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Tillæg om ny viden til Natura 2000-basisanalyse for  


Natura 2000-område nr. 154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene og 
Bollinge Bakke 


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


 


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


 


2. TILFØJELSER TIL UDPEGNINGSGRUNDLAGET 


 


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


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


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


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


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


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


I basisanalysen er omtalt væsentlige nyopdagede eller nyindvandrede forekomster af arter 
eller naturtyper, der ikke var en del af områdets oprindelige udpegningsgrundlag. Der er 
desuden fremkommet yderligere oplysninger om naturtyper og arter i forbindelse med over-
vågning og kortlægning udført 2006-2008. Disse arter og naturtyper er vurderet i forbindel-
se med en revision af udpegningsgrundlaget. Det aktuelle udpegningsgrundlag fremgår af fi-
gur 2 i naturplanen – og af By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside. 
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Følgende naturtyper: Rev (1170), søbred med småurter (3130), kransnålalge-sø (3140), kalk-
sandoverdrev (6120) og elle- og askeskov (91E0) samt arter: Kildevældsvindelsnegl (1013), 
skæv vindelsnegl (1014) og sumpvindelsnegl (1016) er tilføjet det oprindelige udpegnings-
grundlag. 


 


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 


1170 Rev ? ? 3 


3130 Søbred med småurter 1,0 7 1+3 


3140 Kransnålalge-sø 0,2 2 1+3 


3150 Næringsrig sø 1,3 12 1+3 


6120 Kalksandoverdrev 3,4 1 2 


Skovnaturtyper 


9160 Ege-blandskov 2,9 2 3 


91E0 *Elle- og askeskov 2,0 1 3 


Tabel 1a. Opdaterede data om nye eller genkortlagte naturtyper i habitatområde nr. 135.  


Data stammer fra 1) NOVANA-overvågningsprogrammet (2004-2008) samt Vestsjællands Amts overvågning i peri-
oden 1988-2006. 2) Naturtypekortlægning 2004-05 (NOVANA/DEVANO). 3) Genkortlægning, supplerende kortlæg-
ning 2007-08 (DEVANO). Kortlægningsdata for naturtyperne (ekskl. vandnaturtyper) kan ses på 
www.vandognatur.dk. *Prioriteret naturtype.  


 


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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Nr. / Naturtype Registreret  
areal (ha) 


Antal 
forekomster Kilde 


Terrestriske naturtyper 


7220 Kildevæld 1,7 1 2 


9130 Bøgeskov på muld 0,4 1 3 


9160 Ege-blandskov 4,5 3 3 


Tabel 1b. Opdaterede data om nye eller genkortlagte naturtyper i habitatområde nr. 244.  


Data stammer fra 1) NOVANA-overvågningsprogrammet (2004-2008) samt Vestsjællands Amts overvågning i peri-
oden 1988-2006. 2) Naturtypekortlægning 2004-05 (NOVANA/DEVANO). 3) Genkortlægning, supplerende kortlæg-
ning 2007-08 (DEVANO). Kortlægningsdata for naturtyperne (ekskl. vandnaturtyper) kan ses på By- og Landskabs-
styrelsens hjemmeside under "Se på kort". *Prioriteret naturtype.  


 


Nr. / Art Antal 
forekomster 


Areal (ha)/ 
Vandløb (km) Kilde 


1013 Kildevældsvindelsnegl 1 0,5? 1 


1014 Skæv vindelsnegl 2 1? 1 


1016 Sumpvindelsnegl 1 0,5? 1 


Tabel 2. Opdaterede data om nye arter på udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 135.  


1) Data stammer fra national overvågning 2004-2008 (NOVANA m.v.) samt Vestsjællands Amts overvågning i peri-
oden 1988-2006. 


 


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 
Kvælstof og fosfor er fra naturens hånd begrænsende næringsstoffer for mange økosystemer. 
Når et naturområde belastes med ekstra næringsstoffer (eutrofieres), fører det til ændret arts-
sammensætning, fordi konkurrencestærke og kraftigt voksende plantearter (som f.eks. stor 
nælde, blåtop og vild kørvel) bliver begunstiget på bekostning af lavtvoksende og konkurren-
cesvage plantearter (såkaldte nøjsomhedsarter). 


Eutrofieringen kan blive så kraftig, at naturtypernes tålegrænse bliver overskredet. Resultatet 
bliver, at flere af de karakteristiske nøjsomhedsarter forsvinder, og naturtypernes tilstand 
ændres. Selv små ekstra tilførsler af næringsstoffer kan på sigt føre til ændret artssammen-
sætning. Eutrofiering af naturområder kan ske i form af direkte tilførsel af gødning eller indi-
rekte i form af f.eks. kvælstofdeposition fra luften eller jordfygning fra marker. 


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. Struktur- og artstilstand udgør tilsammen naturtilstanden, 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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Eutrofiering af terrestriske naturarealer kan påvises på flere måder, f.eks. ved forekomst af 
negative strukturer (f.eks. dominans af blåtop på tørre heder), mange plantearter med tilpas-
ning til at vokse på næringsrig jordbund eller ved at måle eller modelberegne nedfald af kvæl-
stof fra luften. 


Eutrofiering som trussel kan være meget vanskelig at observere ved tilsyn eller registrering. 


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 (%) 


Kalundborg 7 7 14 27 


Odsherred 6 7 13 25 


Landsgennemsnit 8 9 17 33 


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


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


 


Det gennemsnitlige kvælstofnedfald i de kommuner, hvori Natura 2000-området ligger, er 13,5 
kg N/ha/år, hvilket er lidt lavere end landsgennemsnittet. Tilsvarende er belastningen med 
ammoniak og ammonium (NHy) ca. 19% lavere end landsgennemsnittet, hvilket sandsynligvis 
skyldes nærheden til kysten. Nedfaldet af NOx’er – der overvejende stammer fra transport, 
energiproduktion og industri – er ca. 22% lavere end landsgennemsnittet, hvilket har samme 
årsag (kystnærhed). 


 


 


Overslagsberegningerne viser, at kvælstofnedfaldet på de kortlagte naturområder i Natura 
2000-område nr. 154 ligger mellem 12,1 og 18,7 kg N/ha/år alt afhængig af den lokale hus-
dyrtæthed og naturområdernes overfladeruhed.  


 


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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 Tålegrænseinterval
(kg N/ha/år) 


Kvælstofafsætning overslag 
(kg N/ha/år) 


Habitatnaturtype  10-15 15-20 20-25 


Strandeng (1330) 30-40 99 % 1 %  


Grå/grøn klit (2130) 10-20 (b) 94 % 6 %  


Klithede (2140) 10-20 (b) 89 % 11 %  


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


Enebærklit (2250) 10-20 (b) 22 % 78 %  


Tør hede (4030) 10-20 100 %   


Tør overdrev på kalkholdigt sand (6120) 15-25 100 %   


Kalkoverdrev (6210) 15-25 100 %   


Surt overdrev (6230) 10-20 100 %   


Tidvis våd eng (6410) 15-25 (f) 95 % 5 %  


Tørvelavning (7150) 10-15 (c,g) 100 %   


Rigkær (7230) 15-25 (c) 80 % 20 %  


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


Ege-blandskov (9160) 10-20 (b,j)  100 %  


Total      


Tabel 4a. Overslag over tålegrænseoverskridelser i habitatområde nr 135. For hver naturtype er angivet naturtypens 
tålegrænseinterval og andelen af det samlede areal i forskellige intervaller af belastninger. Tålegrænsen for et konkret 
naturområde vil typisk ligge indenfor tålegrænseintervallet. 


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


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


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


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


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


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


år-1 


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


Kvælstofafsætning overslag 
(kg N/ha/år) 


Habitatnaturtype  10-15 15-20 20-25 


Tør hede (4030) 10-20 44 % 56 %  


Kalkoverdrev (6210) 15-25 100 %   


Surt overdrev (6230) 10-20 55 % 45 %  


Kildevæld (7220) 15-25 (h) 100 %   


Bøg på muld (9130) 10-20 (b,j)  100 %  


Ege-blandskov (9160) 10-20 (b,j)  100 %  


Total      


Tabel 4b. Overslag over tålegrænseoverskridelser i habitatområde nr 244. Se tekst til tabel 4a. 


 


Alle naturarealer i Natura 2000-området modtager betydeligt mere luftbåret kvælstof en tilfæl-
det i en ren referencetilstand. Som det fremgår af tabel 4a og b gælder det for en betydelig 
andel af naturarealerne 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 surt overdrev, 
tørvelavning, alle klit- og hedetyper samt alle skovnaturtyper.  


For alle forekomster af sure overdrev, tørvelavninger, klitheder, grå/grøn klitter, klitlavninger, 
tørre heder, enebærklitter, ege-blandskove og elle- og askeskove er den lave ende af tåle-
grænseintervallerne overskredet. For alle skovnaturtyper er tålegrænsen fastsat til 10-20 kg 
N/ha/år, dog 10-15 kg N/ha/år for lichenrige skove. 


 


 


Bestemmelse af kvælstofnedfaldets størrelse på naturområder og sammenligning 
med andre beregninger 


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


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


Overslagsberegningerne skal alene anvendes til at give et foreløbigt overblik over omfanget 
af tålegrænseoverskridelser til brug ved vurdering af gunstig bevaringsstatus, ikke til kon-
kret sagsbehandling. 
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4.2 Foreløbig trusselsvurdering for nye arter på udpegningsgrundlaget 
Kildevældsvindelsnegl 


Bestand: Bestandstørrelsen er ukendt. Det kendte forekomstareal er ca. ½ ha. 


Foreløbig trusselsvurdering: Arten er truet af tilgroning og potentielt af digegennembrud, 
som vil medføre en permanent oversvømmelse af levestedet med saltvand.  


Potentielle levesteder: Der er ikke foretaget en kortlægning af artens potentielle levesteder.  


 


Sump-vindelsnegl 


Bestand: Bestandstørrelsen er ukendt. Det kendte forekomstareal er ca. ½ ha. 


Foreløbig trusselsvurdering: Arten er potentielt truet af digegennembrud, som vil medføre 
en permanent oversvømmelse af levestedet med saltvand.  


Potentielle levesteder: Der er ikke foretaget en kortlægning af artens potentielle levesteder.  


 


Skæv vindelsnegl 


Bestand: Bestandstørrelsen er ukendt. Det kendte forekomstareal er ca. 1 ha. 


Foreløbig trusselsvurdering: Arten er truet af tilgroning og potentielt af digegennembrud, 
som vil medføre en permanent oversvømmelse af levestedet med saltvand.  


Potentielle levesteder: Der er ikke foretaget en kortlægning af artens potentielle levesteder.  


 


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


 


6. ÆNDRET NATURFORVALTNING OG PLEJE 
Der er ikke kendskab til ændret naturforvaltning eller pleje inden for dette Natura 2000-områ-
de.  


Danmarks Naturfredningsforening har rejst en ny og udvidet fredning af Saltbæk Vig og omgi-
velser bl.a. med henblik på at sikre befolkningen adgang til området 


Kalundborg Kommune har udarbejdet en plejeplan for arealerne omkring Korevlen (især stran-
deng).  


 







 8 


REFERENCER 
Bak, J. 2003: Manual vedr. vurdering af de lokale miljøeffekter som følge af luftbårent kvælstof 
ved udvidelse og etablering af større husdyrbrug. Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen. 


Danmarks Miljøundersøgelser, 2006: Deposition af N komponenter 2006 – kommuner. 
http://www2.dmu.dk/1_viden/2_Miljoetilstand/3_luft/4_spredningsmodel-
ler/5_Depositionsberegninger/2006/depositiontables/2006.dk.Ntot.kommuner.html  


Ellermann, T. m.fl., 2005: Atmosfærisk deposition 2004, NOVANA, Faglig Rapport fra DMU nr. 
555, Danmarks Miljøundersøgelser, Miljøministeriet. 


Ellermann, T. m.fl., 2006: Atmosfærisk deposition 2005, NOVANA, Faglig Rapport fra DMU nr. 
595, Danmarks Miljøundersøgelser, Miljøministeriet. 


Ellermann, T. m.fl., 2007: Atmosfærisk deposition 2006, Faglig Rapport fra DMU nr. 645, 
Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 


Frohn, L. M. m.fl., 2008: Kvælstofbelastning af naturområder i Østjylland. Opgørelse for ud-
valgte Natura 2000 områder, Faglig Rapport fra DMU nr. 673, Danmarks Miljøundersøgelser, 
Aarhus Universitet. 


Geels, C. m.fl., 2008: Kvælstofbelastning af naturområder på Bornholm og Sjælland. Opgørel-
se for udvalgte Natura 2000 områder, Faglig Rapport fra DMU nr. 689, Danmarks Miljøunder-
søgelser, Aarhus Universitet. 


Nielsen O. K. m.fl. 2008: Denmark’s National Inventory Report 2008. Emission Inventories 
1990-2006 – Submitted under the United Nations Framework Convention on Climate Change. 
Faglig Rapport fra DMU nr. 667, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 


Skov- og Naturstyrelsen, 2005: Harmoniserede tålegrænser. Opdatering af 15. december 
2005. http://www.skovognatur.dk/NR/rdonlyres/78C70731-71A2-40B6-B6112F134-
0CB922A/14951/Ammoniakmanual02122005.pdf 


 


 







<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice






NOTAT   


NST Roskilde natur 
J.nr. NST-422-00494 
Ref. stmoe 
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Rettelsesblad til Natura 2000-planer, hvor beregning af naturtypernes tilstand er justeret 
 
I forbindelse med nykodning af tilstandssystemerne for naturtyper til brug for visning på Danmarks 
Miljøportal har Bioscience, Århus Universitet opdaget fejl i deres hidtidige beregninger af især 
skovtilstanden og naturtilstanden for heder og klitter. 
 
Fejlene skyldes flere forhold, men særligt at de såkaldte ’problemarter’ ikke har indgået korrekt i 
beregningen, hvorfor artsindexet i skovtilstands-beregningen i flere tilfælde nedgraderes. Samtidig 
viser det sig, at hydrologi-parameteren i visse situationer uretmæssigt har talt negativt med, hvilket 
betyder, at strukturindekset i skovtilstands-beregningen i en række tilfælde skal opgraderes. 
 
En nyberegning af skovtilstanden medfører ændringer i tilstandsklassen for op mod 10 % af de ca. 
5.500 registreringer. For knap 200 af registreringerne betyder det en ændring fra ugunstig til gunstig 
skovtilstand eller omvendt. Der er fundet tilsvarende fejl i artsindexet for enkelte lysåbne 
naturarealer, således at ca. 150 registreringer ud af ca. 10.000 ændrer tilstand. 
 
Når Danmarks Miljøportal primo februar gør en opdateret version af naturtilstandsberegneren 
offentlig tilgængelig, vil de nævnte korrektioner være indarbejdet. 
 
Korrektionen medfører ikke ændringer i målsætning og indsatsprogram i Natura 2000-planen, idet 
målsætningen er langsigtet, og indsatsprogrammet bygger på faktuelle forhold på arealerne og ikke 
den beregnede skov/naturtilstand. Fejlrettelsen betyder dog, at Natura2000 planens beskrivelse af 
naturtypernes tilstand, og søjlerne i planernes figur 4 kan være ukorrekte. Den rettede tekst og figur 
4 til plan for Natura 2000-område nr. 154: 
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Figur 4. Skovtilstand for de af Natura 2000 områdets skovnaturtyper, der er tilstandsvurderet. 
 
Ændrirngen består i, at et areal med elle- og askeskov er medtaget i figuren. Bemærk, at akserne kan 
misforstås. Bøg på muld er 0.4 ha. Ege-blandskov er cirka 4.5 ha, mens elle- og askeskov er 1.2 ha.”   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








 
 


J.nr. SNS 303-00028 
Den 2. maj 2007 


 
 
 
 
 
Natura 2000 – Basisanalyse  
 
Udarbejdet af Landsdelscenter Storstrøm  
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fuglebeskyttelsesområde nr. 94 
SEJERØ BUGT OG NEKSELØ 
 
og fuglebeskyttelsesområde nr. 99 
SALTBÆK VIG 
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Natura 2000-basisanalyse for skovbevoksede fredskovsarealer i H135, F94 og F99  
         Side 3 


 
 


1 Beskrivelse af området 
Natura 2000-området Sejerø Bugt og Saltbæk Vig er udpeget som både habitatområde nr. 135 
og fuglebeskyttelsesområde nr. 94 og 99. 
 
Nr. Navn Areal (ha) 
H135 Sejerø Bugt og Saltbæk Vig 43.915 
F94 Sejerø Bugt og Nekselø 40.289 
F99 Saltbæk Vig 3.627 
 Samlet areal Natura 2000 43.915 
Tabel 1.1. Oversigt over de habitat- og fuglebeskyttelsesområder, der er inkluderet i denne basisanalyse. Da 
habitat- og fuglebeskyttelsesområderne er delvist sammenfaldende, svarer det samlede areal ikke til summen af 
udpegningerne. Kilde: http://www.skovognatur.dk/Natura2000/. 
 


 
                Figur 1.1: Kort over habitatområde H135  







 


Natura 2000-basisanalyse for skovbevoksede fredskovsarealer i H135, F94 og F99  
         Side 4 


 
 


 


 
              Figur 1.2: Kort over fuglebeskyttelsesområde F94 
 
 







 


Natura 2000-basisanalyse for skovbevoksede fredskovsarealer i H135, F94 og F99  
         Side 5 


 
 


 
                    Figur 1.3: Kort over fuglebeskyttelsesområde F99 
 
 
Skovbevokset areal (ha.): 
Nr. Navn Samlet skovbevokset 


areal (Top10DK) 
Heraf med 
fredskovspligt 


Heraf uden 
fredskovspligt 


H135 Sejerø Bugt og Saltbæk Vig 319 42 277
F94 Sejerø Bugt og Nekselø 76 16 60
F99 Saltbæk Vig 241 26 215
 Samlet skovbevokset areal 319 42 277
Tabel 1.2. Oversigt over det samlede skovbevoksede areal i de habitat- og fuglebeskyttelsesområder, der er 
inkluderet i denne basisanalyse. Da habitat- og fuglebeskyttelsesområderne er delvist sammenfaldende, svarer 
det samlede skovareal ikke til summen af arealerne. 
 
Skovarealet udgøres af småskove langs kysten af Sejerø Bugt og Saltbæk Vig, samt på Sejerø 
og Nekselø. Størstedelen af skovområderne er ikke pålagt fredskovpligt, se tabel 1.2. 
Fredskovpligtig løvskov med registrerede skovnaturtyper er beliggende i Enghave Skov 
nordøst for Havnsø samt på nordøstkysten af Nekselø. Øvrige skovområder er præget af elle-, 
birke- og nåleskove på meget varieret jordbund.  
 


2 Udpegningsgrundlaget 
Habitatdirektivet fra 1992 har til formål at beskytte naturtyper og arter, der er truede, 
sårbare eller sjældne i EU. Til dette formål er der udpeget en række særlige 
bevaringsområder, de såkaldte habitatområder. Hvert enkelt habitatområde er udpeget 
med henblik på at beskytte bestemte habitatnaturtyper og arter af dyr og planter. Flere af 
disse habitatnaturtyper og arter er prioriterede, hvilket medfører et særligt ansvar for 
beskyttelsen. Habitatnaturtyperne er anført på direktivets bilag I, og arterne på direktivets 
bilag II. 
 
Fuglebeskyttelsesdirektivet fra 1979 har til formål at beskytte levestederne for 
fuglearter, som er sjældne, truede eller følsomme overfor ændringer af levesteder i EU. Til 
dette formål er der udpeget en række fuglebeskyttelsesområder, hvor disse fugle yngler 
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eller regelmæssigt gæster for at fælde fjer, raste under trækket eller overvintre. Hvert 
enkelt fuglebeskyttelsesområde er udpeget for at beskytte levesteder for en eller flere af de 
fuglearter, der er opført på direktivets liste I og artikel 4.2. 
 
Som det fremgår af tabel 2.1 er habitatområde nr. 135 og fuglebeskyttelsesområde nr. 94 og 
99 udpeget af hensyn til 25 habitatnaturtyper og 18 arter.  
 
Nr.  Habitatnaturtype/Artsnavn Håndtering 


1166 Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus) + / - 
1188 Klokkefrø (Bombina bombina) - 
1355 Odder (Lutra lutra) + / - 
1419 Enkelt månerude (Botrychium simplex) - 
1903 Mygblomst (Liparis loeselii) - 
1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af 


havvand 
- 


1150 *Kystlaguner og strandsøer - 
1160 Større lavvandede bugter og vige - 
1210 Enårig vegetation på stenede strandvolde - 
1220 Flerårig vegetation på stenede strande - 
1230 Klinter eller klipper ved kysten - 
1310 Vegetation af kveller eller andre enårige 


strandplanter, der koloniserer mudder og sand 
- 


1330 Strandenge - 
2110 Forstrand og begyndende klitdannelser - 
2120 Hvide klitter og vandremiler - 
2130 *Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå 


klit og grønsværklit) 
- 


2140 *Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede) - 
2190 Fugtige klitlavninger - 
2250 *Kystklitter med enebær - 
3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter 


eller store vandaks 
- 


3260 Vandløb med vandplanter - 
4030 Tørre dværgbusksamfund (heder) - 
6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig 


bund (* vigtige orkidélokaliteter) 
- 


6230 *Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller 
mindre sur bund 


- 


6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, 
ofte med blåtop 


- 


7150 Plantesamfund med næbfrø, soldug eller ulvefod 
på vådt sand eller blottet tørv 


- 


7220 *Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand + / - 
7230 Rigkær - 
9130 Bøgeskove på muldbund + 
9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig 


jordbund 
+ 


A081 Rørhøg - 
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A122 Engsnare - 
A132 Klyde - 
A191 Splitterne - 
A194 Havterne - 
A062 Bjergand - 
A063 Ederfugl - 
A065 Sortand - 
A066 Fløjlsand - 
A038 Sangsvane - 
A043 Grågås - 
A039 Sædgås - 
A052 Krikand - 


Tabel 2.1 Oversigt over de habitatnaturtyper og arter, som er på udpegningsgrundlaget.  
En stjerne angiver, at naturtypen/arten er prioriteret af EU.  
- : betyder, at naturtypen/arten behandles i amtets eller de marine basisanalyser. 
+ : betyder, at naturtypen/arten behandles i denne basisanalyse. 
Skov- og Naturstyrelsens kortlægning af 7220 *Kilder og Væld med kalkholdigt (hårdt) vand supplerer amtets 
kortlægning af denne habitatnaturtype. Samme forekomst kan være kortlagt af både amtet og Skov- og 
Naturstyrelsen. 
 


3 Datapræsentation 
Denne basisanalyse indeholder oplysninger om habitatnaturtyper og levesteder for arter på 
de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer i Natura 2000 området.  
Oplysningerne stammer primært fra Skov- og Naturstyrelsens kortlægning af 
habitatnaturtyper og arter, der er gennemført i 2005 og 2006. Kortlægningen er foretaget 
på baggrund af ”Tekniske anvisninger for kortlægning og registrering af skovnaturtyper 
og levesteder for arter i Natura 2000 områder” (Skov & Landskab 2006a). Desuden har 
især amterne gennem årene indsamlet en del data om naturtyper og arter, bl.a. gennem 
NOVANA1. 
 
Hermed en oversigt over de data, der er grundlaget for denne basisanalyse: 
 
Nr.  Habitatnaturtype/art Kortlagt areal 


(ha) 
Bilag 


9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig 
jordbund 


2,4 2.1 


1166 Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus) 0,4 2.2 
1355 Odder (Lutra lutra) - 2.3 


Tabel 3.1. Oversigt over den del af udpegningsgrundlaget, som er mere detaljeret beskrevet i bilag 2. 
 
På de skovbevoksede, fredskovpligtige arealer i H135 er der i alt kortlagt 2,4 ha naturtyper 
som er på udpegningsgrundlaget. Der er registreret 5,5 ha habitatnaturtyper, der ikke er på 
udpegningsgrundlaget, se afsnit 7.  
 
Habitatnaturtyperne Kilder og væld (7220) og Bøgeskov på muldbund (9130) er ikke 
registreret i H135, hvorfor der ikke er data at præsentere for disse. 
 


                                                 
1 NOVANA: Det nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur  
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I bilag 1 findes kort, som viser beliggenheden af habitatnaturtyperne og levesteder for arter på 
de skovbevoksede fredskovsarealer. 
 


4 Foreløbig trusselsvurdering 
I direktiverne er der krav om at fastholde eller genoprette ”gunstig bevaringsstatus” for de 
habitatnaturtyper og arter, som områderne er udpeget af hensyn til.  
 
Derfor er der foretaget en foreløbig vurdering af truslerne mod habitatnaturtyperne og arter i 
Natura 2000 området, som er præsenteret i bilag 3. Truslerne omfatter påvirkninger, hvor der 
er en begrundet mistanke om, at de har en negativ betydning for naturtilstanden.  
 
Der fremgår af bilag 3, at væsentlige trusler i området er følgende:   
 
• Eutrofieringen vurderes at være en aktuel trussel i skovkanter og overgangszoner. Den 


gennemsnitlige deposition i den indre del af skovene ligger middel i tålegrænse-
intervallet for skovnaturtyperne. Supplerende modelberegninger kan afsløre, om 
tålegrænsen er overskredet i den indre del af skovene. 


• Det vurderes, at odderen er stærkt truet i H135. Vestsjællands Amt beskriver truslerne til 
at være druknedød i ruser, forstyrrelser og løse hunde. 


 


5 Modsatrettede interesser 
I visse tilfælde kan naturtyper og/eller arter antagelig kun opretholdes på bekostning af 
andre naturmæssige interesser: 
 
Naturlig succession eller tilgroning kan indebære, at én naturtype udvikler sig til en anden, 
og drift eller naturpleje kan derfor indebære en konflikt mellem 2 naturtyper. F.eks. kan 
tør hede (4030) eller surt overdrev (6230) uden græsning udvikle sig til stilkegekrat 
(9190). 
 
Naturlig succession på veldrænede jorder vil med tiden ændre naturtypen egeskov og 
blandskov (9160) til bøgeskove på muldbund (9130). Den naturlige succession kan afhjælpes 
ved en aktiv indsats, hvis man ønsker at bevare egeskoven. Floraregistreringerne fra 
kortlægningen viser, at der er kraftig selvforyngelse i egeskoven af ær.  
 


6 Naturforvaltning og pleje 
Der foreligger følgende oplysninger om naturforvaltning og pleje af habitatnaturtyper og arter 
i området:  


 
• I dette habitatområde ligger der skovbevoksede arealer, som administreres af Skov- og 


Naturstyrelsen. Skovdriften på arealerne sker efter naturnære principper. Det betyder, at 
man i driften arbejder målrettet for at sikre et kontinuert skovdække og opretholdelsen 
af et godt skovklima. Derved kan foryngelse af skoven som helhed basere sig på 
selvsåning. Med den naturnære skovdrift fortsættes bestræbelserne på helt at undgå 
pesticider. Anvendelsen af gødning er begrænset til udpegede pyntegrøntsarealer. Den 
naturnære skovdrift i statsskovene er nærmere beskrevet i "Handlingsplan for naturnær 
skovdrift i statsskovene". Statsskovene er certificeret efter FSC og PEFC systemerne. 
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Det betyder, at en ekstern part løbende kontrollerer, at skovene lever op til 
certificeringskravene dvs. en bæredygtig skovdrift. 


• Skovbevoksede fredskovspligtige arealer i H135 er berørt af følgende fredning: 
Navn: Nekselø (id. 016200). Omfang: ca. 200 ha. Fredet 20/12 1985 
Formålet med fredningen er at sikre en opretholdelse af de naturvidenskabelige, 
biologiske og landskabelige værdier, der er knyttet til Nekselø, og regulere 
offentlighedens adgang og færdsel til øen. Øen skal bevares i tilstanden på 
fredningstidspunktet. 
Fredningsbestemmelser med særlig relevans for skov er bl.a. at de arealer, der er vist på 
fredningskortet med signatur for ”skov”, skal bevares som skov ved selvforyngelse. 
Træer og buske må kun fjernes efter tilladelse. Den naturlige kratvækst på øen skal 
bevares. 


• Mht. naturpleje i H135 henvises til beskrivelse i Vestsjællands Amts basisanalyse. 
 


7 Nykonstaterede eller nyindvandrede arter og naturtyper 
Nedenfor er omtalt nyopdagede eller nyindvandrede forekomster af arter eller 
habitatnaturtyper, der aktuelt ikke udgør udpegningsgrundlag, men som vil skulle vurderes i 
forbindelse med en kommende revision af udpegningsgrundlagene.  
 
Nr. Habitatnaturtype/Artsnavn Areal (ha) 
91E0 *Elle- og askeskov ved vandløb, søer og væld  3,1 
Tabel 7.1. Arter og habitatnaturtyper, der ikke aktuelt er udpegningsgrundlag, men som er registreret i 
forbindelse med kortlægningen. En* foran habitatnaturtypens eller artens kodenummer betyder, at den er 
særligt prioriteret af EU. 
 


8 Liste over manglende data 
Der mangler en nærmere opgørelse af bestanden af stor vandsalamander i H135. 
 


9 Liste over anvendt materiale 
Danmarks Naturfredningsforening (1994): "Fredede områder i Danmark" af Knud Dahl. 7. 
udgave, 1. oplag 1994. 
 
DMU (2000): Faglig rapport nr. 322: Naturtyper og arter omfattet af EF-Habitatdirektivet. 
 
DMU (2003): Faglig rapport fra DMU, nr. 457, 2. udgave: ”Kriterier for gunstig 
bevaringsstatus”. 
 
DMU (2005a): Habitatnøgle, ver. 1.02 Appendiks 4a, 23. juni 2005, DMU. 
 
DMU (2005b): Beskrivelse af danske naturtyper omfattet af habitatdirektivet (Natura 2000 
typer), ver. 1.02 Appendiks 4b, af 23. juni 2005, DMU. 
 
DMU (2006): Faglig rapport nr. 582 NOVANA. Arter 2004-2005.  
 
DMU (2007): Den danske Rødliste. http://redlist.dmu.dk  
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Skov & Landskab (2006a): Tekniske anvisninger for kortlægning og registrering af 
skovnaturtyper og levesteder for skovlevende arter i Natura 2000 områder”.  Skov & 
Landskab, 15. februar 2006. 
 
Skov & Landskab (2006b): Nitratudvaskning fra skovarealer – model til risikovurdering. (P. 
Gundersen).  
Skov- og Naturstyrelsen (1998): Rødliste 1997 over planter og dyr. 
 
Skov- og Naturstyrelsen (2003): Manual vedr. vurdering af de lokale miljøeffekter som 
følge af luftbårent kvælstof ved udvidelse og etablering af større husdyrbrug. Udgivet af 
Miljøministeriet. http://www2.skovognatur.dk/udgivelser/2003/87-7279-537-
9/pdf/helepubl.pdf 
 
Skov- og Naturstyrelsen (2005): Opdatering af Ammoniakmanualen.  
http://www.skovognatur.dk/Udgivelser/Tidligere/2003/ 
ammoniakmanualen.htm 
 
Skov- og Naturstyrelsen 2006: Natura 2000 kortlægning af skovarters levesteder  
www.skovognatur.dk/Natura 2000 
 
Skov- og Naturstyrelsen (2006a): Retningslinier for udarbejdelse af Natura 2000-
basisanalyse for de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer. 
 
Skov- og Naturstyrelsen (2007): www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter. 
 
Vestsjællands Amt (2006): Basisanalyse for Natura 2000-område nr. 154, Sejerø Bugt. 
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Bilag 1 Kort over registrerede naturtyper/levesteder 
 
Bilag 1.1: Kort over habitatnaturtyper 
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Bilag 1.2: Kort over levesteder 
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Bilag 2 Data for naturtyper og arter 
 
2.1 Data for Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig 
jordbund (9160) 
 
2.1.1 Beskrivelse af naturtypen 
Den del af vore egeskove, inklusive ege-avnbøgeskove, (dvs. eg plus avnbøg dominerer 
kronedækningen af arealet), hvor jordbunden er mere eller mindre rig, og ofte fladgrundet 
(tidvist vandlidende eller højt grundvand), således at egen trives, mens bl.a. bøg ofte 
mistrives, samtidig med at vandbevægelse m.v. ikke er tilstrækkelig til at give en rig 
forekomst af ask.  
 
Plantet (eller sået) skov er undtaget sålænge den har plantagekarakter i kraft af ensaldrende 
træer i rækker. Når en plantet skov er uden plantagekarakter, og rummer enten oprindelig 
karakteristisk bundflora, sjældne arter eller arter af fællesskabsbetydning (se liste ved nøglen), 
er den omfattet. 
 
Eksempler på denne type kan være dyrkede egeskove, tilgroningsskove og tidligere 
græsningsskove på fladgrundet bund, f.eks. i bunden af dale, i fladt terræn eller i nærheden af 
åbredder, hovedsageligt i de østlige og sydlige dele af landet. Følgende arter er karakteristiske 
for naturtypen: Stilkeg, avnbøg, navr, småbladet lind, stor fladstjerne, jordbær-potentil, skov-
hunde¬græs og lundranunkel. Disse arters forekomst er ikke afgørende, men hvor de findes er 
der stor sandsynlighed for at arealet svarer til typen. I veludviklede tilfælde kan endvidere 
findes majblomst, bølget bunke, liljekonval, krans-konval eller stor frytle.  
 
Definitionerne af typen i CORINE og i direktivets fortolkningsmanual er brede og supplerer 
delvis hinanden, således at hovedparten af de egeskove, som ikke umiddelbart kan indplaceres 
til en anden egetype v. hj. af nøglen, må henføres til denne type. Egeskove, der vurderes kun 
at være egedominerede på grund af stævningsdrift af bøge-ege-skove på veldrænede jorder er 
ikke omfattet, men kan være omfattet af type 9120. Endvidere er egeskov med rig forekomst 
af ask og tilknyttet rig flora af kodriver/guldnælde/ramsløg undtaget, idet sådanne skove 
omfattes af Corine type 41.23, som ikke er på direktivet. Avnbøg kan være træarten med 
størst kronedækning, men rene eller næsten rene bestande af avnbøg hører ikke med, da det er 
Corine type 41.A, som ikke er på direktivet (DMU 2005b).  
 
2.1.2 Naturtypens areal  
Der er kortlagt et samlet areal på 2,4 ha i H135. 
 
2.1.3 Naturtypens struktur og funktion 
Nedenstående data stammer fra Skov- og Naturstyrelsens kortlægning af habitatnaturtyper.  
 
- Skovstruktur 
Selvforyngelse af karakteristiske træarter (mindst 2 planter pr. m2).  
Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 klasser i tabellen efter andelen af 
selvforyngelse i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
Art < 1% 1-10% 11-30% 31-75% >76% I alt 
Stilkeg      0 
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Kronedækning. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 klasser i tabellen efter 
andelen med kronedækning i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 


< 20 % 20-50 % 51-75 % 76 – 90 % > 90 % I alt 
   2,4  2,4 


 
Etagering (areal med mere end 1 etage). Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 
5 klasser i tabellen efter andelen med etagering i % af det samlede areal af hver enkelt 
forekomst: 


< 20 % 20-50 % 51-75 % 76 – 90 % > 90 % I alt 
 2,1 0,3   2,4 


 
- Dødt ved  
Dødt stående træ. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen efter 
antallet af dødt stående træ pr. ha (dbh > 10 cm, højde > 2 m): 
< 1 stk/ha 1-5 stk/ha > 5stk/ha I alt 


 2,4  2,4 
 
Dødt liggende ved. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen efter 
antallet af dødt liggende ved pr. ha (diameter > 25 cm, længde > 5 m):    
< 1 stk/ha 1-5 stk/ha > 5stk/ha I alt 


 2,4  2,4 
 
- Skovdrift 
Jordbearbejdning. Arealet (ha) af hver forekomst er bl.a. fordelt til én af klasserne i tabellen 
efter andelen af jordbearbejdning i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
 < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Tegn på      0 
Tydelig       0 
Nylig      0 
 
Spor efter kørsel med traktose/dybe spor. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af 
de 5 klasser i tabellen efter andelen af spor efter kørsel i % af det samlede areal af hver enkelt 
forekomst: 


< 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
2,4     2,4 


 
Stævningsdrift. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen bl.a. 
efter andelen med stævningsdrift i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
 < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Ophørt, men 
tydelige tegn 


     0 


 Nylig      0 
 
Græsningsdrift. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen bl.a. 
efter andelen med græsningsdrift i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
 < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Ophørt, men 
tydelige tegn 


     0 


Nuværende      0 
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Afvanding: 
Det samlede areal (ha) er inddelt i følgende klasser mht. afvandingsforholdene:  
A: Ingen grøfter 
B: Gamle grøfter, ikke fungerende (fyldt op/tilstoppede) 
C: Gamle grøfter, fungerende (ikke vedligeholdt indenfor de seneste ca. 6 år)  
D: Grøfter vedligeholdte indenfor de seneste ca. 6 år 
E:  Nye grøfter eller grøfter uddybet indenfor 2 år 
 


A B C D E I alt 
0,3 2,1    2,4 


 
 
2.1.4 Naturtypens arter  
- Karakteristiske arter 
Der er registreret følgende karakteristiske arter:  
- i 5 meter cirklerne  
Art Areal (ha)* 
Stor fladstjerne 2,4 
Skov-hundegræs 0,3 
Stilkeg 2,4 
* Det samlede areal af forekomsterne, hvor arten optræder i 5 m cirklen 
 
- på det øvrige areal (ha).   
Art Domine-


rende 
Alm. Hyppig Spredte Få I alt 


Skov-hundegræs   0,3   0,3 
Småbladet lind   0,3   0,3 
Stilkeg 2,4     2,4 
Stor fladstjerne  2,1 0,3   2,4 
 
- Invasive arter.  
Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 klasser i tabellen efter andelen med 
invasive arter i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
Art < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
      0 
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2.2 Data for Stor vandsalamander Triturus cristatus (1166) 
 
2.2.1 Beskrivelse af arten  
En detaljeret beskrivelse af arten kan ses på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside: 
www.skovognatur.dk/emne/Natura2000. 
 
2.2.2 Levested  
Stor vandsalamander lever på land en stor del af året mest i skove og haver, men vandrer i 
marts-april ned til vandhuller efter vinterdvalen. Stor vandsalamander findes i solbeskinnet 
søer og vandhuller med rent vand. Den findes sjældent i vandhuller med surt vand.  
 
I vandhullerne parrer salamandrene sig og opholder sig her frem til slutningen af sommeren 
Er der fisk i vandhullet, eller bruges det til at opdrætte ænder i, yngler de sjældent. På grund 
af tilstedeværelsen af fisk, findes Stor vandsalamander normalt ikke i større søer. 
 
I sensommeren forlader de voksne individer vandhullerne, indtil de i oktober opsøger et 
overvintringssted (Skov- og Naturstyrelsen 2007). 


Skov- og Naturstyrelsen har kortlagt følgende som levested for Stor vandsalamander i 
fredskov i H135: Vandhuller i intervallet 100m2-2500m2, som er registreret af amterne som § 
3 områder, eller som registreres i forbindelse med Natura 2000 kortlægningen (Skov- og 
Naturstyrelsen 2006). Der er i alt kortlagt 0,4 ha. som levesteder for Stor vandsalamander, se 
kortbilag 1.2. 


2.2.3 Bestand 
Af DMU’s rapport nr. 322 ”Naturtyper og arter omfattet af EF-Habitatdirketivet” fra 2000 
fremgår følgende: Stor vandsalamander er formentlig generelt i tilbagegang, og 
bevaringsstatus usikker på trods af, at arten endnu er meget almindelig især i det sydøstlige 
Danmark (DMU 2000).  
 
I Rødlisten er Stor vandsalamander kategoriseres som ”ikke truet” (DMU 2007).  
 
Der er ikke foretaget overvågning af Stor vandsalamander under NOVANA og bestanden 
vurderes derfor som usikker i H135.  
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2.3 Data for Odder Lutra lutra (1355) 
 
2.3.1 Beskrivelse af arten  
En detaljeret beskrivelse af arten kan ses på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside: 
www.skovognatur.dk/emne/Natura2000. 
 
2.3.2 Levested  
Odderen lever i tilknytning til vådområder. Den findes såvel i stillestående som rindende vand 
i både saltvand og ferskvand. Søer og moser med store rørskovsområder er især velegnede 
levesteder (DMU 2006).   
 
Der henvises til Vestsjællands amts basisanalyse, hvor der er en beskrivelse af tidligere fund 
af levesteder for odder i H135 (Vestsjællands Amt 2006). 
 
2.3.3 Bestand 
I forhold til det øvrige Europa er den danske odderbestand meget isoleret og har en 
bestandsstørrelse, der gør det usikkert, om den genetiske variation kan opretholdes. Den 
nationale bevaringsstatus er derfor foreløbigt vurderet som usikker (DMU 2000).  
 
I Rødliste 1997 er Odder kategoriseret som ”sårbar”(Skov- og Naturstyrelsen 1998). 
 
Overvågningsresultater for odder:  
Amt Antal stationer Antal positive stationer i 


1996 
Antal positive stationer i 


2004 
Vestsjælland 99 0 stk. (0 %) 0 stk. (0 %) 
Kilde: DMU 2006  
 
En eventuel bestand af odder i H135 vurderes som meget sårbar. 
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Bilag 3 Foreløbig trusselsvurdering  
I direktiverne er der krav om at fastholde eller genoprette ”gunstig bevaringsstatus” for de 
habitatnaturtyper og arter, som områderne er udpeget af hensyn til. For at en habitatnaturtype 
eller art kan siges at have gunstig bevaringsstatus skal en række kriterier være opfyldt:  
 
 
En habitatnaturtypes bevaringsstatus anses for “gunstig”, når  
 
• ”det naturlige udbredelsesområde og de arealer, det dækker inden for dette område 


er stabile eller i udbredelse”, og 
• ”den særlige struktur og de særlige funktioner, der er nødvendige for dens 


opretholdelse på lang sigt, er til stede og sandsynligvis fortsat vil være det i en 
overskuelig fremtid”, og 


• ”bevaringsstatus for de arter, der er karakteristiske for den pågældende naturtype, er 
gunstig.” 


(DMU 2003)
 
 
En arts bevaringsstatus anses for “gunstig” når  
 
• ”data vedrørende bestandsudviklingen af den pågældende art viser, at arten på langt 


sigt vil opretholde sig selv som en levedygtig bestanddel af dens naturlige levested”, 
og  


• ”artens naturlige udbredelsesområde hverken er i tilbagegang, eller der er 
sandsynlighed for, at det inden for en overskuelig fremtid vil blive mindsket”, og  


• ”der er – og sandsynligvis fortsat vil være – et tilstrækkeligt stort levested til på 
langt sigt at bevare dens bestande”. 


(DMU 2003)
 
Truslerne omfatter påvirkninger, hvor der er en begrundet mistanke om, at de har en negativ 
betydning for naturtilstanden. De største trusler er gennemgået i de følgende afsnit. 
 
3.1 Reduceret areal 
Antallet af plante- og dyrearter på en lokalitet afhænger, alt andet lige, af lokalitetens 
størrelse, således at et større areal kan oppebære et større antal arter. Store lokaliteter kan 
desuden typisk indeholde større bestande af de enkelte arter end små lokaliteter.  
 
Reduktion af en naturtypes areal vil derfor betyde, at der først sker en reduktion af 
bestandsstørrelserne af de enkelte arter, hvorefter nogle af bestandene forsvinder, og 
endelig vil de enkelte arter begynde at uddø.  
 
Det reducerede areal kombineret med forringede levevilkår i mange af de resterende 
naturområder har bevirket, at de forskellige plante- og dyrearter i stadig stigende grad får 
opsplittet deres bestande i mindre og isolerede delbestande. Sådanne små isolerede 
bestande er betydelig mere udsatte for at uddø end store sammenhængende bestande pga. 
indavl og tilfældige katastrofer. Når arterne er forsvundet fra sådanne isolerede lokaliteter, 
vil det ofte være vanskeligt for nye bestande at sprede sig dertil, netop fordi lokaliteterne 
er isolerede. 
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Reduktion af arealet af en habitatnaturtype eller en arts levested i skov kan f.eks. skyldes 
en aktiv konvertering til andre træarter, naturlig dynamik eller ændrede 
afvandingsforhold. I visse tilfælde kan både naturlig dynamik og genopretning af naturlig 
hydrologi medføre en acceptabel formindskelse af et naturareal. Således skal betydningen 
af udvikling af habitatnaturtyperne indbyrdes vurderes i forhold til det samlede areal med 
hver habitatnaturtype både lokalt, regionalt og nationalt. 
 
3.2 Intensiv skovdrift  
Intensiv skovdrift kan være en trussel mod habitatnaturtyper og arter. Det kan f.eks. dreje 
sig om: 
 
- Forstyrrelse af jordbund 
Forstyrrelse af jordbunden kan skade habitatnaturtypernes strukturer og arter. Jordbunden 
kan f.eks. forstyrres ved jordbearbejdning i forbindelse med foryngelse af skov eller 
kørsel i forbindelse med mekaniseret skovning og udkørsel af træ.  
 
- Anvendelse af pesticider 
Sprøjtning med pesticider kan skade habitatnaturtypernes arter. Der kan både være tale om 
anvendelse af pesticider direkte på arealerne og om vinddrift af pesticider fra nærtliggende 
land- eller skovarealer, som sprøjtes. 
 
- Plantning og efterbedring 
Plantning og efterbedring kan medføre en strukturel ensretning sammenlignet med 
naturlig foryngelse. 
 
- Hugst 
Hugstindgreb kan være en trussel, som helt kan fjerne skovnaturtyper og arters levesteder 
(renafdrift) eller forskyde træartssammensætningen og medføre en strukturel ensretning af 
bevoksninger.  
 
- Ophør med naturvenlige driftsformer 
Mange arter og strukturer er knyttet til og afhængige af naturvenlige driftsformer. Det kan 
eksempelvis være gamle driftsformer som stævnings- eller græsningsskov samt urørt 
skov. Derfor er ophør af disse naturvenlige driftsformer en trussel mod habitatnaturtyper 
og arter. 
 
Anvendelse af gødning er behandlet i afsnit 3.3 om eutrofiering, mens afvanding er 
behandlet i afsnit 3.4 om hydrologi. 
 
I bilag 2 er der lavet en sammenstilling af data om de enkelte habitatnaturtyper og arter. Der 
fremgår følgende af bilaget: 
 
- Forstyrrelse af jordbund 
Det fremgår af DMU-rapporten ”Kriterier for gunstig bevaringsstaturs”, at arealandelen med 
uforstyrret jordbund (f.eks. uden jordbearbejdning og kørsel) skal være stabil eller stigende. 
Jordbearbejdningen må foretages på op til 1/3 af en flade, hvis denne har været jordarbejdet 
tidligere (DMU 2003). 
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Der er ikke registreret tegn på jordbearbejdning eller spor efter udkørsel i de skovbevoksede, 
fredskovspligtige arealer i habitatområdet. 
 
Samlet set vurderes forstyrrelse af jordbunden i form af jordbearbejdning eller spor efter 
kørsel med traktose/dybe spor ikke at udgøre en trussel for skovnaturtyperne i området. 
 
- Hugst 
Skovnaturtyperne skal have en kronedækningsgrad > 50 % af de træarter, der hører til 
naturtypen (DMU 2005a).  
 
På baggrund af bilag 2 kan det konkluderes, at der: 
• på 100 % af arealet med skovnaturtyper er en kronedækningsgrad på 76-90 % 
 
Kronedækningsgraden i området indikerer, at der føres en hugst i området, som ikke udgør en 
trussel mod sikring af en kronedækningsgrad på > 50 %. Den registrerede kronedækningsgrad 
omfatter dog alle træarter på arealet, og ikke kun de træarter, der naturligt hører til 
skovnaturtypen. 
 
- Ophør med naturvenlige driftsformer 
Der er ikke registreret naturvenlige driftsformer på de skovbevoksede, fredskovspligtige 
arealer i habitatområdet. 
 
3.3 Eutrofiering 
Kvælstof er fra naturens hånd begrænsende næringsstoffer for mange økosystemer. Når et 
naturområde belastes med ekstra næringsstoffer (eutrofieres), fører det til ændret 
artssammensætning, fordi konkurrencestærke og kraftigt voksende plantearter (som f. eks 
stor nælde, blåtop og vild kørvel) bliver begunstiget på bekostning af lavtvoksende og 
konkurrencesvage plantearter (såkaldte nøjsomhedsarter). 
 
Eutrofieringen kan blive så kraftig, at naturtypernes tålegrænse2 bliver overskredet. 
Resultatet bliver, at flere af de karakteristiske nøjsomhedsarter forsvinder, og 
naturtypernes tilstand ændres. Selv små ekstra tilførsler af næringsstoffer kan på sigt føre 
til ændret artssammensætning. Eutrofiering af naturområder kan ske i form af direkte 
tilførsel af gødning eller indirekte i form af f.eks. kvælstofdeposition fra luften eller 
jordfygning fra marker.  
 
Eutrofiering af skovarealer kan påvises på flere måder, f.eks. ved forekomst af negative 
strukturer, mange plantearter med god tilpasning til at vokse på næringsrig jordbund eller 
ved at måle eller modelberegne depositionen af kvælstof fra luften.  
 
Tålegrænser 
Alle de registrerede skovnaturtyper i H135 er kvælstoffølsomme med tålegrænser på 10-20 kg 
N/ha/år. Modelberegninger kan give lavere tålegrænser, ned til 7 kg N/ha/år (Skov- og 
Naturstyrelsen 2005).  
 


                                                 
2 Tålegrænsen er et mål for et naturområdes følsomhed for luftforurening. Tålegrænsen kan defineres som ”En 
kvantitativ vurdering af den belastning med et eller flere forurenende stoffer, hvorunder effekter på udvalgte 
følsomme elementer af natur og miljø ikke forekommer vurderet med den bedste nuværende viden”.  
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Kvælstof-deposition  
Den gennemsnitlige afsætning af kvælstof fra luften er følgende for de enkelte kommuner i 
H135: 
 
 NHy(kg N/ha) NOx (kg N/ha) Total N (kg N/ha) 
Kalundborg 6,6 5,8 12,4 
Hvidebæk 7,0 6,1 13,1 
Bjergsted 7,5 6,5 14,0 
Dragsholm 7,7 6,9 14,6 
Trundholm 6,6 6,5 13,1 
Landsgennemsnit 9,1 6,8 15,9 
Tabel bilag.3.3. Baggrundsbelastningen (i kg N/ha/år) i de kommuner der ligger indenfor Natura 2000 området. 
Der refereres til kommuneinddelingen fra før den 1. januar 2007. Kvælstof-depositionen er angivet som 
kommunevise gennemsnit af hhv. NHy (ammoniak og ammonium), NOx (kvælstofoxider, salpetersyre og nitrat) 
og total N (samlet tør- og våddeposition) (Skov- og Naturstyrelsen 2005). 
 
Den gennemsnitlige deposition i de 5 kommuner, der dækker H135, er således på 13,4 kg 
N/ha/år, hvilket ligger under landsgennemsnittet på 15,9 kg N/ha/år.   
 
En betydelig del af NHy-fraktionen består af ammoniak fra lokale husdyrbrug, som er ujævnt 
fordelt i landskabet. Hertil kommer, at afsætningen af kvælstof på forskellige overfladetyper 
varierer i forhold til ruheden. Skov har stor ruhed, og derfor er der en større 
depositionshastighed i skove. Særligt udsatte er skovkanter, hvilket har stor betydning i 
Danmark, da en væsentlig del af de danske skove er små og derfor har relativ stor rand. 
Endvidere er der en særlig stor deposition i bevoksninger med nåletræ (Skov- og 
Naturstyrelsen 2003).  
 
Det er muligt at korrigere de kommunevise gennemsnitstal i forhold til lokal husdyrtæthed og 
til forskellige naturtypers ruhed inden for habitatområdet.  
 
Skov & Landskab har estimeret, at f.eks. ruheden af løvskov medfører en korrektion af den 
gennemsnitlige kvælstofdeposition på 2 i skovkanter (0-25 m) og 1,5 i overgangszonen (25-
50 m) (Skov & Landskab 2006b).  
 
Overskridelse af tålegrænse 
Det fremgår af DMU-rapporten ”Kriterier for gunstig bevaringsstatus”, at tålegrænsen for 
skovnaturtyperne ikke må overskrides (DMU 2003). 
 
Skovarealet i H135 er primært spredte, kystnære skove med stor randeffekt.  
 
Eutrofieringen vurderes at være en aktuel trussel i skovkanter og overgangszoner. Den 
gennemsnitlige deposition i den indre del af skovene ligger middel i intervallet med 
tålegrænsen for skovnaturtyperne. Supplerende modelberegninger kan afsløre, om 
tålegrænsen er overskredet i den indre del af skovene.  
 
3.4 Hydrologi 
En naturlig hydrologi uden afvanding eller vandløbsvedligeholdelse vil som hovedregel 
fremme den mest naturlige udvikling af de forskellige naturtyper. Afvanding samt 
nærtliggende vandindvinding sænker det naturlige vandspejl og medfører en gradvis 
udtørring af arealet. 
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Det fremgår af ”Kriterier for gunstig bevaringsstatus”, at der skal være en stabil eller faldende 
indsats for oprensning af vandløb og nygravning af grøfter (DMU 2003).  
 
Det fremgår af bilag 2, at afvandingsforholdene for skovnaturtyperne er som følger: 
 
Afvanding 
• på 13 % af arealet er der ikke grøfter 
• på 87 % af arealet er der grøfter, der ikke fungerer 
 
Samlet vurderes hydrologien i området ikke at være nogen trussel for skovnaturtyperne i 
området, da de hydrologiske forhold i området er overvejende naturlige. Enhver ændring i 
hydrologien i området kan imidlertid være en potentiel trussel. 
 
3.5 Invasive arter  
Arter, der ikke er kommet naturligt til landet og som er bevidst indført eller tilfældigt 
slæbt ind af mennesker, kaldes introducerede arter. En lille mængde af disse arter kan vise 
sig problematiske, hvis de spreder sig til naturen. Disse arter kaldes invasive arter.3 
 
Mange af de invasive arter er efterhånden blevet et stort problem, for de spredes og 
etablerer sig i beskyttede naturtyper. Her kan de danne store bestande og derved fortrænge 
det vilde plante- og dyreliv. 
 
Selvsåede nåletræarter (undtagen skovfyr, taks og ene) betragtes i denne sammenhæng 
som invasive arter, hvis de vokser på arealer med habitatnaturtyper. Dog kan rødgran 
indgå som en naturlig del af skovbevoksede tørvemoser (91D0). 
 
Skov- og Naturstyrelsen har ikke konstateret tilstedeværelse af invasive arter på de 
fredskovspligtige, skovbevoksede arealer.  
 
3.6 Forstyrrelse af arter  
 
Odder 
Det vurderes, at odderen er stærkt truet i H135. Vestsjællands Amt beskriver truslerne til at 
være druknedød i ruser, forstyrrelser og løse hunde (Vestsjællands Amt 2006). 
 


                                                 
3 Kilde: Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside www.skovognatur.dk 
 








 
 


Basisanalyse for Natura 2000-område nr. 154, 


Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Diesebjerg og Bollinge Bakke 
 
 
Følgende EF-fuglebeskyttelses- og EF-habitatområder indgår: 
 
o EF-habitatområde nr. 135, Sejerø Bugt og Saltbæk Vig 
o EF-habitatområde nr. 244, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke 
o EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 94, Sejerø Bugt og Nekselø 
o EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 99, Saltbæk Vig 
 
 
1. Området 
Sejerø Bugt udgør et lukket kystsystem, hvor borteroderet sediment fra havbunden eller forbjerge af-
lejres og akkumuleres andre steder i bugten. Områdets samlede areal er på ca. 445 km². Heraf udgør 
selve Sejerø Bugt ca. 390 km² (ca. 88 %) og søfladen af Saltbæk Vig ca. 16 km² (3,6 %). Knap 10 % er 
landareal. Langs kysterne findes vigtige kystmorfologiske strukturer (f.eks. Saltbæk Vig og Korevlen), 
hvoraf flere er fredet. 
 
Selve Saltbæk Vig består af en stor, stærkt eutrofieret lagune, der er omgivet af rørskove, enge samt 
små elle- og birkeskove. Lagunen er afskåret fra havet af en række småøer forbundet med diger. Salt-
bæk Vig er dannet over den druknede hedeslette foran Bjergsted Bakker. Den blev fra starten naturligt 
afsnøret som lagune fra Sejerø Bugten af vinkelforlandet og barriererne ved Vrøj. 
 
På de inddæmmede arealer omkring Saltbæk Vig er udviklet (strand)enge, overdrev og rigkær af me-
get høj kvalitet. Således rummer området landet største bestand af både den meget sjældne bregne En-
kelt Månerude og den rødlistede orkide Mygblomst. Arter som begge er omfattet af habitatdirektivets. 
Området huser også alle habitatdirektivets tre arter af vindelsnegle (sumpvindelsnegl, skæv vin-
delsnegl og den meget sjældne kildevældsvindelsnegl). 
 
Det er karakteristisk for det marine forland i Sejerø Bugten, at det primært er dannet ved lagunedan-
nelse. Langs denne kyst findes et storslået landskab bestående af høje morænebuer, der er skabt af 
gletsjere, som i istidens sidste afsnit er kommet fra sydøst. Foran isranden mod vest aflejrede smelte-
vandet sand i form af hedesletter. Disse blev havdækkede i stenalderen, men fremtræder nu som en 
bred bræmme af hævet stenalderhavbunden ud mod Sejerø Bugt. 
 
Udover et stort marint område er der nogle fine terrestriske lokaliteter som f.eks. Nekselø samt Eske-
bjerg Vesterlyng inden for habitatområdet. 
 
Nekselø har et karakteristisk træk i landskabet af gamle stendiger overgroet med vilde roser, tjørn og 
slåen. Især øens vestskrænter rummer en særdeles interessant overdrevsflora. Øen rummer også værdi-
fulde bestande af en lang række af padder, herunder klokkefrø. 
 
Lokaliteten Eskebjerg Vesterlyng består af hævet stenalderhavbund, hvis sand- og grus er formet af 
vinden som et klit- og hedelandskab. Her finder man et af sjællands bedst bevarede og mest artsrige 
klitområder, med et stort antal sjældne og rødlistede plantearter. Særligt karakteristisk for området er 
de mange ener. 
 
Området rummer yderligere en række vigtige naturområder, således klit med enebær ved Sanddobber-
ne, strandenge ved Tranevejle og Korevlen samt overdrev på Ordrup Næs. Endelig rummer Natura 







2000-området, Vestsjællands fineste og bedst bevarede indlandsoverdrev i Bjergene og Veddinge Bak-
ker.  
 
Disse er en del af det stærkt kuperede bakkelandskab på Odsherred. Det er dannet som en randmoræne 
i slutningen af sidste istid og er siden eroderet af vand og vind. Jorden er mager, hvilket i kombination 
med ringe nedbør og det besværlige terræn har ført til, at store dele af Bjergene ligger udyrkede som 
græsnings- og overdrevsarealer. 
 
Fredninger 
Store dele af Natura 2000-områdets landarealer er pålagt fredningsbestemmelser. Således er hovedpar-
ten af Veddinge Bakker omfattet af en fredning fra 1965 og Bjergene af en fredning fra 2005. Sidst-
nævnte fredning er resultatet af opstramning og samling af flere ældre fredninger. 
  
Korevlen og de omkringliggende klit- og strandengsarealer er fredet ved lov i 1967. Kystlinien langs 
sydsiden af Sjællands Odde mellem Yderby og Overby blev fredet mod ændringer i tilstanden i 1958 
og et mindre kystareal nord for Høve Strand frededes i 1961 for at sikre området mod bebyggelse og 
tilplantning. 
 
 
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 li-
sten 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 12 ikke-nummererede helsidesfigurer. 







 


Tabel 1. Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 154, Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Diesebjerg og Bollinge Bakke. 


EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 94, Sejerø Bugt og Nekselø 
Nr. Naturtype / art Bestandsstørrelse Areal (ha) Foreløbig trusselsvurdering Datagrundlag, kortlægningsstatus 


A081 Rørhøg (ynglende) a ?   Ikke kortlagt 
A122 Engsnarre (ynglende) a 0?   Ikke kortlagt. Overvåget af amtet i Novana 2005 
A132 Klyde (rastende) a ?   Ikke kortlagt. 
A191 Splitterne (ynglende) a > 40 (Nekselø 2003)   Ikke kortlagt. > 40 par ved Sømosen 2003. Overvåges 


af amtet i Novana 2006 
194 Havterne (ynglende) a 15 (Nekselø 2003)   Ikke kortlagt. 15 par på Nekselø 2003. Overvåges af 


amtet i Novana 2006 
A062 Bjergand (rastende) b ?   Ikke kortlagt 
A063 Ederfugl (rastende) b ?   Ikke kortlagt 
A065 Sortand (rastende) b ?   Ikke kortlagt 
A066 Fløjlsand (rastende) b ?   Ikke kortlagt 


EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 99, Saltbæk Vig 
Nr. Naturtype / art Bestandsstør-


relse 
Areal (ha) Foreløbig trusselsvurdering Datagrundlag, kortlægningsstatus 


A038 Sangsvane (rastende) a ?    Ikke kortlagt 
A081 Rørhøg (ynglende) a 5 par   5 par 2003 (Arnakkefold 1, Ti-dam 2 og Greven Sø 2 


par) 
A043  Grågås (rastende) b ?   Ikke kortlagt 
A039  Sædgås (rastende) b  ?   Ikke kortlagt 
A052  Krikand (rastende) b  ?    Ikke kortlagt 


EF-habitatområde nr. 135, Sejerø Bugt og Saltbæk Vig 
Nr. Naturtype / art Areal (ha) Foreløbig trusselsvurdering Datagrundlag, kortlægningsstatus 


1166 Stor vandsalamander  ?  Ikke kortlagt 
1188 Klokkefrø ? ? Overvåget af amtet i Novana-regi 2004 og 2005 
1355 Odder ? Druknedød i ruser?, forstyrrelser?, løse hunde? Overvåget i Novana-regi 2004 
1419 Enkelt Månerude 9,5 Drastiske ændringer i hydrologi. Kvælstofdeposition. Kortlagt ved Novana-overvågning 2004 og 2005 
1903 Mygblomst  2,3 Gødskning på nordlige del, tilgroning centralt Kortlagt ved Novana-overvågning 2004 og 2005 
1110 Havdækkede sandbanker 4235 Fiskeri, eutrofiering, rekreativ Skov- & Naturstyrelsen 2004 
1150 *Kystlaguner og strandsøer 1740 Eutrofiering, rekreation Skov- & Naturstyrelsen 2004 
1160 Lavvandede bugter 34600 Fiskeri, eutrofiering, rekreativ, miljøfremmede stoffer Skov- & Naturstyrelsen 2004 
1210 Strandvold med enårige ?  Ikke kortlagt 
1220 Strandvold med flerårige ?  Ikke kortlagt 
1230 Kystklint/klippe ?  Ikke kortlagt 
1310 Enårig strandengsvegetation ~2,4  Kortlagt af amterne i 2005 







1330 Strandenge 461  Kortlagt af amterne i 2005 
2110 Forklit 10,4  Kortlagt af amterne i 2005 
2120 Hvide klitter og vandremiler 14,5  Kortlagt af amterne i 2005 
2130 *Grå/grøn klit 170 Kvælstofdeposition Kortlagt af amterne i 2005 
2140 *Klithede 81 Kvælstofdeposition Kortlagt af amterne i 2005 
2190 Fugtige klitlavninger 27  Kortlagt af amterne i 2005 
2250 *Kystklitter med enebær 81 Kvælstofdeposition Kortlagt af amterne i 2005 
3150 Næringsrige søer  ? Eutrofiering Ikke kortlagt 
3260 Vandløb med vandplanter ? Eutrofiering Ikke kortlagt 
4030 Tør hede 0  Kortlagt af amterne i 2005 
6210 Kalkoverdrev 16 Kvælstofdeposition Kortlagt af amterne i 2005 
6230 *Surt overdrev 84 Kvælstofdeposition Kortlagt af amterne i 2005 
6410 Tidvis våd eng  180 Hydrologi Kortlagt af amterne i 2005 
7150 Tørvelavning  3,4 Bremset vinddynamik, tilgroning med birk og fyr. Kortlagt af amterne i 2005 
7220 *Kilder og væld - Tilgroning med birk. Ingen forekomster registreret, men rigkæret vest for Kaldred 


menes at rumme naturtypen.  
7230 Rigkær 143 Tilgroning, hydrologi Kortlagt af amterne i 2005 
9130 Bøgeskove på muldbund ?  Fredskovsarealer forventes kortlagt i 2006 
9160 Fugtig egeskov ?  Fredskovsarealer forventes kortlagt i 2006 


EF-habitatområde nr. 244, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke 
1166 Stor vandsalamander ?  Ikke kortlagt 
3150 Næringsrige søer ?  Ikke kortlagt.  
4030 Tør hede 31  Kortlagt af amterne i 2005 
6210 Kalkoverdrev 8  Kortlagt af amterne i 2005 
6230 *Surt overdrev 38  Kortlagt af amterne i 2005 
7230 Rigkær -  Kortlagt af amterne i 2005. Areal kortlagt som 7220, se tabel 2. 


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







 
 


Tabel 2. Nyligt konstaterede arter og naturtyper som endnu ikke er på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 154 
 


 
EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 94, Sejerø Bugt og Nekselø 


Nr. Naturtype / art Bestand Trusselsvurdering Datagrundlag, kortlægningsstatus 
A132 Klyde (ynglende) a 5 par  5 par ved Tranevejle 2003. 14 par på Nekselø S 1989 (0 i 2003). 
A195 Dværgterne (ynglende) a 1 par  1 par på stranden ved Eskebjerg Vesterlyng. 
A338 Rødrygget Tornskade a 1 par  1 par på Nekselø 2003 


 
EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 99, Saltbæk Vig 


Nr. Naturtype / art Bestand Trusselsvurdering Datagrundlag, kortlægningsstatus 
A021 Rørdrum (ynglende) a 1 par  1 par ved Grevens Sø 2003 
A132 Klyde (ynglende) a 65 par  Bestand på 65 par ved Saltbæk Vig 2003 
A193 Fjordterne (ynglende) a 10-15 par  10-15 par på Ahrenkils Ø 2003. 
A195 Dværgterne (ynglende) a 2-3 par  2-3 par på Ahrenkils Ø 2003. 
A236 Sortspætte (ynglende) a 1? par  Sandsynligvis 1 par i skoven ved Arnakkegård 2003  


 
EF-habitatområde nr. 135, Sejerø Bugt og Saltbæk Vig 


Nr. Naturtype / art Areal (ha) Trusselsvurdering Datagrundlag, kortlægningsstatus 
1016 Sumpvindelsnegl 0,5?  Overvåget i NOVANA-regi 2005 og 2006 
1013 Kildevældsvindelsnegl 0,5?  Overvåget i NOVANA-regi 2005 og 2006 
1014 Skæv vindelsnegl 1?  Overvåget i NOVANA-regi 2005 og 2006 
7140 Hængesæk ?  Muligvis en lille forekomst i Storesø på Ordrup Næs. 


 
EF-habitatområde nr. 244, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke 


Nr. Naturtype / art Areal (ha) Trusselsvurdering Datagrundlag, kortlægningsstatus 
7220 *Kildevæld 1,7 Tilgroning med el. Kortlagt af amterne i 2005. En forekomst ved Diesbjerg er fundet. 


a) Arter på fugledirektivets bilag I. *) Prioriterede naturtyper 
 
 


Tabel 3.  Potentielle forekomster af naturtyper og arter i Natura 2000-område nr. 154. Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Diesebjerg og Bollinge Bakke. 
 


Nr.  Areal (ha) Trusselsvurdering Datagrundlag , kortlægningsstatus 
1140 Mudder og sandflader <10 ha Eutrofiering, rekreation. Bemærkning af Skov- & Naturstyrelsen 2004. Arealer i Alleshavebug-


ten menes at være denne type. 
1170 Rev 6161 Råstofindvinding, eutrofiering. Bemærkning af Skov- & Naturstyrelsen 2004. Rev kortlagt af GEUS 


er muligvis habitatnaturtype, arealstørrelsen synes dog overestimeret. 
91E0 *Ellesump ?  Fredskovsarealer forventes kortlagt i 2006. 


*) Prioriterede naturtyper























































3. Relevante data for udvalgte naturtyper og arter 
 
3.1. Generelt 
Området rummer nogle af landets fineste eksempler på rigkær, sure overdrev, klit med enebær og 
kystlagune. Rigkær langs Saltbæk Vig rummer flere rødlistede arter, bl.a. landets største bestand af 
mygblomst samt en bestand af den sjældne kildevældsvindelsnegl. 
 
Endvidere rummer området en række meget fine kalkoverdrev med krat, klitheder, stabile kystklit-
ter med urteagtig vegetation, kildevæld og tørvelavninger (geologisk set klitlavning) som alle er 
blandt Østdanmarks absolut fineste forekomster. Særligt interessante er naturtyperne langs syd og 
østsiden af Saltbæk Vig (rigkær), ved Diesebjerg (kildevæld), på Eskebjerg Vesterlyng (tørvelav-
ning, klit med ene, klithede) og i Bjergene (surt overdrev), men Ordrup Næs, Korevlen, Sanddob-
berne, Nekselø og nordsiden af Saltbæk Vig rummer også vigtige forekomster af habitatnaturtyper. 
 
Som helhed rummer Natura 2000-området følgende fordeling af naturtyper omfattet af naturbeskyt-
telseslovens § 3: 


Tabel 3. § 3-arealer 
Naturtype Arealsum (ha) 
Mose 290 
Eng 380 
Overdrev 270 
Hede 230 
Strandeng 680 
Sø under 1000 m² 4,6 (103 stk.) 
Sø over 1000 m² (Saltbæk Vig) 1660 (1570) 
Vandløb 21 km 


 
3.2. Rigkær (7230) og kildevæld (7220) 
Langs østsiden af Saltbæk Vig findes et stort rigkær af meget høj kvalitet. Kæret er stedvis væld-
præget. Af særligt interessante forekomster i kæret skal nævnes følgende: 
1. Landets talrigeste forekomst af Mygblomst som er på habitatdirektivets bilag 2 og er rødlistet i 


kategorien moderat truet (=endangered). 
2. Meget stor forekomst (1000-vis) af Eng-Ensian, som er på rødlisten i kategorien sjælden og på 


gullisten som national ansvarsart. 
3. Forekomst af Pukkellæbe i 3 små delbestande. Pukkellæbe er rødlistet i kategorien moderat tru-


et (= endangered).  
4. Forekomst af alle de tre vindelsnegle-arter som er opført på habitatdirektivets bilag 2: Sumpvin-


delsnegl, kildevældsvindelsnegl og skæv vindelsnegl. 
 
Fin rigkærsvegetation findes endvidere på Malles Næs og flere andre steder omkring Saltbæk Vig 
foruden et par forekomster på Eskebjerg Vesterlyng, på store Vrøj og på sydspidsen af Nekselø.  
 
Følgende sjældne og/eller biotopskarakteristiske (jf. fortolkningsmanualen, i kursiv) plantearter fin-
des i den kortlagte rigkærsvegetation. E, V, R, X og (A) henviser til rødlistekategorierne akut truet, 
sårbar, sjælden, opmærksomhedskrævende og særligt ansvarskrævende i den regionale og nationale 
(med fed) rød-/gulliste. 
 
Almindelig Star 
Blågrøn Star 
Butblomstret Siv R 


Dværg-Star 
Eng-Troldurt V X 


Festgræs R 


Grøn Star 
Hirse-Star 


Håret Star 
Krognæb-StarX 
Kødfarvet Gøgeurt X 


Lancet-Skeblad V(A) V 
Leverurt R X 
Loppe-Star V 


Maj-Gøgeurt X 


Mygblomst V V 


Næb-Star 
Pukkellæbe E V 


Rundbladet Soldug R 


Salep-Gøgeurt R(A) R 
Skede-StarR 


Sump-Hullæbe R 


Trindstænglet Star R 


Tvebo StarV 







Vibefedt R 
 
Ved Diesebjerg findes et særdeles vigtigt kildevæld (naturtype 7220). I kæret findes en af landets 
sidste forekomster af den truede orkide Langakset Trådspore. Fra dette kildevæld er endvidere regi-
streret følgende sjældne og/eller biotopskarakteristiske (jf. fortolkningsmanualen, i kursiv) plantear-
ter. V, R, X og (A) henviser til rødlistekategorierne sårbar, sjælden, opmærksomhedskrævende og 
særligt ansvarskrævende i den regionale og nationale (med fed) rød-/gulliste. 
 
Bakke-Gøgelilje V X 


Butblomstret Siv R 


Krognæb-StarX 


Vibefedt R X 
Grøn Krumblad 


Leverurt R V 


Kødfarvet Gøgeurt X 
Lancetbladet Høgeurt R 


Maj-Gøgeurt X 


Nedløbende Bryum 


Plettet Gøgeurt R 


Sump-Hullæbe R 


Tætblomstret Trådspore V(A)


 
Derudover huser kildevældet følgende karakteristiske arter for naturtypen rigkær (7230): 
 
Blågrøn Star 
Hirse-Star 
Håret Star 


Krognæb-StarX 


Næb-Star 
Skede-StarR 


Stjerne-StarR 
Tvebo-StarV 


 
 
 
3.3. Tidvis våd eng (6410) 
En del af ”engene” langs Saltbæk Vig kan karaktersiseres som ”Tidvis våd eng” (6410), typisk i 
blanding med surt overdrev (6230), rigkær (7230) og stedvis også med kalkoverdrev (6210) eller 
strandeng (1330). Forekomsten af tidvis våd eng begrundes i den svingende vandstand og ikke 
mindst forekomsten af følgende biotopkarakteristiske plantearter (jf. fortolkningsmanualen): 
 
Eng-Viol 
Knop-Siv 
Mangeblomstret Frytle 


Pile-Alant 
Slangetunge 


 


 
Naturtypen understøttes desuden af typiske arter for tidvis våd eng som Bakke-Gøgelilje, Djævels-
bid og Leverurt. Derudover findes der en række meget sjældne, rødlistede arter inden for det kort-
lagte 6410-areal, der bl.a. tæller Enkelt Månerude, Eng-Ensian, Pukkellæbe og Salep-Gøgeurt. 
 
Naturtypen synes også at være udviklet på Eskebjerg Vesterlyng på overgangen mellem den tørre 
klit (2250, 2130, 2140) og våde, mere eller mindre saltpåvirkede strandeng (1330) ud mod Trane-
vejle. I denne zone ses bl.a. følgende karakteristiske arter for naturtypen (jf. fortolkningsmanualen): 
 
Blåtop 
Eng-Viol 


Knop-Siv 
Mangeblomstret Frytle 


Sump-Snerre 
Tormentil 


 
Naturtypen findes endvidere på en kystnær eng på Nekselø nord for færgehavnen. Her er naturtypen 
kortlagt i blanding med strandeng (1330). Følgende arter på arealet er karakteristiske for naturtypen 
(jf. fortolkningsmanualen): 
 
Blåtop 
Knop-Siv 


Sump-Snerre 
Tormentil 


 
3.4. Overdrev (6230, 6210) 
I regionen findes kun få små rester af surt overdrev (6230), en naturtype som tidligere var vidt ud-
bredt. Rester af naturtypen kan ses på Ordrup Næs, i Bjergene og ved Diesebjerg i Veddinge Bak-
ker. Endvidere er naturtypen udviklet i mosaik eller blanding med andre naturtyper (især kalkover-
drev og tidvis våd eng) på Eskebjerg Vesterlyng og på ”engene” omkring Saltbæk Vig. Forekom-
sten på Ordrup Næs er fint udviklet, men meget lille idet betydelige dele er ødelagt ved gødskning.  







 
På Rævebjerg i Bjergene findes måske regionens fineste arealer med surt overdrev. Omkring Ræ-
vebjerg kan også ses mindre arealer med mere eller mindre intakt overdrevsvegetation. Følgende 
karakteristiske (jf. fortolkningsmanualen) arter for surt overdrev er fundet på lokaliteten: 
  
Almindelig Mælkeurt 
Bakke-Gøgelilje  
Fåre-Svingel  


Hunde-Viol 
Kantet Perikon 
Læge-Ærenpris  


Plettet Kongepen 
Strand-Nellike 
 


Rævebjerg er desuden voksested de sjældne arter Almindelig Månerude, Bakke-Soløje, Grå Poten-
til, Hylde-Gøgeurt, Knop-Nellike, Nikkende Kobjælde og Strand-Nellike. 
 
På ”engene” omkring Saltbæk Vig findes særdeles interessante naturtyper med flere meget sjældne 
plantearter, bl.a. Enkelt Månerude, Stilk Månerude, Pukkellæbe, Knudearve og Salep-Gøgeurt. Na-
turtyperne rummer typisk plantearter fra flere forskellige naturtyper. På Malles Næs er arter fra det 
sure overdrev (6230) fremherskende sammen med især arter fra tidsvis våd eng (6410). Malles Næs 
og arealerne omkring Smørhullet og rummer følgende sjældne og /eller biotopkarakteristiske (jf. 
fortolkningsmanualen, i kursiv) arter for det sure overdrev. E, V, R, X og (A) henviser til rødlisteka-
tegorierne akut truet, sårbar, sjælden, opmærksomhedskrævende og særligt ansvarskrævende i den 
regionale og nationale (med fed) rød-/gulliste. 
 
Almindelig Mælkeurt 
Almindelig Månerude V X 
Bakke-Gøgelilje  
Eng-Ensian V(A) R(A) 
Enkelt Månerude E(A) E(A) 


Fåre-Svingel  
Hirse-Star 
Katteskæg 
Læge-Ærenpris  
Pukkellæbe E V 


Salep-Gøgeurt R(A) R 
Stilk-Månerude E(A) E 


Tormentil 


 
Natura 2000-området rummer nogle af regionens bedste kalkoverdrev (6210). Naturtypen er næsten 
kun bevaret på regionens kystskrænter og i dette Natura 2000-område er det skrænterne på sydvest-
siden af Nekselø og på spidsen af Ordrup Næs som er særligt interessante. 
 
Kalkoverdrevene (6210) repræsenteres af følgende sjældne og/eller biotopskarakteristiske (jf. for-
tolkningsmanualen, i kursiv) plantearter. 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. 
 
Ager-Kohvede R(A) X 
Bakketidsel 
Due-Skabiose R 


Eng-Havre X 


Filtet SoløjeV(A) R 
Finger-Lærkespore R (A) 


Hulrodet Lærkespore 
Knopnellike V(A) R 
Lav Tidsel X 


Nikkende Kobjælde (A) (A) 
Rundbælg 
Stakløs Hejre 


Stivhåret Borst 
Stivhåret Kalkkarse 
Stor Knopurt 
Vellugtende Skabiose V(A) V 
Vår-Star X


 
På Nekseløs sydvest-skrænter og på kystskrænten ud for Skamlebæk findes hist og her små pletter 
med vegetation som har karakter af tørt kalksandoverdrev (6120). Dette indikeres af forekomsten af 
biotopkarakteristiske arter for naturtypen (jf. fortolkningsmanualen): 
 
Bakke-Nellike 
Gul Evighedsblomst 


Knopnellike 
Skrænt-Star 


 
Indvidere indikeres naturtypen af en række arter som Bidende Stenurt, Femhannet Hønsetarm, 
Fladstrået Rapgræs, Glat Rottehale, Markbynke, Sølv-Potentil, Udspærret Dværgbunke og Voldti-
mian. 
 







På engene sydvest for Saltbæk Vig er der at dømme efter forekomsten af den kalkoverdrevs-
karakteristiske art Salep-Gøgeurt, et betydeligt indslag af denne naturtypepå sydvestsiden af Vigen. 
Arten ses i 10.000-vis og er siden 1992 årligt optalt af Vestsjællands Amt i to permanente tællefel-
ter på 10 x 10 m² (se bilagsfortegnelse). 
 
3.5. Strandeng og kvellervade (1330, 1310) 
De bedst udviklede strandenge i området ligger ved Eskebjerg Vesterlyng langs Tranevejle. Her ses 
udviklet losystemer og områder med meget fin knoldstruktur af mange og store engmyrertuer. 
Strandenge findes også langs lagunen ved Korevlen og på meget små arealer på Nekselø. Omkring 
Saltbæk Vig har vegetationen stedvis et dominerende indslag af salttålende arter. De fleste steder er 
strandengen dog vanskelig at afgrænse, da de salttålende arter optræder i blanding med arter fra især 
tidvis våd eng (6410) og rigkær (7230).  
Følgende karakteristiske arter for strandeng (jf. fortolkningsmanualen) er fundet ved Tranevejle og 
engene ved Saltbæk Vig: 
   
Engelskgræs 
Enskællet Sumpstrå 
Gåse-Potentil 
Harril 
Kryb-Hvene 
Kødet Hindeknæ 


Rød Svingel 
Rødbrun Kogleaks 
Sandkryb 
Spyd-Mælde 
Strand-Annelgræs 
Strand-Asters 


Strand-Malurt 
Strand-Trehage 
Strand-Vejbred 
Udspilet Star 
Udspærret Annelgræs 


 
Følgende karakteristiske arter fra énårig strandengsvegetation (1310) er fundet ved Tranevejle og 
engene ved Saltbæk Vig:   
 
Dansk Kokleare 
Kveller 


Smalbladet Hareøre 
Spidshale 


Strand-Firling 
Strandgåsefod 


 
Specielt for Tranevejle kan nævnes forekomsten af de rødlistede arter Vild Selleri og Læge Stok-
rose.  
 
3.6. Klit (2110, 2120, 2130, 2140, 2190 og 2250) 
Flere steder langs kyststrækningen ud til Sejerøbugten findes naturtyper udviklet på flyvesand (klit). 
Det største og Sjællands måske vigtigste klitområde findes på Eskebjerg Vesterlyng. Her kan man 
se fine eksempler på såvel grønsværdsklit (2130), som klithede (2140), klitlavning (2190) og ene-
bærklit (2250). Floristisk er området meget interessant. Særligt bemærkelsesværdigt er forekomsten 
af Stilk-Månerude, Baltisk Ensian, Salep-Gøgeurt og Hylde-Gøgeurt (1998). Indvidere findes føl-
gende ualmindelige og regionalt meget sjældne arter i området: Tue-Kogleaks, Mose-Troldurt, Eng-
Ensian, Søpryd, Liden Ulvefod, Alm. Ulvefod, Børste-Siv, Rundbladet Soldug, Liden Siv, Tusind-
frø, Liden Vandarve, Kattefod, Høst-Star m.fl.    
 
Klitlavninger på den vestlige del af Eskebjerg Vesterlyng er regionalt enestående og er derfor kort-
lagt som den floristisk definerede naturtype tørvelavning (7150). Her vokser bl.a. Rundbladet Sol-
dug og Liden Ulvefod som begge er karakterarter for denne naturtype. Endvidere ses de regionalt 
sjældne Børste-Siv, Høst-Star, Hunde-Hvene og Liden Siv talrigt.  
 
Klittypen enebærklit (2250) findes ligeledes pænt udviklet langs Sejerøbugten ved Sanddobberne. I 
tilknytning til denne forekomst vokser den meget sjældne Vellugtende Skabiose (rødlistet som sår-
bar), som kun vokser ca. 8 steder i landet – alle voksesteder er i Vestsjælland. 
 
Langs den nordlige del af Sejerø Bugt omkring lagunesystemet ved Korevlen findes ligeledes klit-
natur i form af såvel grå/grøn klit som klithede og hvidklit. 
 







Grå/grøn klit (2130) er veludviklet nærmest havet på lagunens nord- og sydgående landtanger. Her 
ses også hist og her klithede, men hovedparten af klitheden er i dag inddraget til sommerhusbebyg-
gelse og haveanlæg. Yderst ses dog, især mod nord en smal klithede-bræmme på landsiden af den 
yderste klitrække. Gråklitten på landtangerne (især den nordlige) rummer en stor bestand af den 
ualmindelige Klæbrig Limurt. 
 
På kyststrækningn fra Korevlen og nordover til og med Overby Lyng samt kyststrækningen på syd-
siden af Ordrup Næs rummer en smal bræmme af habitatnaturtypen grå/grøn klit (2130). Arealet 
nord for Korevlen er ikke kortlagt. 
 
En ”pæn” forekomst af grønsværklit (en del af typen 2130) findes endvidere på Lille Vrøj nord for 
Saltbæk Vig. Særligt bemærkelsesværdigt for Lille Vrøj er endvidere en meget stor bestand af Nik-
kende Kobjælde samt forekomsten af den ualmindelige Vår-Potentil.  
Store Vrøj rummer ligeledes elementer af grænsværklit om end kvaliteten af forekomsten her er no-
get spoleret af tidligere tiders forsøg på opdyrkning.     
 
Bemærk: Der ligger en ca. 7½ ha stor, fredet og plejet (Vestsjællands Amt) klithede ud for Ellinge 
Kongepart uden for der internationale naturbeskyttelsesområde. Denne udgør en naturlig og integre-
ret del af Natura 2000-området og kan derfor overvejes inddraget i området.
 
3.7. Flerårig vegetation på stenede strande (1220) 
Denne naturtype har en meget fin og veludviklet forekomst på Krageøen nord for Saltbæk Vig. Fo-
rekomsten rummer såvel yngre, blottede strandvolde af knytnævestore sten og ældre voldsystemer 
med sluttet vegetationsdække. Strandvoldenes flora er meget interessant med forekomst af landets 
måske største bestand af den sjældne Vår-Potentil samt store forekomster af bl.a. de fire ”nelliker” 
Tjærenellike, Nikkende Limurt, Strand-Nellike og Bakke-Nellike.  
 
Naturtypen er ikke fuldstændigt kortlagt, men menes også at forekomme ved Mulen vest for Salt-
bæk Vig samt på kyststrækningen syd for Ordrup Næs. 
 
3.8. Vandløb (3260) 
Natura 2000-området rummer kun få strækninger med vandløb med vandplanter. De væsentligste 
strækninger er den nederste del af Bregninge Å fra Vejle Bro til i Alleshavebugten samt Saltbæk 
Vigs Vestre Landkanal. Dertil kommer Dragskanalens udløb i Sejerø Bugt, Ondebæk og Langholm 
Renden på Eskebjerg Vesterlyng og de nederste ca. 100 meter af Stenstrupløbet som løber ud i Se-
jerø Bugt ved Tengslemark Lyng. Andre småstrækninger burde måske medtages som habitatnatur-
type. Det drejer sig om Gærde Å ved Korevlen og Møllerenden ved Overby Lyng. Se i øvrigt notat 
om vandløb i bilag. 
 
3.9. Søer (31xx, 3150, 1150*) 
Et-Dam, Ti-Dam, Saltbæk Vig og Grevens Sø indgår i NOVANA-overvågningsprogrammet og et 
vandhul syd for Grevens Sø indgår i småbiotop-delen af Novana-programmet. Der foreligger kun 
meget sporadiske data fra søerne, og Saltbæk Vig er ikke undersøgt af amtet før 1992. Amtets søre-
gistrerings-data fremgår af bilag. 
 
Grevens Sø er 14 ha stor og lavvandet med en middeldybde på 0,4 m. Den er omgivet af udstrakte 
rørskove. Søtypen er naturtype 3150.  
 
Saltbæk Vig er en 1600 ha stor brakvandssø med en gennemsnitsdybde på knap 2 m. Naturtypen er 
lagune (1150). Den har 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.  







 
ET-dam er med sine 9 ha den største af en række fiskedamme på den østlige del af landbræmmen 
omkring Saltbæk Vig. Vanddybden er under 1 m. Naturtypen er 3150. Den har basismålsætning.  
 
Ti-dam er en 3.6 ha stor meget lavvandet sø på den østlige del af landbræmmen omkring Saltbæk 
Vig med en middeldybde på ca. 0.2 m. Naturtypen er 3150. Den har 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 græs-
ningsarealer men diffus belastning er antageligt beskeden. Basismålsætningen vurderes at være op-
fyldt. 
 
Kendskabet til områdets ca. 200 småvandhuller er meget mangelfuldt.  
 
 
3.10. Marine naturtyper (1110, 1150*, 1160) 
Foruden de tre naturtyper sandbanke (1110), lagune (1150*) og bugt (1160) rummer området også 
vadeflader (1140) og rev (1170). Der er lavet undersøgelser af bunddyr og vegetation i 1991 og 
1992 i Sejerø Bugt. Der er en rig og varieret vegetation på revområderne. (Saltbæk Vig (1150) er 
omtalt under søer). 
 
  
3.11. Stor Vandsalamander 
Artens forekomst er ikke kortlagt og end ikke nyere strøfund fra området findes (oplyst af Erich 
Wederkinch). I 1982 er den konstateret i et vandhul på Ordrup Næs og i 6 vandhuller på Nekselø. 
Området rummer ca. 180 søer og vandhuller. Det er sandsynligt at Stor Vandsalamander lever i en 
del af disse, måske så mange som 15-20 %, svarende til ca. 30 vandhuller. 
 
3.12. Vindelsnegle 
Ingen af de tre vindelsnegle på habitatdirektivet (sumpvindelsnegl, kildevældsvindelsnegl og skæv 
vindelsnegl) er på områdets udpegningsgrundlag. Alligevel blev alle tre arter fundet i området i 
2005. Ikke mindst fundet af kildevældsvindelsnegl er bemærkelsesværdigt, idet den kun er kendt fra 
ganske få steder i landet. Fundene blev gjort i Kaldredkæret, som er et meget stort og fint rigkær øst 
for Saltbæk Vig. Samme lokalitet rummer ligeledes landets største bestand af den sjældne orkide 
Mygblomst. 
 
3.13. Klokkefrø 
Bestanden af Klokkefrø på Nekselø er intensivt overvå-
get i NOVANA-regi i 2005. Antallet af kvækkende han-
ner er optalt i 11 vandhuller på øen. På den baggrund er 
antallet af individer skønnet for hvert vandhul. Resultatet 
fremgår af hosstående figur. Den samlede bestand skøn-
nes således til 283 individer. I betragtning af metode og 
tidsforbrug er det sandsynligt at den faktiske bestand er 
noget større (mundtlig oplysning fra Erich Wederkinch)  
 
 
3.14. Mygblomst 
Landets største bestand af Mygblomst findes i Kaldred-
kæret på østsiden af Saltbæk Vig. Arten er her omfattet 
af intensiv overvågning i NOVANA-regi. Optællingsre-
sultatet fra 2004, 2005 og pilotåret 2001 er følgende: 
 







År Blomstrende** Vegetative 
 


Total 


2001* 587 1254 1841 
2004 1032 883 1915 
2005 837 1189 2026 


*:(ekskl. Asmindrupkæret).  **: Inklusive aborterede og afbidte planter. 
 
3.15. Enkelt Månerude 
Enkelt-Månerude er på EF-habitatdirektivets bilag II og IV samt opført som akut truet på den natio-
nale rødliste og som national ansvarsart på gullisten. Den er igennem tiderne kun fundet 8 steder i 
Danmark. I dag kendes kun to forekomster. Den absolut største findes på Malles Næs ved Saltbæk 
Vig. Den anden er en lille forekomst ved Fuglsø på Djursland. Den jyske forekomst blev først op-
daget i 2000 og har trods intensiv eftersøgning ikke kunne genfindes de seneste år. Bestanden af 
Enkelt Månerude ved Saltbæk Vig blev bl.a. optalt i 2001 og er siden 2004 intensivt overvåget i 
NOVANA-regi. Resultatet af optællingerne er følgende: 
 


År Antal planter Forekomstareal (ha)* 
 


2001 237 9,5 
2004 149 0,21 
2005 13 0,024 


 *: Arealet er det som konstrueres af rette linier mellem bestandens yderste fundsteder. 
 
3.16. Odder 
Odderen har en lille bestand i Natura 2000-områdets sydlige del. Der er ikke fundet sikre spor af ar-
ten i forbindelse med DMUs oddermoniteringer i henholdsvis 1986, 1991 og 1996 og 2004. Ved re-
gistreringer er der imidlertid fundet ekskrementer afsat af odder i området. Det drejer sig om fund af 
Morten Elmeros den 16. maj 1996 af friske ekskrementer på sten-faunapassagen under Vejlebro i 
områdets sydlige udkant samt om fund af Peter Leth den 8. maj 2001 af tre ikke friske ekskrementer 
på en træbro over Vestre Landkanal ud for Løens.  
 
3.17. Yngle- og trækfugle 
 


Tabel 4.3: Bestandstal for ynglende Anneks 1-arter og maksimale antal af de rastende vandfugle, 
der indgår i det nuværende udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområdet F94. Arter i udpeg-
ningsgrundlaget er gråtonede. Data stammer fra en publikation fra Skov- og Naturstyrelsen (1995) 


 1983 1992-1997 1998-2003 2003 2006 
 EF 94 Sejerø Bugt og Nekselø 
Rørhøg (ynglepar) - + ? 0 - 
Engsnarre (ynglepar) - + ? - - 
Splitterne (ynglepar) - + 45 >45 685 
Havterne (ynglepar) 20-30 + ? 15 45 
Klyde (rastende) - - - - - 
Bjergand (rastende) 4.000 - - - - 
Ederfugl (rastende) 37.000 - - - -- 
Sortand (rastende) 15.000 - - - - 
Fløjlsand (rastende) 12.000 - - - - 
Klyde (ynglepar) 3 + ? 5 - 
Dværgterne (ynglepar) - + ? 1 0 
Rødrygget tornskade (par) -  + ? 2 - 
Engsnarre (ynglepar) - + ? - - 







(ynglepar 1983), fra Vestsjællands Amts fugleovervågning 2003 samt fra Novana-overvågningen 
2006 (marine terner). En CD fra DMU med trækfugledata fremsendt til amterne 2006 rummer in-
gen oplysninger fra EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 94. 


 
 


Tabel 4.3: Bestandstal for ynglende Anneks 1-arter og maksimale antal af de rastende vandfugle, 
der indgår i det nuværende udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområdet F99. Arter i udpeg-
ningsgrundlaget er gråtonede.  Data stammer fra en CD fra DMU fremsendt til amterne 2006, fra 
en publikation fra Skov- og Naturstyrelsen (1995) (ynglepar 1983), fra Vestsjællands Amts fugle-
overvågning 2003 samt fra Novana-overvågningen 2006 (marine terner).   
 


3.17.1. Rørhøg (ynglende) 
Arten er ikke kortlagt, men Vestsjællands Amts fugleovervågning 2003 afslørede en bestand på 5 
par ved Saltbæk Vig. 
 
3.17.2. Engsnarre (ynglende) 
Arten er overvåget på potentielle lokaliteter i 2005 (NOVANA) uden ynglefund i dette Natura 
2000-område. 
 
3.17.3. Havterne (ynglende) 
Arten er ikke kortlagt, men Vestsjællands Amts fugleovervågning 2003 afslørede en bestand på 15 
par på nordspidsen af Nekselø. Havterne overvåges i 2006 (NOVANA-regi) på kendte og potentiel-
le lokaliteter.  
 
3.17.4. Splitterne (ynglende) 
Arten er ikke kortlagt. Vestsjællands Amts fugleovervågning 2003 afslørede en bestand på 40-50 
par ved Sømosen på Nekselø. Dette tal viste sig ved overvågningen 2006 (NOVANA) at være ste-
det til 685 par.  
 
3.17.5 Klyde (ynglende) 
Vestsjællands Amts fugleovervågning 2003 afslørede 5 ynglepar ved Tranevejle og 65 par ved 
Saltbæk Vig.  Klyde er pt. ikke på udpegningsgrundlaget som ynglefugl for hverken Sejerø Bugt 
eller Saltbæk Vig.    
 
3.17.6 Øvrigt om fugle 
Havørn ses jævnligt at fouragere omkring Saltbæk Vig. 
 


 1983 1992-1997 1998-2003 2003 2006 
 EF 99 Saltbæk Vig 
Rørhøg (ynglepar) 1-2 + ? 5 - 
Sangsvane (rastende) 150 - - - - 
Grågås (rastende) 3000 575 2463 - - 
Sædgås (rastende) - - - - - 
Krikand (rastende) 3500 - - - - 
Klyde (ynglepar) - + ? 65 - 
Dværgterne (ynglepar) - + ? 2-3 0 
Brushane (ynglepar) + 0 0 0 - 
Fjordterne (ynglepar) - ? ? 10 8 
Rørdrum (ynglepar) - + ? 1 - 
Plettet rørvagtel (ynglepar) - + ? 0 - 
Sortspætte (ynglepar) - 0 0 (+) - 







I 2003 blev talt 967 ynglepar af Skarv fordelt på 2 kolonier omkring Saltbæk Vig. En på Mulen 
(144 par) og en ud for Løens (823 par).  
 
Amtets fugleovervågning 2003 afslørede 230 ynglepar af grågås ved Saltbæk Vig. 
 
Rasteområder for trækfuglene på udpegningsgrundlaget er ikke kortlagt. 
 
 
4. Manglende data 
 
4.1. Naturtyper 
I Danmark findes 60 forskellige naturtyper, som er omfattet af bestemmelserne i EF-
habitatdirektivet. Amtet har kortlagt 18 lysåbne naturtyper. Otte marine typer er kortlagt af Skov- 
og naturstyrelsen. 10 skovtyper er ved at blive kortlagt for så vidt angår arealerne i fredskov. De øv-
rige 24 habitatnaturtyper er ikke kortlagt og kendskabet til disse såvel som skovtyper udenfor fred-
skov er derfor sporadisk og mangelfuldt. 
 
Amtets viden om søerne er særligt mangelfuld og stammer primært fra luftfototolkninger i forbin-
delse med registrering af naturbeskyttelseslovens naturtyper (§ 3).  
 
4.2. Arter 
Ingen trækfugleforekomster er kortlagt. Ynglefugle er ikke kortlagt bortset fra visse arter som i 
2003 blev kortlagt på Nekselø, Eskebjerg Vesterlyng og ved Saltbæk Vig. Særlig mangelfuld er 
dækningen af Rørhøg og Rødrygget Tornskade. Se i øvrigt gennemgang af arter ovenfor. 
 
 
 
5. Foreløbig trusselsvurdering 
 
5.1. Eutrofiering 
På land 
Den gennemsnitlige årlige afsætning af atmosfærisk kvælstof for 2000, 2003 og 2004 i Kalundborg, 
Dragsholm og Bjergsted Kommuner er henholdsvis 12,44, 14,57 og 14,04 kg N/ha. Tålegrænserne 
for naturtyperne i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området fremgår af tabel 4. 







 
Med det pågældende afsætningsgennemsnit i kommu-
nen er der stor risiko for at områdets klit- og hedety-
per påvirkes i negativ retning (lyserød i tabel 4). Så-
fremt området rummer ovennævnte søtyper er det li-
geledes meget sandsynligt, at de påvirkes i negativ 
retning pga. det relativt høje kvælstofnedfald (gul i 
tabel 4). Endvidere er overdrevstyperne (især det sure 
overdrev (6230)) og de næringsfattige mosetyper 
(hængesæk (7140) og tørvelavning (7150)) (blå i tabel 
4) muligvis negativt påvirkede af den atmosfæriske 
kvælstoftilførsel.  
 
En nærmere beregning af kvælstofpåvirkningen, hvor 
der tages højde for lokale forhold kan vise at den fak-
tiske påvirkning er enten højere end eller lavere end 
forventningerne.   
 
Marint 
I Basisanalyse II er det i risikoanalysen vurderet, at kvalitetsmålene i Regionplan 2005 ikke vil væ-
re opfyldt i området i 2015. Dette skyldes, at belastningen med kvælstof og fosfor og miljøfarlige 
stoffer fortsat vurderes, at være for stor i 2015. Der observeres iltsvind i farvandet hvert år. 
 
 
Nedenstående tabel 5 indeholder en oversigt over mulige trusler relateret til de marine naturtyper i 
udpegningsgrundlaget.  
 
Trusler/påvirkningsfaktorer i Natura 2000 området 
 


Råstofindvinding 
Fiskeri Eutrofiering Miljøfarlige stoffer Forstyrrelser 


Naturtype 
1110 Nej Nej Ja Ja Ringe 
1150 Nej Nej Ja Ja Ringe 
1160 Nej Ja Ja Ja Ja 
1170 Nej Nej Ja Ja Ringe 
Tabel 5. Mulige trusler relateret til de naturtyper som indgår i Natura 2000 områdets udpegningsgrundlag.  
 
Den for store belastning med næringsstoffer til Storebælt vurderes, at være en trussel for naturty-
pernes gunstige bevaringsstatus.  
 
Søer 


Naturtype Tålegrænse  
(kg N/ha/år) 


1110 Ikke relevant 
1140 Ikke relevant 
1150 30-40 
1160 30-40 
1170 Ikke relevant 
1210 Ikke relevant 
1220 Ikke relevant 
1230 15-25 
1310 30-40 
1330 30-40 
2110 10-202 
2120 10-202 
2130 10-202 
2140 10-202 
2190 10-254 
2250 10-202 


(3140) 5-10 
3150 (5-10)1 
4030 10-20 


(6120) 15-25 
6210 15-25 
6230 10-20 
6410 15-25 


(7140) 10-157 
7150  10-157 
7220 15-258 
7230 15-25 


Tabel 4. Tålegrænser for habitatnaturtyper på udpegningsgrund-
laget og for to søtyper. 1: Mange søer og vandhuller er eutrofie-
rede som følge af næringstilførsel fra andre kilder. For de rene, 
ikke eutrofierede søer af type 3150 kan tålegrænsen for de øvri-
ge søtyper på 5-10 kg N/ha/år bruges, hvis søen er kvælstofbe-
grænset. 2: Tålegrænsen for beskyttelse af laver (10-15 kg 
N/ha/år) kan anvendes hvis en væsentlig forekomst af følsomme 
laver på lokaliteten ønskes beskyttet. 4: Tålegrænsen for oli-
gotrofe søer (5-10 kg N/ha/år) benyttes for småsøer i klitlavnin-
ger. 7: Naturtypen er en delmængde af den bredere naturtype fat-
tigkær, der har tålegrænse i intervallet 10-20 kg N/ha/år. 8: Na-
turtypen omfatter også paludellavæld, der forventes at have tå-
legrænse i den lave ende af intervallet. 







Greven Sø har basismålsætning. Tilstanden vanskelig at vurdere da søen i meget nedbørsfattige pe-
rioder tørrer fuldstændig ud. Næringssaltindholdet er moderat. Kransnålalger forekommer. Søen er 
ved en kanal forbundet med Bregninge Å. Næringssaltbelastninger derfor antageligt så stor, at der 
er risiko for at målsætningen ikke kan opfyldes. Datagrundlaget bør forbedres væsentligt. 
 
Saltbæk Vigs tilstand 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 ef-
ter etableringen af søen. Det er ud fra en antagelse af, at denne tilstand er naturlig for søtypen, vur-
deret at målsætningen er opfyldt. Teoretisk viden om denne type af søer er imidlertid yderst be-
grænset 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. 
 
Vandkvalitet i Et-dam er dårlig. Søen har ingen undervandsvegetation og målsætningen er ikke op-
fyldt. 
 
 
5.2. Afvanding 
Engene omkring Saltbæk Vig er kunstigt afvandede. En fortsat afvanding er nødvendig og ønskelig 
for at opretholde engene omkring vigen. Afvandingen startede 1868 og var på sit højeste i 1875 
hvor vandstanden i vigen lå ca. 4,3 meter under havniveau. Vandstanden er siden fastholdt på mel-
lem -2 og – ca. -1,2 m. De seneste ca. 20 år omkring -1,2 m. I 1921 oversvømmedes vigen som føl-
ge af et digegennembrud. Det skete 23. oktober 1921 og bruddene blev repareret, og vandet atter 
pumpet ud i 1922. 
 
”Engenes” enestående flora i dag fortæller, at floraens evne til at kolonisere nye arealer og skabe 
”ny” natur var stor på daværende tidspunkt (1868 (1922)). En tilsvarende vegetationsudvikling vil 
næppe kunne ske med samme hast og succes i dag. Dette skyldes bl.a. at næringsstofbelastningen i 
dag generelt er højere, og at områdets specielle flora ikke længere har livskraftige bestande i nærhe-
den, som kan fungere som spredningskilder. 
Tidligere tiders inddæmning og afvandingen af Saltbæk Vig har således skabt et fristed for en flora, 
som i dag er forsvundet andre steder. Retablering af vigen vil ødelægge dette fristed og med dette 
nogle af landets fineste rigkær, overdrev og strandenge samt udrydde voksestederne for en række 
rødlistede planter, herunder to arter fra habitatdirektivet (Mygblomst og Enkelt Månerude). Vokse-
stedet for Enkelt Månerude er det eneste i landet og Mygblomst har i Danmark sin største bestand 
ved Saltbæk Vig. Dertil kommer at man ved retablering af vigen ikke kan forvente at genskabe an-
dre naturområder med tilsvarende kvalitet i løbet af de kommende ca. 100 år.   
 
5.3. Tilgroning 
 
Klitnatur 
Tilgroning med vedplanter (især fyr og birk, men også ene) er et stort problem på Eskebjerg Vester-
lyng. Den eksisterende græsning med heste og køer er god og bremser tilgroningen en smule, men 
årlige rydninger er nødvendige for at holde trit med tilgroningen. Tilgroningen er en naturlig suc-
cession, men er muligvis accelereret af øget kvælstof-deposition fra luften. Vintergræsning vil anta-
geligt kunne holde opvækst i ave og herved begrænse behovet for rydninger af træer og buske.  
 







Eskebjerg Vesterlyng er en af Østdanmarks fineste og mest uspolerede klitområder med en lang 
ubrudt græsningshistorie. Det anses udenfor enhver diskussion, at området skal bevares som lys-
åben klitnatur (dvs. ikke springe i skov). 
 
Enge og rigkær 
Naturtyperne og floraen omkring Saltbæk Vig er generelt afhængige af afgræsning med kreaturer. 
Generelt er ”engene” velgræssede, men blot få år uden afgræsning vil have dramatiske konsekven-
ser for florasammensætningen. Et eksempel på dette er set ud for Løens hvor 2,8 ha eng ved en fejl 
ikke blev afgræsset i perioden 2000-2003. Den sjælden orkide Salep-Gøgeurt har været optalt i det-
te område siden 1992 og bestanden toppede i 2000 med 310 blomstrende planter indenfor et optæl-
lingsfelt på 10x10 m. Dette tal faldt til 193 i 2001, 6 i 2003 og blot 1 blomstrende i 2005 efter blot 3 
år uden græsning!  
 
Omkring Smørhullet (vældpræget rigkær) i østenden af Saltbæk Vig sker en vis tilgroning med især 
birk. Vestsjællands Amt har foretaget rydninger i 2000 og 2002. Der forestår endnu en rydningsop-
gave. Rydningen er omtalt i fredningskendelsen for området.  
 
5.4. Invasive arter 
 
Klittyper 
Klittyperne er næsten overalt i området mere eller mindre truet af tilgroning med Rynket Rose. Kun 
Eskebjerg Vesterlyng går fri antagelig pga. områdets lange, ubrudte afgrænsningshistorie. Rynket 
Rose ses også mange steder på de gamle strandvolde på Krageøen samt på Lille Vrøj, Mulen, Syd-
siden af Ordrum Næs, Overby Lyng og lagunen ved Korevlen. Krageøen og Store Vrøj rummer 
endvidere en del Gyvel. 
  
Fyr (især Bjerg- og Klit-Fyr) truer den naturlige, danske klitflora mange steder i området. Værst ser 
det ud på den sydlige del af Eskebjerg Vesterlyng. 
 
Overdrev 
Gyvel truer næsten generelt den naturligt forekommende overdrevs- og hedeflora i området. Værst 
ser det ud på Diesebjerg, hvor problemet er meget stort og akut, men også overdrevene i Bjergene 
og dele af strandvoldene på Krageøen er hårdt ramt. Amtet har foretaget rydninger af gyvel på Die-
sebjerg, men det er uvist om den anvendte metode er optimal i forhold til artens bekæmpelse. Kør-
sel med køretøjer på arealet og blotlægning af mineraljord kan have den utilsigtede effekt at stimu-
lere fremspiring af gyvelplanter. Rydes store områder kan det samtidig være et problem at ”holde” 
trit med afgræsningen således at stødskud og nye planter græsses ned.  
 
Tornblad har kvælstoffikserende rodknolde som resulterer i gødskning af voksestedet. Den er sam-
tidig så tornet og uspiselig, at den meget vanskeligt holdes nede med græsning. Det er diskuteret, 
hvorvidt Tornblad er naturligt forekommende (indigen) i Vestsjælland. Forekomsten ved Saltbæk 
Vig er dog med stor sikkerhed indført. Den truer en meget artsrig overdrevsflora og har på et større 
areal helt ændret vegetationen.  
 
5.5. Forstyrrelser 
Forstyrrelser i form af løse hunde og/eller mennesker til fods er et problem hvor odderen yngler el-
ler tilbagevendende opholder sig (fødesøgning). Der er ingen konkret viden om hvor det er, men 
generelt er større moseområder med tagrørsumpe attraktive for odder. 
 
Tilsvarende er især ynglende vadefugle (klyde) og terner (havterne, splitterne) følsomme overfor 
færdsel til fods og i særdeleshed overfor løsgående hunde. Problemet er ikke kortlagt, men det er 







sandsynligt, at det eksisterer eller kan komme på tale i større eller mindre grad på sandtangen ved 
Sanddobberne, ved Arnakkebugten og på sandtangerne ved Korevlen.   
 
6. Igangværende naturplejeprojekter 
Amtet udfører naturpleje i form af rydning af træopvækst (især birk) i Smørhullet øst for Saltbæk 
Vig.  
 
Pleje i form af hegning og etablering af fåregræsning er etableret på Store Vrøj i på Krageøen nord 
for Saltbæk Vig. Store Vrøj og Krageøen indgår desuden sammen med Korevlerne i et LIFE-projekt 
(kystlaguner). Plejeplanen i forbindelse med LIFE-projektet er under udarbejdelse. 
 
På Nekselø har Vestsjællands Amt siden 1984 foretaget pleje i form af afgræsning og hegning af 
kystnære arealer. Nord for Færgehavnen er der endvidere etableret et antal vandhuller for specifikt 
at tilgodese bestanden af klokkefrø på øen. I 1988 og 1990 blev to overdrevsarealer inddraget i ple-
jen.  
 
På Eskebjerg Vesterlyng har Vestsjællands Amt siden 1983 løbende udført naturpleje i form af krat-
rydninger. Dette forventes fortsat at være nødvendigt uanset, at området afgræsses af et stort antal 
heste og køer. 
 
I 2001 etablerede amtet græsning på Ordrup Næs og på Platauet. 
 
Veddinge Bakker er af plejet i form af kreaturgræsning efter retningslinierne i en plejeplan fra 1988 
og otte flere efterfølgende tillæg til denne. 
 
Op til Natura 2000-området i Sejerøbugten ligger hedearealet Ellinge Lyng (tør hede, 4030). Områ-
det ligger i naturlig sammenhæng med Natura 2000-området. Amtet har i 1999 påbegyndt pleje i 
form af kratrydning, slåning i 2004 og hegning og etablering af fåregræsning i 2005. 
 
Forvaltningen af det militære skydeterræn Stold er beskrevet i Skov- og Naturstyrelsens ”Drifts- og 
Plejeplan Stold Skydeterræn 1999-2013”. Planen kan fås hos Jægersprislejren, Boks 39, 3620 Jæ-
gerspris, tlf. 47 53 11 47. 
 
 
7. Modsatrettede interesser 
Sumpvindelsnegl (Vertigo moulinsiana) er registreret fra et rigkær sydøst for Minkemark. En inten-
siv afgræsning af dette område kan være problematisk i forhold til denne forekomst. På den anden 
side er græsningsparcellen et særdeles vigtigt græsningsbetinget rigkær med bl.a. forekomst af 
sjældne græsningsbetingede plantearter. Ekstensiv afgræsning med kreaturer vurderes at være en 
optimal og uproblematisk driftsform for såvel flora som vindelsnegle. Dette begrundes ikke mindst 
i at græsningen sker i en meget stor fold (> 100 ha), som til enhver tid efterlader såvel nedgræssede 
som ”langhårede” områder.  
 
Der kan ligge en konflikt i ønsket om samtidig at begunstige dels terrestriske naturtyper (1330, 
6210, 6230*, 6410, 7230) og landtilknyttede arter (Mygblomst, Enkelt Månerude, skæv vin-
delsnegl, sumpvindelsnegl, kildevældsvindelsnegl) og dels at begunstige selve vigen og de dertil 
knyttede (fugle)arter. En retablering af vigen vil udrydde hele det terrestriske udpegningsgrundlag. 
En ændring af saltbalancen i vigen vil muligvis kunne forbedre vandkvaliteten i vigen, men det vil i 
stor udstrækning være et eksperiment i forhold til påvirkningen af den meget sjældne terrestriske 
natur omkring vigen (se endvidere afsnit 5.2. om afvanding).  
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          Bilag Søregistrering


Lokalistetsnavn Dato/periode
Et-dam 1992-1996


EF-habitatområdenavn og -nummer Inventør
Vestsjællands Amt


135


Søens habitatnaturtype Søen geografiske koordinater (UTM/
3150 639232


Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks 6177833


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


Årstal


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


Prøvestationens koordinater (UTM/GIS)
639232


6177833
Sommergennemsnit2 af totalfosforkoncentration (mg P I-1)


1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998







a


Måling foretaget i, 
ex. overfladevand


0,078 0,11
n 5 1


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


Måling foretaget i, 
ex. overfladevand
n


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


Måling foretaget i, 
ex. overfladevand 3,31
n 5


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


Måling foretaget i, 
ex. overfladevand
Laveste 8,5
Højeste 9,1
n 5


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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e for undersøgelse


GIS)


e karplanter) og flydeplanter i søen


Anvendt metode til vegetationsundersøgelse
e Transektundersøgelse


Dækningsgrad, målt eller skønnet


1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005







a


1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005


1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005


1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005


f arter i et område. 
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          Bilag Søregistrering


Lokalistetsnavn Dato/periode
Grevens sø 1992-1996


EF-habitatområdenavn og -nummer Inventør
Vestsjællands Amt


135


Søens habitatnaturtype Søen geografiske koordinater (UTM/
3150 640.556,44


Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks 6.174.601,48


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


Årstal


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


Prøvestationens koordinater (UTM/GIS)
640.556,44


6.174.601,48
Sommergennemsnit2 af totalfosforkoncentration (mg P I-1)


1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998







a


Måling foretaget i, 
ex. overfladevand


0,314 0,175 0,266 0,092 0,041
n 5 2 2 3 1


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


Måling foretaget i, 
ex. overfladevand tb tb tb tb tb
n 5 2 2 3 1


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


Måling foretaget i, 
ex. overfladevand 1,61
n 5


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


Måling foretaget i, 
ex. overfladevand
Laveste 8,1
Højeste 9,3
n 5


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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e karplanter) og flydeplanter i søen


Anvendt metode til vegetationsundersøgelse
e Transektundersøgelse


Dækningsgrad, målt eller skønnet


1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005







a


1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005


f arter i et område. 
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          Bilag Søregistrering


Lokalistetsnavn Dato/periode
Saltbæk Vig 2002


siden 1992 k


EF-habitatområdenavn og -nummer Inventør
Vestsjællands Amt


135


Søens habitatnaturtype Søen geografiske koordinater (UTM/
1150 637.610,18


Kystlaguner og strandsøer 6.177.185,56


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


Årstal


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


Prøvestationens koordinater (UTM/GIS)
637.610,18


6.177.185,56
Sommergennemsnit2 af totalfosforkoncentration (mg P I-1)


1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998







a


Måling foretaget i, 
ex. overfladevand


n


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


Måling foretaget i, 
ex. overfladevand
n


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


Måling foretaget i, 
ex. overfladevand
n


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


Måling foretaget i, 
ex. overfladevand
Laveste
Højeste
n


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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Sejerø Bugt og Saltbæk Vig 
 
1 Indledning 
Natura-2000 området Sejerø Bugt og Saltbæk Vig er dels Habitatområde, 
Fuglebeskyttelsesområde og Ramsarområde. 
 


 
 
Figur 1.1: Kort over Natura 2000 området Sejerø Bugt og Saltbæk Vig. Området er desuden omfattet af 
Vandrammedirektivet. 
 
Området er udpeget som Habitatområde, jf. tabel 1.1, og omfatter 43.912ha, hvoraf 
38.883ha er marint. Tre marine naturtyper er indberettet til EU, nemlig 1110 – Sandbanker 
med lavvandet vedvarende dække af havvand, *1150 – Kystlaguner og strandsøer samt 
1160 – Større lavvandede bugter og vige. I 2004 Redigerede Skov- og Naturstyrelse 
udbredelsen af de forskellige naturtyper i udpegningsgrundlaget for området, jf. tabel 1.2.  
 
Skov- og Naturstyrelsen havde i deres redigerede opgørelser over naturtyperne desuden 
bemærkninger om, at naturtypen 1140 – Mudder- og sandflader blottet ved ebbe og 
naturtypen 1170 - Rev, muligvis forekommer i området. De har dog ikke angivet 
arealudbredelsen af disse naturtyper.   
 
Udbredelsen af de marine naturtyper ifølge Skov- og Naturstyrelsen er vist i figur 1.2. 
 
Området er desuden udpeget som Ramsar og Fuglebeskyttelsesområde. 
 







 
Figur 1.2: Udbredelsen af de marine naturtyper ifølge Skov- og Naturstyrelsen, jf. tabel 2.1 (Foverskov, 
2004). 
 
 
Områdekategorier Kode Nr. Titel 
Habitatområde DK005X221 H135 Sejerø Bugt og Saltbæk 


Vig 
Ramsarområde  18  
Fuglebeskyttelsesområde DK005X094 F94 Sejerø Bugt og Nekselø 
Tabel 1.1: Oversigt over Natura 2000 områdets forskellige beskyttelseskategorier 







 
 
Direktiver 


Marine naturtyper og arter 


Habitatdirektivet Naturtyper Kode Navn 
  1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende 


dække af havvand 
  *1150 Kystlaguner og strandsøer 
  1160 Større bugter og vige  
Fuglebeskyttelsesdirektivet Arter  Bjergand 
   Rørhøg 
   Engsnarre 
   Fløjland 
   Sortand 
   Klyde 
   Ederfugl 
   Havterne 
   Splitterne 
Tabel 1.2: Natura 2000 områdets samlede udpegningsgrundlag.  
 


 
Figur 1.2: Luftfoto af Sejerø Bugt, Vestsjællands Amt, 1999. 







2 Arealoplysninger 
I tabel 2.1 findes arealopgørelserne over naturtyperne, der er indberettet til EU-
kommissionen i 2003 og arealopgørelserne udarbejdet af Skov- og Naturstyrelsen i 2004. 
 
Type Areal i ha: 


Totalt/marint 
Naturtype
kode 


Indberetttet 
areal til EU 
i 2003 i ha 


Arealer i ha, 
jf. Foverskov 
2004 


Naturtypen 
bekræftet 


Naturtypens 
areal 
verificeret 


Habitatområde 43.912/38.883 1110 4.573 4.235 Ja Nej 
  *1150 1.734 1.742 Ja Nej 
  1160 11.000 34.568 Ja Nej 
  1170   Ja Nej 
Tabel 2.1: Natura 2000 områdets samlede areal samt den andel, der er marin. Arealer, der i 2003 er 
indberettet til EU-kommissionen samt de arealer, der er fremkommet jf. Foverskov,2004. 
 
3 Biologiske oplysninger for naturtyperne 
Der er lavet undersøgelser af bunddyr og vegetation i 1991 og 1992 i Sejerø Bugt. Der er 
en rig og varieret vegetation på revområderne. 
 
4 Biologiske oplysninger for arter og levesteder 
Der indgår ikke marine arter i udpegningsgrundlaget for habitatområdet, og 
udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet er beskrevet særskilt.  
 
 
5 Vandkvalitet 
Den marine del af Natura-2000 området Sejerø Bugt er placeret indenfor 
Vandrammedirektivets vanddistrikt 30, figur 5.1. Området typologien er dels OW2, 
beskyttet åbentvandstype, karakteriseret ved saltholdigheder i bundvandet på 18 - 30‰. 
 (Vestsjællands Amt 2004). 
 
I Basisanalyse II er det i risikoanalysen vurderet, at kvalitetsmålene i Regionplan 2005 ikke 
vil være opfyldt i området i 2015. Dette skyldes, at belastningen med kvælstof og fosfor og 
miljøfarlige stoffer fortsat vurderes, at være for stor i 2015. Der obseveres iltsvind i 
farvandet hvert år. 
 







 
Figur 5.1: Viser vanddistrikt 30, der omfatter Sejerø Bugt. Udsnit af vanddistriktet, der indeholder 
Habitatområdet H  135 er indsat i nederste venstre hjørne. 
 
 







6 Trusselsregistrering og trusselvurdering 
I tabel 6.1 er mulige trusler relateret til naturtyper og arter i udpegningsgrundlaget listet.  
 
Trusler/presfaktor/påvirkningsfaktorer/forstyrrelser i Natura 2000 området 
Naturtyper og 
arter 


Fysiske aktiviteter  
Løbende 


Vandkemiske forhold Forstyrrelser 


 Råstofindvinding Fiskeri Eutrofiering Miljøfarlige 
stoffer 


 


Naturtype 
1110 Nej Nej Ja Ja Ringe 
1150 Nej Nej Ja Ja Ringe 
1160 Nej Ja Ja Ja Ja 
1170 Nej Nej Ja Ja Ringe 
Tabel 6.1: Mulige trusler relateret til naturtypen, der jf. indgår i Natura 2000 områdets udpegningsgrundlag.  
 
Den for store belastning med næringsstoffer til Storebælt vurderes, at være en trussel for 
naturtypernes gunstige bevaringsstatus.  
 
 
Konklusion 
Arealopgørelsen for udpegningsgrundlaget, som er indberettet til EU i 2003 er revideret af 
Skov- og Naturstyrelsen, således at den marine naturtype 1160 – Større bugter og vige i 
dag udgør en meget større del end tidligere indberettet til EU. Arealopgørelserne er ikke 
revideret af Vestsjællands.   
 
De væsentligste trusler for naturtypen er eutrofering og miljøfarlige stoffer. 
 
 
Referencer 
 
Signe Foverskov, 2004. Marine naturtyper i habitatområder. Skov- og naturstyrelsen.  
 
Vestsjællands Amt, 2004. Basisanalyse, del 1 – Vanddistrikt 30 – Kommenteret 
kortsamling. 
 
Vestsjællands Amt, 2006. Vandrammedirektivets Basisanalyse del 2 – Vanddistrikt 30. 
 
Vestsjællands Amt, Kystnære områder og åbne farvande 2004 - NOVANA 2004-2009. 
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Natura 2000 basisanalyse vandløb, Sejrø Bugt 
 
I det følgende beskrives tilstanden på de enkelte vandløbsstrækninger kortfattet ud fra 
regionplanens krav til den biologiske vandløbskvalitet bedømt som en faunaklasse efter Dansk 
Vandløbsfaunaindeks (DVFI). Ud fra data indsamlet ca. hvert andet år i 2000-2006 vurderes det, 
om tilstanden er stabil, eller om den er i bedring eller forværring, samt om der er trusler, der kan 
forringe tilstanden eller hindre opfyldelsen af regionplanens krav. Endvidere vurderes 
fiskebestanden som værende kvalitativt tilfredsstillende/ikke tilfredsstillende udfra tilgængelige 
resultater om artssammensætning fra amtets befiskninger, der er dog ikke nationale standardkrav. 
 
Hvert afsnit afsluttes med en parentes indeholdende de forkortelser for påvirkninger af den 
pågældende strækning, som er anvendt i forbindelse med risikovurderingen i basisanalysen for 
vandområder (Risikoanalyse til første basisanalyse, del 2. Vanddistrikt 30, 2006). Disse er; B: 
Biologiske forhold, FM: Fysiske forandringer, KH: Kvantitative hydrologiske forandringer, MFS: 
Miljøfarlige stoffer og N: Næringsstoffer og organisk stof. U: Naturgivne forhold. 
 
 
St. 410005, Vestre Landkanal, Ubberup Mark, 135 
B3 – målsat, Målsætningsklasse DVFI 4. 
Vandløbet er praktisk taget uden fald og har derfor damagtig karakter 
Vandløbet er kraftigt reguleret / kunstigt etableret og er påvirket og tilstanden truet af 
spildevandsudledning fra enkeltejedomme. 
Vandløbet opfylder ikke stabilt sit vandkvalitetskrav for DVFI. 
Fiskebestanden er ved elbefiskning vurderet at være ikke tilfredstillende. 
( FM ) 
 
St. 420045, Den Gule Flod, Vejlemade, 135 
F – målsat, ingen krav til fisk. Målsætningsklasse DVFI 4. 
Vandløbet er stærkt reguleret, langsomtflydende ( stort set ingen sommervandføring ) og kraftigt 
påvirket af okker. 
Vandløbet er påvirket af spildevand fra spredt bebyggelse. 
Vandløbet opfylder ikke stabilt sit vandkvalitetskrav for DVFI, og tilstanden er yderligere truet, da 
der er en tendens til forværring af tilstanden. Årsagen hertil er ukendt. 
( FM, N ) 
 
St. 420050, Asmindrupløbet, Asmindrupgård, 135 
B0 – målsat, ingen krav til fisk. Målsætningsklasse DVFI 5. 
Vandløbet er stærkt reguleret, har ringe fald og er sommerudtørrende. 
Vandløbet er påvirket af spildevand fra landsbyen Asmindrup, samt fra enkeltejendomme. 
Vandløbet opfylder ikke sit vandkvalitetskrav for DVFI. 
( FM, N ) 
 
St. 421080, Bregninge Å, str. 3, Alleshave Bro, 135 
B3 – målsat, Målsætningsklasse DVFI 4. 
Vandløbet er stærkt reguleret, oftest stillestående med søkarakter.  
Vandløbet er påvirket af spildevand fra spredt bebyggelse. 
 
Vandløbet er her saltvandspåvirket, og det giver ingen mening at registrere DVFI. 
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Vandløbet opfylder sit vandkvalitetskrav for DVFI på en opstrømsliggende station, og der er ikke 
kendte trusler mod målsætningsopfyldelsen. 
Fiskebestanden er ved elbefiskning vurderet at være tilfredsstillende. 
( FM, U ) 
 St. 428050, Torpeløbet, N for Engholm, 135 
B0 – målsat, ingen krav til fisk, Målsætningsklasse DVFI 4 
Vandløbet er stærkt reguleret, langsomtflydende, har praktisk taget ingen sommervandføring og er 
kun svagt påvirket af spildevand fra enkelt ejendomme. 
Vandløbet opfylder stabilt sit vandkvalitetskrav for DVFI. 
( FM ) 
 
St. 434015, Langholm Rende, 200 m OS Sejrø Bugt, 135 
B0 – målsat, ingen krav til fisk, Målsætningsklasse DVFI 5 
Vandløbet er stærkt reguleret, langsomtflydende, har praktisk taget ingen sommervandføring og er 
påvirket af spildevand fra spredt bebyggelse. På den nedre stækning har vandløbet lidt mere fysisk 
variation, men bunden er præget af sandvandring. 
Vandløbet opfylder ikke stabilt sit vandkvalitetskrav for DVFI 
( N ) 
 
St. 449010, Vandløb 45-8, Skamlebækgård, 244 
A – målsat, ingen krav til fisk, Målsætningsklasse DVFI 5 
Vandløbet har et næsten naturligt forløb med et godt fald, en meget sandet bund og en begrænset 
vandføring. Vandløbets nedre del ud til havet er rørlagt. 
Vandløbet opfylder stabilt sit vandkvalitetskrav for DVFI 
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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.  
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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
Ti-dam 1992-96


EF-habitatområdenavn og -nummer Inventør
Vestsjællands Amt


135


Søens habitatnaturtype Søen geografiske koordinater (UTM/
3150 639969


Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks 6176834


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


Årstal


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


Prøvestationens koordinater (UTM/GIS)
639969


6176834
Sommergennemsnit2 af totalfosforkoncentration (mg P I-1)


1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998







a


Måling foretaget i, 
ex. overfladevand


0,05 0,113
n 4 1


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


Måling foretaget i, 
ex. overfladevand 0,2
n 4


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


Måling foretaget i, 
ex. overfladevand 2,3
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 9
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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        Bilag  -Vandløbsregistrering


Vandsystem: Bregninge Å Dato/periode for undersøgelse
Vandløbsnavn: Vestre Landkanal 1994-2005
Lokalitetsnavn/strækning: Ubberup Mark St.nr. 410005


EF-habitatområdenavn og -nummer Inventør
135 Vestsjællands Amt


Sejerø Bugt og Saltbæk Vig


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


3260? UTM 32 euref89
638031 6174592


Længde af vandløbet som prøvestationen dækker (km)
4,44


Oplandsareal (km2)
?


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


Ingen registreringer


Vandløb i naturligt leje 
uden vedligeholdelse


Vandløb 
overvejende i 


naturligt leje, evt. 
med sparsom 
grødsekæring


Vandløb delvist 
regulerede. Evt. 
grødeskæring og 
oprensning ikke 


årlig


Vandløb 
regulerede, med 


årlig grødeskæring 
og oprensning


Alle 
vandløb 
rørlagte


x


Dansk vandløbsfaunaindeks
Faunaklasse 1 2 3 4 5 6 7
16-05-1994 ?
04-07-1995 ?
18-07-2000 ?
05-02-2003 x
18-03-2005 x


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


Ingen registreringer


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







Bilag 3: Registrering af Marine naturtyper 
 
EF-habitatområdets navn og nummer Dato/periode for registreringen: 
Sejerø Bugt Nr. 135 1989-2006 
  Inventør: jst 
   
 
Naturtyper i henhold til udpegningsgrundlaget: 
1110 1130 1140 1150* 1160 1170 1180 8330 


x   x 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 4235 ha ja   
1140 < 10 ha nej   
1150 80 ha ja   
1160 34568 ha ja   
1170 6161 ha nej   
 
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 


I/U (1110) ja D/A/S I/U ja D/A 
ingen (1140)   ingen   
ingen (1150)   I ja A 
I/U (1160) ja D/A/S I/U ja D/A 
I/U (1170) ja D/A I/U ja D/A 
 
Trusselsregistrering 
Naturtypekode Fysisk påvirkning Anden påvirkning 
1110 fiskeri eutrofiering, rekreativ 
1140  eutrofiering, rekreativ 
1150  eutrofiering, rekreativ 
1160 fiskeri eutrofiering, rekreativ, 


miljøfarlige stoffer 
1170 råstofindvinding eutrofiering 
 
Lige vest for habitatområdet findes større områder på jævnbunden med udbredte forekomster af 
bundtypen ’muddergrus’ med en meget varieret og fin fauna af både blødbunds- og hårdbundsarter 
(høj artsdiversitet). Disse områder burde nok have været omfattet af habitatområdet. 
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Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen 
 
N 154 - Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene og Bollinge Bakke 
 
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:  
 
Områdets kystnatur af bl.a. klinter, strandenge, strandvolde og lagu-
ner udvikles og fastholdes med et rigt og karakteristisk dyre- og plan-
teliv. Naturen opnår generelt en naturlig hydrologi, tilstrækkelig lav 
påvirkning af næringsstoffer, fri erosionsdynamik, sammenhæng og 
gode spredningsmuligheder for dyr og planter.  
 
Saltbæk Vig udgør en væsentlig undtagelse for den helt frie dynamik, 
idet vigen fastholdes som delvis afvandet lagune (se afsnittet om 
modstridende interesser). 
 
Overdrevsarealerne i Bjergene, i Veddinge Bakker og på Nekselø dan-
ner med tiden store sammenhængende overdrevslandskaber præget 
af ekstensiv afgræsning uden brug af gødning og sprøjtemidler.  
 
Eskebjerg Vesterlyng, Ordrup Næs og Sanddobberne udgør hver for 
sig sammenhængende, lysåbne klit- og overdrevsarealer med stor 
rigdom af dyr og planter, som er tilpasset disse naturtyper. 
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Omkring Saltbæk Vig udvikles store, sammenhængende forekomster 
af bl.a. rigkær, surt overdrev, tidvis våd eng og strandeng eller blan-
dinger af disse naturtyper. Forekomsterne udvikler generelt en god 
naturkvalitet og er grundlag for store bestande af bl.a. mygblomst og 
enkelt månerude.  
 
Tilsvarende vil der i Natura 2000-området være tilstrækkeligt med 
uforstyrrede raste- og fødesøgningsarealer for trækkende gæs, æn-
der, svaner og klyder samt tilstrækkeligt med egnede ynglelokaliteter 
for rørhøg, engsnarre, splitterne og havterne. 
 
Området huser i sammenhæng med tilstødende forekomster på Sjæl-
land en bæredygtig bestand af odder og huser flere bæredygtige be-
stande af klokkefrø.  
 
• Områdets økologiske integritet sikres i form af en for naturtyper-


ne hensigtsmæssig drift/pleje og hydrologi, en lav næringsstof-
belastning og gode sprednings- og etableringsmuligheder. 


 
Relevante planer 
Saltbæk Vig er fredet med det formål at beskytte fuglelivet og områ-
dets botaniske værdier. Vestsjællands Amt har i 1997 og 2001 udført  
naturpleje i form af rydning af træopvækst (især birk) i Smørhullet 
øst for Saltbæk Vig. Ønsket om at rydde Smørhullet er indskrevet i 
Saltbæk Vig-fredningen. Endnu forestår en del rydning.  
 
Pleje i form af hegning og etablering af fåregræsning er etableret på 
Store Vrøj i på Krageøen nord for Saltbæk Vig. Store Vrøj og Kra-
geøen indgår desuden sammen med Korevlerne i et LIFE-projekt 
(kystlaguner). Plejeplanen i forbindelse med LIFE-projektet er under 
udarbejdelse. 
 
På Nekselø har Vestsjællands Amt siden 1984 foretaget pleje i form 
af afgræsning og hegning af kystnære arealer. Nord for Færgehavnen 
er der endvidere etableret et antal vandhuller for specifikt at tilgode-
se bestanden af klokkefrø på øen. I 1988 og 1990 blev to overdrevs-
arealer inddraget i plejen.  
 
Hele Eskebjerg Vesterlyng er fredet med henblik på at bevare områ-
dets særprægede natur. Vestsjællands Amt har siden 1983 løbende 
udført naturpleje i området i form af kratrydninger. Dette forventes 
fortsat at være nødvendigt uanset, at området afgræsses af et stort 
antal heste og køer. 
  
I 2002 blev et mindre område i den sydvestlige del af Eskebjerg 
Vesterlyng hegnet og forsøgsvis afgræsset med geder. 
 
Plateauet og Næbbet på Ordrup Næs er fredet. I 2001 og 2002 etab-
lerede amtet græsning på Ordrup Næs og på Plateauet. 
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De fredede arealer i Veddinge Bakker er af plejet i form af græsning 
efter retningslinjerne i en plejeplan fra 1988 og flere efterfølgende til-
læg til denne. I ca. 2004 blev massive gyvel-bevoksninger sydvest 
for Diesebjerg ryddet. 
 
Alleshavebugten blev i 1993 udlagt til vildtreservat med jagtforbud 
med henblik på at sikre området som rasteplads for vandfugle.  
 
Forvaltningen af det militære skydeterræn Stold er beskrevet i Skov- 
og Naturstyrelsens ”Drifts- og Plejeplan Stold Skydeterræn 1999-
2013”. Planen kan fås hos Jægersprislejren, Boks 39, 3620 Jægers-
pris, tlf. 47 53 11 47. 
 
Op til Natura 2000-området i Sejerøbugten ligger hedearealet Ellinge 
Lyng (tør hede, 4030). Området er fredet og ligger i naturlig sam-
menhæng med Natura 2000-området. Amtet har i 1999 påbegyndt 
pleje i form af kratrydning, slåning i 2004 og hegning og etablering af 
fåregræsning i 2005. 
 
Kalundborg kommune har i forbindelse med høringen 14/1 – 11/3 
2010 (”forhøringen”) oplyst følgende pleje- og naturgenopretningsak-
tiviteter i Natura 2000-området i perioden 2007-09:  
 
I perioden 2007-2009 er der løbende foretaget udbedringer af hegn i 
græsningsfolde på Nekselø. 
 
På Eskebjerg Vesterlyng er der i 2009 foretaget en rydning af tæt 
krat og fældning af løvtræer på 3 arealer (i midt og sydlige del), i alt 
37 ha, og hegningen er udvidet med ca. 3 ha i områdets nordlige del. 
Desuden er der i 2008 etableret helårsgræsning med ca. 70 kreaturer 
af galloway-racen. 
 
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. 
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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 leve- og 
fourageringssteder for sump-vindelsnegl, kildevældsvindelsnegl, 
skæv vindelsnegl, stor vandsalamander, klokkefrø, rørhøg, engsnar-
re, splitterne, havterne, grågås, sædgås, sangsvane, klyde, krikand, 
bjergand, ederfugl, sortand, fløjlsand og odder samt sikre vokseste-
der for mygblomst og enkelt månerude. 
 
Hvis ikke planen for 1. planperiode iværksættes, vil udbredelsen af 
invasive arter og tilgroningen af de lysåbne naturtyper fortsætte, og 
der vil ske en stadig fragmentering af visse lysåbne naturtyper med 
tab af naturindhold til følge. Desuden skal planen sikre at både skov- 
og andre naturtyper ikke belastes med mængder af luftbåret kvælstof 
der overskrider naturtypernes tålegrænser. Herudover skal visse 
skovnaturtyper sikres mod konvertering til andre træarter. Herudover 
skal planen sikre at rastende og ynglende fuglearter og odder ikke 
udsættes for forstyrrelser og andre forringelser af deres leve-, yngle 
og rastesteder. 
 
Bevaringsstatus er gunstig eller vurderet gunstig for:  
• Ingen naturtyper eller arter har gunstig bevaringsstatus.  
 
Bevaringsstatus er ugunstig eller vurderet ugunstig for:  
• 1110 Sandbanker  pga. næringsstofbelastning 
• 1140 Vadeflade  pga. næringsstofbelastning  
• 1150 Lagune  pga. næringsstofbelastning 
• 1160 Bugt  pga. næringsstofbelastning og muligvis fiskeri 
• 1170 Rev  pga. næringsstofbelastning og fiskeri 
• 1220 Strandvold med flerårige planter  pga. invasive arter 
• 1330 Strandeng  pga. dårlig struktur, især ved Korevlen 
• 2130 Grå/grøn klit  pga. dårlig struktur og kvælstofnedfald 
• 2140 Klithede  pga. kvælstofnedfald 
• 2190 Klitlavning  pga. kvælstofnedfald 
• 2250 Enebærklit  pga. kvælstofnedfald 
• 3130 Søbred med småurter  pga. kvælstofnedfald 
• 3140 Kransnålalge-sø  pga. kvælstofnedfald 
• 3150 Næringsrig sø  pga. kvælstofnedfald 
• 3260 Vandløb  pga. dårlig fysik mv. 
• 4030 Tør hede  pga. dårlig struktur og kvælstofnedfald 
• 6120 Tørt kalksandoverdrev  pga. væsentlig tilgroningstrussel 
• 6210 Kalkoverdrev  pga. dårlig struktur 
• 6230 Surt overdrev  pga. dårlig struktur, kvælstofnedfald mm. 
• 6410 Tidvis våd eng  pga. dårlig struktur mv. 
• 7150 Tørvelavning  pga. kvælstofnedfald 
• 7220 Kildevæld  pga. væsentlig tilgroningstrussel 
• 7230 Rigkær  pga. tilgroning og oversvømmelsestrussel 
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• 9110 Bøg på mor  pga. kvælstofnedfald 
• 9130 Bøg på muld  pga. kvælstofnedfald 
• 9160 Egeskove og blandskove  pga. kvælstofnedfald 
• 91E0 Elle- og askeskov  pga. kvælstofnedfald 
• Kildevælds-vindelsnegl pga. tilgroning og oversvømmelsestrussel 
• Skæv vindelsnegl  pga. tilgroning og oversvømmelsestrussel 
• Sump-vindelsnegl  pga. tilgroning og oversvømmelsestrussel 
• Klokkefrø  pga. prædation, fragmentering og eutrofiering  
• Odder  pga. fragmentering mv. 
• Enkelt månerude  pga. fragmentering, kvælstofnedfald mm. 
• Mygblomst  pga. tilgroning, fragmentering, N-nedfald mv.  
• Splitterne  pga. forstyrrelser og prædation. 
 
Bevaringsstatus er ukendt for:  
• 1210 Strandvold med énårige planter da naturtypen ikke er kort-


lagt 
• 1230 Kystklint/klippe  da naturtypen ikke er kortlagt 
• 1310 Enårig strandengsvegetation  da naturtypen ikke er kortlagt 
• 2110 Forklit  da naturtypen ikke er kortlagt 
• 2120 Hvid klit  da naturtypen ikke er kortlagt 
• Stor vandsalamander  da artens levesteder ikke er kortlagt 
• Rørhøg   pga. utilstrækkeligt datagrundlag 
• Engsnarre  pga. utilstrækkeligt datagrundlag 
• Havterne  pga. utilstrækkeligt datagrundlag 
• Sangsvane (træk)  pga. utilstrækkeligt datagrundlag 
• Sædgås (træk)  pga. utilstrækkeligt datagrundlag 
• Grågås (træk)  pga. utilstrækkeligt datagrundlag 
• Krikand (træk)  pga. utilstrækkeligt datagrundlag 
• Bjergand (træk)  pga. utilstrækkeligt datagrundlag 
• Klyde (træk)  pga. utilstrækkeligt datagrundlag 
• Ederfugl (træk)  pga. utilstrækkeligt datagrundlag 
• Sortand (træk)  pga. utilstrækkeligt datagrundlag 
• Fløjlsand (træk)  pga. utilstrækkeligt datagrundlag 
 
C. Miljøforhold i områder der kan blive berørt  
 
Rigkær og andre truede naturtyper prioriteres udvidet. Visse steder 
vil det ske på bekostning af ellebevoksninger. Enebærklit vil blive pri-
oriteret på bekostning af skovbevoksede klittyper. Ved Saltbæk Vig 
vil terrestriske arter og lysåbne, terrestriske naturtyper (herunder 
rigkær, tidvis våd eng, kildevæld, strandeng og surt overdrev) blive 
prioriteret på bekostning af en udvidelse af naturtypen lagune. Læs 
mere herom i nedenstående afsnit H og i Natura 2000-planens afsnit 
om ”Indsatsprogram”. 
 
D. Eksisterende miljøproblemer 
 
Truslerne mod naturværdierne og områdets udpegningsgrundlag er 
systematisk beskrevet i planen. Planens mål er, at sikre udpegnings-
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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 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjer-
gene og Bollinge Bakke gælder: 
 
1.1 Reduktion af kvælstof-deposition på områdets habitatnaturtyper 


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


1.2 Der sikres den for naturtyperne mest hensigtsmæssige hydrolo-
gi i kildevæld, rigkær, tidvis våde enge, tørvelavninger, klitlav-
ninger. Det undersøges nærmere, hvor der er behov for at ska-
be en mere hensigtsmæssig hydrologi i skovnaturtyperne, og 
disse steder sikres den for skovnaturtyperne mest hensigts-
mæssig hydrologi. 


1.3 De lysåbne terrestriske naturtyper sikres en hensigtsmæssig 
ekstensiv drift og pleje, og vandløb med vandplanter sikres go-
de fysiske forhold og kemiske forhold samt kontinuitet, herun-
der frihed for spærringer.  


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


1.5 Der sikres velegnede levesteder for sump-vindelsnegl, kilde-
vældsvindelsnegl, skæv vindelsnegl, mygblomst, enkelt måne-
rude, stor vandsalamander, klokkefrø, odder, rørhøg, engsnar-
re, splitterne og havterne.  


1.6 Der sikres tilstrækkeligt med velegnede fourageringsmuligheder 
for odder med individuel hensyntagen til artens sårbarhed over-
for forstyrrelser. 


1.7 Det sikres at områdets eksisterende og potentielle ynglelokalite-
ter for rørhøg, engsnarre, splitterne og havterne har en hen-
sigtsmæssig drift (evt. ingen) og at disse, under hensyntagen til 
arternes individuelle sårbarhed, ikke forstyrres unødigt i fugle-
nes yngletid.  


1.8 Der sikres velegnede raste-, fouragerings- og/eller fældnings-
pladser for klyde, grågås, sædgås, sangsvane, krikand samt 
bjergand, ederfugl, sortand og fløjlsand (de sidste fire primært i 
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den nordlige del af Sejerø Bugt), med individuel hensyntagen til 
den enkelte arts sårbarhed overfor forstyrrelser (ordlyd delvis 
som i pkt. 3.1). 


1.9 Invasive arter samt gyvel, fyr og tornblad bekæmpes på over-
drev, heder og klit (f.eks. Diesebjerg, Bjergene, Saltbæk Vig, 
Eskebjerg Vesterlyng) vha. bedste kendte metode og deres 
spredning forebygges (ordlyd delvis som i pkt. 4.2).  


1.10 Belastningen af Sejerø Bugt med miljøfremmede stoffer og næ-
ringsstoffer (N og P) reduceres. 


1.11 For de marine naturtyper sikres det at projekter og aktiviteter 
ikke skader lokaliteten. 


1.12 Omfanget og betydningen af prædation af klokkefrøer fra hejre 
belyses (faglig udredning) (ordlyd som i pkt. 2.4). 


1.13 Græsningspraksis på landets eneste voksested for enkelt måne-
rude revurderes (faglig udredning) med henblik på at sikre op-
timale betingelser for arten (ordlyd som i pkt. 2.5).  


 
I henhold til vandplanen vil en gennemførsel af planen for hoved-
vandopland 2.1 Kalundborg under vandrammedirektivet vurderes at 
indebære, at følgende del af Natura 2000-planens indsatsprogram 
bliver udført:  
 
• Forbedring af vandløbskvaliteten i områdets målsatte vandløb 
• Forbedring af vandmiljøet i områdets målsatte vandløb med hen-


blik på at forbedre vandløbenes fysiske tilstand  
• Forbedring af vandkvaliteten i de marine områder 
• Nedbringelse af næringsstofudledningen til områdets større søer 
• Nedbringelsen af tilførslen af miljøfremmede stoffer til områdets 


større søer, vandløb, fjorde og kystvande.  
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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   


Reduceret kvælstofnedfald og græs-
ningsdrift vil gradvist betyde at jord-
bundens surhedsgrad og næringsba-
lance ændres i positiv retning. Jord-
bunden vil også ændres i positiv ret-
ning på steder hvor agerjord eller 
nåleskov konverteres til græsnings-
arealer med henblik på at skabe 
større og mere sammenhængende 
overdrev. 


Vand x  
Er redegjort for – se i øvrigt vand-
plan for vandopland 2.1 Kalundborg 


Luft  x 


Klimatiske faktorer  x 


Materielle goder  x 


Landskab x  
Fragmentering af landskabet imøde-
gås. 


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.  
 
Sikring af digerne og fortsat afvandingen af hovedparten af Saltbæk 
Vig er forudsætningen for bevarelse af de meget store naturværdier, 
som har udviklet sig dels omkring Saltbæk Vig indenfor digerne og 
dels på betydelige arealer i det tilstødende Nature 2000-område 
(N156).  
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Følgende konkrete tiltag er planlagt. 
 
Sigtelinje 2. Små og fragmenterede habitatnaturtyper og levesteder 
for arter 
 
2.1 Forekomsten af overdrev og tør hede i området søges udvidet 


med ca. 25 ha ved at konvertere egnede naboarealer (evt. nå-
lebevoksninger på kuperet terræn) til vedvarende græsnings-
arealer. Dette sker for at skabe sammenhæng i forekomsterne 
og derved gøre dem mere robuste og imødegå fragmentering 
(ordlyd som pkt. 4.1).  


2.2 Der etableres nye ”klokkefrøvandhuller”, hvor det vurderes hen-
sigtsmæssigt i forhold til ønsket om at gøre områdets bestand 
mere sammenhængende og tilstrækkelig stor og robust. 


2.3 Al opvækst af vedplanter på og umiddelbart op til områdets kil-
devæld ryddes for herved at retablere og maksimere størrelsen 
af kildernes lysåbne del. 


2.4 Omfanget og betydningen af prædation af klokkefrøer fra hejre 
belyses (faglig udredning) (ordlyd som i pkt. 1.12). 


2.5 Græsningspraksis på landets eneste voksested for enkelt måne-
rude revurderes (faglig udredning) med henblik på at sikre op-
timale betingelser for arten (ordlyd som i pkt. 1.13).  


  
Sigtelinje 3. Naturtyper og levesteder, som ikke er beskyttet af natur- 
og miljølovgivningen 
 
3.1 Der sikres velegnede raste-, fouragerings- og/eller fældnings-


pladser med individuel hensyntagen til den enkelte arts sårbar-
hed overfor forstyrrelser for sortand, fløjlsand, ederfugl, bjerg-
and, krikand, grågås, sædgås og sangsvane og klyde (ordlyd 
som i pkt. 1.8). 


3.2 Skovnaturtyper sikres. Der kan være tale om en dynamisk situ-
ation, hvor det ikke nødvendigvis er de samme forekomster, der 
over tid bidrager til sikring af en skovnaturtype. 


3.3 Konstaterede forekomster af habitatnaturtyper, der ikke er om-
fattet af lovgivningen (f.eks. rev), sikres mod ødelæggelse. 


 
Sigtelinje 4. Der skal gøres en særlig indsats for naturtyper og arter, 
hvis biogeografiske status er i fare  
 
4.1 Forekomsten af overdrev og tør hede i området søges udvidet 


med ca. 25 ha ved at konvertere egnede naboarealer (evt. nå-
lebevoksninger på kuperet terræn) til vedvarende græsnings-
arealer. Dette sker for at skabe sammenhæng i forekomsterne 
og derved gøre dem mere robuste og imødegå fragmentering 
(ordlyd som i pkt. 2.1).  


4.2 Invasive arter samt gyvel og tornblad bekæmpes på overdrev 
og heder (f.eks. Diesebjerg, Bjergene, Saltbæk Vig) vha. bedste 
kendte metode og deres spredning forebygges (ordlyd delvis 
som i pkt. 1.9). 
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4.3 Der sikres den mest hensigtsmæssige hydrologi på arealer med 
rigkær, tidvis våd eng , strandeng og surt overdrev (ordlyd er 
cirka som i pkt. 1.2). Dette berører bl.a. meget store lavbund-
sarealer omkring Saltbæk Vig.  


4.4 Rigkær og tidvis våde enge sikres en hensigtsmæssig ekstensiv 
drift og pleje (ordlyd delvis som i pkt. 1.3).  


4.5 Det sikres, at områdets eksiste-
rende og potentielle ynglelokalite-
ter for splitterne har en hensigts-
mæssig drift (evt. ingen) og at de 
under hensyntagen til artens sår-
barhed ikke forstyrres i yngletiden. 


4.6 Der sikres tilstrækkeligt uforstyr-
rede raste-, fouragerings- og/eller 
fældningspladser for ederfugl (pri-
mært i den nordlige del af Sejerø 
Bugt) med individuel hensyntagen 
til artens sårbarhed (ordlyd delvis 
som i pkt. 1.8 og 3.1). 


4.7 Eksisterende og potentielle vokse-
steder for enkelt månerude sikres 
en hensigtsmæssig afgræsning (ordlyd delvis som i pkt. 1.3 og 
1.5).  


4.8 Vedplanter ved og i højt værdisatte forekomster af rigkær 
(artsklasse 1 eller 2) ryddes (f.eks. Smørhullet) (ordlyd delvis 
som i pkt. 1.3).  


 
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 foretage følgende valg: 
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Skovnaturtyper kontra rigkær 
Tørre heder og tørre kalksandoverdrev i den kontinentale region samt 
kalkoverdrev, sure overdrev, aktive højmoser og rigkær på nationalt 
og regionalt niveau har haft en stor tilbagegang, og i Danmarks af-
rapportering til EU, vurderes naturtypernes bevaringsstatus at være 
ugunstig. Ifølge bilag 2 i By- og Landskabsstyrelsen 2009: ”Retnings-
linjer for den statslige Natura 2000-planlægning: Målfastsættelse og 
indsatsprogram” er de nævnte naturtyper derfor opført som truede 
naturtyper. Der vil derfor blive gjort en indsats for at øge arealet med 
forekomst af disse naturtyper. 
 
Øgning af arealet med rigkær vil kunne betyde en indskrænkning af 
arealet med habitatnaturtypen elle- og askeskov. 
 
Hensynet til at genskabe større sammenhængende arealer af rigkær 
prioriteres, hvor der er tale om ung elle- og askeskov, som enten er 
plantet eller opstået ved tilgroning af tidligere lysåben natur. Gamle  
og veludviklede forekomster af ellesumpe (og skovbevoksede tørve-
moser) prioriteres der imod bevaret som disse naturtyper.  
 
Rydning af elle- og askeskov (og skovbevokset tørvemose) i forbin-
delse med genskabelse af rigkær (eller en anden lysåben naturtype) 
kan kun ske under forudsætning af, at arealet af de to skovnaturty-
per opretholdes på nationalt og biogeografisk niveau. 
 
Enebærklit kontra lysåben klit eller skov 
Enebærklit er en græsningsbetinget naturtype som normalt, trods 
græsning, vil udvikles i retning mod stadig tættere enebevoksninger 
og til sidst skov.  
 
Det er et ønske at opretholde enebærklit som denne naturtype. Dels 
fordi naturtypen er prioriteret (jf. habitatdirektivet) og dels fordi fore-
komsterne i Sejerøbugt-området er blandt landets største.  
 
Dette indebærer foruden vedvarende græsning af forekomstarealer-
ne, at der med jævne mellemrum ryddes ener og anden vedplante-
opvækst.  
 
Rigkær, tidvis våd eng, surt overdrev, strandeng kontra lagune 
Saltbæk Vig er i sin nuværende form et resultat af en inddæmning og 
delvis afvanding fra slutningen af 1800-tallet. I dag og de seneste 
mange år er vandstanden i vigen holdt på ca. 1,2 meter under havni-
veau. Dette niveau opretholdes om vinteren ved aktivt at pumpe 
vand ud. Om sommeren er pumpning ikke nødvendig, idet fordamp-
ningen modsvarer indsivningen. 
 
Det nuværende terrestriske udpegningsgrundlag i området er alene 
et resultat af inddæmningen. Dertil kommer megen anden god og 
sjælden natur, således store bestande af eng-ensian, salep-gøgeurt 
og bakke-gøgelilje (alle rødlistede), maj-gøgeurt, kødfarvet gøgeurt, 
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sump-hullæbe samt forekomst af stilk-månerude, hartmans star, 
pukkellæbe og fransk bredpande (alle rødlistede). Dertil kommer cir-
ka. 65 par ynglende klyder, 10-15 par fjordterner og 2-3 par ynglen-
de dværgterner (alle tre arter er på fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 
1, men pt. ikke på udpegningsgrundlaget, sidstnævnte er yderligere 
rødlistet). 
 
En retablering af den oprindelige vig ved at slukke pumpen og fjerne 
digerne vil næsten helt udslette udpegningsgrundlaget. Alle ovenfor 
nævnte arter og naturtyper vil forsvinde. Dertil kommer en negativ 
påvirkning af betydelige terrestriske naturtyper i den vestlige del af 
det tilstødende NATURA 2000-område, ”Åmose, Skarresø og Bregnin-
ge Å” (nr. 156). 
 
Kun de rastende fugle i udpegningsgrundlaget (krikand, grågås, sæd-
gås og sangsvane) vil måske ikke lide varig skade.  
 
På grund af de meget store naturværdier som knytter sig til lavbunds 
arealerne omkring Saltbæk Vig og pga. den relativt lille og noget 
usikre forbedring en ”genopretning” af vigen vil have på fuglene prio-
riteres en bevarelse af de eksisterende naturkvaliteter omkring Salt-
bæk Vig højere end en ”geologisk” retablering af vigen. 
 
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. 
 
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. 
 
Der er ved Saltbæk Vig foretaget en prioritering af visse dyr- og plan-
tearter samt lysåbne, terrestriske naturtyper på bekostning af en 
geologisk genopretning af lagunen. Denne prioritering sikrer endvide-
re forekomsten af bilag 4-arten spidssnudet frø.  
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Der er foretaget en prioritering af rigkær på bekostning af senere til-
groningsstadier af naturtypen, (f.eks. elle- og askeskov) i de tilfælde 
hvor tilgroningen er ung og/eller, hvor rigkæret er lille, fragmenteret 
eller har en stor biologisk mangfoldighed.  
 








Høringsnotat for Natura 2000-plan 
 


NOTAT 
 


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


Forslag til Natura 2000-plan nr. 154 
 


Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakker 
 
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. 154 er der modtaget i alt 11 høringssvar jf. nedenstående oversigt. 
Svarene har især berørt følgende punkter: 
 
1. Trusler  
2. Pleje 
 
Yderligere har høringssvarene berørt blandt andet følgende emner, hvortil der henvises i det 
generelle høringsnotat (kan findes via ovenstående link): 
 
3. Datagrundlag 
4. Kvælstof 
5. Indsatsprogrammet 
6. Målsætning 
 
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. Trusler  
Høringssvar: 
DN-Kalundborg, DOF-Vestsjælland, Verdensnaturfonden og en gruppe lodsejere nævner jagt, 
kitesurfing, invasive arter og særligt færdsel som trusler. 
Der foreslås blandt andet begrænsning af jagt på dykænder i Sejerø Bugt; forbud mod kitesurfing  
og så nævnes en verserende fredning af Saltbæk Vig-området som en mulig trussel, da fredningens 
formål skal være at sikre offentligheden en øget adgang til området. 
 
Naturstyrelsen: 
Begrænsning af jagt på dykænder i Sejerø Bugt-området er vanskelig, da fuglene blandt andet 
afhængig af vindretningen kan opholde sig vidt forskellige steder inden for et meget stort område.  
Det vurderes ikke realistisk at forbyde kitesurfing i hele Sejerø Bugt. Man kan måske udpege nogle 
lavvandede områder, som er særligt velegnede, og så forsøge at begrænse aktiviteterne hertil. 
Invasive arter bør kunne håndteres med de plejetiltag, som handleplanen vil lægge op til. 
Den verserende fredningssag beror på en vurdering fra DMU om, hvordan gående færdsel ad 
konkrete stier vil/ikke vil påvirke fuglelivet m.m.  
 
2. Pleje 
Høringssvar: 
DN-Kalundborg ønsker, at plejen af kystskrænter (naturtype 1230) påbegyndes allerede i 
indeværende planperiode, da der er konstateret tilgroning. 
 
Naturstyrelsen: 
Forslaget kan indgå i handleplanlægningen. 
Odsherred Kommunes høringssvar giver i øvrigt en status på den pleje, der p.t. er i kommunen. 
 
 
Justeringer af forslag til Natura 2000-plan nr. 154  
Der er ikke foretaget ændringer i planen på baggrund af de indkomne høringssvar, men de 
indkomne bemærkninger kan indgå ved udarbejdelsen af handleplanen.  
 
 
Naturstyrelsens egne justeringer af forslag til Natura 2000-plan nr. 154 
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. 154 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. 154. 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 2808 Kystdirektoratet 
ID 1686 Odsherred Kommune 
ID 1764 DN-hovedforeningen 
ID 2649 DOF-Vestsjælland 
ID 2743 WWF 
ID 2951 Østlige Øers Landboforening 
ID 2955 Landboforeningen Gefion og Sjællandske Familielandbrug 
ID 3689 Danmarks Fiskeriforening 
ID 3796 Danmarks Jægerforbund 
ID 2896 Lodsejere i Saltbæk Vig 
ID 3892 Jørgen Faye 



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

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



		Høringsnotat for Natura 2000-plan

		Bemærkninger til planforslaget






Bilag 2 - Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler


Natura 2000-område: 154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke


Kildevældsvindelsnegl1013 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Sejerø Bugt og Saltbæk Vig135


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Rydning af vedplanter


Uhensigtsmæssig hydrologi Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Arealreduktion/ fragmentering Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter


Afgræsning 


Skæv vindelsnegl1014 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Sejerø Bugt og Saltbæk Vig135


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Rydning af vedplanter


Uhensigtsmæssig hydrologi Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke


Sumpvindelsnegl1016 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Sejerø Bugt og Saltbæk Vig135


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


Uhensigtsmæssig hydrologi Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


 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: Sejerø Bugt og Saltbæk Vig135


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


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


Fiskeri med slæbende redskaber 
ved bunden (bundtrawl)


Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede 
arealer


Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke


 Mudder- og sandflader blottet ved ebbe1140 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Sejerø Bugt og Saltbæk Vig135


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


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


 * Kystlaguner og strandsøer1150 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Sejerø Bugt og Saltbæk Vig135


Næringsstofbelastning Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen
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Natura 2000-område: 154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke


 Større lavvandede bugter og vige1160 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Sejerø Bugt og Saltbæk Vig135


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


Klapning Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede 
arealer


Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Fiskeri med slæbende redskaber 
ved bunden (bundtrawl)


Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede 
arealer


Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Stor vandsalamander1166 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Sejerø Bugt og Saltbæk Vig135


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


Næringsbelastning fra dyrkede 
arealer


Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:


Randzoner


Overskygning af ynglevandhuller 
med vedplanter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Rydning af vedplanter
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Natura 2000-område: 154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke


 Rev1170 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Sejerø Bugt og Saltbæk Vig135


Fiskeri med slæbende redskaber 
ved bunden (bundtrawl)


Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede 
arealer


Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Klokkefrø1188 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Sejerø Bugt og Saltbæk Vig135


Næringsbelastning fra dyrkede 
arealer


Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:


Randzoner


For få egnede overvintringssteder Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Uhensigtsmæssig hydrologi Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Naturpleje
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Natura 2000-område: 154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke


 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: Sejerø Bugt og Saltbæk Vig135


Mulige virkemidler til truslen:


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


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Sejerø Bugt og Saltbæk Vig135


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


 Klinter eller klipper ved kysten1230 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Sejerø Bugt og Saltbæk Vig135


Tilgroning Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode
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Natura 2000-område: 154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke


 Vegetation af kveller eller andre 
enårige strandplanter, der koloniserer 
mudder og sand


1310 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Sejerø Bugt og Saltbæk Vig135


Mulige virkemidler til truslen:


 Strandenge1330 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Sejerø Bugt og Saltbæk Vig135


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


Uhensigtsmæssig hydrologi Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Invasive arter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Bekæmpelse af invasive arter
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Natura 2000-område: 154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke


Odder1355 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Sejerø Bugt og Saltbæk Vig135


Forstyrrelser Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Forstyrrelsesfrie områder


Rusedrukning Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Uhensigtsmæssig hydrologi Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Trafikdrab Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Anlæg af faunapassager


Arealreduktion/ fragmentering Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Forstyrrelsesfrie områder


Anlæg af faunapassager


Små bestande Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Forstyrrelsesfrie områder


Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke


Enkelt månerude1419 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Sejerø Bugt og Saltbæk Vig135


Digegennembrud Sikring af artens levested, herunder føde-
grundlaget, mod forringelser.


Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


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


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


Arealreduktion/ fragmentering Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:


15. november 2011 Side 9 af 38







Natura 2000-område: 154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke


Mygblomst1903 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Sejerø Bugt og Saltbæk Vig135


Uhensigtsmæssig hydrologi Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


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


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


Arealreduktion/ fragmentering 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: Sejerø Bugt og Saltbæk Vig135


Mulige virkemidler til truslen:
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Natura 2000-område: 154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke


 Hvide klitter og vandremiler2120 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Sejerø Bugt og Saltbæk Vig135


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


 * 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: Sejerø Bugt og Saltbæk Vig135


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


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


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


Invasive arter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Bekæmpelse af invasive arter
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Natura 2000-område: 154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke


 * Kystklitter med dværgbuskvegetation 
(klithede)


2140 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Sejerø Bugt og Saltbæk Vig135


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


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


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


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


 Fugtige klitlavninger2190 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Sejerø Bugt og Saltbæk Vig135


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


Tilgroning med vedplanter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter
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Natura 2000-område: 154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke


 * Kystklitter med enebær2250 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Sejerø Bugt og Saltbæk Vig135


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


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


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


 Ret næringsfattige søer og vandhuller 
med små amfibiske planter ved bredden


3130 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Sejerø Bugt og Saltbæk Vig135


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke


 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: Sejerø Bugt og Saltbæk Vig135


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


 Næringsrige søer og vandhuller med 
flydeplanter eller store vandaks


3150 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Sejerø Bugt og Saltbæk Vig135


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


Andehold Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Begrænsning el. ophør af drift


Næringsbelastning fra dyrkede 
arealer


Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:


Randzoner
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Natura 2000-område: 154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke


 Vandløb med vandplanter3260 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Sejerø Bugt og Saltbæk Vig135


Uhensigtsmæssig drift Miljøvenlig  vandløbspleje Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen


Uhensigtsmæssig hydrologi Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen


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


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


 Tørre dværgbusksamfund (heder)4030 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Sejerø Bugt og Saltbæk Vig135


Mulige virkemidler til truslen:
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Natura 2000-område: 154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke


 * Meget tør overdrevs- eller 
skræntvegetation på kalkholdigt sand


6120 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Sejerø Bugt og Saltbæk Vig135


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


Arealreduktion/ fragmentering Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


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


 Overdrev og krat på mere eller mindre 
kalkholdig bund (* vigtige 
orkidélokaliteter)


6210 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Sejerø Bugt og Saltbæk Vig135


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke


 * Artsrige overdrev eller græsheder på 
mere eller mindre sur bund


6230 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Sejerø Bugt og Saltbæk Vig135


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


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


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


Uhensigtsmæssig hydrologi Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


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


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


6410 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Sejerø Bugt og Saltbæk Vig135


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Uhensigtsmæssig hydrologi Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke


 Plantesamfund med næbfrø, soldug 
eller ulvefod på vådt sand eller blottet 
tørv


7150 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Sejerø Bugt og Saltbæk Vig135


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


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


Hindring af landskabsdynamik Genskabelse af naturlig dynamik Mulige virkemidler til truslen:
Fri dynamik


 * Kilder og væld med kalkholdigt 
(hårdt) vand


7220 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Sejerø Bugt og Saltbæk Vig135


Mulige virkemidler til truslen:
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Natura 2000-område: 154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke


 Rigkær7230 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Sejerø Bugt og Saltbæk Vig135


Uhensigtsmæssig hydrologi Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


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


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


 Bøgeskove på muldbund9130 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Sejerø Bugt og Saltbæk Vig135


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


Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede 
arealer


Mulige virkemidler til truslen:


Skovnaturtypebevarende drift/pleje
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Natura 2000-område: 154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke


 Egeskove og blandskove på mere eller 
mindre rig jordbund


9160 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Sejerø Bugt og Saltbæk Vig135


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


Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede 
arealer


Mulige virkemidler til truslen:


Skovnaturtypebevarende drift/pleje


 * Elle- og askeskove ved vandløb, søer 
og væld


91E0 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Sejerø Bugt og Saltbæk Vig135


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


Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede 
arealer


Mulige virkemidler til truslen:


Skovnaturtypebevarende drift/pleje
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Natura 2000-område: 154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke


Bjergand Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Sejerø Bugt og Nekselø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


94


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Forstyrrelsesfrie områder


Ederfugl Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Sejerø Bugt og Nekselø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


94


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:


Sortand Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Sejerø Bugt og Nekselø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


94


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
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Natura 2000-område: 154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke


Fløjlsand Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Sejerø Bugt og Nekselø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


94


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:


Rørhøg Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Sejerø Bugt og Nekselø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


94


Mulige virkemidler til truslen:


Engsnarre Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Sejerø Bugt og Nekselø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


94


Mulige virkemidler til truslen:
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Natura 2000-område: 154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke


Klyde Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Sejerø Bugt og Nekselø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


94


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Forstyrrelsesfrie områder


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Prædation Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:


Havterne Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Sejerø Bugt og Nekselø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


94


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Forstyrrelsesfrie områder


Prædation Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke


Splitterne Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Sejerø Bugt og Nekselø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


94


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Forstyrrelsesfrie områder


Prædation Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Sangsvane Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Saltbæk Vig


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


99


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


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang
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Natura 2000-område: 154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke


Sædgås Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Saltbæk Vig


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


99


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Grågås Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Saltbæk Vig


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


99


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Krikand Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Saltbæk Vig


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


99


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang
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Natura 2000-område: 154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke


Rørhøg Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Saltbæk Vig


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


99


Mulige virkemidler til truslen:
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Natura 2000-område: 154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke


Stor vandsalamander1166 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Bjergene,  Diesebjerg og Bollinge Bakke244


Mulige virkemidler til truslen:


 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: Bjergene,  Diesebjerg og Bollinge Bakke244


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


 Næringsrige søer og vandhuller med 
flydeplanter eller store vandaks


3150 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Bjergene,  Diesebjerg og Bollinge Bakke244


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke


 Tørre dværgbusksamfund (heder)4030 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Bjergene,  Diesebjerg og Bollinge Bakke244


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


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Rydning af vedplanter


Arealreduktion/ fragmentering Udvidelse af naturarealet Mulige virkemidler til truslen:
Etablering på §3-arealer


 Overdrev og krat på mere eller mindre 
kalkholdig bund (* vigtige 
orkidélokaliteter)


6210 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Bjergene,  Diesebjerg og Bollinge Bakke244


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


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


Arealreduktion/ fragmentering Udvidelse af naturarealet Mulige virkemidler til truslen:
Etablering på driftsarealer
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Natura 2000-område: 154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke


 * Artsrige overdrev eller græsheder på 
mere eller mindre sur bund


6230 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Bjergene,  Diesebjerg og Bollinge Bakke244


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


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


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


Arealreduktion/ fragmentering Udvidelse af naturarealet Mulige virkemidler til truslen:
Etablering på driftsarealer


Invasive arter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Bekæmpelse af invasive arter
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Natura 2000-område: 154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke


 * Kilder og væld med kalkholdigt 
(hårdt) vand


7220 Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Bjergene,  Diesebjerg og Bollinge Bakke244


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


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


Uhensigtsmæssig hydrologi Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


 Rigkær7230 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Bjergene,  Diesebjerg og Bollinge Bakke244


Mulige virkemidler til truslen:
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Natura 2000-område: 154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke


 Bøgeskove på morbund uden kristtorn9110 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Bjergene,  Diesebjerg og Bollinge Bakke244


Mulige virkemidler til truslen:


 Bøgeskove på muldbund9130 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Bjergene,  Diesebjerg og Bollinge Bakke244


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


Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede 
arealer


Mulige virkemidler til truslen:


Skovnaturtypebevarende drift/pleje
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Natura 2000-område: 154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke


 Egeskove og blandskove på mere eller 
mindre rig jordbund


9160 Ugunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Bjergene,  Diesebjerg og Bollinge Bakke244


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


Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede 
arealer


Mulige virkemidler til truslen:


Skovnaturtypebevarende drift/pleje


Intensiv skovdrift Skovnaturtypebevarende drift/pleje Mulige virkemidler til truslen:
Skovnaturtypebevarende drift/pleje
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Natura 2000-område: 154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke


Bjergand Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Sejerø Bugt og Nekselø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


94


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Forstyrrelsesfrie områder


Ederfugl Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Sejerø Bugt og Nekselø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


94


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:


Sortand Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Sejerø Bugt og Nekselø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


94


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
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Natura 2000-område: 154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke


Fløjlsand Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Sejerø Bugt og Nekselø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


94


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:


Rørhøg Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Sejerø Bugt og Nekselø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


94


Mulige virkemidler til truslen:


Engsnarre Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Sejerø Bugt og Nekselø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


94


Mulige virkemidler til truslen:
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Natura 2000-område: 154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke


Klyde Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Sejerø Bugt og Nekselø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


94


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Forstyrrelsesfrie områder


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Prædation Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:


Havterne Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Sejerø Bugt og Nekselø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


94


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Forstyrrelsesfrie områder


Prædation Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke


Splitterne Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Sejerø Bugt og Nekselø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


94


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Forstyrrelsesfrie områder


Prædation Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Sangsvane Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Saltbæk Vig


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


99


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


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang
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Natura 2000-område: 154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke


Sædgås Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Saltbæk Vig


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


99


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Grågås Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Saltbæk Vig


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


99


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Krikand Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Saltbæk Vig


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


99


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang
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Natura 2000-område: 154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke


Rørhøg Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Saltbæk Vig


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


99


Mulige virkemidler til truslen:
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