort over marine naturtyper i ha-


bitatområderne. Udarbejdet af Signe Foverskov. 
Skov- og Naturstyrelsen 2005: Habitatbeskrivelser, årgang 2005. Beskrivelse af danske naturtyper 


omfattet af habitatdirektivet (NATURA 2000 typer). Også kaldet ”Fortolkningsmanualen”. 
Skov- og Naturstyrelsen 2005: Manual vedr. vurdering af de lokale miljøeffekter som følge af luft-


bårent kvælstof ved udvidelser og etablering af større husdyrbrug, 2003 (Ammoniakmanua-
len) (med opdatering af bilag 1 og suppleringer til tekst og bilag 3 pr. 15. december 2005). 


Vestsjællands Amt 1982: Plejeplan for de fredede arealer ved Flyndersø og Korshage. Området 
mellem Flyndersø og P-pladsen øst herfor.  


Vestsjællands Amt 1984: Plejeplan for det fredede område ved Flyndersø og Korshage. Tillæg nr. 
1. Området fra P-pladsen og øst og sydover langs Isefjorden syd for Korshage.  


Vestsjællands Amt 1988: Plejeplan for det fredede område ved Flyndersø og Korshage. Tillæg nr. 
2. Området omkring Flyndersø.   


Vestsjællands Amts kortlægning af naturtyper, Novana (2004-2005). 
Vestsjællands Amts paddedatabase (1982-2005). 
Vestsjællands Amts plantedatabase (1993-2005). 


 
 
10. Bilag 
 
1. Naturpleje1_Flyndersø_Korshage Plejeplan for området øst for Flyndersø  
2. Naturpl4_Flyndersø_Korsh_tillæg1 Plejeplan for området omkring og syd for Korshage 
3. Naturpl20_Flyndersø_Korsh_tillæg2 Plejeplan for området omkring Flyndersø 
4. N2K_Trusselsvurdering_Fugle Rapport med trusselsvurdering i forhold til Fugle  







5. N2000Søer_VA  Notat om udvalgte søer i Vestsjælland 2007.  
6. Flynder_Sø_Søregistrering_Bilag1  Data fra amtets søovervågning i Flyndersø 
7. Dybesø_Søregistrering_Bilag1  Data fra amtets søovervågning i Dybesø 
8. Rørvig_Marin   Data fra amtets marine overvågning 
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1 Indledning 


 
I henhold til lov nr. 1150 af 17. december 2003 om miljømål m.v. for vandfore-
komster og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven) skal amter-
ne sørge for, at der bliver udarbejdet Natura 2000-planer for Natura 2000-
områder indenfor det kystnære område, som ikke er omfattet af skovloven.  
 
Derimod er det statens ansvar at udarbejde planer for de marine områder og for 
arealer omfattet af skovloven. 
 
Som et første skridt i amternes arbejde skal der udarbejdes en ”basisanalyse”, der 
bl.a. beskriver områdernes nuværende tilstand og vurderer aktuelle trusler for de 
arter og naturtyper, som områderne er udpeget for at beskytte. 
 
Denne rapport skal ses som et af flere bidrag til Frederiksborg Amts Natura 2000 
basisanalyse, som Hedeselskabet Miljø og Energi udarbejdede i 2006. Arbejdet 
berører de 6 Fuglebeskyttelsesområder, der er helt eller delvist beliggende i Fre-
deriksborg Amt og har til formål at lokalisere potentielt egnede levesteder for de 
fuglearter, som områderne er udpeget for. 
 
Basisanalysen består af tre dele: 
 
1. Kortlægning af naturtyper og levesteder for arter, som områderne er 
udpeget for, 
2. vurdering af tilstanden og foreløbig vurdering af trusler 
3. resumé på kortbilag. 
 
Nærværende arbejde berører punkt 2) og omfatter en sammenfatning af kendte 
trusler mod de fuglearter, der indgår i Fuglebeskyttelsesområdernes udpegnings-
grundlag. Desuden sammenholdes trusselvurderingen med udviklingstendenserne 
for bestandene af  ”udpegningsarterne” i de enkelte områder. 
 
En række personer har gennem deres frivillige arbejde bidraget med detaljeret 
viden om fuglenes forekomst i beskyttelsesområderne.  
 
En særlig tak skal rettes til de lokale Arbejdsgrupper for Roskilde Fjord (v/Erik 
Hansen og Pelle Andersen-Harild), Gribskov (v/Arne Olesen) og Arresø (Ivan 
Abramowitz og Bo T. Johansen) samt Arresøforeningen (v/Ivan Abramowitz) 
samt ornitologer med lokalkendskab til Jægerspris Nordskov (Ole Friis Larsen og 
Pelle Andersen-Harild). 
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2 Baggrund 
 


2.1 Basisanalysen 
 
Som en følge af sit medlemskab af EU har Danmark udpeget 113 Fuglebeskyttel-
sesområder og 254 Habitatområder. Tilsammen udgør de internationale naturbe-
skyttelsesområder det såkaldte Natura 2000 netværk.  
 
I henhold til lov nr. 1150 af 17. december 2003 om miljømål m.v. for vandfore-
komster og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven) er amterne 
ansvarlige for at udarbejde Natura 2000-planer for Natura 2000-områder inden 
for det kystnære område og for arealer, der ikke er omfattet af skovloven. Der-
imod er det statens ansvar at udarbejde planer for de marine områder og for area-
ler omfattet af skovloven.  
 
Efter kommunalreformen (1. januar 2007) varetages Natura 2000-planlægningen 
af staten, mens kommunerne skal udarbejde handleplaner for gennemførelse af 
planerne. 
 
Med Natura 2000-planerne tilvejebringes grundlaget for at opfylde de danske 
forpligtelser til at sikre de nødvendige bevaringsforanstaltninger for Natura 2000- 
områderne. Kort fortalt er planernes formål at opretholde en gunstig bevaringssta-
tus for de arter og naturtyper, som områderne er udpeget for.  
 
De første Natura 2000-planer forudsættes at være på plads i 2009, og de skal her-
efter revideres hvert 6. år. Inden de egentlige planer udarbejdes skal udarbejdes 
en ”Basisanalyse”, hvis formål er ”at skabe et faktuelt grundlag for den konkrete 
prioritering af forvaltningsindsatsen, således at det kan dokumenteres, at den 
nødvendige indsats for at leve op til habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiverne 
iværksættes” (Skov- og Naturstyrelsens vejledning om Natura 2000 basisanaly-
se). 
 
Basisanalysen skal således skabe et overblik over omfang og lokalisering af 
naturtyper og levesteder for arter inden for det enkelte udpegede internationale 
naturbeskyttelsesområde, samt vurdere områdets nuværende tilstand og omfanget 
af eventuelle trusler og modsatrettede naturinteresser. 
 


2.2 Basisanalysens indhold m.h.t. trusler, levesteder og oplysningskilder 
 
Jvf. Skov- og Naturstyrelsens vejledning fokuseres på arter omfattet af fuglebe-
skyttelsesdirektivets bilag 1 og arter med forekomster af international betydning, 
d.v.s. udpegningsgrundlaget for de enkelte Fuglebeskyttelsesområder.  
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I overensstemmelse med Skov- og Naturstyrelsens vejledning til amterne om 
udarbejdelse af Natura 2000 Basisanalyser, bygger nærværende notat på et sam-
mendrag af eksisterende materiale. Særligt vigtige er kilder, der kan belyse og 
forklare udviklingen over tid tilbage til Fuglebeskyttelsesdirektivets ikrafttræden i 
1981. 
 
Basisanalysens tilstandsvurdering og foreløbige trusselsvurdering skal sammen 
med resultaterne fra NOVANA, EU-retlige aftaler, nationale prioriteringer m.m. 
anvendes til en vurdering af, hvilke virkemidler der er nødvendige for at sikre 
eller genoprette gunstig bevaringsstatus i Natura 2000-områderne. Truslerne kan 
for arter vurderes i relation til arternes levestedsvilkår, herunder også forstyrrelse. 
 
Det hedder endvidere, at vurderingen i videst muligt omfang bør foretages for et 
helt Natura 2000-område, og at kun påvirkninger, hvor der er en begrundet mis-
tanke om, at de har en negativ betydning for naturtilstanden, betragtes som trus-
ler.  
 
Den foreløbige vurdering af trusler for arter og naturtyper kan som udgangspunkt 
baseres på de parametre, som indgår i det faglige grundlag, jf. DMU’s ”Kriterier 
for gunstig bevaringsstatus” og på oplysninger indsamlet i forbindelse med NO-
VANA. 
 
Hovedtyper af påvirkninger, der kan udgøre trusler, bør kategoriseres som : 
 
• eutrofiering (kvælstof, fosfor, overskridelse af tålegrænser). Vurderingen 
kan baseres på konstaterede ændringer i artssammensætning, DMU’s modelbe-
regnede ammoniakbelastning på kommuner, NOVA- og NOVANA-data. 
• reduceret areal af naturtypen eller levestedet. Konstateret enten på lokaliteten 
eller ved luftfoto. 
• tilgroning (manglende pleje, eks. græsning, slæt m.v.). Konstateret på lokalite-
ten eller ved luftfoto. 
• hydrologi (regulering, vandløbsvedligeholdelse, ændret vandstandsniveau, 
dræning, oversvømmelse m.v.). Konstateret på lokaliteten eller evt. via luftfoto. 
• forstyrrelse af arter (erhvervsmæssigt, rekreativt, organiseret m.v.). 
• invasive arter (rynket rose, kæmpe bjørneklo og andre). Typisk konstateret 
på lokaliteten. 
• andre trusler af betydning for Natura 2000-området/lokaliteten (tilgængelig-
hed/adgangsforhold, trafik, struktur m.v.). 
 
Om oplysningskilder hedder det i vejledningen, at ”data og oplysninger bør gene-
relt ledsages af kildehenvisning, således at oplysningerne er dokumenterede, og 
således at yderligere detaljer kan fremskaffes efter behov. 
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2.3 Fuglebeskyttelsesområderne i Frederiksborg Amt 


 
Danmark har udpeget 113 Fuglebeskyttelsesområder med et samlet areal på ca. 
14.700 km². Det samlede areal er fordelt med ca. 12.100 km² som marine områ-
der og  ca. 2.600 km² på land, svarende til ca. 82 % hav og 18 % land.  
 
Grundlaget for områderne er EF-fuglebeskyttelsesdirektivet fra 1979, der har som 
formål at beskytte og forbedre vilkårene for de vilde fuglearter i EU. 
 
I alt 6 Fuglebeskyttelsesområder er helt eller delvist beliggende indenfor Frede-
riksborg Amt (Tabel 1, Figur 1): 
 
Havet og kysten mellem Korshage og Hundested (Fuglebeskyttelsesområde nr. 
102) er udpeget på grund af store forekomster af trækgæsterne ederfugl, hvinand, 
toppet skallesluger og stor skallesluger. Området omfatter samlet 3.990 hektar, 
hvoraf ca. halvdelen er beliggende i Frederiksborg Amt. 
 
Roskilde Fjord (Fuglebeskyttelsesområde 105) er udpeget på grund af de ynglen-
de Anneks 1 arter klyde, havterne, fjordterne og dværgterne samt store forekom-
ster af trækgæsterne sangsvane, knopsvane, grågås, troldand, hvinand, stor skalle-
sluger og blishøne samt rastende havørn. Området omfatter samlet 13.150 hektar, 
hvoraf godt og vel halvdelen er beliggende i Frederiksborg Amt, resten i Roskilde 
Amt. 
 
Arresø (Fuglebeskyttelsesområde nr. 106) er udpeget på grund af de ynglende 
Anneks 1 arter rørdrum og rørhøg samt store forekomster af trækgæsterne stor 
skallesluger og fiskeørn. Området omfatter samlet 4.595 hektar, og hele beskyt-
telsesområdet er beliggende i Frederiksborg Amt. 
 
Jægerspris Nordskov (Fuglebeskyttelsesområde nr. 107) er udpeget på grund af 
de ynglende Anneks 1 arter hvepsevåge, sortspætte og rødrygget tornskade. Om-
rådet omfatter samlet 1.524 hektar, og hele beskyttelsesområdet er beliggende i 
Frederiksborg Amt. 
 
Gribskov (Fuglebeskyttelsesområde nr. 108) er udpeget på grund af de ynglende 
Anneks 1 arter hvepsevåge, plettet rørvagtel, sortspætte og rødrygget tornskade. 
Området omfatter samlet 6.133 hektar, og hele beskyttelsesområdet er beliggende 
i Frederiksborg Amt. 
 
Furesø med Vaserne og Farum Sø (Fuglebeskyttelsesområde nr. 109) er udpeget 
på grund af de ynglende Anneks 1 arter rørhøg og plettet rørvagtel. Området om-
fatter samlet 1292 hektar, hvoraf ca. en tredjedel er beliggende i Frederiksborg 
Amt. 
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Tabel 1: Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområderne i Frederiksborg Amt (ref.: 
www.skovognatur.dk).  Første kolonne er Anneks 1 arter, anden kolonne er arter omfattet 
af Artikel 4, stk 2. Udpegningsgrundlaget omfatter de arter, for hvilke det skal sikres, at 
de kan overleve og formere sig i deres udbredelsesområde. For hver art er angivet, på 
hvilke kriterier artens status som ”udpegningsart” bygger: 


• F1: arten er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets p.t. gældende Bilag I og yngler 
regelmæssigt i området i væsentligt antal, dvs. med 1% eller mere af den natio-
nale bestand.  


• F2: arten er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets p.t. gældende Bilag I og har i en 
del af artens livscyklus en væsentlig forekomst i området, dvs. for talrige arter 
(T) skal arten være regelmæssigt tilbagevendende og forekomme i internationalt 
betydende antal, og for mere fåtallige arter (Tn), hvor områder i Danmark er væ-
sentlige for at bevare arten i dens geografiske sø- og landområde, skal arten fo-
rekomme med 1% eller mere af den nationale bestand.  


• F3: arten har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, fordi fore-
komsten bidrager væsentligt til den samlede opretholdelse af bestande af spredt 
forekommende arter som f.eks. Natravn og Rødrygget Tornskade.  


• F4: arten er regelmæssigt tilbagevendende og forekommer i internationalt bety-
dende antal, dvs. at den i området forekommer med 1% eller mere af den samle-
de bestand inden for trækvejen af fuglearten.   


• F5: arten er regelmæssigt tilbagevendende og har en væsentlig forekomst i områ-
der med internationalt betydende antal vandfugle, dvs. at der i området regel-
mæssigt forekommer mindst 20.000 vandfugle af forskellige arter, dog undtaget 
måger.   


• F6: arten har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, fordi fore-
komsten bidrager væsentligt til at opretholde artens udbredelsesområde i Dan-
mark.  


• F7: arten har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, fordi fore-
komsten bidrager væsentligt til artens overlevelse i kritiske perioder af dens livs-
cyklus, f.eks. i isvintre, i fældningstiden, på trækket mod ynglestederne og lig-
nende.  


 
 
 
 



http://www.skovognatur.dk)
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Område102: Havet og kysten mellem Korshage og Hundested 


 


 


   Ederfugl     T  F4,F7 


   Hvinand     T  F4,F7 


   Toppet skallesluger     T  F4,F7 


   Stor skallesluger     T  F4,F7 


 


Område 105: Roskilde Fjord, Kattinge Vig og Kattinge Sø 


 


 


Klyde     Y     F1 


Fjordterne     Y     F1 


Havterne     Y     F1 


Dværgterne     Y     F1 


Sangsvane        Tn  F2, F4 


   Knopsvane     T  F4 


   Grågås     T  F4 


   Troldand     T  F4 


   Hvinand     T  F4 


   Stor skallesluger     T  F4 


   Blishøne     T  F4 


Havørn        Tn  F2 


 


Område 106: Arresø 


 


 


Rørdrum     Y     F1 


Rørhøg     Y     F1 


Fiskeørn        Tn  F2 


   Stor skallesluger     T  F4 


 


Område 107: Jægerspris Nordskov 


 


 


Hvepsevåge     Y     F1 


Sortspætte     Y     F1 


Rødrygget tornskade     Y     F3 


 


Område 108: Gribskov 


 


 


Hvepsevåge     Y     F1 


Plettet rørvagtel     Y     F1 


Sortspætte     Y     F1 


Rødrygget tornskade     Y     F1 


 


Område 109: Furesø med Vaserne og Farum Sø 


 


 


Rørhøg     Y     F3 


Plettet rørvagtel     Y     F1 
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Figur 1: Fuglebeskyttelsesområderne i Frederiksborg Amt: EF 102 (Havet og Kysten mellem Korshage og Hundested), EF 105 
(Roskilde Fjord, Kattinge Vig og Kattinge Sø), EF 106 (Arresø), EF 107 (Jægerspris Nordskov), EF 108 (Gribskov) og den nordlige 
del af EF 109. Amtsgrænsen er vist med sort. Gengivet med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. (Furesø med Vaserne og 
Farum Sø). 
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3 Trusselsvurdering 
 
I nedenstående skema sammenfattes de oplysninger, det har været muligt at frem-
skaffe vedrørende trusselsbilledet i de enkelte Fuglebeskyttelsesområder – fordelt 
på de 7 trusselskategorier, der er defineret i Skov- og Naturstyrelsens vejledning 
til amterne vedrørende Natura 2000 basisanalyserne. 
 


Trusselskategori/ 


Område 


EF 102:  


Havet og kysten 


mellem Korshage 


og Hundested 


EF 105: 


Roskilde Fjord, 


Kattinge Vig og 


Kattinge Sø 


EF 106: 


Arresø 


EF 107: 


Jægerspris 


Nordskov 


EF 108: Gribskov EF 109: 


Furesø med 


Vaserne og 


Farum Sø  


Eutrofiering Ederfugl, hvinand, 


toppet skallesluger 


og stor skalleslu-


ger: 


 


Sårbare overfor 


forringet vandkva-


litet (faktiske 


betydning kendes 


ikke).  


Knopsvane,  trold-


and, hvinand, stor 


skallesluger og 


blishøne: 


 


Eutrofiering forringer 


fødegrundlaget. 


Rørdrum og 


stor skalleslu-


ger: 


 


Ringe vandkva-


litet (føde-


grundlag). 


Tegn på, at 


vandkvaliteten 


bedres efter 


Arresøplanen 


  Rørhøg: 


 


Dårlig vand-


kvalitet redu-


cerer evt. 


fødemæng-


den. 


 


Udsigt til 


bedring i 


vandkvalitet 


efter EU-Life 


projekt.  


Reduceret areal  Fjordterne: 


 


Annelgræsbæltet 


gnaves væk p.g.a. 


højere vandstand – 


færre ynglemulighe-


der. 


Rørhøg og 


rørdrum: 


 


Ældre luftfotos 


antyder, at 


rørsumpen 


mindskes.  


Hvepsevåge og 


sortspætte: 


 


En generel 


alderssænkning 


af skoven mind-


sker arealet af 


egnet ynglebio-


top.  


Rødrygget tornskade: 


 


Naturskovsstrategi, 


herunder plukhugst, vil 


på længere sigt reduce-


re arealet med lysnin-


ger. 


Rørhøg: 


 


Sejlads og 


færdsel mind-


sker tilgænge-


ligheden af 


egnet yngle-


område. 


Tilgroning  Klyde, havterne, 


fjordterne og dværg-


terne: 


 


Mange strandenge er 


under tilgroning med 


især tagrør, men 


også japansk pileurt 


og bjørneklo. Dog 


ikke umiddelbart 


egnede ynglepladser 


– og heller ikke øer 


og holme. 


  Rødrygget tornskade: 


 


Begyndende tilgroning 


på Odderdamsenge og 


Djævleøen i Stenholt 


Indelukke samt i Hara-


ger Hegn/Maglemose 


og Bolands 


Vang/Mårum Enghave. 


Plettet rørvag-


tel:  


 


Store dele af 


Vaserne 


synes for 


tilgroede til 


arten. Også 


Sortemosen 


ved den vest-


lige ende af 


Farum Sø er 


tilgroet med pil 


og birk. 
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Hydrologi  Klyde, havterne, 


fjordterne og dværg-


terne: 


 


Øget vandstand og 


større variationer kan 


oversvømme reder 


(måske sammen-


hæng med tidligere 


skallegravning). 


Rørdrum: 


 


Vandstands-


sænkninger 


ved Ryeng som 


følge af 


sommer-


husbyggeri har 


udtørret rør-


sump.   


  Plettet rørvag-


tel: 


 


Lokale vand-


standssænk-


ninger kan 


gøre området 


mindre egnet.  


Forstyrrelse af arter Ederfugl, hvinand, 


toppet skallesluger 


og stor skalleslu-


ger: 


 


Sejlads og fiskeri 


kan forstyrre 


rastende fugleflok-


ke (faktiske betyd-


ning kendes ikke). 


Klyde, havterne, 


fjordterne og dværg-


terne: 


 


Kano- og kajaksej-


lads er et problem 


omkring øer og 


holme. 


 


Trampeskader på 


Eskilsø medvirkende 


til, at dværgternen 


forsvandt. 


 


Fritidsfiskeri (mange 


ruser) ved Jyllinge 


Holme. 


Rørdrum, 


rørhøg og stor 


skallesluger: 


 


Aktuelle planer 


om øget sej-


lads, stiføring 


m.m.  


 


  


Hvepsevåge, 


Sortspætte: 


 


Skovning og 


oparbejdning af 


træ, herunder 


sankning, finder 


sted frem til 


medio maj. 


Hvepsevåge og Sort-


spætte: 


 


Skovning og sankning i 


fuglenes yngletid. 


Rekreativ udnyttelse, 


især mountainbikes, 


orienteringsløb. 


 


Rørhøg: 


 


Sandsynligt at 


den megen 


færdsel på 


stierne samt 


sejlads og 


fiskeri forstyr-


rer og medvir-


ker til lav 


bestand.  


 


Invasive arter  Klyde, havterne, 


fjordterne  og dværg-


terne: 


 


Rotter har været  på 


Skovholmene, Hyl-


deholm nord og syd, 


Langholm, Ringøen, 


Ydersteholm, Eskilsø 


og Kølholm. 


 


Bjørneklo, japansk 


pileurt og rynket rose 


langs kysten, men 


(endnu) ikke på øer 


og holme. 


 


Mink set langs kyst, 


men (endnu) ikke på 


øer og holme. 


   Rørhøg: 


 


Problemer 


med mink i 


hele Mølleå-


systemet. 
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Andre trusler Ederfugl, hvinand, 


toppet skallesluger 


og stor skalleslu-


ger: 


 


Store flokke af 


overvintrende 


vandfugle er 


ekstremt følsom-


me overfor olie-


spild. 


Knopsvane, grågås, 


troldand, hvinand, 


stor skallesluger og 


blishøne: 


 


Evt. kommende 


forbindelse over 


fjorden kan, afhæn-


gigt af udformning, 


forstyrre rastende og 


ynglende, fugle, 


forårsage ind-


skrænkning af leve-


steder og evt. påvir-


ke vandskifte. 


 


Unger af fjord- og 


havterne dør visse 


år, af ukendte årsa-


ger, blot en uge 


gamle – ringe rekrut-


tering til bestanden. 


Manglende småfisk 


måske en forklaring. 


    


 







 Fuglebeskyttelsesområder i Frederiksborg Amt: Trusselsvurdering 
 


 


Hedeselskabet: 362.06.701 12 
29.06.2006 


 


3.1 Sammenfatning vedr. trusler 
 
I det foregående afsnit er listet en række aktuelle og potentielle trusler i Frede-
riksborg Amts Fuglebeskyttelsesområder. 
 
Sammenholdes de nævnte trusler med den vurdering af bestandsudviklingen for 
udpegningsgrundlaget i de enkelte Fuglebeskyttelsesområder, kan det umiddel-
bart konkluderes, at de nævnte trusler generelt ikke afspejles i tilbagegange i be-
standene for de arter, som områderne er udpeget for at beskytte. 
 
Selvom datagrundlaget for flere af områderne og arterne er spinkelt, er hovedind-
trykket, at bestandene i dag er på samme eller højere niveau sammenlignet med 
tidspunktet for Fuglebeskyttelsesdirektivets ikrafttræden i 1981.  
 
Det er imidlertid også givet, at forhold som færdsel, forstyrrelser og praksis for 
skovdrift er med til at begrænse bestandene for flere arters vedkommende. 
 
Vigtigste undtagelse er Roskilde Fjord, hvor mange års overvågning bl.a. har 
dokumenteret en tilbagegang for især fjordterne og dvægterne. I forbindelse med 
udarbejdelse af en kommende Natura 2000 handleplan for Roskilde Fjord bør 
man derfor forsøge at klarlægge den nærmere sammenhæng mellem de nævnte 
trusler for Fuglebeskyttelsesområdet og tilbagegangen for disse arter.  
 
Også for Fuglebeskyttelsesområde 102 indikerer tallene for visse af arterne 
umiddelbart tilbagegang, men det vurderes, at data for dette område er behæftet 
med store usikkerheder, og kendskabet til trusler og levestedsparametre er så 
begrænset, at der ikke er grundlag for at konkludere noget definitivt. 
 
Med hensyn til modsatrettede naturinteresser er der kun få forhold, der kan næv-
nes for fuglenes vedkommende. Rødrygget tornskade kan være en problematiske 
art, idet de lysninger, der skabes i kraft af et intensivt skovbrug givetvis bliver 
færre, når den igangværende naturskovsstrategi med bl.a. plukhugst frem for re-
nafdrift for alvor sætter sine spor i skovene. Dermed øges behovet for at sætte ind 
med passende pleje på skovenes øvrige lysåbne arealer såsom græsningsenge og 
overdrev. Omvendt er naturskovsstrategien givetvis til fordel for en art som sort-
spætte og en mængde andre skovlevende arter. 
 
Den eksisterende viden om de enkelte områder er meget varierende. For Roskilde 
Fjord har de seneste 20 års overvågning givet et detaljeret billede af  bestandsud-
vikling og aktuelle trusler mod de enkelte arter og deres levesteder. Også for 
Gribskov er datagrundlaget rimeligt, først og fremmest i kraft af lokale ornitolo-
gers frivillige arbejde (Gribskovgruppen).  
 
For Jægerspris Nordskov, Havet og kysten mellem Korshage og Hundested, Fu-
resø med Vaserne og Farum Sø og til dels Arresø er kendskabet til trusler og be-
standsudvikling langt mere begrænset.  
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4 Oplysningskilder 
 
I overensstemmelse med Miljømålsloven og Skov- og Naturstyrelsens Vejledning 
om Basisanalyse, baserer nærværende notat og de øvrige bidrag til Frederiksborg 
Amts basisanalyse for amtets Fuglebeskyttelsesområder sig på eksisterende data 
og allerede publicerede referencer, hjemmesider m.m.  
 
De konsulterede oplysningskilder er listet nedenfor til brug for det videre arbejde 
med forvaltningen af Fuglebeskyttelsesområderne, herunder udarbejdelse af de 
kommende Natura 2000-handleplaner. Amtets egne naturdata, herunder de fugle-
data, der er indtastet i NOVANA overvågningens database, er kun medtaget i 
mindre omfang. 
 
Hjemmesider: 
 
www.roskilde-fjord.dk Fugleobservationer, baggrundsviden og 


data om Roskilde Fjord 
www.furesoe.dk Restaureringsprojekt (EU Life) for Fu-


resøen, inkl. overvågningsdata. 
www.dof.dk Dansk Ornitologisk Forening 
www.dofbasen.dk Aktuelle og ældre fugleobservationer 


samt lokalitetsbeskrivelser for bl.a. 
Arresø og Gribskov (DOF har rettighe-
der til data). 


www.skovognatur.dk 
 


Skov- og Naturstyrelsens Natura 2000- 
database m.m. 


 
Enkeltpersoner, foreninger, arbejdsgrupper m.m. 
 


• Gribskovgruppen (DOFs IBA projekt) 
• Arresøgruppen (DOFs IBA projekt) 
• Roskilde Fjord-gruppen (DOFS IBA projekt) 


 
Publikationer: 
 
BirdLife International 2004. Birds in Europe. Population estimates, trends and 
conservation status. – BirdLife Conservation Series No. 12. 
 
Clausen,, P., E. Bøgebjerg, J.P. Hounisen, H.E. Jørgensen og I.K. Petersen 2004. 
Reservatnetværk for trækkende vandfugle. En gennemgang af udvalgte arters 
antal og fordeling i Danmark 1994-2001. Faglig rapport fra DMU, nr. 490. 
Dansk Ornitologisk Forening (2005): Fugleperspektiv på Landdistriktsprogram-
met – DOFs katalog for fuglevenlig gennemførelse af landdistriktsforordningen i 
2007-2013. 
 
Delany, S. & D.A. Scott 2002. Waterbird Population Estimates, Third Edition. – 
Wetlands International Global Series No. 12. Wageningen. The Netherlands. 



http://www.roskilde-fjord.dk

http://www.furesoe.dk

http://www.dof.dk

http://www.dofbasen.dk

http://www.skovognatur.dk
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Bemærkninger om søer i NATUR2000 områder i Vestsjællands Amt 
 
 
 
Område 157  Tissø Åmosen    (H138, F100) 
 
 
Målsatte søer. 
 
Tissø 
 
Tissø er med et areal på 1233 ha og en middeldybde på 8,2 m. Den betydeligste sø i området. Søen 
rummer både habitattyperne 3140 og 3150, den aktuelle vegetation udgøres primært af 3150. 
Skærpet målsætning Indgår i NOVANA-overvågningen med intensivt program. Søen har med et 
opland på ca. 400 ha en betydelig diffus belastning fra spildevand og landbrugsarealer. Spildevand 
fra renseanlæg er reduceret betydeligt i forhold til tidligere. Tilstanden er svagt bedret gennem de 
seneste årtier, men tilstanden opfylder ikke regionplanens målsætning; sigtdybden skal øges og 
undervandsvegetationen skal have en større udbredelse og tæthed. De seneste år spores en svag 
forringelse af tilstanden, hvilket måske hænger sammen med en intensivering af trawlfiskeri.  
 
Tissø er genstand for vandindvinding, der især i sensommeren udgør en belastning for søen. Af 
hensyn til vandindvindingen stemmes vand op i forsommeren med henblik på at sikre indvindingen 
senere på året. Dette medfører en øget vandstandsvariation hen over sommeren til skade for den i 
forvejen begrænset udbredte undervandsvegetation. Der er et ønske om at øge indvindingen for at 
dække behovet for vand til industrier i Kalundborg. En forøgelse af vandstandsvariationen i søen 
eller ændring af årsmønstret kan få en uønsket effekt på miljøtilstanden. Gennem sin indvirkning på 
undervandsvegetationen har en øget vandstandsvariation delvis samme effekt på tilstanden som 
eutrofiering. 
 
Langt den største del af vandtilførslen til Tissø falder inden for nogle få vintermåneder. I 
sensommeren bliver tilstrømningen så begrænset, at det knap modsvarer fordampningen fra søens 
overflade. Et ændret afstrømningsmønster fra Stor- og Lille Åmose kunne evt. udjævne 
tilstrømningen, hvilket ville gøre søen mindre følsom for indvinding. 
 
Bliden 
 
Antageligt type 3150, lempet målsætning. Lille sø på 6 ha med en middeldybde på godt 0.5 m 
beliggende tæt på Sæbygård, hvorfra den tidligere har modtaget spildevand fra beboelse og 
avlsbygninger. Aktuelle belastning formentlig beskeden. Stor intern belastning fra et meget tyk 
slamlag gør, at søen fremtræder stærkt eutrofieret. Sigtdybden er meget dårlig og der er ingen 
undervandsvegetation. 
Søen er ikke blevet undersøgt siden 1990. Indgår i NOVANA-overvågningen med ekstensivt 
program. 
 
På grund af stor intern belastning vil Bliden ikke opnå rimelig miljøtilstand uden fjernelse af det 
næringsholdige søsediment. En evt. diffus belastning skal desuden reduceres  
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Madesø 
 
Sø type 3150 på 30,4 ha beliggende i Åmosen , forholdsvis lavvandet med en gennemsnitsdybde på 
2.3 m, men med et 5.5 m. dybt hul i den nordlige del. Basismålsætning Indgår i NOVANA-
overvågningen med ekstensivt program. Søen ligger lavt i kanten af moseterrænet, og ved 
forårsoversvømmelse i Øvre Halleby Å, står vandet over søens bredder, og det meste af Åmosen 
udgøres af én samlet vandflade. Muligvis tilføres søen herved sediment fra åen.   
Tidligere modtog Madesø i en lang årrække urenset spildevand fra byen Jordløse. Den fremtrådte 
da ekstremt eutrofieret nærmest på et forrådnelses stadie. Spildevandet er nu afskåret og tilstanden 
markant forbedret, dog langt fra opfyldelse af målsætningen.  Sigtdybden er lav, der er ingen 
undervandsvegetation. Især i den sydlige del er der aflejret store mængder næringsholdigt 
søsediment. Intern belastning fra dette vil fastholde søen i en dårlig tilstand i en årrække. 
 
Terrænet nordvest for Madesø der er landbrugsjord skråner stærkt mod Åmosen og søen. 
Overfladisk afstrømning kan derfor belaste søen, ligesom erosion kan tilføre søen næringsholdigt 
sediment. Belastningen fra landbrugsarealet bør undersøges nærmere og evt. begrænses. 
 
 
Småsøer 
 
Der ligger mange småsøer i området især i form af tørveskær i Åmosen. De er ikke nærmere 
undersøgt. Tilstanden meget varieret.  
 
 







 side 3  


Område 146   Hejrede Overdrev Valsølille Sø   (H129) 
 
 
Målsatte søer 
 
Mortenstrup Sø 
 
Meget lavvandet sø med en middeldybde på 0.6 m med et enkelt dybere hul på 1.7 m tæt ved den 
østlige bred. Type 3150, basismålsætning. Areal 9.4 ha. Søen ligger helt omgivet af skov og 
belastningen fra oplandet er antagelig ubetydelig. Søen indgår i NOVANA-overvågningen med 
ekstensivt program.  
 
Tidligere var søen mere klarvandet, muligvis brunvandet, med en udbredt vegetation af hornblad. 
Nu er den helt uden vegetation af højere planter og vandet meget uklart af fytoplankton og 
suspenderet slam. Der er store mængder af dynd på søbunden. Den dårlige tilstand skyldes 
formentlig ikke eutrofiering i almindelig forstand, men hænger muligvis sammen med at der er 
udsat karper i søen. Det vides ikke om der sker fodring. Årsagssammenhængen bør undersøges 
nærmere.  
 
 
Valsølille Sø  
 
Sø af type 3150 på 97  ha hvoraf ¼ udgøres af en ø, basismålsætning. Den er lavvandet med en 
gennemsnitsdybde på 0.6 m. I den nordlige del af søen er dybden kun 0.3 m. Der er aflejret meget 
dynd i søen.  
 
Vandstanden i Valsølille Sø er gennem tiden både hævet og sænket i forhold til det oprindelige, i 
dag er vandstanden antageligt noget lavere end naturligt. Vandkvaliteten er dårlig, primært som 
følge af tidligere tiders spildevandsudledning og deraf følgende intern belastning. Den eksterne 
belastning i dag er antageligt mådelig.  
 
Der er ikke foretaget undersøgelser i søen i de seneste mange år, hvilket derfor er stærkt påkrævet. 
 
 
Hvidsø 
 
En forholdsvis dyb klarvandet sø på 9.2 m med et areal på 5.6 ha. Type 3150. Skærpet målsætning. 
Søen indgår i NOVANA-overvågningen med ekstensivt program. Tilstanden opfylder 
regionplanens målsætning, undervandsvegetationen er veludviklet, bl.a. er der en betydelig 
forekomst af langbladet vandaks.  
 
Hvidsø anvendes til badning. 
 
Oplandet er ganske lille og den diffuse belastning derfor beskeden. Søen er ikke truet af 
eutrofiering. Uhensigtsmæssig udsætning af fisk kan true tilstanden og bør undgås. 
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Område 164  Hovvig   (F97) 
 
Søer 
 
Hovvig 
 
Selve Hovvig er opstået ved inddæmning af en oprindelig marin vig med henblik på tørlægning. 
Dæmningen blev etableret omkring 1880 men allerede i 1902 blev dæmningen gennembrudt under 
en storm, og siden har området været vanddækket. Naturtype 1150, kystlaguner og strandsøer, 
basismålsætning. Søen er ved dæmninger opdelt i 2 store og 3 mindre bassiner. Vanddybden er 
generelt lav < 0,5 m. I den sydlige del findes dog en smal rende med dybder op til 2 m. 
Middeldybden er 0.4 m. Det samlede areal er 109 ha. Der er udbredte rørbevoksninger især i og 
omkring den nordlige del af søen. 
 
Miljøtilstanden i Hov vig er ikke blevet undersøgt bortset fra en orienterende undersøgelse i 1982 
og enkelte besigtigelser siden, med den er omfattet af DEVANO-overvågningen fra og med 2007. 
Vandkvaliteten forekommer umiddelbart dårlig med højt indhold af planteplankton, domineret af 
grøn- og blågrønalger. Undervandsvegetation forekommer, bl.a. er der en del børstebladet vandaks 
samt kransnålalger. Tilstanden svarer til, hvad man ofte finder i brakvandssøer, en tilsyneladende 
stærkt eutrofieret tilstand selv ved moderat næringssaltbelastning. Søen er desuden præget af 
tilgroning.   
 
Der er formentlig nogen diffus belastning via grøftesystemer vest for området samt spildevand fra 
landsbyen Nakke.  
 
Der er stort behov for undersøgelser af såvel tilstand som belastningsforhold. 
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Område 153  Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig   (H134, F102) 
 
Søer 
 
Flyndersø 
 
Lavvandet strandsø, naturtype 1150, på 3.8 ha. Skærpet målsætning. Middeldybden 0.2 m 
Acceptabel vandkvalitet. Dyndaflejringer i dele af søen. Det meste af bunden er tyndt dækket af 
vegetation af bl.a. børstebladet vandaks og kransnålalger. Opfylde målsætningen i regionplanen. 
Flyndersø indgår i NOVANA-overvågningen med ekstensivt program. 
 
Flyndersø ligger tæt på kysten kun adskilt fra havet ved en smal strandvold, der er under kraftig 
erosion. Der er risiko for at havet på et tidspunkt bryder igennem. 
 
 
Dybesø 
 
Kransnålalgesø af typen 3140. på 20 ha med en middeldybde på ca. 2 m. Skærpet målsætning. 
Vandkvaliteten er god. Næsten hele søbunden er dækket af en tæt bevoksning af kransnålalger. 
Flere steder i søen på lavt vand findes tætte bevoksninger af strandbo. Udbredelsen er tiltaget de 
seneste år. Søen opfylder sin målsætning. Dybesø indgår i NOVANA-overvågningen med 
ekstensivt program. 
 
Dybesø ligger tæt på kysten kun adskilt fra havet af en strandvold, som er truet af gennembrydning 
grundet erosion. 
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Område 156 Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å   (H137) 
 
Søer 
 
Skarresø 
 
194 ha stor sø med en middeldybde på 2.6 m. Naturtype 3150, basismålsætning. Skarresø modtog 
tidligere spildevand fra Jyderup og var meget stærkt eutrofieret. Spildevandet blev afskåret i 1972, 
siden da er tilstanden kun i mindre grad forbedret. En forholdsvis stor del af oplandet til søen er 
skovbevokset og den diffuse belastning af søen er antageligt moderat. De væsentligste årsager til 
den dårlige miljøtilstand vurderes at være intern belastning samt biologisk træghed.  Tilstanden har 
bedret sig noget de seneste år; bl.a. har bundvegetation genetableret sig i søen og forekommer over 
en betydelig del af søens areal. Som restaureringstiltag er der i en treårsperiode udsat geddeyngel; 
effekten af udsætningen kan dog ikke dokumenteres. Skarresø indgår i NOVANA-overvågningen 
med ekstensivt program. 
 
Skarresø vurderes at opfylde målsætningen med hensyn til næringssaltbelastning. En god 
miljøtilstand kan evt. fremskyndes ved restaurerings tiltag. 
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Område 154 Sejrø Bugt og Saltbæk Vig (R18, H135,F99) 
 
Søer 
 
Grevens Sø 
 
En 14 ha stor lavvandet sø med en middeldybde på 0,4 m. omgivet af udstrakte rørskove. Naturtype 
3150, basismålsætning. Tilstanden vanskelig at vurdere da søen i meget nedbørsfattige perioder 
tørrer fuldstændig ud. Næringssaltindholdet moderat. Kransnålalger forekommer. Søen er ved en 
kanal forbundet med Bregninge Å. Næringssaltbelastningen derfor  antageligt så stor, at der er 
risiko for at målsætningen ikke kan opfyldes. Datagrundlaget bør forbedres væsentligt. 
 
 
Saltbæk Vig 
 
Meget stor brakvandssø på 1600 ha og en gennemsnitsdybde på knap 2 m, naturtype 1150. Skærpet 
målsætning. Søen er opstået som resultat af et fejlslagent forsøg på tørlægning af en oprindeligt 
marin vig. Vandstanden holdes ved pumpning på et niveau godt 1 m under havniveau. Tilstanden er 
som man ofte ser det i brakvandssøer; tilsyneladende stærkt eutrofieret med et planteplankton 
domineret af blågrønalger, på trods af en beskeden næringssaltbelastning. Selv om sigtdybden er på 
kun få decimeter forekommer der alligevel undervandsvegetation af bl.a. kransnålalger. Meget tyder 
på, at den aktuelle tilstand er yderst stabil og indtrådte allerede få år efter etableringen af søen. Det 
er ud fra en antagelse af, at denne tilstand er naturlig for søtypen, vurderet at målsætningen er 
opfyldt. Teoretisk viden om denne type af søer er imidlertid yderst begrænset og der er et stort 
behov for yderligere undersøgelser. Indgår ikke overvågningsprogrammet. 
 
Søen er afgrænset af en landkanal og oplandet udgøres af den relativt smalle landbræmme mellem 
søen og landkanalen. Kun en mindre del af oplandet dyrkes. Den diffuse belastning antages derfor 
at være meget lille. Muligvis sker der indsivning af vand fra Bregninge Å med forøget belastning til 
følge, ligesom der sker indsivning af havvand gennem diget. De hydrauliske forhold bør undersøges 
nærmere. 
 
 
Et-dam 
 
Med et areal på 9 ha den største af en række fiskedamme  på den østlige del af landbræmmen 
omkring Saltbæk Vig. Vanddybden under 1 m. Naturtype 3150. Basismålsætning. Vandkvalitet 
dårlig. Ingen undervandsvegetation. Målsætningen er ikke opfyldt. 
 
Ti-dam 
 
3.6 ha stor meget lavvandet sø på den østlige del af landbræmmen omkring Saltbæk Vig med en 
middeldybde på ca. 0.2 m. Type 3150. Basismålsætning. Søen tørrer undertiden fuldstændigt ud i 
tørkeperioder og er derefter i en årrække meget klarvandet. Bunden er dækket af 
undervandsvegetation af børstebladet vandaks og kransnålalger. Delvis omgivet af græsningsarealer 
men diffus belastning antageligt beskeden. Basismålsætningen vurderes at være opfyldt. 
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          Bilag Søregistrering


Lokalistetsnavn Dato/periode
Dybesø 1993 - 2003


EF-habitatområdenavn og -nummer Inventør
Vestsjællands Amt


134


Søens habitatnaturtype Søen geografiske koordinater (UTM/
3140 671.530,47


Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger 6.205.619,59


3110 Kalk- og næringsfattige søer og vandhuller (lobeliesøer)
Procentvis dækningsgraden af grundskudsplanter i søen


Årstal


3130 Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden
Procentvis dækningsgrad af græsser og rørskov i søen


Årstal
Procentvis areal af lysåben bund egnet for spiring af små amfibiske planter


Årstal


3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger
Procentvis dækningsgrad af kransnålalger i søen


50 50
Årstal 2000 2003


3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks
Procentvis dækningsgrad af submers vegetation (langskudsplanter og andre submers


Årstal


1150 Kystlaguner og strandsøer
Procentvis dækningsgrad af kransnålalger, havgræs, vandaks


Årstal


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


Strandbo almindelig


Prøvestationens koordinater (UTM/GIS)
671.530,47


6.205.619,59
Sommergennemsnit2 af totalfosforkoncentration (mg P I-1)


1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998







a


Måling foretaget i, 
ex. overfladevand


0,037 0,033 0,045 0,047
n 4 3 4 3


Gennemsnit af sommersigtdybde (m)
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998


Måling foretaget i, 
ex. overfladevand 1,1 0,9 0,9 1,1
n 4 3 4 3


Alkalinitet opgjort i mmol l-1 i sommerperioden
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998


Måling foretaget i, 
ex. overfladevand 2,16
n 4


Laveste og højeste målte pH-værdier i sommerperioden
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998


Måling foretaget i, 
ex. overfladevand
Laveste 8,4
Højeste 8,6
n 4


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


2Sommeren dækker perioden 1. april til 30. september, jf. NOVANAs program for intensive stationer.
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/


s


d


e for undersøgelse


GIS)


e karplanter) og flydeplanter i søen


Anvendt metode til vegetationsundersøgelse
e Transektundersøgelse


Dækningsgrad, målt eller skønnet
50


1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005







a


0,024 0,016
5 5


1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005


> 2.2 2,2
5 5


1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005


1,68
5


1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005


8,3 8
8,6 9,4


5 5


f arter i et område. 
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          Bilag  Søregistrering


Lokalistetsnavn Dato/periode
Flyndersø 1992 - 2003


EF-habitatområdenavn og -nummer Inventør
Vestsjællands Amt


134


Søens habitatnaturtype Søen geografiske koordinater (UTM/
1150 672.043,64


Kystlaguner og strandsøer 6.206.262,20


3110 Kalk- og næringsfattige søer og vandhuller (lobeliesøer)
Procentvis dækningsgraden af grundskudsplanter i søen


Årstal


3130 Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden
Procentvis dækningsgrad af græsser og rørskov i søen


Årstal
Procentvis areal af lysåben bund egnet for spiring af små amfibiske planter


Årstal


3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger
Procentvis dækningsgrad af kransnålalger i søen


Årstal


3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks
Procentvis dækningsgrad af submers vegetation (langskudsplanter og andre submers


Årstal


1150 Kystlaguner og strandsøer
Procentvis dækningsgrad af kransnålalger, havgræs, vandaks


10
Årstal 2003


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


Børstebladet Vandaks  +++
Kransnålalger  ++


Prøvestationens koordinater (UTM/GIS)
672.043,64


6.206.262,20
Sommergennemsnit2 af totalfosforkoncentration (mg P I-1)


1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998







a


Måling foretaget i, 
ex. overfladevand


0,01 0,031 0,034 0,034 0,032
n 2 3 3 4 2


Gennemsnit af sommersigtdybde (m)
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998


Måling foretaget i, 
ex. overfladevand tb tb tb tb tb
n 2 3 3 4 2


Alkalinitet opgjort i mmol l-1 i sommerperioden
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998


Måling foretaget i, 
ex. overfladevand 4,3 4
n 2 3


Laveste og højeste målte pH-værdier i sommerperioden
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998


Måling foretaget i, 
ex. overfladevand
Laveste 8,2 7,8
Højeste 8,4 8,6
n 2 4


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


2Sommeren dækker perioden 1. april til 30. september, jf. NOVANAs program for intensive stationer.
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/


s


d


e for undersøgelse


GIS)


e karplanter) og flydeplanter i søen


Anvendt metode til vegetationsundersøgelse
e Transektundersøgelse


Dækningsgrad, målt eller skønnet
10


1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005







a


0,027 0,04
5 6


1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005


tb tb
5 6


1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005


3,2
5


1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005


8,6 8,4
9,4 9,8


5 5


f arter i et område. 







Bilag 3: Registrering af Marine naturtyper 
 
EF-habitatområdets navn og nummer Dato/periode for registreringen: 
Havet mellem Hundested-Rørvig Nr. 134 1986-2006 
  Inventør: jst 
   
 
Naturtyper i henhold til udpegningsgrundlaget: 
1110 1130 1140 1150* 1160 1170 1180 8330 


x    x    
 
Naturtypernes arealmæssige udbredelse: 
Naturtype 
kode 


Udbredelse alene 
jf. SNS-kort  


Udbredelse jf. SNS-
kort er bekræftet 


Afvigelse i km² Afvigelse indtegnet på 
SNS-kort, vedlagt 


1110 2481 ha ja   
1160 961 ha ja   
 
Datagrundlag: 
Eksisterende data opdelt i data indenfor habitatområdet og udenfor samt pr. naturtype 
Overvågningsdata Tilsynsdata 
Indenfor eller 
udenfor habi-
tatområdet: I/U 


Indenfor natur-
typen 
kode 


Digitale/Analo
ge, i Standat, 
D/A/S 


Indenfor eller 
udenfor habi-
tatområdet: I/U


Indenfor natur-
typen 
kode 


Digitale/Analo
ge, i Standat, 
D/A/S 


U (1110) ja D/A/S I/U ja D/A 
I/U (1160) ja D/A/S I/U ja D/A 
 
Trusselsregistrering 
Naturtypekode Fysisk påvirkning Anden påvirkning 
1110 fiskeri, uddybning eutrofiering, rekreativ 
1160 fiskeri, uddybning eutrofiering, rekreativ, 


miljøfarlige stoffer 
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Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen 
 
N 153 - Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig 
 
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:  
 
Det lavvandede havområde i Natura 2000 området opnår en god na-
turtilstand og havområdet bibringer tilfredsstillende livsbetingelser for 
de rastende vandfugle. 
 
• Alle Natura 2000 områdets habitatnaturtyper og -arter sikres 


god-høj naturtilstand.  
• Områdets truede naturtyper og arter prioriteres højt. Det gælder 


naturtyperne tidvis våd eng (6410) og rigkær (7230), og rastelo-
kaliteter for ederfugl. Arealet af naturtyperne øges, således at 
der så vidt muligt skabes sammenhæng mellem forekomsterne. 
Der sikres optimale rastelokaliteter for ederfugl.  


• Områdets økologiske integritet sikres i form af en for naturtyper-
ne hensigtsmæssig drift/pleje og hydrologi, en lav næringsstof-
belastning samt gode spredningsmuligheder for naturtypernes 
karakteristiske og sjældne arter samt for arterne på udpegnings-
grundlaget.  
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Relevante planer 
Der har tidligere været aftaler med lodsejere, som førte til rydning af 
en del uønsket træ og busk-opvækst i 1980’erne. 
Hele det fredede område omkring Flyndersø, vest for Korshage og 
langs Isefjorden syd for Korshage har været omfattet af naturplejeaf-
taler med det tidligere Vestsjællands Amt. Aftalerne har betydet at 
uønsket vegetation er blevet ryddet, og at der på visse arealer blev 
etableret afgræsning med får. Staten har i 1990’erne forsøgt at be-
kæmpe rynket rose på Skansehage.  
 
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 
landsplandirektivet 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 fortsatte leveste-
der for skæv vindelsnegl, rødrygget tornskade, ederfugl, hvinand, 
toppet skallesluger og stor skallesluger samt voksesteder for myg-
blomst. 
 
Hvis ikke planen for 1. planperiode iværksættes vil udbredelsen af in-
vasive arter og tilgroningen af de lysåbne naturtyper fortsætte, og 
der vil ske en stadig fragmentering af visse lysåbne naturtyper samt 
fortsat saltvandsoversvømmelse af naturarealer med tab af naturind-
hold til følge. Desuden skal planen sikre, at naturtyperne ikke bela-
stes med mængder af luftbåret kvælstof, der overskrider naturtyper-
nes tålegrænser, samt at fuglearterne på udpegningsgrundlaget be-
skyttes mod forstyrrelser.  
 
Bevaringsstatus er gunstig eller vurderet gunstig for: 
• Avneknippemose (7210). Arealet med naturtypen er stabilt. 
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Bevaringsstatus er ugunstig for:  
• Strandeng (1330), da mere end 25% af det kortlagte areal er i 


strukturklasse III-V. 
• Grå/grøn klit (2130), da mere end 25% af det kortlagte areal er i 


strukturklasse III-V. Tillige er laveste tålegrænse for N-
deposition er overskredet, og der er problemer med tilgroning 
med invasive plantearter. 


• Klithede (2140), da laveste tålegrænse for N-deposition er over-
skredet. Der er tillige problemer med tilgroning med invasive 
plantearter. 


• Klitlavning (2190), da laveste tålegrænse for N-deposition er 
overskredet. Der er tillige problemer med tilgroning med invasive 
plantearter. 


• Tidvis våd eng (6410), da der er problemer med tilgroning og 
uhensigtsmæssig hydrologi med saltvandspåvirkning. 


• Rigkær (7230), da der er problemer med tilgroning og uhen-
sigtsmæssig hydrologi med saltvandspåvirkning. 


 
Bevaringsstatus er vurderet ugunstig for: 
• Naturtyperne enebærklit (2250) og kransnålalgesø (3140), da 


laveste tålegrænse for N-deposition er overskredet. 
• De marine naturtyper sandbanker (1110) og lavvandet bugt 


(1160) på grund af næringsstofbelastning og miljøfremmede 
stoffer i Isefjord. Det vides ikke, om muslingeskrabning foregår i 
de dybere dele af habitatområdet ved ålegræssets nuværende 
dybdegrænse. 


• Mygblomst. På voksestederne for arten er der problemer med til-
groning og uhensigtsmæssig hydrologi med saltvandspåvirkning. 


 
Bevaringsstatus er ukendt for følgende naturtyper og arter, på grund 
af manglende eller mangelfuld kortlægning og tilstandsvurdering eller 
mangelfuldt kendskab til forekomst:  
• Lagune (1150) 
• Strandvold med enårige planter (1210) 
• Strandvold med flerårige planter (1220) 
• Forklit (2110) 
• Hvid klit (2120). 
• Skæv vindelsnegl 
• Ederfugl, hvinand, toppet skallesluger og stor skallesluger. 
 
C. Miljøforhold i områder der kan blive berørt  
 
Forekomsterne af naturtyperne tidvis våd eng, rigkær, grå/grøn klit, 
klithede og klitlavning øges og sammenkædes, hvor det naturmæs-
sigt er muligt. En mosaik af naturtyperne udvides samlet set med et 
areal på i størrelsesordenen 2 ha. 
 
Opretholdelse og udvidelse af naturtyperne tidvis våd eng og især 
rigkær forudsætter et relativt højt græsningstryk på arealet. Dette 
forventes gradvist at trænge ”fronten af Avneknippe” tilbage og her-
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ved at reducere arealet med denne naturtype. Alternativt kan græs-
ningstrykket nedsættes eller helt ophøre, således at avneknippemose 
ekspanderer på bekostning af rigkær og tidvis våd eng. 
Tidligere tiders græsningstryk har sandsynligvis været relativt højt 
uden at Avneknippe er forsvundet af den grund. Det anses derfor for 
hensigtsmæssigt at opretholde et græsningstryk som begunstiger 
rigkær og tidvis våd eng og som i nogen grad holder ”avneknippe-
fronten” langs Flyndersø i ave. Herved tilgodeses en mangfoldighed af 
arter samtidig med at alle tre naturtyper bevares. 
 
For vandnaturtyperne reguleres tilførslen af næringsstoffer via vand-
planen.  
 
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 Natura 2000 området gælder: 
 
Indsatser efter Sigtelinje 1.  
  
1.1 Reduktion af kvælstofdeposition 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 på arealer med rigkær (7230), tidvis våd eng (6410), avne-
knippemose (7210), strandeng (1330), klitlavning (2190) samt 
vokse-/levesteder for mygblomst og skæv vindelsnegl. 


1.3 Det afklares, om kysterosionen, som medfører en aktuel trussel 
i form af saltvandsoversvømmelse af naturtyperne tidvis våd 
eng (6410) og rigkær (7230) samt saltpåvirkning af naturtyper-
ne kystlagune/strandsø (1150) og kransnålalgesø (3140), er en 
konsekvens af kystsikringsanlæg langs kysten. 


1.4 De terrestriske naturtyper sikres en optimal ekstensiv drift og 
pleje. 
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1.5 Invasive arter bekæmpes ved hjælp af den bedste kendte me-
tode. Spredning af de invasive arter forebygges. 


1.6 Der sikres velegnede eksisterende og potentielle levesteder for 
forekomster af skæv vindelsnegl og mygblomst. Der sikres le-
vesteder med individuel hensyntagen til den enkelte arts sår-
barhed overfor forstyrrelser i form af næringsstoftilførsel, tilgro-
ning, invasive arter og uhensigtsmæssig hydrologi. 


1.7 Der sikres velegnede levesteder og uforstyrrede fouragerings- 
og rasteområder for ederfugl, hvinand, toppet skallesluger og 
stor skallesluger. 


1.8 Der sikres optimale raste- og fourageringsforhold for bestande 
på mindst 34.000 individer af ederfugl, mindst 2.000 individer 
af hvinand, mindst 1.000 individer af toppet skallesluger og 
mindst 1.500 individer af stor skallesluger. 


1.9 For de marine naturtyper skal det sikres, at projekter og aktivi-
teter ikke skader lokaliteterne. 


 
Gennemførelse af Vandplanen for hovedvandopland 2.2 Isefjord og 
Roskilde Fjord (og dele af 2.1 Kalundborg og 2.3 Øresund), udarbej-
det i henhold til Vandrammedirektivet, forventes at understøtte Natu-
ra 2000-planens indsatsprogram på følgende punkter: 
 
• Nedbringelse af næringsstofudledningen til områdets søer og ma-


rine områder. 
• Tilvejebringelse af viden om/nedbringelse af tilførslen af miljøfar-


lige forurenende stoffer til områdets større søer og marine områ-
der.  


• Undersøgelser af og stillingtagen til mulighederne for et fortsat 
skaldyrsfiskeri. 


 
De kommende vandplaner bidrager til at løfte indsatsen med hensyn 
til forbedret vandkvalitet, herunder reduktioner i tilførslen af næ-
ringsstoffer og håndteringen af miljøfremmede stoffer i større søer, 
vandløb, fjorde og kystvande. Vandplanerne vil derudover bidrage til 
at sikre kontinuitet i vandløb. 
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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 hovedvandopland 2.2 Ise-
fjord og Roskilde Fjord (og dele af 
2.1 Kalundborg og 2.3 Øresund). 


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 Arealet med en mosaik af naturtyperne tidvis våd eng (6410), 


rigkær (7230), grå/grøn klit (2130), klithede (2140) og klitlav-
ning (2190) øges med i størrelsesordenen 2 ha, og forekom-
sterne sammenkædes, hvor de naturgivne forhold gør det mu-
ligt.  
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Sigtelinje 3. Naturtyper og levesteder, som ikke er beskyttet af natur- 
og miljølovgivningen 
 
3.1 Ikke anvendt i denne plan. 
 
Sigtelinje 4. Særlig indsats for naturtyper og arter, hvis biogeografi-
ske status er i fare 
 
4.1 Arealet med de nationalt truede naturtyper rigkær (7230) og 


tidvis våd eng (6410) øges. 
4.2 Der sikres tilstrækkeligt store og velegnede levesteder for eder-


fugl. 
 
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. For området er der foretaget følgende valg: 
 
Omkring og øst for Flyndersø støder naturtyperne rigkær, tidvis våd 
eng og avneknippemose op til hinanden med glidende overgange. Så-
fremt man vil tilgodese naturtyperne tidvis våd eng og især rigkær vil 
det kræve at området underlægges et relativt højt græsningstryk.  
 
Dette forventes gradvist at trænge ”fronten af Avneknippe” tilbage og 
herved at reducere arealet med denne naturtype. Alternativt kan 
græsningstrykket nedsættes eller helt ophøre, således at avneknip-
pemose ekspanderer på bekostning af rigkær og tidvis våd eng. 
 
Tidligere tiders græsningstryk har sandsynligvis været relativt højt 
uden at Avneknippe er forsvundet af den grund. Det anses derfor for 
hensigtsmæssigt at opretholde et græsningstryk som begunstiger 
rigkær og tidvis våd eng og som i nogen grad holder ”avneknippe-
fronten” langs Flyndersø i ave. Herved tilgodeses en mangfoldighed af 
arter samtidig med at alle tre naturtyper bevares. 
 
I. Overvågning 
 
Natura 2000-indsatsen bliver løbende overvåget i forhold til udpeg-
ningsgrundlag og naturværdier via NOVANA og DEVANO overvåg-
ningsprogrammer. Desuden afrapporterer Danmark den nationale 
indsats vedr. habitat- og fuglebeskyttelsesdirektivet til EU-Kommis-
sionen hvert 6 år. 
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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. 
 
Det overordnede mål for området er, at det lavvandede havområde i 
Natura 2000 området har en god naturtilstand og havområdet bibrin-
ger tilfredsstillende livsbetingelser for de rastende vandfugle. 
 
Alle Natura 2000 områdets habitatnaturtyper og -arter skal sikres 
god-høj naturtilstand; de truede naturtyper og arter er højt priorite-
rede.  
 
Det er i planen prioriteret at opretholde et græsningstryk, som be-
gunstiger rigkær og tidvis våd eng og som i nogen grad holder ”avne-
knippefronten” langs Flyndersø i ave. Herved tilgodeses en mangfol-
dighed af arter samtidig med at alle tre naturtyper bevares. 
 
Hvis ikke planen iværksættes vil udbredelsen af invasive arter og til-
groningen af de lysåbne naturtyper fortsætte, og der vil ske en stadig 
fragmentering af visse lysåbne naturtyper samt fortsat saltvands-
oversvømmelse af naturarealer med tab af naturindhold til følge.  
 
Desuden vil der foregå en stadig belastning med mængder af luftbå-
ret kvælstof, der overskrider naturtypernes tålegrænser, samt en 
fortsat forstyrrelse af fuglearterne.  
 
Planen betyder, at de rekreative oplevelser i tilknytning til området 
forbedres via et forbedret naturgrundlag.  
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Bilag 2 - Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler


Natura 2000-område: 153 Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig


 Sandbanker med lavvandet vedvarende 
dække af havvand


1110 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig134


Næringsstofbelastning Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen


Miljøfarlige stoffer Reduktion af miljøfarlige stoffer Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen


Sejlads og skibsfart Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Fiskeri med slæbende redskaber 
ved bunden (bundtrawl)


Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede 
arealer


Mulige virkemidler til truslen:


Begrænsning af fiskeri


 * Kystlaguner og strandsøer1150 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig134


Uhensigtsmæssig hydrologi Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Faglig udredning


Næringsstofbelastning Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen
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Natura 2000-område: 153 Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig


 Større lavvandede bugter og vige1160 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig134


Næringsstofbelastning Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen


Miljøfarlige stoffer Reduktion af miljøfarlige stoffer Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen


Sejlads og skibsfart Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Fiskeri med slæbende redskaber 
ved bunden (bundtrawl)


Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede 
arealer


Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


 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: Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig134


Mulige virkemidler til truslen:
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Natura 2000-område: 153 Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig


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


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig134


Mulige virkemidler til truslen:


 Strandenge1330 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig134


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


Høslet
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Natura 2000-område: 153 Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig


Mygblomst1903 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig134


Uhensigtsmæssig hydrologi Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Faglig udredning


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


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


 Forstrand og begyndende klitdannelser2110 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig134


Mulige virkemidler til truslen:


 Hvide klitter og vandremiler2120 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig134


Mulige virkemidler til truslen:
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Natura 2000-område: 153 Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig


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


2130 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig134


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


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


Arealreduktion/ fragmentering Udvidelse af naturarealet Mulige virkemidler til truslen:


 * Kystklitter med dværgbuskvegetation 
(klithede)


2140 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig134


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


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


Arealreduktion/ fragmentering Udvidelse af naturarealet Mulige virkemidler til truslen:
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Natura 2000-område: 153 Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig


 Fugtige klitlavninger2190 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig134


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


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


Arealreduktion/ fragmentering Udvidelse af naturarealet Mulige virkemidler til truslen:


 * Kystklitter med enebær2250 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig134


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 153 Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig


 Kalkrige søer og vandhuller med 
kransnålalger


3140 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig134


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


Næringsstofbelastning Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen


Uhensigtsmæssig hydrologi Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Faglig udredning


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


6410 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig134


Uhensigtsmæssig hydrologi Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Faglig udredning


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


Arealreduktion/ fragmentering Udvidelse af naturarealet Mulige virkemidler til truslen:
Etablering på driftsarealer
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Natura 2000-område: 153 Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig


 * Kalkrige moser og sumpe med hvas 
avneknippe


7210 Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig134


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


 Rigkær7230 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig134


Uhensigtsmæssig hydrologi Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Faglig udredning


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Arealreduktion/ fragmentering Udvidelse af naturarealet Mulige virkemidler til truslen:
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Natura 2000-område: 153 Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig


Ederfugl Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Havet mellem Korshage og Hundested


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


102


Næringsstofbelastning Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Forstyrrelsesfrie områder


Hvinand Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Havet mellem Korshage og Hundested


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


102


Næringsstofbelastning Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Forstyrrelsesfrie områder
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Natura 2000-område: 153 Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig


Toppet skallesluger Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Havet mellem Korshage og Hundested


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


102


Næringsstofbelastning Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Forstyrrelsesfrie områder


Stor skallesluger Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Havet mellem Korshage og Hundested


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


102


Næringsstofbelastning Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Forstyrrelsesfrie områder
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Tillæg om ny viden til Natura 2000-basisanalyse for  


Natura 2000-område nr. 153 Havet og kysten mellem Rørvig og Hun-
dested  


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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Naturtyperne strandvold med flerårige planter (1220) og tidvis våd eng (6410) samt arten 
mygblomst er tilføjet det oprindelige udpegningsgrundlag for H134. 


 


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 


6410 Tidvis våd eng 9 ? 1,3 


Tabel 1. Opdaterede data om nye eller genkortlagte naturtyper i habitatområde nr. 134.  


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


 


Nr. / Art Antal 
forekomster 


Areal (ha)/ 
Vandløb (km) Kilde 


1903 Mygblomst 0 (2008)  1 


Tabel 2. Opdaterede data om nye arter på udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 134.  


1) Data stammer fra national overvågning 2004-2009 (NOVANA mv.) samt Vestsjællands og Frederiksborg Amters 
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.  


 


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 (%) 


Odsherred 6 7 13 25 


Halsnæs 5 6 11 20 


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 12 
kg N/ha/år, hvilket er lidt lavere end landsgennemsnittet. Belastningen med ammoniak og am-
monium (NHy) er ca. 30% 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% la-
vere end 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. N153 ligger mellem 10 og 15 kg N/ha/år alt afhængig af den lokale hus-
dyrtæthed og naturområdernes overfladeruhed.  


 


 Tålegrænseinterval
(kg N/ha/år) 


Kvælstofafsætning overslag 
(kg N/ha/år) 


Habitatnaturtype  10-15 15-20 20-25 


Strandeng (1330) 30-40 100%   


Forklit (2110) 10-20 (b) 100%   


Grå/grøn klit (2130) 10-20 (b) 100%   


Klithede (2140) 10-20 (b) 100%   


Klitlavning (2190) 10-25 (d) 100%   


Tidvis våd eng (6410) 15-25 (f) 100%   


Avneknippemose (7210) 15-25 100%   


Rigkær (7230) 15-25 (c) 100%   


Total  100%   


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. 


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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(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 
 


Som det fremgår af tabel 4 gælder det for halvdelen af de kortlagte naturtyper i Natura 2000-
området, at de enten er eller kan være negativt påvirket af luftbårent kvælstof. Værst ser det 
ud for de meget næringsfattige naturtyper forklit, grå/grøn klit, klithede og klitlavning, hvor 
den lave ende af tålegrænseintervallerne for kvælstofpåvirkning er overskredet for hele arealet 
(vist med gult). Hertil kommer en række naturtyper, som ikke er vist i tabel 4. Det drejer sig 
om søtyperne lobeliesø (3110) og kransnålalgesø (3140), der har en tålegrænse på 5-10 kg 
N/ha/år, og for disse særligt kvælstoffølsomme naturtyper er den høje ende af tålegrænsein-
tervallet således overskredet. Naturtyperne enebærklit (2250) og strandvold med flerårige 
planter (2120) er den lave ende af intervallet overskredet, da naturtypernes tålegrænse for 
kvælstofafsætning er 10-20 kg N/ha/år. 
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4.2 Foreløbig trusselsvurdering for nye arter på udpegningsgrundlaget 
Mygblomst 


Bestand: 0  


Foreløbig trusselsvurdering: Uhensigtsmæssig drift af arealet (hestegræsning, hårdt græs-
ningstryk). 


Potentielle levesteder: Ukendt. 


 


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


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. 


OML-DEP-modelberegninger 2004-08: For en række udvalgte naturområder fordelt over lan-
det er kvælstofnedfaldet yderligere beregnet med den mere avancerede OML-DEP-model 
(DMU). DMU’s resultater for de lysåbne naturtyper ligger i gennemsnit ca. 4 kg N/ha/år lave-
re end de her anvendte overslagsberegninger, hvorimod overslagsberegningerne for skov 
stemmer godt overens med DMU’s beregninger (her ligger DMU’s tal dog gennemsnitligt ca. 
1 kg N/ha/år højere). Forskellen for de lysåbne naturområder kan skyldes flere ting, bl.a. at 
overfladetypen i OML-DEP-beregningerne fastsættes på en temmelig grov måde, der ikke 
tager hensyn til den konkrete tilgroningsgrad af lysåbne naturtyper og omgivende skov, 
hvilket evt. kan føre til underestimering af den faktiske belastning. Desuden er sprednings-
modellen, som indgår i metoden til overslagsberegning, ikke opdateret i forhold til nyeste vi-
den om spredning af ammoniak, og der indgår ikke mere detaljerede landbrugsdata i bereg-
ningen, hvilket evt. kan føre til en overestimering. Hertil kommer at begge modeller er be-
hæftet med usikkerheder på min. 40-50%. 


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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6. ÆNDRET Naturforvaltning og pleje 
Der er ikke kendskab til ændret naturforvaltning eller pleje inden for dette Natura 2000-områ-
de.  
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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. 153 
 


Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig 
 
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. 153 er der modtaget i alt 15 høringssvar jf. nedenstående oversigt. 
 
Svarene har især berørt følgende punkter: 
 
1. Pleje og adgang  
2. Trusler  
3. Lodsejerinddragelse 
 
Yderligere har høringssvarene berørt blandt andet følgende emne, hvortil der henvises i det 
generelle høringsnotat (kan findes via ovenstående link): 
 
4. Kvælstof 
5. Områdeafgrænsning og udpegningsgrundlag 
 
I det følgende sammenfattes de væsentligste synspunkter til de ovenfor nævnte punkter. 
Kommentarer hertil er anført i kursiv. 
 
Det skal bemærkes, at høringssvarene kun er gengivet i hovedtræk. Ønskes detaljerede oplysninger 
om svarenes indhold, henvises der til de fremsendte høringssvar. 
 
  



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

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

http://www.nst.dk/





Bemærkninger til planforslaget 
 
1. Pleje og adgang  
Høringssvar: 
Odsherred Kommune, Danmarks Jægerforbund og Rørvig Naturfredningsforening knytter 
forskellige bemærkninger til pleje. Særligt ønskes græsning og rydning, dog under hensyn til 
rødrygget tornskade. 
 
Naturstyrelsen: 
Styrelsen har ingen bemærkninger til dette. 
 
Friluftsrådet ønsker offentlig adgang til områder, der hegnes som et led i naturpleje. 
 
Naturstyrelsen: 
Naturstyrelsen mener, at der så vidt muligt bør sikres en offentlig adgang til arealer, der hegnes 
som et led i naturpleje, særligt hvis der tidligere har været en offentlig adgang. 
 
Friluftsrådet påpeger, at forstyrrelsesfrie områder kan have negative konsekvenser for frilutslivet, fx 
sejlads.  
 
Naturstyrelsen: 
Styrelsen er enig. Derfor er de nuværende jagt- og forstyrrelsesfrie områder også udlagt i 
samarbejde med brugerorganisationer, således at evt. gener for brugerne er mindsket. 
  
2. Trusler 
 
Høringssvar: 
Halsnæs Kommune og Verdensnaturfonden anfører færdsel som en trussel. 
DOF-Vestsjælland nævner kitesurfing, havneudvidelse ved Lynæs Havn, jagt og fiskeri som trusler.  
 
Naturstyrelsen: 
Naturstyrelsen har ingen bemærkninger til dette. 
 
3. Lodsejerinddragelse 
Høringssvar: 
Nordsjællands Landboforening mener, at lodsejerinddragelse på et tidligt tidspunkt ville have været 
værdifuldt. 
 
Naturstyrelsen: 
Natura 2000-planerne er overordnede planer, der skal skabe rammerne om de senere 
handleplaner. Først ved gennemførelse af aftaler i forlængelse af handleplanerne bliver 
indsatsområdet i de fleste tilfælde så konkret, at der kan ske en dialog med lodsejerne. Undtaget 
herfra er de planer, som kun berører en enkelt eller meget få lodsejere. 
 
Justeringer af forslag til Natura 2000-plan nr. 153 
Der er ikke foretaget nogen ændringer i planen på baggrund af de indkomne høringssvar, men 
bemærkningerne om pleje kan naturligvis indgå ved udarbejdelse af handleplanen. 
 







Naturstyrelsens egne justeringer af forslag til Natura 2000-plan nr. 153 
På baggrund af dialog i høringsperioden, og Naturstyrelsens egne overvejelser, er der foretaget 
mindre justeringer af teksten.  
 
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. 153 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. 153. 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 1686 Odsherred Kommune 
ID 2343 Halsnæs Kommune 
ID 1150 DN-Halsnæs 
ID 1764 DN-hovedforeningen 
ID 2341 Nordsjællands Landboforening 
ID 2649 DOF-Vestsjælland 
ID 2719 Danmarks Jægerforbund 
ID 2743 WWF 
ID 2833 Rørvig Fuglestation 
ID 2951 Østlige Øers Landboforening 
ID 2955 Landboforeningen Gefion og Sjællandske Familieland 
ID 3050 Rørvig Naturfredningsforening 
ID 3689 Danmarks Fiskeriforening 
ID 3949  Korshage Grundejerforening 
ID 5639 Friluftsrådet, kreds Nordsjælland 
 
Notatet revideret 5. januar 2012 
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