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Høringsnotat for Natura 2000-plan 
 


NOTAT 
 


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


Forslag til Natura 2000-plan nr. 155  
 


Udby Vig 
 
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. 155 er der modtaget i alt 7 høringssvar jf. vedføjede bilag  
Svarene har især berørt følgende punkt: 
 
1. Trusler  
 
Yderligere har høringssvarene berørt blandt andet følgende emner, hvortil der henvises i det 
generelle høringsnotat (kan findes via ovenstående link): 
 
2. Virkemidler herunder tilskudsordninger 
3. Datagrundlag 
4. Indsatsprogram 
 
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. 
 
  
Bemærkninger til planforslaget 
1. Trusler  
Høringssvar: 
DN-hovedforeningen mener, at luftbåren kvælstof og tilgroning er de største trusler. 



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

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

http://www.nst.dk/





Flemming Sørensen mener, at afgræsning vil blive umuliggjort, hvis arealerne bliver for fugtige. 
 
Naturstyrelsen: 
Naturstyrelsen er enig. 
 
 
Justeringer af forslag til Natura 2000-plan nr. 155 
Der er ikke foretaget nogen ændringer i planen på baggrund af de indkomne høringssvar. 
 
 
Naturstyrelsens egne justeringer af forslag til Natura 2000-plan nr. 155 
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. 155 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. 155. 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 3224 Holbæk Kommune 
ID 1051 Landboforeningen Gefion 
ID 1764 DN-hovedforeningen 
ID 2827 Danmarks Jægerforbund 
ID 2951 Østlige Øers Landboforening 
ID 2955 Landboforeningen Gefion og Sjællandske Familielandbrug 



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

http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/National_naturbeskyttelse/Overvaagning_af_vand_og_natur/
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Bilag 2 - Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler


Natura 2000-område: 155 Udby Vig


Sumpvindelsnegl1016 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Udby Vig136


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


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


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Udby Vig136


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


Næringsstofbelastning Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen
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Natura 2000-område: 155 Udby Vig


 Større lavvandede bugter og vige1160 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Udby Vig136


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


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


 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: Udby Vig136


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


 Strandenge1330 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Udby Vig136


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 
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Natura 2000-område: 155 Udby Vig


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


6210 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Udby Vig136


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


 * 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: Udby Vig136


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


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


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


Næringsbelastning fra dyrkede 
arealer


Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 155 Udby Vig


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


6410 Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Udby Vig136


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


 Rigkær7230 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Udby Vig136


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


Høslet


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


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


Næringsbelastning fra dyrkede 
arealer


Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 155 Udby Vig


 Bøgeskove på muldbund9130 Ugunstig


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Udby Vig136


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


 Egeskove og blandskove på mere eller 
mindre rig jordbund


9160 Ugunstig


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Udby Vig136


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: 155 Udby Vig


 * Elle- og askeskove ved vandløb, søer 
og væld


91E0 Ugunstig


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Udby Vig136


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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Tillæg om ny viden til Natura 2000-basisanalyse for  


Natura 2000-område nr. 155 Udby Vig  


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. 







 2 


Følgende naturtyper: Tidvis våd eng (6410) samt arter: Sumpvindelsnegl (1016) er tilføjet det 
oprindelige udpegningsgrundlag. 


 


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 


Skovnaturtyper 


6410 Tidvis våd eng 6 3 2 


9130 Bøgskov på muld 3,2 2 1 


9160 Ege-blandskov 12 7 1 


91E0 *Elle- og askeskov 4,6 4 1 


Tabel 1. Opdaterede data om nye eller genkortlagte naturtyper i habitatområde nr. 136.  


Data stammer fra 1) supplerende kortlægning (skov) 2007-08 (DEVANO), 2) Naturtypekortlægning 2004-05 (NO-
VANA/DEVANO). Kortlægningsdata for naturtyperne (ekskl. vandnaturtyper) kan ses på By- og Landskabsstyrelsens 
hjemmeside under "Se på kort" *Prioriteret naturtype.  


 


Nr. / Art Antal 
forekomster 


Areal (ha)/ 
Vandløb (km) Kilde 


1016 Sumpvindelsnegl 1 ½ha? 1 


Tabel 2. Opdaterede data om nye arter på udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 136.  


1) Data stammer fra national overvågning 2004-2008 (NOVANA mv.). I 2009 blev kildevældsvindelsnegl fundet på 
engene ved Udby Vig. Arten er endnu ikke formelt optaget på udpegningsgrundlaget for habitatområde 136.  


 


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


 


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


 


4.1 Belastning af naturområder med luftbårent kvælstof 
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. 


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 (%) 


Holbæk 7,5 7,5 15 29 


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 den kommune, hvori Natura 2000-området ligger, er 15 
kg N/ha/år, hvilket er lidt lavere end landsgennemsnittet. Belastningen med ammoniak og am-
monium (NHy) er omtrent som landsgennemsnittet, på trods af at hele Natura 2000-området 
ligger op til havet. På den baggrund kan det ikke udelukkes, at det lokale og regionale husdyr-
hold har en relativt stor indflydelse på kvælstofnedfaldets størrelse. Nedfaldet af NOx’er – der 


I basisanalysen blev der præsenteret en trusselvurdering og tilstandsdata for de forskellige 
naturtyper og arter. Hvad angår de ny- og genkortlagte naturtyper vurderes disse forhold at 
være afspejlet i henholdsvis struktur- og artstilstand, som kan ses på By- og Landskabssty-
relsens hjemmeside under "Se på kort". Struktur- og artstilstand udgør tilsammen naturtil-
standen, som fremgår af figur 4 i naturplanen. De registrerede data (strukturparametre og 
artslister) for de enkelte forekomster kan endvidere ses i den fællesoffentlige naturdatabase 
på www.naturdata.dk.  
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overvejende stammer fra transport, energiproduktion og industri – er ca. 12% lavere end 
landsgennemsnittet, hvilket ligeledes indikerer at kvælstof-bidraget fra husdyrhold er relativt 
stort. 


 


 


Overslagsberegningerne viser, at kvælstofnedfaldet på de kortlagte naturområder i Natura 
2000-område nr. 155 ligger mellem 13,7 og 19,9 kg N/ha/år alt afhængig af den lokale hus-
dyrtæthed og naturområdernes overfladeruhed.  


 


 Tålegrænseinterval
(kg N/ha/år) 


Kvælstofafsætning overslag 
(kg N/ha/år) 


Habitatnaturtype  10-15 15-20 20-25 


Strandeng (1330) 30-40 100 %   


Surt overdrev (6230) 10-20 89 % 11 %  


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


Rigkær (7230) 15-25 (c) 100 %   


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


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


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


Total      


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


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


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


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


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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(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 
 


Det fremgår af tabel 4 at alle skovtyper i Natura 2000-området enten er eller kan være nega-
tivt påvirket af luftbåret kvælstof. Også alle områdets arealer med surt overdrev har en luftbå-
ret kvælstofbelastning som overskrider naturtypens laveste tålegrænse.  


 


 


4.2 Foreløbig trusselsvurdering for nye arter på udpegningsgrundlaget 
Sump-vindelsnegl 


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


Foreløbig trusselsvurdering: Arten er moderat truet af tilgroning.  


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


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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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.  
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Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen 
 
N 155 - Udby Vig 
 
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 overdrev, rigkær, tidvise våde enge og elle- og askeskove 
prioriteres højt (truede). 
  
Det er således et overordnet mål at udvikle og fastholde arealerne 
langs Udby Vig mellem Hønsehals og Bognæs Skov som et ubrudt 
bælte af lysåbne, artsrige naturtyper med optimal hydrologi og drift 
samt lav påvirkning af næringsstoffer. Herved sikres samtidig til-
fredsstillende betingelser for sump-vindelsnegl og en række sjældne 
plantearter, som er knyttet til disse naturtyper. Det drejer sig bl.a. 
om de fredede orkideer langakset trådspore, salep-gøgeurt, bakke-
gøgelilje og hvidgul gøgeurt.  
 
Det er ligeledes et overordnet mål at sikre god vandkvalitet i selve 
Udby Vig. 







Forslag til Natura 2000-plan 
Offentlig høring 


 
 
 
 


Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 


2 


Relevante planer 
Lavbundsarealerne langs Udby Vig er fredede ved en kendelse fra 
1998.  Fredningens formål er bl.a. at sikre områdets store botaniske 
værdier. Med den baggrund har Vestsjællands Amt udført naturpleje i 
form af hegning og kreaturgræsning på ca. 7 ha rigkær ud for Stas-
lunde. Tiltaget er beskrevet i en plejeplan. Staten har på sine arealer 
udført pleje i form af rydning af elleopvækst på ”engen” syd-sydøst 
for Hønsehals Skov.  
 
Natura 2000-områderne vil fremgå af landsplandirektivet (de tidligere 
regionplaner). Disse skal indeholde retningslinjer i overensstemmelse 
med bekendtgørelsen om udpegning og administration af internatio-
nale beskyttelsesområder nr. 408 af 1. maj 2007. Det betyder, at 
landsplandirektivet skal indeholde retningslinjer, der i overensstem-
melse med direktivforpligtelserne kan understøtte områdernes beva-
ringsmålsætninger. Landsplandirektivet indeholder derfor ikke udlæg 
af nye arealer til byzone, sommerhusområde, nye større vejanlæg, 
øvrige trafik og tekniske anlæg eller væsentlige udvidelser eller nye 
områder til råstofindvinding på land mv., mens der kan være ret-
ningslinjer, der bidrager til at sikre naturforholdene, jf. bestemmelser 
i bekendtgørelsens §5. 
 
Der vil derfor ikke med Natura 2000-planens bevaringsmålsætninger 
og retningslinjer for den efterfølgende kommunale planlægning være 
modstrid mellem den og landsplandirektivet. 
 
B. Nul - alternativ  
 
En række naturtyper og levesteder for arter kræver vedvarende drift 
for at sikre og opretholde gunstig bevaringsstatus det gælder fx en 
række lysåbne naturtyper. Samtidig kræver andre i ugunstig tilstand 
tiltag, der kan imødegå forringelse. Planen vil sikre fortsatte leveste-
der for sump-vindelsnegl. 
 
Hvis ikke planen for 1. planperiode iværksættes, vil tilgroningen af de 
lysåbne naturtyper fortsætte, og der vil ske en stadig øget fragmen-
tering og forarmelse.  
 
Det vil også betyde at visse skovtyper, marine og lysåbne naturtyper 
fortsat vil blive belastet med mængder af luftbåret kvælstof der over-
skrider naturtypernes tålegrænser. Også dette betyder en fortsat for-
armelse af naturtyperne og heraf følgende tab af biologiske mangfol-
dighed.  
 
Hvis planen ikke gennemføres vil naturgrundlaget i visse skovnatur-
typer kunne forringes ved at arealer konvertering til andre træarter.  
 
Bevaringsstatus er gunstig eller vurderet gunstig for:  
• 6410 Tidvis våd eng (forudsat at arealerne ikke modtager gød-


ning og sikres afgræsning) da mindst 75% af forekomsten har 
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høj eller god strukturtilstand (= klasse I eller II) og da dets til-
stand vurderes også at kunne opretholdes på lang sigt. 


 
Bevaringsstatus er ugunstig eller vurderet ugunstig for:  
• 1140 vadeflader  pga. næringsstofbelastning 
• 1160 Bugt  pga. næringsstofbelastning 
• 1330 Strandeng  pga. dårlig struktur 
• 6230 Surt overdrev  pga. næringsstofbelastning 
• 7230 Rigkær  pga. væsentlig tilgroningstrussel 
• 9130 Bøg på muld  pga. dårlig struktur og næringsstofbelastning  
• 9160 Ege-blandskov  pga. næringsstofbelastning  
• 91E0 Elle- og askeskov  pga. næringsstofbelastning  
 
Bevaringsstatus er ukendt for:  
• 1310 Enårig strandengsvegetation da naturtypen ikke er kortlagt 
• 6210 Kalkoverdrev  da forekomsten ikke er kvalitetsvurderet 
• 1016 Sump-vindelsnegl  da artens levesteder ikke er kortlagt. 
 
C. Miljøforhold i områder der kan blive berørt  
 
Rigkær og andre truede naturtyper prioriteres udvidet. Visse steder 
vil det ske på bekostning af ellebevoksninger. Læs mere herom i ne-
denstående afsnit h og i Natura 2000-planens afsnit om ”Indsatspro-
gram”. 
 
D. Eksisterende miljøproblemer 
 
Truslerne mod naturværdierne og områdets udpegningsgrundlag er 
systematisk beskrevet i planen. Planens mål er, at sikre udpegnings-
grundlaget mod disse trusler herunder prioritering i tilfælde af mod-
stridende naturinteresser.  
 
E. Internationale miljøbeskyttelsesmål 
 
Planen er en udmøntning af EU's Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirek-
tiv implementeret i dansk lov via Miljømålsloven. Planen vil sikre, at 
areal og tilstand af udpegede naturtyper og levesteder for udpegede 
arter ikke går tilbage eller forringes. Samtidig vil der ske en særlig 
indsats for truede naturtyper og arter, hvilket er afspejlet i statens 
retningslinjer for 1. planperiode. For Udby Vig 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 rigkær, tidvis våde enge og strandenge. Det undersøges 
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nærmere, hvor der er behov for at skabe en mere hensigts-
mæssig hydrologi i skovnaturtyperne og disse steder sikres den 
for skovnaturtyperne mest hensigtsmæssig hydrologi. 


1.3 De lysåbne terrestriske naturtyper sikres en hensigtsmæssig 
ekstensiv drift og pleje, og vandløb med vandplanter sikres go-
de fysiske og kemiske forhold samt kontinuitet. Drift og pleje 
sker uden anvendelse af gødning og sprøjtemidler.  


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 Gødsknings- og sprøjtepåvirkninger fra nærliggende jordbrugs-
arealer minimeres/ophører ved at udlægge passende brede 
dyrkningsfri zoner (mindst 20 m) langs vigens lysåbne natur-
arealer (ca. 4 ha). Dette er særligt påkrævet på strækningen 
øst for ”fiskerlejet” samt mellem Minkemark og Hønsehals Skov 
(ordlyd som i pkt. 2.3). 


1.6 Der sikres velegnede levesteder for sump-vindelsnegl.  
1.7 Invasive arter bekæmpes og deres spredning forebygges. 
 
I henhold til vandplanen vil en gennemførsel af planen for hoved-
vandopland 2.2 Isefjord – Roskilde Fjord under vandrammedirektivet 
vurderes at indebære, at følgende del af Natura 2000-planens ind-
satsprogram bliver udført:  
 
• Forbedring af vandkvaliteten i de marine områder 
• Nedbringelsen af tilførslen af miljøfremmede stoffer til områdets 


marine miljø.  
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F.  Planens indvirkning på miljøet 
 
I tabel 1 herunder er gennemgået planens sandsynlige indvirkning på 
en række faktorer ifølge lovens bilag 1f, i de tilfælde hvor de vurderes 
at være af væsentlig betydning.  
 
 
Planens  
indvirkning på 


 
På- 
virkes 


Ingen  
Påvirk-
ning 


 
 
Redegør for indvirkning 


Biologisk mangfoldighed x  Er redegjort for. 


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


Menneskers sundhed  x  


Fauna og flora x  Er redegjort for. 


Jordbund  x  


Vand x  
Er redegjort for – se i øvrigt vand-
plan for vandopland 2.2 Isefjord – 
Roskilde Fjord 


Luft  x  


Klimatiske faktorer  x  


Materielle goder  x  


Landskab x  


Fragmentering af landskabet imøde-
gås. Vigen som en sammenhængen-
de, harmonisk enhed fastholdes og 
styrkes. 


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.  
 
En målsætning om gunstig bevaringsstatus for en bestemt naturtype 
kan indebære en nedprioritering af en anden naturtype eller art, og 
det er nødvendigt at foretage et valg.  
 
Hensynet til at genskabe større sammenhængende arealer af rigkær 
prioriteres højere end unge birke- og ellesumpe, som enten er plan-
tede eller opstået ved tilgroning af tidligere lysåben natur.  
 
Gamle og veludviklede forekomster af elle- og askeskov (ved Hønse-
hals Skov) har imod høj prioritet og skal som udgangspunkt bevares. 
Rydning af elle- askeskov med henblik på genskabelse af rigkær kan 







Forslag til Natura 2000-plan 
Offentlig høring 


 
 
 
 


Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 


6 


ske under forudsætning af, at det samlede areal af skovnaturtypen 
opretholdes på nationalt biogeografisk niveau. 
 
Følgende konkrete tiltag er planlagt. 
 
Sigtelinje 2. Små og fragmenterede habitatnaturtyper og levesteder 
for arter 
 
2.1 Forekomsten af overdrev langs vigen søges udvidet såfremt det 


er fysisk/geologisk muligt. Potentielle udvidelsessteder er litto-
rina-skrænten ved Hønsehals Skov, lav skrænt øst for ”fiskele-
jet” og måske andre steder. Dette sker for at skabe sammen-
hæng i forekomsterne og derved gøre dem mere robuste (ord-
lyd som i pkt. 4.1).  


2.2 Arealet med rigkær udvides med de arealer, som er tilgroet el-
ler tilplantet med træer eller buske (ca. 4 ha) (ordlyd som i pkt. 
4.2).  


2.3 Gødsknings- og sprøjtepåvirkninger fra nærliggende jordbrugs-
arealer minimeres/ophører ved at udlægge passende brede 
dyrkningsfri zoner (mindst 20 m) langs vigens lysåbne natur-
arealer (ca. 4 ha). Dette er særligt påkrævet på strækningen 
øst for ”fiskerlejet” samt mellem Minkemark og Hønsehals Skov 
(ordlyd som i pkt. 1.5).  


 
Sigtelinje 3. Naturtyper og levesteder, som ikke er beskyttet af natur- 
og miljølovgivningen  
 
3.1 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. 


3.2 Konstaterede forekomster af habitatnaturtyper, der ikke er om-
fattet af lovgivningen, 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 langs vigen søges udvidet såfremt det 


er fysisk/geologisk muligt. Potentielle udvidelsessteder er litto-
rina-skrænten ved Hønsehals Skov, lav skrænt øst for ”fiskele-
jet” og måske andre steder. Dette sker for at skabe sammen-
hæng i forekomsterne og derved gøre dem mere robuste (ord-
lyd som i pkt. 2.1). 


4.2 Arealet med rigkær udvides med de arealer, som er tilgroet el-
ler tilplantet med træer eller buske (ca. 4 ha) (ordlyd som i pkt. 
2.2).  


 
Der udarbejdes handleplaner og vælges virkemidler af kommunerne 
og Skov- og Naturstyrelsen m.fl. indenfor rammerne af indsatspro-
grammet.  
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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: 
 
Fragmentering af naturtyper og levesteder er imødegået ved genska-
belse af bl.a. rigkær. Rigkær og overdrev har på nationalt og regio-
nalt niveau haft en stor tilbagegang, og i Danmarks afrapportering til 
EU vurderes naturtypernes bevaringsstatus at være ugunstig. I bilag 
1 i By- og Landskabsstyrelsen 2007: ”Natura 2000-retningslinier for 
målfastsættelse og indsatsprogram” er rigkær og overdrev derfor op-
ført som truede naturtyper. Der vil derfor blive gjort en indsats for at 
øge arealerne af de to naturtyper. 
 
I Udby Vig-området har der tidligere været større sammenhængende 
arealer med rigkær. Der er gode muligheder for at genskabe nogle af 
de tidligere forekomster ved bl.a. at rydde plantede og selvsåede 
træbevoksninger (især rødel) på vådbundsarealerne langs vigen.  
 
Øgning af arealet med rigkær vil betyde en indskrænkning af arealet 
af habitatnaturtypen elle- og askeskov (nr. 91E0), som er opstået 
ved tilgroning af tidligere lysåbne enge og moser. Hvor der er tale om 
meget unge birke- og ellesumpe, som enten er plantede eller opstået 
ved tilgroning af tidligere lysåbne rigkær, prioriteres hensynet til at 
skabe større sammenhængende arealer med rigkær. Gamle og vel-
udviklede forekomster af elle- og askeskove (mere end 100 år) skal 
dog som hovedregel bevares. 
 
I. Overvågning 
 
Natura 2000-indsatsen bliver løbende overvåget i forhold til udpeg-
ningsgrundlag og naturværdier via NOVANA og DEVANO overvåg-
ningsprogrammer. Desuden afrapporterer Danmark den nationale 
indsats vedr. habitat- og fuglebeskyttelsesdirektivet til EU-Kommis-
sionen hvert 6 år. 
 
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.  
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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 derfor foretaget en prioritering af sammenhængende arealer 
med rigkær på bekostning af plantet eller ung selvsået elle- og aske-
skov. Arealreduktionen vil udelukkende omfatte dårligt udviklede fo-
rekomster af skovtypen.  
Hvis ikke planen iværksættes, vil tilgroningen fortsætte og medføre 
en forringet status for de prioriterede dele af områdets udpegnings-
grundlag. 
 
Spidssnudet frø og sandsynligvis også stor vandsalamander findes i 
området. Planens gennemførsel vurderes at være til gavn for disse bi-
lag 4-arter.  
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Basisanalyse for Natura 2000-område nr. 155, 


Udby Vig 
 
 
 
 
Området udgøres af  
• EF-habitatområde nr. 136, Udby Vig 
 
1. Området 
Natura 2000-området Udby Vig udgøres at EF-habitatområde nr. 136. Området er 384 ha stort. Og 
ligger på Tuse Næs ud til Isefjorden. Næsten hele området er omfattet af en fredning fra 1998. Kun 
et mindre dyrket areal er ikke med i fredningen. Fredningens formål er i korthed at sikre områdets 
engarealer og at give mulighed for at bevare og forbedre de landskabelige og biologiske værdier 
herunder ikke mindst engenes botaniske kvaliteter.  
 
2. Udpegningsgrundlag. 
Udpegningsgrundlaget fremgår af tabel 1.  
 
I tabel 2 er angivet arter og naturtyper som nyligt er konstaterede og derfor endnu ikke optræder på 
listen over udpegningsgrundlag. 
 
I tabel 3 er anført søtyper og arter, som vurderes at kunne forekomme i området, men som ikke er 
kortlagt. 
 
Kortlagte naturtyper fremgår af efterfølgende ikke-nummererede helsidesfigur. 







 
 


Tabel 1. Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område 155, Udby Vig.  
 


Nr. Naturtype  Areal (ha) Trusselsvurdering Datagrundlag, kortlægningsstatus 
1160 Lavvandede bugter 136 Eutrofiering, miljøfremmede stoffer Kortlagt af  Skov- og Naturstyrelsen (5) 
1310 Énårig strandengsvege-


tation 
0,5 Stedvis truet af tilgroning Kortlagt af amtet 2005 


1330 Strandenge 30 Stedvis truet af tilgroning Kortlagt af amtet 2005 
6210 Kalkoverdrev 0 Muligvis truet af kvælstofafsætning fra atmosfæren Kortlagt af amtet 2005 
6230 *Surt overdrev 1,6 Truet af tilgroning, kvælstofafsætning fra luften og af næringstofaf-


blæsning fra tilstødende dyrkningsjord. 
Kortlagt af amtet 2005 


7230 Rigkær  20 Truet af tilgroning med rødel og/eller tagrør Kortlagt af amtet 2005 
9130 Bøgeskov på muldbund ? ? Ikke kortlagt 
9160 Fugtig egeskov ? ? Ikke kortlagt 
91E0 *Ellesump (1,5) ? Ikke kortlagt. En forekomst registreret 


*) Prioriterede naturtyper 
 
 


Tabel 2. Nyligt konstaterede arter og naturtyper som endnu ikke er på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område 155, Udby Vig. 
 


Nr. Naturtype / art Areal (ha) Trusselsvurdering Datagrundlag, kortlægningsstatus 
1016 Sumpvindelsnegl  -  Ikke kortlagt. 1 fund ifm NOVANA 
6410 Tidvis våd eng 6 Moderat truet af tilgroning Kortlagt af amtet 2005 


 
 
 


Tabel 3.  Potentielle forekomster af naturtyper og arter i Natura 2000-område 155, Udby Vig.  
 


Nr.  Areal (ha) Trusselsvurdering Datagrundlag , kortlægningsstatus 
1140 Mudder- og sandflader 


blottet ved ebbe 
?  Forekomst bemærket i (SN 2005b). 


1150 *Lagune ?  Forekomst bemærket i (SN 2005b). 
3140 Kalkrige søer  ? ? Ikke kortlagt 
3150 Næringsrige søer  ? ? Ikke kortlagt 
7210 *Kildevæld - Tilgroning?  
1014 Skæv vindelsnegl  - ? Ikke kortlagt.  
1166 Stor vandsalamander   Ikke kortlagt. 1 tilfældigt fund fra 1982 
1903 Mygblomst   3 planter set 1974. Eftersøgt 2005. 


*) Prioriterede naturtyper











3. Relevante data for udvalgte naturtyper og arter 
 
3.1. Generelt 
Den del af området som ligger uden for skovene (Hønsehals og Bognæs) præges af lavtliggende 
”engarealer”, som nærmest vigen har en svag saltpåvirkning og derfor kan karakteriseres som stran-
deng. Mod nord kan ”engene” bedst karakteriseres som rigkær, mens de mod syd i højere grad har 
karakter af tidvis våd eng. Ind imellem findes lavbundsarealer med ringere kvalitet og som rettelig 
kan henføres til hovedtypen eng (64XX). De højere liggende landarealer langs vigen er næsten alle 
dyrkede eller skovbevoksede. Enkelte steder findes små rester af lysåben skrænt med en overdrevs-
flora som knytter sig til typen ”artsrigt overdrev eller græshede på mere eller mindre sur bund” 
(6230). Forekomsterne findes bl.a. ved Hønsehals Skov ca. 150 m sydøst for pkt. 28. og på grænsen 
mellem eng og ager nordvest for Bognæs Skov ca. 400 m nord for pkt. 23. 
 
To naturtyper i udpegningsgrundlaget er prioriterede. Det drejer sig om surt overdrev (6230) og el-
lesump (91E0). Såfremt kildevæld (7220) og lagune (1150) findes i området er de også prioriterede. 
 
Som helhed rummer Natura 2000-området følgende fordeling af naturtyper omfattet af naturbeskyt-
telseslovens § 3: 
 


Tabel 3. § 3-arealer 
Naturtype Arealsum (ha) 
Overdrev 2 
Strandeng Ca. 22 
Mose Ca. 18 
Eng Ca. 18 
Sø 2 (6 stk.) 


 
3.2. Rigkær (7230) 
Engene ved Udby Vig rummer rigkær af meget høj kvalitet. Kærene er stedvis vældprægede. Af 
særligt interessante planteforekomster i kærene skal nævnes følgende: 
1. Landets absolut talrigeste forekomst af den rødlistede (i kategorien endangered) Langakset Tråd-


spore 
2. Forekomst af den sjældne Bredbladet Kæruld som blot har 2-3 voksesteder i amtet. 
3. Tidligere og stadig potentiel forekomst af Mygblomst som er på habitatdirektivets bilag 2 og rød-


listet som moderat truet (endangered). 
4. Forekomst af den rødlistede (i kategorien endangered) Hvidgul Gøgeurt. 
5. Tidligere og stadig potentiel forekomst af den rødlistede (i kategori endangered) Pukkellæbe. 
6. Forekomst af følgende sjældne og/eller biotopskarakteristiske (jf. fortolkningsmanualen, i kursiv) 


plantearter: 
 
Almindelig Star 
Blågrøn Star 
Bredbladet Kæruld 
Butblomstret Siv 
Dværg-Star 
Eng-Troldurt 
Hirse-Star 


Håret Star 
Krognæb-Star 
Kødfarvet Gøgeurt 
Leverurt 
Loppe-Star 
Maj-Gøgeurt 
Næb-Star 


Skede-Star 
Stjerne-Star 
Sump-Hullæbe 
Tvebo Star 
Vibefedt 


 
I rigkæret ud for Staslunde findes den sjældne sumpvindelsnegl som er opført på habitatdirektivets 
bilag 2. 
 
3.3. Tidvis våd eng (6410) 







En del af ”engene” langs Udby Vig kan karaktersiseres som ”tidvis våd eng” (6410) bl.a. på bag-
grund af forekomst af følgende biotopskarakteristiske plantearter (jf. fortolkningsmanualen): 
 
Slangetunge 
Blåtop 
Tormentil 


Eng-Viol 
Seline 
Bakke-Nellike 


Sump-Snerre 
Knop-Siv 


 
3.4. Overdrev (6230, 6210) 
På de små forekomster af overdrev i området er bl.a. registreret følgende biotopskarakteristiske 
plantearter (jf. fortolkningsmanualen): 
 
Surt overdrev 6230 
Bakke-Gøgelilje  
Tormentil 
Plettet Kongepen 


Katteskæg 
Læge-Ærenpris 
Hirse-Star 


Hunde-Viol 
Fåre-Svingel 
Almindelig Mælkeurt 


 
Kalkoverdrev 6210 
Hulkravet Kodriver Salep Gøgeurt Vår-Star 
 
3.5. Strandeng og enårig strandengsvegetation (1330, 1310) 
”Engene” langs vigen er kun svagt saltpåvirkede og kun i en smal zone nærmest vigen. Her er fun-
det følgende ualmindelige og/eller biotopskarakteristiske (jf. fortolkningsmanualen, i kursiv) plan-
tearter: 
Strandeng 1330 
Almindelig Kvik 
Eng-Klaseskærm 
Gåse-Potentil 
Harril 
Jordbær-Kløver 
Kryb-Hvene 


Kødet Hindebnæ 
Rød Svingel 
Rødbrun Kogleaks 
Samel 
Sandkryb 
Strand-Asters 


Strand-Bede 
Strand-Trehage 
Strand-Tusindgylden 
Strand-Vejbred 
Udspærret Annelgræs 


 
 
Enårig strandengsvegetation (her som kvellervade) 1310 
Strand-Firling Kveller Strandgåsefod 
 
3.6. Marine naturtyper (1160, 1150?, 1140?) 
Der eksisterer stort set ingen biologiske datasæt for den marine naturtype i Udby Vig. I 1996 og 
1999 er vegetationen i Isefjord kortlagt ved flyfotografering og 2005 er fladeudbredelsen af ålegræs, 
løse alger, blåmuslinger og søpunge i Isefjord beskrevet ved at ca. 50 transekter er paravanedykket 
(Hedeselskabet, 2005). Inderst i Udby Vig findes ingen data fra denne undersøgelse.  
 
 







 
Figur 3.1: Kortlægning af den marine vegetation ved flyfotografering i 1996. Grøn farve viser hvor der er 
ålegræs og brun farve hvor der er sten med brunalger. Undersøgelsen er gennemført af Bio/Consult as. 
 
 
 
3.6. Stor vandsalamander 
Arten er fundet i søen i Bognæs Skov 1982. Den er ikke eftersøgt der eller andre steder siden. 
 
3.7. Sumpvindelsnegl 
Arten blev fundet i forbindelse med overvågning/eftersøgning af vindelsnegle i NOVANA-regi  
2005. Fundet blev gjort ud for Staslunde i et ekstensivt græsset rigkær domineret af Butblomstret 
Siv. 
 
4. Manglende data 
Amtet har kortlagt 18 lysåbne naturtyper. De øvrige 42 habitatnaturtyper er ikke kortlagt og kend-
skabet til dem er derfor sporadisk. Særligt er viden om forekomsten af de 10 skovtyper mangelfuld. 
De dele som er fredskov er ved at blive kortlagt. Amternes viden om søerne er ligeledes mangelfuld 
og stammer primært fra luftfototolkninger i forbindelse med registrering af naturbeskyttelseslovens 
naturtyper (§ 3). Ingen søer i området har indgået i NOVANA-overvågningsprogrammet. 
Hvorvidt området rummer de to marine neturtyper lagune/strandsø (1150*) og vadeflade (1140) er 
ikke afklaret. 
 
5. Foreløbig trusselsvurdering 
 
5.1. Eutrofiering 
På land 
Rigkær (7230), tidvis våd eng (6410) og overdrev (6210, 6230) og søer 
Engene langs Udby Vig ligger på en lang strækning klods op af dyrkede marker. Overalt langs den-
ne kontaktzone ses en betydelig negativ påvirkning af vegetationen på naturarealet (især 7230 og 
6230). Særligt akut er truslen mod den lille forekomst af surt overdrev nordvest for Bognæs Skov, i 







sydkanten af området, ca. 400 m nord for pkt. 23. Eutrofieringstruslen forværres af, at arealet ligger 
udenfor græsningsparcellen og derfor ikke afgræsses. 
 
Den gennemsnitlige årlige afsætning af atmosfærisk kvælstof for 2000, 2003 og 2004 i Holbæk 
Kommune er 14,38 kg N/ha. Tålegrænserne for naturtyperne i udpegningsgrundlaget for Natura 
2000-området Udby Vig fremgår af tabel 4. 


 
Med det pågældende afsætningsgennemsnit i kommu-
nen er der stor risiko for, at områdets sure overdrev 
(6230) påvirkes i negativ retning. Såfremt området 
rummer ovennævnte søtyper er det ligeledes sandsyn-
ligt, at de påvirkes i negativ retning pga. det relativt 
høje kvælstofnedfald. 
 
Strandeng 
Vegetationen på strandengen mod syd virker noget forarmet. Det skyldes antagelig, at den tidligere 
har modtaget gødning og/eller har været delvist omlagt. Såfremt der stadig tilføres gødning truer det 
områdets flora og dyreliv.  
 
Marint 
I Basisanalyse II er det i risikoanalysen vurderet, at kvalitetsmålene i Regionplan 2005 ikke vil være 
opfyldt i Isefjord i 2015. Dette skyldes, at belastningen med kvælstof og fosfor og miljøfarlige stof-
fer fortsat vurderes, at være for stor i 2015.  
I tabel 5 er mulige trusler vigen (1160) listet.  
 
Trusler/presfaktor/påvirkningsfaktorer/forstyrrelser i Natura 2000 området 
 


Råstofindvin-
ding 


Fiskeri Eutrofiering Miljøfarlige stoffer Forstyrrelser 


Naturtype 
1160 Nej Ja Ja Ja Ringe 
Tabel 5: Mulige trusler relateret til naturtyper som indgår i Natura 2000 områdets udpegningsgrundlag.  
 
Der indvindes ikke marine råstoffer i området eller i umiddelbar nærhed af Habitatområdet.  
Målsætningen for Isefjord om et upåvirket eller kun svagt påvirket plante- og dyreliv er ikke op-
fyldt. Årsagen til at målsætningen ikke er opfyldt er en for stor belastning af fjorden med kvælstof 
fra land, som skyldes især lokale men også regionale forhold. Dette er den primære årsag til jævnli-
ge hændelser af iltsvind. 
 
Udviklingen kan ændres i positiv retning gennem en målrettet indsats til reduktion i udvaskningen 
af kvælstof fra land, blandt andet via Vandmiljøplanens mål samt VMP-II. Der kan ikke forventes 
yderligere direkte forbedringer gennem tiltag overfor punktkilder, men der bør fremover også ses på 
regnvandsbetingede udledninger og udledninger fra spredt bebyggelse. Se også bilag 17. 
 
 
5.2. Afvanding 


Naturtype Tålegrænse  
(kg N/ha7år) 


1160 30-40 
1310 30-40 
1330 30-40 


(3140) 5-10 
(3150) (5-10)* 
6210 15-25 
6230 10-20 
6410 15-25 
7230 15-25 


Tabel 4. Tålegrænser for habitatnaturtyper i udpegningsgrund-
laget og for to søtyper. *: 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. 







Kildevæld (?7220) 
En kilde ved Hønsehals er skygget af skov og har et noget spoleret afvandingsforløb. Den bør sikres 
et frit (og lysåbent?) forløb med respekt for kildens kulturhistorie. 
 
5.3. Tilgroning 
Visse steder langs vigen er arealer tilplantet med træer (typisk Rød-El) eller selv sprunget i skov. 
Dette udgør en af de væsentligste trusler mod områdets sjældne flora. Al trævækst langs vigen 
udenfor Hønsehals og Boserup Skove bør ryddes. Arealerne bør underlægges ekstensiv kreatur-
græsning (eller alternativt: høslet).  
   
Strandeng (1330) 
Enkelte steder er strandeng under tilgroning med Tagrør pga. manglende græsning 
 
Surt overdrev (6230) 
6230 er truet af tilgroning med især slåen og Grå-Poppel, dels ved Hønsehals og dels mod syd nær 
Bognæsskoven. 
 
6230-forekomster med Bakke-Gøgelilje mod syd er akut truet af tilgroning pga. manglende græs-
ning og ikke mindst gødningspåvirkning fra tilstødende dyrkningsjord.  
 
Kalkoverdrev med krat (6210) 
Forekomst af Salep-Gøgeurt i tilknytning til en sur overdrevsskrænt ved Hønsehalsskoven indikerer 
overdrevstypen 6210. Forekomsten er latent truet af tilgroning fra rodskydende Slåen og Grå-
Poppel. Der er foretaget rydninger af Statsskovdistriktet. 
 
Rigkær (7230) og tidvis våd eng (6410) 
Flere engarealer langs Udby Vig henligger ugræssede og er derfor truede af tilgroning med især 
Tagrør eller Rød-El.   
 
6. Igangværende naturplejeprojekter 
Amtet udfører naturpleje i form af hegning og kreaturgræsning i rigkær på ca. 7 ha ud for Staslunde. 
 
Staten har udført pleje i form af rydning af elleopvækst på ”engen” op til Hønsehals Skov ca. 150 m 
syd-sydøst for pkt. 28.  
 
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 drift af arealet optimale og uden problemer for hverken flora eller vindelsnegle. 
 
8. Anvendt materiale 
Hedeselskabet, Vegetation, arealudbredelse og filtration i Isefjord 2005. Frederiksborg Amt og 
Vestsjællands Amt. 
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri www.fd.dk  
Skov- og Naturstyrelsen 2004: Dokumentation for fremstilling af kort over marine naturtyper i ha-


bitatområderne. (Udarbejdet af Signe Foverskov) 
Skov- og Naturstyrelsen 2005a: Manual vedr. vurdering af de lokale miljøeffekter som følge af luft-


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



http://www.fd.dk/





Skov- og Naturstyrelsen 2005b: Habitatbeskrivelser, årgang 2005. Beskrivelse af danske naturtyper 
omfattet af habitatdirektivet (NATURA 2000 typer). Også kaldet ”Fortolkningsmanualen”. 


Vestsjællands Amt, 2006. Vandrammedirektivets Basisanalyse del 2 – Vanddistrikt 30. 
Vestsjællands Amt, 2004. Basisanalyse, del 1 – Vanddistrikt 30 – Kommenteret kortsamling. 
Vestsjællands Amt 1999. Plejeplan for Strandeng i Udby Vig. Plejeplan nr. 99. Udarbejdet af Vest-


sjællands Amt 1999. 
Vestsjællands Amt 2001. Plejeplan for strandenge i Udby Vig. Plejeplan nr. 108. Udarbejdet af 


Vestsjællands Amt 2001. 
Vestsjællands Amts plantedatabase (1993-2005). 
Vestsjællands Amt, Frederiksborg Amt og Roskilde Amt, 2005. Vandmiljø Overvågning – Isefjord 
2004. 
 
 
9. Bilagsfortegnelse 
 
1. Naturpleje99_Udby_Vig_1998  Plejeplan nr. 99 for dele af Udby Vig 
2. Naturpleje108_Udby_Vig_2001  Plejeplan nr. 108 for dele af Udby Vig 
3. Orkideovervågningsskemaer_Trådspore  Overvågningsskemaer fra 1992-2003 
4. Orkideovervågningsskemaer_Salep   Overvågningsskemaer fra 1992-2002 
5. Udby_Vig_Marin   Dataark for registrering af marin natur 
 
 
 
 







































































































































































































































































































































































































Bilag 3: Registrering af Marine naturtyper 
 
EF-habitatområdets navn og nummer Dato/periode for registreringen: 
Isefjord - Udby Vig Nr. 136 ingen 
  Inventør: jst 
   
 
Naturtyper i henhold til udpegningsgrundlaget: 
1110 1130 1140 1150* 1160 1170 1180 8330 


    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 


1160 136 ha ja   
 
Datagrundlag: 
Eksisterende data opdelt i data indenfor habitatområdet og udenfor samt pr. naturtype 
Overvågningsdata Tilsynsdata 
Indenfor eller 
udenfor habi-
tatområdet: I/U 


Indenfor natur-
typen 
kode 


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


Indenfor eller 
udenfor habi-
tatområdet: I/U


Indenfor natur-
typen 
kode 


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


ingen   ingen   
 
Trusselsregistrering 
Naturtypekode Fysisk påvirkning Anden påvirkning 
1160  eutrofiering, miljøfarlige stoffer
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