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Tillæg om ny viden til Natura 2000-basisanalyse for  


Natura 2000-område nr. 156 Store Åmose, Skarre Sø og Bregninge Å  


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: Brunvandet sø (3160), Tidvis våd eng (6410), nedbrudt højmose (7120), 
kildevæld, bøgeskov på mor (9110) og bøgeskov på kalk (9150) 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 


Terrestriske naturtyper 


3160 Brunvandet sø 0,15 2 3 


6410 Tidvis våd eng 8 4,3 2 


7120 Nedbrudt højmose 2 >= 2 2 


Skovnaturtyper 


91D0*Skovbevokset tørvemose 198,2  3 


91E0*Elle- og askeskov 10,9  3 


Tabel 1. Opdaterede data om nye eller genkortlagte naturtyper i habitatområde nr. 137.  


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


 


Nr. / Art Antal 
forekomster 


Areal (ha)/ 
Vandløb (km) Kilde 


1016 Sumpvindelsnegl 1 1? 1 


Tabel 2. Opdaterede data om nye arter på udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 137.  


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


 


 


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


 


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


 


4.1 Belastning af naturområder med luftbårent kvælstof 
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 (%) 


Kalundborg 7 7 14 27 


Holbæk 7,5 7,5 15 29 


Sorø 8,7 8,3 17 27 


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. 


 


 


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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Det gennemsnitlige kvælstofnedfald i de kommuner, hvori Natura 2000-området ligger, er ca. 
15 kg N/ha/år, hvilket er lidt lavere end landsgennemsnittet. Belastningen med ammoniak og 
ammonium (NHy) er omtrent som landsgennemsnittet, mens nedfaldet af NOx’er – der overve-
jende stammer fra transport, energiproduktion og industri – er en anelse lavere end gennem-
snittet. Det kan tolkes som at belastningen med luftbåret kvælstof fra husdyrhold relativt er en 
smule mere betydeligt hér sammenlignet med dets betydning på landsplan.  


 


 


Overslagsberegningerne viser, at kvælstofnedfaldet på de kortlagte naturområder i Natura 
2000-område nr. 156 ligger mellem 12,6 og 22,7 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 


Kalkoverdrev (6210) 15-25  100%  


Surt overdrev (6230) 10-20 100%   


Tidvis våd eng (6410) 15-25 (f) 21% 79%  


Nedbrudt højmose (7120) 5-10  100%  


Hængesæk (7140) 10-15 (c,g)  100%  


Avneknippemose (7210) 15-25  100%  


Rigkær (7230) 15-25 (c) 46% 54%  


Elle- og askeskov (91E0) 10-20 (b,j)  84% 16% 


Bøg på muld (9130) 10-20 (b,j)  82% 18% 


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


Skovbevokset tørvemose (91D0) 10-20 (b,j)  18% 82% 


Total     


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


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


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


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


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


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


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


år-1 


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


Som det fremgår af tabel 4 gælder det for næsten alle naturområder i Natura 2000-området, 
at de enten er eller kan være negativt påvirket af luftbåret kvælstof. Værst ser det ud for de 
meget næringsfattige naturtyper nedbrudt højmose og hængesæk samt skovnaturtyperne.  


For alle skovnaturtyper er tålegrænsen fastsat til 10-20 kg N/ha/år, dog 10-15 kg N/ha/år for 
lichenrige skove 


Den lave ende af tålegrænse-intervallet er overskredet for samtlige naturarealer i den østlige 
del af Natura 2000-området – dvs. Åmose Å-området (vist med gult eller rødt). De arealer 
med rigkær og tidvis våd eng, hvis nedre tålegrænse ikke er overskredet (vist med grøn) lig-
ger alle i Natura 2000-områdets vestlige del langs Bregninge Å. 
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4.2 Foreløbig trusselsvurdering for nye arter på udpegningsgrundlaget 
Sump-vindelsnegl 


Bestand: Bestandstørrelsen er ukendt. Det kendte forekomstareal er mindst 0,25 ha. 


Foreløbig trusselsvurdering: Der er ikke konstateret trusler mod levestedet for sump-
vindelsnegl. Betydelig vandindvinding og råstofgravning under grundvandsniveau, bør man 
være opmærksom på potentielle trusler i form af ændret hydrologi i området.   


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.  


 


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. 







 9 


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_spredningsmodeller/5_Depositionsber
egninger/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






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


Natura 2000-område: 156 Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å


Sumpvindelsnegl1016 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å137


Uhensigtsmæssig hydrologi Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter


Pigsmerling1149 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å137


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


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


Sandvandring Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen
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Natura 2000-område: 156 Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å


Stor vandsalamander1166 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å137


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


Overskygning af ynglevandhuller 
med vedplanter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Rydning af vedplanter


Odder1355 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å137


Forstyrrelser Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Forstyrrelsesfrie områder


Rusedrukning Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Uhensigtsmæssig hydrologi Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Fri dynamik


Trafikdrab Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Anlæg af faunapassager
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Natura 2000-område: 156 Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å


 Kalkrige søer og vandhuller med 
kransnålalger


3140 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å137


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


Næringsbelastning fra dyrkede 
arealer


Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:


Randzoner


Afskæring af dræn og grøfter


Andehold Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 156 Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å


 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: Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å137


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


Næringsbelastning fra dyrkede 
arealer


Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:


Randzoner


Afskæring af dræn og grøfter


Andehold Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


 Brunvandede søer og vandhuller3160 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å137


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 156 Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å


 Vandløb med vandplanter3260 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å137


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


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


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


 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: Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å137


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: 156 Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å


 * 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: Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å137


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


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Naturpleje


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


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


 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: Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å137


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Naturpleje


Uhensigtsmæssig hydrologi Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 156 Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å


 Nedbrudte højmoser med mulighed for 
naturlig gendannelse


7120 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å137


Grøftning og dræning Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Afskæring af dræn og grøfter


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


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


Oversvømmelse med næringsrigt 
vand


Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:


Faglig udredning


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


Uhensigtsmæssig hydrologi Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Fri dynamik
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Natura 2000-område: 156 Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å


 Hængesæk og andre kærsamfund 
dannet flydende i vand


7140 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å137


Grøftning og dræning Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Afskæring af dræn og grøfter


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


 * Kalkrige moser og sumpe med hvas 
avneknippe


7210 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å137


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


Grundvandsindvinding Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Ophør af grundvandsindvinding


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


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Arealreduktion/ fragmentering Udvidelse af naturarealet Mulige virkemidler til truslen:
Etablering på §3-arealer
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Natura 2000-område: 156 Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å


 * 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: Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å137


Mulige virkemidler til truslen:


 Rigkær7230 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å137


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


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


Grundvandsindvinding Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Ophør af grundvandsindvinding


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


Uhensigtsmæssig hydrologi Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 156 Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å


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


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å137


Mulige virkemidler til truslen:


 Bøgeskove på muldbund9130 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å137


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


 Bøgeskove på kalkbund9150 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å137


Mulige virkemidler til truslen:
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Natura 2000-område: 156 Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å


 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: Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å137


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


 * Skovbevoksede tørvemoser91D0 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å137


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


Urørt skov
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Natura 2000-område: 156 Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å


 * 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: Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å137


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


Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede 
arealer


Mulige virkemidler til truslen:


Skovnaturtypebevarende drift/pleje


Gamle driftsformer i skov


Invasive arter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Bekæmpelse af invasive arter
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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. 156 
Habitatområde H137 


 
Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å 


 
 
Udkast til Natura 2000-plan var i offentlig 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. 156 er der modtaget i alt 21 høringssvar, hvoraf to dog er gengangere (se 
sidst i dette notat for en oversigt, der også viser forklaring på de i notatet anvendte forkortelser af 
navne på høringsparterne). 
  
Svarene har især berørt følgende punkter: 
 
1. Vandstandshævning og dermed forbedret hydrologi i Åmosen 
2. Indsats på ikke-kortlagt natur 
3. Trusler 
 
Yderligere har høringssvarene berørt følgende emner, hvortil der henvises til det generelle 
høringsnotat (kan findes via ovenstående link): 
 
4. Virkemidler herunder tilskudsordninger 
5. Datagrundlag 
6. Kvælstof 
7. Udpegningsgrundlag og afgrænsning  
8. Aske-toptørre (se i det generelle høringsnotat vedr. indsatsprogram) 
9. Målsætning 
10. Proces 
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I det følgende sammenfattes de væsentligste synspunkter til de ovenfor nævnte punkter 1-3. 
Naturstyrelsens 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. Vandstandshævning og dermed bedre hydrologi i Åmosen 
Høringssvar: 
DN-Holbæk, DOF-Vestsjælland og DJ, JKF-Holbæk støtter indsatsprogrammet. 
Kulturarvsstyrelsen har forslag til gennemførsel af hydrologiindsatsen. Sorø Kommune synes ikke 
indsatsprogrammet giver plads til et kommunalt råderum i forhold til implementering af indsatsen. 
Holbæk Kommune tilslutter sig planens målsætninger. DJ, JKF-Sorø støtter vandstandshævningen, 
hvis den sker under hensyntagen til beboere. Østlige Øers Landboforening, Landboforeningen 
Gefion og Sjællandske Familielandbrug samt Naturforeningen Åmosen er imod en øget 
vandstandshævning i området, og er kritiske i forhold til planens indsatsprogram. 
 
Naturstyrelsen: 
Naturstyrelsen ønsker i den langsigtede målsætning en vandstandshævning primært for at sikre 
naturtyperne ’højmose’, men også naturtypen ’hængesæk’ vil have gavn af en vandstandshævning. 
Højmoseresterne i Åmosen er en prioriteret naturtype i EU, som der er særligt beskyttelseskræven-
de. I Østdanmark, dvs. i den kontinentale biogeografiske region, er der meget få arealer med denne 
naturtype. Natura 2000-planen vil sikre de tilbageværende fugtige naturtyper, og giver 
kommunerne et råderum til at iværksætte en indsats i området i 1. planperiode. Omkring 
virkemidler, kompensation og finansiering henvises til det generelle høringsnotat. 
 
2. Indsats på ikke-kortlagt natur 
Høringssvar: 
Holbæk Kommune ønsker en kortlægning og tilstandsvurdering for hele udpegningsgrundlaget. 
 
Naturstyrelsen: 
Der er til 1. planperiode udarbejdet et tilstandssystem for 23 lysåbne naturtyper og 
10 skovnaturtyper. Naturtyperne er kortlagt dels i basisanalyserne, dels i en efterfølgende 
kortlægning. Desuden er tilstanden vurderet for udvalgte forekomster af 5 søtyper. 
 
Den første plan er baseret på foreliggende data. Der er derfor naturarealer og levesteder uden et 
naturtilstandsvurderingssystem. Dette ændrer dog ikke ved direktivforpligtelsen. Det betyder, at 
disse naturtyper og arter skal sikres f.eks. ved at iværksætte en plejeindsats, sikre kendte 
ynglesteder eller sikre at kvælstofpåvirkning ikke øges. 
 
Den kommunale handleplan og myndighedernes udøvelse af deres beføjelser skal tage højde herfor 
på linje med andre krav i indsatsprogrammet.  
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3. Trusler 
Høringssvar: 
Friluftsrådet er bekymret for at mindskelse af forstyrrelser i forhold til odderen i området vil betyde 
begrænsninger for brugerne af området. DN-Holbæk peger på at forstyrrelse af odder kan reduceres 
til ”odder med unge”. Forstyrrelse af odder kommenteres også af DJ, JKF-Sorø/Holbæk og Den 
Suhrske Stiftelse. Dønnerup A/S støtter odderindsatsen. 
 
DJ, JKF-Sorø/Holbæk/Kalundborg gør alle tre opmærksom på, at udsætning af ænder er beskrevet i 
den eksisterende jagtlovgivning. Der må således sættes 1 voksen and ud pr. 300 m² eller 1 ælling pr. 
150 m² vandflade.  Yderligere peges på at Vildtforvaltningsrådet har vedtaget et sæt etiske regler 
for fodring af ænder. 
 
Naturstyrelsen: 
Odderen i det østlige Danmark er truet, fordi den har en meget lille bestand. Der skal derfor i 1. 
planperiode sikres et antal uforstyrrede opholds- og ynglemuligheder. 
 
Naturstyrelsen, og dermed Natura 2000-planen, finder det acceptabelt, at der foregår en 
andeudsætning og fodring som følger gældende lovgivning og Vildtforvaltningsrådets etiske 
retningslinjer. I øvrigt henvises til det generelle høringssvar. 
 
 
Justeringer af forslag til Natura 2000-plan nr. 156 
I planen er det på baggrund af de indkomne bemærkninger præciseret, at indsatsprogrammet for 
hydrologiindsatsen i 1. planperiode sikrer udpegningsgrundlaget, og samtidig tager højde for det 
kommunale råderum. 
 
De indsigelser der har påpeget fejl og opdaterede plejeindsatser m.m. vil også blive indarbejdet i 
den endelige Natura 2000-plan, men listes ikke i dette høringsnotat. 
 
 
Naturstyrelsens egne justeringer af forslag til Natura 2000-plan nr. 156 
På baggrund af dialog i høringsperioden, og Naturstyrelsens egne overvejelser og bestræbelser på 
at gøre planerne ensartede, er der foretaget ændringer af teksten i trussels- og indsatsafsnittet. 
 
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. 156 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. 156. SMV-rapporten viste ikke 
modstrid med andre miljøhensyn, og der er i den offentlige høring ikke modtaget kommentarer til 
rapporten. 
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Den offentlige høring har givet anledning til ændring af Natura 2000-planen, idet den beskrevne 
hydrologi-indsats er blevet omformuleret i planens indsatsprogram. 
 
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. 
 
 
Afsendere af høringssvar til Forslag til Natura 2000-plan nr. 156 Store Åmose, Skarresø og 
Bregninge Å nr. 156: 


 ID4191 – Kulturarvsstyrelsen 
 ID1021 - Sorø Kommune 
 ID3224 - Holbæk Kommune 
 ID436   - Naturforeningen Åmosen 
 ID1764 - DN-Holbæk (DN: Danmarks Naturfredningsforening) 
 ID2446 - Friluftsrådet 
 ID2549 - DJ, JKF-Sorø (DJ: Danmarks Jægerforbund, JKF: Jægernes Kommunale 


Fællesråd) 
 ID2649 - DOF-Vestsjælland (DOF: Dansk Ornitologisk Forening) 
 ID2797 - DJ, JKF-Holbæk 
 ID2874 - DJ, JKF-Kalundborg 
 ID2951 - Østlige Øers Landboforening 
 ID2955 - Landboforeningen Gefion og Sjællandske Familielandbrug 
 ID1174 - Bodal Gods v/ Landboforeningen Gefion 
 ID2097 - Søren Skovgaard Kristensen v/ Landboforeningen Gefion 
 ID3103 - Den Suhrske Stiftelse 
 ID3129 - Dønnerup A/S 
 ID3288 - Verupgården I/S 
 ID4000 - Genganger (Den Suhrske Stiftelse: som ID3103) 
 ID4152 - Genganger (Søren Skovgaard Kristensen: som ID2097) 
 ID669   - Peter Treschow 
 ID2737 - Mark og Lis Landberg Nielsen 
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Basisanalyse for Natura 2000-område nr. 156, 


Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å 
 
 
Området udgøres af  
 
o EF-habitatområde nr. 137, Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å  
 
 
1. Området 
Under den sidste istid har Åmosen sandsynligvis været dækket af en istunge. I postglacialtiden blev 
Åmosen udfyldt af kalkholdige dyndaflejringer og senere af vældige tørveaflejringer. Langt størstede-
len af Åmosen har været berørt af tørveindvinding under krigen, hvorfor langt størstedelen af moseve-
getationen forsvundet i slutningen af 1940’erne. Store Åmose er senere blevet intensivt drænet og op-
dyrket, og selve Åmose Å blev udrettet i 1960’erne. Området i sin helhed mistede derved sin betyd-
ning som Nationalt Biologisk Interesseområde og er derfor ikke blevet vurderet fredningsværdigt. 
 
Dræningen har forårsaget en hurtig nedbrydning af tørv og dræningskanalerne er ret eutrofierede som 
følge af efterfølgende opdyrkning. Envidere er der foretaget en del skovplantning med gran m.v. De 
mest bevaringsværdige dele er i dag Lyngen (Ulkestrup mose), Sandlyng og Store Lyng. Af tidligere 
bevaringsværdige moser findes bl.a. Maglelyng, som nu er tilgroet og delvis kultureng. Af andre moser 
kan nævnes Bodal Mose, som er opdyrket (nu delvis genoprettet) og Verup mose, der er tilgroet med 
pil og birk, og resten er opdyrket. 
 
 
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. 
 
Kortlagte naturtyper fremgår af efterfølgende 5 ikke-nummererede helsidesfigurer. 







 
 


Tabel 1. Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 156, Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å. 


EF-habitatområde nr. 137, Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å 
Nr. Naturtype / art Areal (ha) Foreløbig trusselsvurdering Datagrundlag, kortlægningsstatus 


1049 Pigsmerling ? Synes stabil Kortlagt  ved elektrofiskning i Åmose Åsystemet 2003 og i 
Bregninge Å 2002 


1166 Stor vandsalamander  ? ? Ikke kortlagt 
1355 Odder ? Druknedød i ruser?, forstyrrelser?, løse hun-


de? 
Overvåget i Novana-regi 2004 


3140 Kransnålalge-sø >= 0,9  Ikke kortlagt 
3150 Næringsrig sø >190  Ikke kortlagt 
3260 Vandløb 40-50 km Oprensning, grødeskæring og eutrofiering? Ikke kortlagt 
6210 Kalkoverdrev 0,1 Kvælstofdeposition Kortlagt af Vestsjællands Amt i 2005 
6230 *Surt overdrev 1,1 Kvælstofdeposition Kortlagt af Vestsjællands Amt i 2005 
7140 Hængesæk 1,6 Afvanding, eutrofiering Kortlagt af Vestsjællands Amt i 2005 
7210 *Avneknippemose 0,2  Kortlagt af Vestsjællands Amt i 2005 
7230 Rigkær 7 Tilgroning, udtørring pga. råstof- og vand-


indvinding?  
Kortlagt af Vestsjællands Amt i 2005 


9130 Bøgeskove på muldbund ?  Fredskovsarealer forventes kortlagt i 2006 
9160 Egeskove og blandskove på mere 


eller mindre rig jordbund 
?  Fredskovsarealer forventes kortlagt i 2006 


91D0 *Skovbevoksede tørvemoser (50-150)?  Fredskovsarealer forventes kortlagt i 2006 
91E0 *Ellesump (> 10)  Fredskovsarealer forventes kortlagt i 2006 


* Prioriterede naturtyper 
 
 
 


Tabel 2. Nyligt konstaterede arter og naturtyper som endnu ikke er på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 156, Store Åmose, Skarresø og 
Bregninge Å. 
 


Nr. Naturtype / art Areal (ha) Trusselsvurdering Datagrundlag, kortlægningsstatus 
1016 Sumpvindelsnegl 1?  Overvåget i NOVANA-regi 2005 og 2006 
A122 Engsnarre a >= 1 par  Tilfældig yngleregistreringer 2005-6. Ikke kortlagt. 
A338 Rødrygget tornskade a >= 1 par  Tilfældig yngleregistrering 2006. Ikke kortlagt. 
4010 Våd hede 7 (-30?) Afvanding, tilgroning, eutrofiering Kortlagt af Vestsjællands Amt i 2005 
6410 Tidvis våd eng 5  Kortlagt af Vestsjællands Amt i 2005 


     
a) Arter på fugledirektivets bilag I 







3. Relevante data for udvalgte naturtyper og arter 
 
3.1. Generelt 
Området kan passende inddeles i to delområder. Det ene dækker vandløb og vådbundsarealer langs 
Bregninge Å og Åmose Å vest for Bromølle Kro. Det andet er Åmosen opstrøms Bromølle Kro. 
 
Langs Bregninge Å findes udstrakte pilekrat og rørskov stedvis med vældpræg. Flere steder ses en 
vegetation som indikerer tidligere drift i form af græsning og/eller høslet. Åmose Å har meget fine 
strækninger nedstrøms den 900 meter lange rørlægning ved Bromølle Kro.  
 
Åmose Å’s forløb opstrøms Bromølle Kro er kraftigt reguleret og med en ringe fysisk kvalitet. Dog 
huser åen relativt store fiskebestande som kan fungere som fødegrundlag for odder. Omkring Åmo-
se Å mellem Skellingsted og Undløse Bro findes de udstrakte lavbundsarealer som tidligere udgjor-
de Sjællands største lavmose. De fineste rester af denne natur findes som skovbevoksede tørvemo-
ser i bl.a. Ulkestrup Lyng, Verup Mose, Sandlyng Mose og Storelyngen. 
 
Som helhed rummer Natura 2000-området følgende fordeling af naturtyper omfattet af naturbeskyt-
telseslovens § 3: 
 


Tabel 3. § 3-arealer 
Naturtype Arealsum (ha) 
Mose 870 
Eng 265 
Overdrev 13 
Sø over 1000 m² (Skarresø) 243 (190) 
Sø under 1000 m² 5,7 (118 stk.) 
Vandløb 60 km 


 
Fire naturtyper i udpegningsgrundlaget er særligt prioriterede. Det drejer sig om surt overdrev 
(6230) og Avneknippemose (7210), Skovbevoksede tørvemose (91D0) og Ellesump (91E0). 
 
3.2. Rigkær (7230), *avneknippemose (7210) og tidvis våd eng (6410) 
Langs Bregninge Å findes flere steder veludviklet rigkærsvegetation. Særligt interessant er en fore-
komst nord for Løgtved Plantage, hvor naturtypen forekommer i mosaik med den prioriterede natur-
type avneknippemose (7210). Her ses bl.a. en stor bestand af Butblomstret Siv og små bestande af 
Sump-Hullæbe, Krognæb Star og Vibefedt. På samme lokalitet findes den sjældne søtype kransnå-
lalgesø (3140) (se afsnit 3.3. om Søer). 
 
Langs Bregninge Å repræsenteres rigkær af følgende sjældne og/eller biotopskarakteristiske (jf. for-
tolkningsmanualen, i kursiv) plantearter. V, R, X og (A) henviser til rødlistekategorierne sårbar, 
sjælden, opmærksomhedskrævende og særligt ansvarskrævende i den regionale og nationale (med 
fed) rød-/gulliste. 
 
Almindelig Star 
Blågrøn Star 
Butblomstret Siv R
Børste-Kogleaks R
Dværg-Star 
Engblomme X X


Festgræs R
Grøn Star 
Hare-Star 
Hirse-Star 


Hvas Avneknippe R
Håret Star 
Krognæb-Star X 


Kær-Fladbælg X X


Kær-Fnokurt R(A)  X(A)


Kødfarvet Gøgeurt X
Lancetbladet Høgeurt R
Leverurt R X


Loppe-Star V
Maj-Gøgeurt X


Mose-Pors R 


Næb-Star 
Rank Frøstjerne V
Rank Vinterkarse R
Rank Viol R  R 


Sort Pil R(A) R


Sump-Hullæbe R
Tue-Star R  
Vibefedt X R


 







I rigkæret langs østsiden af Bregninge Å øst for Løgtved findes den sjældne sumpvindelsnegl som 
er opført på habitatdirektivets bilag 2.  
 
Rigkær er endvidere repræsenteret i Verup Mose med en lille forekomst. Denne antages at være op-
stået som følge af tørveindvinding, som har blotlagt mere basisk (kalkholdig) materiale.  
 
Tilsvarende rigkær forekommer tidvis våd eng (6410) hist og her langs Bregninge Å. Ofte er de to 
naturtyper identifikationsmæssigt vanskelige at adskille fra hinanden.   
 
Langs Bregninge Å repræsenteres tidvis våd eng af følgende sjældne og/eller biotopskarakteristiske 
(jf. fortolkningsmanualen, i kursiv) plantearter. E, V, R og X henviser til rødlistekategorierne akut 
truet, sårbar, sjælden og opmærksomhedskrævende i den regionale og nationale (med fed) rød-
/gulliste. 
 
Blåtop 
Butblomstret Siv R
Eng-Viol 
Engblomme X X


Kær-Høgeskæg 
Leverurt R X


Mangeblomstret Frytle 
Pile-Alant 


Seline 
Sump-Snerre 
Tormentil 
Vejbred-Vandaks E V


 
3.3. Søer (3140, 3150) 
På sydsiden af Bregninge Å nord for Løgtved Plantage findes en lille kransnålalge-sø (3140) omgi-
vet af rigkær og birketilgroet mose. Søen rummer Vestsjællands sidste forekomst af den sjældne 
vandplante Vejbred-Vandaks. Tidligere var denne art vidt udbredt, men i dag er den overalt i landet 
sjælden eller helt forsvundet. Den er opført som sårbar på den nationale rødliste og som kritisk truet 
på Vestsjællands regionale rødliste. Endnu en kransnålalge-sø er ved et tilfældigt besøg konstateret i 
Verup Mose.   
 
Søtyperne er ikke kortlagt. Det er derfor sandsynligt at en kortlægning vil afsløre adskillige fore-
komster af næringsrige søtyper (3150) samt endnu nogle kransnålalge-søer.  
 
Skarresø indgår i NOVANA-overvågningen med ekstensivt program. Den er fladvandet og er med 
sine 194 ha områdets største sø. Søen har basismålsætning.  Den er betydeligt påvirket af nærings-
stoffer, hvilket præger dens submerse flora. 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 belast-
ning af søen er antageligt moderat. Tilstanden er dog i bedring med indvandring af rankegrøde de 
senere år. Der er i en treårig periode foretaget biomanipulation i form af udsætning af geddeyngel i 
søen.  
Skarresø vurderes at opfylde målsætningen med hensyn til næringssaltbelastning.  
Se i øvrigt notatet om Skarresø i bilag 32. 
 
3.4. Vandløb (3260) 
Se gennemgang i bilag 31. 
Særligt skal bemærkes vandløbsstrækningen nedstrøms det ca. 900 m lange ”Bromøllerør”. Denne 
strækning er et af amtets smukkeste vandløb med et meget varieret forløb omgivet af skov og enge. 
Der er en god vandføring. Åen indeholder et rigt dyre- og planteliv hvilket understøttes af at der ik-
ke skæres grøde. Bl.a. kan nævnes en på Sjælland sjælden vårflueart, Hydropsyche pellucidula. 
 
Vandløbet opfylder i dag praktisk taget stabilt sit vandkvalitetskrav for DVFI. Dog går enkelte må-
linger ved Stridsmølle mod tendensen, hvilket sandsynligvis kan tilskrives varierende påvirkning fra 
møllesøen. Der i de seneste tre år konstateret en bedring ved Øresø i DVFI-indekset til 6 pga. ind-
vandring af arten Ephemera vulgata. 







Strækningen vurderes også at være egnet til ørredfiskevand (B2), men fiskebestanden er ved elbe-
fiskninger vurderet til ikke at være tilfredsstillende. Årsagerne vurderes at skyldes problemer med 
opgang gennem Nedre Halleby Å og Tissø, samt muligvis høje sommertemperaturer. 
Vestsjællands Amt har på strækningen etableret omløbsstryg ved opstemningerne ved Stridsmølle 
og Ranglemølle, samt opsat strømlæ i form af jernplader i Bromølle-tunnelen. 
 
 
3.5. Overdrev (6230, 6210) 
På de små forekomster af overdrev i området er bl.a. registreret følgende sjældne og/eller biotopska-
rakteristiske (jf. fortolkningsmanualen, i kursiv) plantearter. V og X henviser til rødlistekategorierne 
akut truet, sårbar, sjælden, opmærksomhedskrævende og særligt ansvarskrævende i den regionale 
og nationale (med fed) rød-/gulliste. 
 
Surt overdrev (6230) 
Alm. Månerude V X


Fåre-Svingel 
Hirse-Star 
Kantet Perikon 


Katteskæg 
Tormentil 


 
Kalkoverdrev (6210)
Stor Knopurt 
Eng-Havre X 


Lav Tidsel X
 


 
3.6. Våd hede (4010), hængesæk (7140) og *skovbevokset tørvemose (91D0) 
Store Åmose rummer meget vigtige forekomster af næringsfattige naturtyper. Naturtyper som over-
alt i landet og i særdeleshed i Østdanmark er blevet meget sjældne. Det drejer sig især om de man-
ge, men særdeles små forekomster af lysåben hedevegetation på mere eller mindre våd bund (4010), 
tørvegrave med fattigkær og hængesæk samt ikke mindst de store arealer med næringsfattig og me-
re eller mindre tørlagt mosebund tilgroet med især birk (91D0). Den skovbevoksede tørvemose er 
bedst udviklet i Ulkestrup Lyng, men forekommer ligeledes mere eller mindre forarmet af udtørring 
og eutrofiering i Verup Mose, Sandlyng Mose, Storelyng og muligvis andre steder. Disse områder 
er karakteriseret ved deres regionalt meget sjældne flora med indslag af bl.a. Femradet Ulvefod, 
Tyttebær, Klokkelyng, Rosmarinlyng, Tue-Kæruld, Kongebregne, Hunde-Hvene, Mose-Bølle og 
arter af tørvemos. Flere af disse arter meget ualmindelige i Østdanmark. 
 
Tørvegrave med hængesæk-vegetation (7140) og fugtig hede (4010) ses bedst udviklet i den nordli-
ge del af Ulkestrup Lyng. Naturtyperne findes andre steder i Store Åmose, men ofte er de truet eller 
allerede ødelagt af udtørring, bortskygget eller eutrofiering som følge af andeopdræt. 
 
Klokkelyng er den eneste karakteristiske art for våd hede (jf. fortolkningsmanualen). Af typiske ar-
ter for naturtypen er endvidere fundet følgende i Store Åmose. E, V, R og X henviser til rødlisteka-
tegorierne akut truet, sårbar, sjælden og opmærksomhedskrævende i den regionale og nationale 
(med fed) rød-/gulliste. 
 
Butfinnet Mangeløv V 


Femradet Ulvefod R
Grå Star R
Hvid Næbfrø E
Klokkelyng X


Kongebregne V R


Mose-Bølle R
Mose-Pors R
Rosmarinlyng V
Rundbladet Soldug R


Tranebær R
Tue-Kæruld V 


Tyttebær R


 
Følgende arter af tørvemos er fundet i Ulkestrup Lyng. Et bemærkelsesværdigt højt antal arter for 
en østdansk lokalitet. 
 
Spraglet T. (Sp. russowii) 
Kohorns-T. (Sp. rubellum) 
Alm. Tørvemos (Sp. palustre) 
Rød T. (Sp. magellanicum) 


Trindgrenet T. (Sp. teres) 
Kløftet T. (Sp. riparium) 
Frynset T. (Sp. fimbriatum) 
Vranggrenet T. (Sp. brevifolium) 


Udspærret T. (Sp. squarrosum) 
Brodspids-T. (Sp. fallax) 
Rødgrenet  T. (Sp. angustifolium) 







 
 
3.7. Stor vandsalamander (1166) 
Arten er ikke kortlagt. Der forefindes kun forældede data fra 1982 fra møllesøen ved Kongens Møl-
le, Mose nord for Garbølle og fra søer i Sandlyng Mose. 
 
3.8. Sumpvindelsnegl (1016) 
Arten blev fundet i forbindelse med overvågning/eftersøgning af vindelsnegle i Novana-regi  2005. 
Fundet blev gjort i et rigkær ved Gammelrand Mose øst for Løgtved. Det er sandsynligt at arten fin-
des yderligere enkelte steder i området. 
 
3.9. Pigsmerling (1049) 
Arten er registreret på tre vandløbsstationer umiddelbart opstrøms østgrænsen af Natura 2000-
området. Den forekommer utvivlsomt også nedstrøms herfor.  
 
3.10. Fugle 
Ved et tilfældigt besøg 15. juni 2006 er der konstateret sandsynlige yngleforekomster af rødrygget 
tornskade og engsnarre på nordsiden af Åmose Å omtrent hvor Jyderup-stien krydser åen. Begge 
arter er opført på EF-fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1. Arterne er dog ikke med på udpegnings-
grundlaget for dette Natura 2000-område, da området ikke er udlagt som fuglebeskyttelsesområde. 
 
Engsnarre er endvidere registreret ynglende i Kongemosen i forbindelse med Novana-overvågnin-
gen 2005. 
 
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 (2006). Der er et stort behov for at få kortlagt skov-
typerne i hele Åmosen, ikke mindst forekomsten af skovbevokset tørvemose (91D0), idet denne na-
turtype arealmæssigt vurderes at udgøre hovedparten af områdets udpegningsgrundlag! Tilsvarende 
er det påtrængende af få kortlagt ellesump (91E0), ikke mindst omkring Bregninge Å og Kongens 
Møller (se afs. 6 om plejeprojekter). 
 
Amternes viden om søerne er ligeledes mangelfuld og stammer primært fra luftfototolkninger i for-
bindelse med registrering af naturbeskyttelseslovens naturtyper (§ 3). Skarresø er den eneste sø i 
området, som indgår i NOVANA-overvågningsprogrammet. 
 
Der savnes en kortlægning af forekomsten af stor vandsalamander. Kun tre forældede angivelser fra 
1982 foreligger i Vestsjællands Amts Padde-database (se afsnit om arter).  
 
 
5. Foreløbig trusselsvurdering 
 
5.1. Eutrofiering 
Rigkær (7230), tidvis våd eng (6410) og overdrev (6210, 6230) og søer (3140, 3150) 
Områdets væsentligste rigkær, tidvis våde enge og overdrev ligger langs Bregninge Å som gennem-
løber Bjergsted Kommune. Den gennemsnitlige årlige afsætning af atmosfærisk kvælstof for 2000, 
2003 og 2004 i Bjergsted Kommune er 14,04 kg N/ha/år. Tålegrænserne for naturtyperne i udpeg-
ningsgrundlaget for Novana 2000-området nr. 156 fremgår af tabel 4. 







 
Med det pågældende afsætningsgennemsnit i Bjerg-
sted kommunen er der stor risiko for at områdets sure 
overdrev påvirkes i negativ retning og moderat risiko 
for at rigkær, tidvis våde enge og kalkoverdrev påvir-
kes i negativ retning. 
 
Kransnålalge-søerne i området har stor risiko for at 
være negativt påvirkede af kvælstofdeposition. Hvor-
vidt søer af type 3150 er negativt påvirkede er uvist. 
 
Fattige mosetyper (7140, 4010, 91D0) 
Store Åmose strækker sig ind over Jernløse Kommune i nord og Dianalund og Stenlille Kommuner 
i syd. Den gennemsnitlige årlige afsætning af atmosfærisk kvælstof for 2000, 2003 og 2004 i nævn-
te tre kommuner er henholdsvis 15,80, 15,29 og 15,89 kg N/ha/år. 
 
Med denne baggrundsbelastning med kvælstof er der stor risiko for at de fattige naturtyper våd hede 
(4010), Hængesæk (7140) og skovbevokset tørvemose (91D0) påvirkes negativt af kvælstofdeposi-
tion.  
 
Eutrofieringen kan være yderligere forstærket af afvanding, som stimulerer tørvens mineralisering. 
 
Skovtyper (9110, 9130, 91D0, 91E0) 
Der er risiko for at skovtyperne påvirkes i negativ retning som følge af den forhøjede kvælstofdepo-
sition. 
 
Vandløb (3260) og Skarresø 
Oplysninger Skarresøs om vandløbenes tilstand og trusler kan ses i bilag 31 og 32.   
 
5.2. Afvanding  
Åmosen 
Sammen med den generelle belastning af naturtyperne med kvælstof fra nedbøren er afvanding den 
største trussel mod Natura 2000-områdets naturtyper. Store Åmose er i særdeleshed hårdt ramt af 
afvanding. Her er det indlysende, at afvandingen gennem årtier har forringet tilstanden af områdets 
fattige naturtyper. Særligt hårdt truet er den våde hede (4010), som hastigt gror til i birke-
blandingsskov når tørven afvandes og iltes. Meget store arealer af fugtig hede er i dag tilgroet med 
birk og stedvis selvsået rødgran og har nærmest karakter af skovbevokset tørvemose (91D0) på af-
vandet tørvebund. 
 
Fattigkær og hængesæk-vegetation (7140) som er udviklet i gamle tørvegrave er ligeledes stærkt 
truede eller allerede forsvundne som følge af Åmosens afvandingen. 
 
Se også bemærkninger til vandløbsstrækninger  i bilag 31. 
 
Bregninge Ådal 


Naturtype Tålegrænse  
(kg N/ha/år) 


3140 5-10 
3150 (5-10)* 
4010 10-25 
6210 15-25 
6230 10-20 
6410 15-25 
7140 10-15 
7210 15-25 
7230 15-25 
9110 10-20# 
9130 10-20# 
91D0 10-20# 
91E0 10-20# 


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. #: Tålegrænsen bør modelberegnes. En modelbereg-
ning kan give levere tålegrænser, ned til 7 kg N/ha/år 







Afvanding er også den væsentligste trussel mod naturtyperne omkring Breninge Å (rigkær (7230), 
avneknippemose (7210) og tidvis våd eng (6410)). Her kommer truslen fra den meget omfattende 
råstofindvinding omkring og i ådalen. Problemet er særligt truende, hvor der indvindes under 
grundvandsniveau, og hvor flere indvindinger forstærker afvandingseffekten på tilstødende lav-
bundsarealer (kumulativ effekt).  
 
Den våde natur omkring Bregninge Å kan i visse områder samtidigt være truet af den store grund-
vandsindvinding i området.  
 
Kvaliteten af vandløbet er på visse strækninger præget af hårdhændet vedligeholdelse og truet af 
udtørring pga. indvinding af grundvand (Dejvad vandværk).  
 
5.3. Tilgroning 
Afvanding stimulerer tilgroning. Derfor er det ikke overraskende, at tilgroning er en af de væsent-
ligste trusler mod naturtyperne i såvel Store Åmose som omkring Bregninge Å. Dertil kommer en 
udbredt mangel på afgræsning (og høslet) med kreaturer. Den manglende afgræsning er mest på-
trængende langs Bregninge Å, hvor det antages at have været den primære driftsform tidligere. I 
Store Åmose er de væsentligste forekomster af habitatnatur ikke primært græsningsbetingede. Den-
ne driftsform vil ikke generelt være befordrende for en gunstig udvikling for de fattige, lysåbne na-
turtyper i området – tværtimod. Recepten er snarere mere rent vand (ikke drænvand) og rydning.   
   
6. Igangværende naturplejeprojekter 
Vestsjællands Amt udførte naturpleje på en 2,7 ha stor eng nord for Øvre Halleby Å ved Regstrup i 
1994. Plejen bestod af hegning og etablering af kreaturgræsning. Naturtypen er antageligt rigkær 
(7230), men den er ikke opfanget i forbindelse med amtets kortlægning 2004-5.  I 1990 justerede 
amtet hydrologien omkring Øresø Møllesø med henblik på at hæve vandstanden i den omkringlig-
gende ellesump (91E0) og for at skabe større vandflade i møllesøen. 
 
I Store Åmoses nordlige del har Vestsjællands Amt lavet en rammeplan for Kongsdal Åmose.  
 
7. Modsatrettede interesser 
I Store Åmose er hovedparten af den prioriterede naturtypen skovbevokset tørvemose (91D0) sand-
synligvis udviklet sekundær på næringsfattig tørv efter afvanding og tørveindvinding. Der er en 
åbenbar konflikt mellem at bevare denne naturtype og samtidig at begunstige de formodede oprin-
delige naturtyper på stedet, nemlig våd hede/højmose og hængesæk.  
 
Det vurderes, at dele af Store Åmose (bl.a. Ulkestrup Lyng) har været højmose. Rester af højmose 
er vanskelig at klassificere som højmose, da naturtypen fungerer som en kompleks helhed. Frag-
menter af typen vil derfor typisk blive kortlagt som våd hede, hængesæk eller skovbevokset tørve-
mose, som det er tilfældet, uanset at der er tale om levn fra et intakt højmosesystem.  
 
Forvaltningen af områderne bør ske med henblik på at begunstige og retablere de oprindelige, ly-
såbne og ikke-græsningsbetingede naturtyper.  
 
Sumpvindelsnegl (Vertigo moulinsiana) er registreret fra et rigkær ved Gammelrand Mose øst for 
Løgtved. En intensiv afgræsning af dette område kan være problematisk i forhold til denne fore-
komst. På den anden side er græsningsparcellen et særdeles vigtigt græsningsbetinget rigkær med 
bl.a. forekomst af sjældne græsningsbetingede plantearter. Ekstensiv afgræsning med kreaturer, som 
det sker i dag, vurderes at være en optimal drift af arealet og uden problemer for hverken flora eller 
vindelsnegle. 
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Natura 2000 basisanalyse vandløb, Store Åmose - Bregninge-området 
 
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.   
 
St. 330020, Sandlyng Å, str. 2, Vejlebro Maglelyng, 137 
B3 – målsat, Målsætningsklasse DVFI 4. 
Vandløbet er stærkt reguleret har ringe fald og god vandføring. Vandløbet er hårdhændet 
vedligeholdt, bunden sandet og ustabil.  
Vandløbet er påvirket af renset spildevand fra Stenlille og spildevand fra spredt bebyggelse. 
Vandløbet opfylder i dag stabilt sit vandkvalitetskrav for DVFI.  
Fiskebestanden er ved elbefiskning vurderet at være ikke tilfredsstillende. 
( FM ) 
 
St. 340001, Fugle Å, vejbro SØ for Lyngen, 137 
B3 – målsat, Målsætningsklasse DVFI 5. 
Vandløbet er stærkt reguleret har ringe fald, er dybt nedskåret og har jævn vandføring. Vandløbet er 
hårdhændet vedligeholdt og påvirket af spildevand fra spredt bebyggelse ( få ejendomme ). 
 
Vandløbet opfylder ikke stabilt sit vandkvalitetskrav for DVFI. 
Fiskebestanden er ved elbefiskning vurderet at være ikke tilfredsstillende. 
( FM ) 
 
St. 340005, Åmose Å, str. 3, Maglelyng, 137 
St. 340007, Åmose Å, str. 3, N for Verup Mose, 137 
St. 340010, Åmose Å, str. 3, Skellingsted Bro, 137 
St. 340013, Åmose Å, str. 3, N for Løjesmølle Skov, 137 
B3 – målsat, Målsætningsklasse DVFI 4 
Vandløbet ligger dybt i terrænet og er stærkt reguleret med svagt fald og god vandføring og har for 
det meste en blød eller sandet bund med kun ringe variation. Åen indeholder et righoldigt dyre- og 
planteliv og er et vigtigt passagevand til vandløbssystemets moser og andre indvande. 
Der er påvirkning af spildevand fra spredt bebyggelse samt mindre landsbysamfund. 
 
Vandløbet opfylder stabilt sit vandkvalitetskrav for DVFI. 
Fiskebestanden er ved elbefiskning vurderet generelt at være tilfredsstillende med en varieret 
fiskebestand af bl.a. aborre, gedde, grundling, løje, skalle, ørred og ål. 
( FM ) 







 2


 
St. 340017, Vandløb 27-19, vejbro i Bodal Mose, 137 
B0 – målsat, ingen krav om fisk, Målsætningsklasse DVFI 5 
Vandløbet er stærkt reguleret, dybt nedskåret og har på målestedet ringe fald og beskeden 
vandføring, men har længere opstrøms en strækning med mere fald. Der er belastning med 
spildevand fra spredt bebyggelse, få ejendomme. 
 
Vandløbet opfylder ikke sit vandkvalitetskrav for DVFI. 
( FM ) 
 
St. 340025, Undløse Møllerende, 100 m NS Undløse Renseanlæg, 137 
St. 340030, Undløse Møllerende, SØ for Storelyng, 137 
B3 – målsat, Målsætningsklasse DVFI 4 
Vandløbet er stærkt reguleret, har svagt fald og god vandføring. Vandløbet er påvirket af renset 
spildevand fra Undløse Renseanlæg samt fra spredt bebyggelse. 
Vandløbet opfylder ikke stabilt sit vandkvalitetskrav for DVFI, specielt er der problemer på den 
nederste strækning, hvor fysikken er dårligst. 
Fiskebestanden er ved elbefiskning vurderet at være ikke tilfredsstillende. 
( FM ) 
 
St. 340042, Lyngbækken, SV for Lyngen, 137 
B3 – målsat, Målsætningsklasse DVFI 4 
Vandløbet er stærkt reguleret, har svagt fald og jævn vandføring. Vandløbet er påvirket af renset 
spildevand fra Ulkestrup Renseanlæg samt spildevand fra spredt bebyggelse. Tilstanden er truet af 
kraftige oprensninger. 
 
Vandløbet opfylder sit vandkvalitetskrav for DVFI. 
Fiskebestanden er ved elbefiskning vurderet at være ikke tilfredsstillende. 
( FM ) 
 
St. 340050, Brovadgrøften, N for Verup, 137 
B3 – målsat, Målsætningsklasse DVFI 4 
Vandløbet er stærkt reguleret, har dårlige bundforhold, langsomt strømmende med ringe 
vandføring. Vandløbet er påvirket af renset spildevand fra Lårup og Niløse Renseanlæg samt 
spildevand fra spredt bebyggelse.  
Vandløbet opfylder ikke stabilt sit vandkvalitetskrav for DVFI, men der er tendens til en bedring af 
tilstanden. 
Fiskebestanden er ved elbefiskning vurderet at være ikke tilfredsstillende. 
( FM ) 
 
St. 340015, Åmose Å, str. 4, Bromølle, 137 
St. 350104, Åmose Å, str. 4, Ellehus Vænge, 137 
St. 350005, Åmose Å, str. 4, Ranglemølle, 137 
St. 350007, Åmose Å, str. 4, Stridsmølle, 137 
St. 350010, Åmose Å, str. 4, Øresø, 137 
A – målsat, Målsætningsklasse DVFI 5. 
Vandløbsstrækningen er ( bortset fra 888 m tunnel NS Bromølle ) et af amtets smukkeste vandløb 
med et meget varieret forløb omgivet af skov og enge. Der er en god vandføring. Åen indeholder et 
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rigt dyre- og planteliv hvilket understøttes af at der ikke skæres grøde. Bl.a. kan nævnes en på 
Sjælland sjælden vårflueart, Hydropsyche pellucidula. 
 
Vandløbet opfylder i dag praktisk taget stabilt sit vandkvalitetskrav for DVFI. Dog går enkelte 
målinger ved Stridsmølle mod tendensen, hvilket sandsynligvis kan tilskrives varierende påvirkning 
fra møllesøen. Det vurderes, at ingen nuværende kendte trusler kan forringe tilstanden. Der i de 
seneste tre år konstateret en bedring ved Øresø i DVFI-indekset til 6  pga. indvandring af arten 
Ephemera vulgata. 
Strækningen vurderes også at være egnet til ørredfiskevand (B2), men fiskebestanden er ved 
elbefiskninger vurderet til ikke at være tilfredsstillende. Årsagerne vurderes at skyldes problemer 
med opgang gennem Nedre Halleby Å og Tissø, samt muligvis høje sommertemperaturer. 
Vestsjællands Amt har på strækningen etableret omløbsstryg ved opstemningerne ved Stridsmølle 
og Ranglemølle, samt opsat strømlæ i form af jernplader i Bromølle-tunnelen. 
 
En trussel mod opretholdelse af den nuværende tilstand kan være, hvis Åmose-projektet med 
hævning af vandstanden i Store Åmose skulle få negativ effekt på vandkvaliteten i åen, som følge af 
forhøjet temperatur, øget indhold af mikroalger eller lavere iltindhold. Der skal indtænkes løsninger 
i projektet, som imødegår denne risiko. 
( N ) 
 
St. 350018, Regstrup Å, OS Kongens Mølle, 137 
B1 – målsat, Målsætningsklasse DVFI 5 
Vandløbet er afløb fra Skarresø og har et varieret forløb med gode faldforhold, men løber gennem 
en opstemmet andedam. Det er et vigtigt passagevand for fisk og smådyr til Skarresø med 
tilhørende småvandløb. Vandløbet er omgivet af skov og eng og er til tider sommerudtørrende. 
Åen belastes kraftigt i sommertiden af henfald af grønalger fra Skarresø samt stort andehold i 
dammen, og den største trussel er en øgning af disse faktorer. 
 
Vandløbet opfylder ikke sit vandkvalitetskrav for DVFI, og der er ingen tendens til en bedring af 
tilstanden. 
Fiskebestanden er ved elbefiskning vurderet at være ikke tilfredsstillende. 
( N ) 
 
St. 350035, 26-8, Voldstedet, 137 
A-målsat, ingen krav til fisk, Målsætningsklasse DVFI 5 
Privat vandløb i Bjergsted Skov og Bredemose. Vandløbet er middel til svagt reguleret, har noget 
fald og en varieret stenet, gruset og sandet bund.  
Tilstanden er truet af udtørring i længere perioder. 
En anden trussel mod tilstanden er hårdhændet vedligeholdelse fra lodsejerside. 
 
Vandløbet opfylder ikke stabilt sit vandkvalitetskrav for DVFI, og der er ingen tendens til en 
bedring af tilstanden. 
( FM, KH ) 
 
St. 420003, Dejvad Å, Lille-Hejrebjerg Skov, 137 
B3 – målsat, Målsætningsklasse DVFI 5 
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Vandløbet udgør topenden af Bregninge Å. Vandløbet er langsomtflydende, ret varieret og omgivet 
af enge og moser. Vandføringen er beskeden og påvirket af vandindvindingen til Kalundborg fra 
Dejvadværket. Vandløbet er svagt spildevandsbelastet fra spredt bebyggelse. 
En trussel mod tilstanden er hvis der sker en forøget vandindvinding i området. Vandløbet har i 
perioder været helt udtørret, men der er tendens til bedring af dette forhold i de seneste år. 
 
Vandløbet opfylder ikke sit vandkvalitetskrav for DVFI, men der er i de seneste måleår tendens til 
en bedring af tilstanden. 
Ligeledes var fiskebestanden i 1998 ikke tilfredsstillende, mens den i 2002 blev fundet 
tilfredsstillende. 
( KH ) 
 
St. 420004, Bregninge Å, str. 1, OS Dejvad Vandværk, 137 
St. 420005, Bregninge Å, str. 1, Dejvad Bro, 137 
St. 420010, Bregninge Å, str. 1, Bregninge Bro, 137 
St. 420011, Bregninge Å, str. 1, Bregninge, 137 
B3 – målsat, Målsætningsklasse DVFI 5 
Vandløbet er her langsomtflydende, stærkt reguleret og omgivet af enge og moser samt lidt 
agerjord. Vandføringen er påvirket og truet af vandindvindingen fra Dejvad Vandværk. Vandløbet 
er hårdhændet vedligeholdt, påvirket af spildevand fra spredt bebyggelse, samt overfladevand fra 
Bregninge. Der er planlagt, men mangler regnvands- og forsinkelsesbassin i forbindelse med 
regnafløb og havarioverløb fra pumpestation. 
 
Vandløbet opfylder ikke stabilt sit vandkvalitetskrav for DVFI, men der er i de seneste måleår 
nogen tendens til en bedring af tilstanden. 
Fiskebestanden er ved elbefiskning vurderet at være ikke tilfredsstillende. 
( FM, KH, N ) 
 
St. 420015, Bregninge Å, str. 3, Vejle Bro, 135 
B3 – målsat, Målsætningsklasse DVFI 4. 
Vandløbet er stærkt reguleret, oftest stillestående med søkarakter. Vandstanden er afhængig af 
vandstanden i Sejrøbugt. 
Vandløbet er påvirket af spildevand fra spredt bebyggelse. 
 
Vandløbet opfylder sit vandkvalitetskrav for DVFI, og der er ikke kendte trusler mod 
målsætningsopfyldelsen. 
Fiskebestanden er ved elbefiskning vurderet at være tilfredsstillende. 
( FM, U ) 
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          Bilag 1 Søregistrering


Lokalistetsnavn Dato/periode
Skarresø 1992-2004


EF-habitatområdenavn og -nummer Inventør
Vestsjællands Amt


137


Søens habitatnaturtype Søen geografiske koordinater (UTM/
3150 649.538,29


Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks 6.170.100,47


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


5 5 5
Årstal 1998 2002 2004


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


Gul åkande  +++
Hvid åkande  +++


Frøbid  +


Prøvestationens koordinater (UTM/GIS)
649.538,29


6.170.100,47
Sommergennemsnit2 af totalfosforkoncentration (mg P I-1)


1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998







a


Måling foretaget i, 
ex. overfladevand


0,165 0,085 0,156 0,179 0,295 0,315 0,125
n 3 7 4 4 4 2 3


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


Måling foretaget i, 
ex. overfladevand 0,4 1,9 1,7 1,9 1 1,4 1,7
n 3 7 4 4 4 2 3


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


Måling foretaget i, 
ex. overfladevand 3,36 2,95
n 7 3


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


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


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


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


d


e for undersøgelse


GIS)


e karplanter) og flydeplanter i søen


Anvendt metode til vegetationsundersøgelse
e Transektundersøgelse


Dækningsgrad, målt eller skønnet
5


1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005







a


0,162 0,112
5 6


1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005


1,3 1,4
5 6


1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005


2,98 2,61
5 6


1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005


8,2 8,1
9 8,4
5 6


f arter i et område. 







        Bilag 2 -Vandløbsregistrering


Vandsystem: Åmose Å Dato/periode for undersøgelse
Vandløbsnavn: Sandlyng Å 1994-2004
Lokalitetsnavn/strækning: Vejbro Maglelyng St.nr. 330020


EF-habitatområdenavn og -nummer Inventør
137 Vestsjællands Amt


Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å


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


3260 UTM 32 euref89
662414 6161694


Længde af vandløbet som prøvestationen dækker (km)
3,51


Oplandsareal (km2)
?


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


Svømmende Vandaks +
Almindelig Vandranunkel +
Aks-Tusindblad +


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


17-02-1994 x
03-08-1994 x, skøn
23-10-1995 x, skøn
20-10-1997 x
02-02-2000 x
15-04-2002 x
31-03-2004 x


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


Pigsmerling







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.







Natura 2000 basisanalyse vandløb, Store Åmose - Bregninge-området 
 
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.   
 
St. 330020, Sandlyng Å, str. 2, Vejlebro Maglelyng, 137 
B3 – målsat, Målsætningsklasse DVFI 4. 
Vandløbet er stærkt reguleret har ringe fald og god vandføring. Vandløbet er hårdhændet 
vedligeholdt, bunden sandet og ustabil.  
Vandløbet er påvirket af renset spildevand fra Stenlille og spildevand fra spredt bebyggelse. 
Vandløbet opfylder i dag stabilt sit vandkvalitetskrav for DVFI.  
Fiskebestanden er ved elbefiskning vurderet at være ikke tilfredsstillende. 
( FM ) 
 
St. 340001, Fugle Å, vejbro SØ for Lyngen, 137 
B3 – målsat, Målsætningsklasse DVFI 5. 
Vandløbet er stærkt reguleret har ringe fald, er dybt nedskåret og har jævn vandføring. Vandløbet er 
hårdhændet vedligeholdt og påvirket af spildevand fra spredt bebyggelse ( få ejendomme ). 
 
Vandløbet opfylder ikke stabilt sit vandkvalitetskrav for DVFI. 
Fiskebestanden er ved elbefiskning vurderet at være ikke tilfredsstillende. 
( FM ) 
 
St. 340005, Åmose Å, str. 3, Maglelyng, 137 
St. 340007, Åmose Å, str. 3, N for Verup Mose, 137 
St. 340010, Åmose Å, str. 3, Skellingsted Bro, 137 
St. 340013, Åmose Å, str. 3, N for Løjesmølle Skov, 137 
B3 – målsat, Målsætningsklasse DVFI 4 
Vandløbet ligger dybt i terrænet og er stærkt reguleret med svagt fald og god vandføring og har for 
det meste en blød eller sandet bund med kun ringe variation. Åen indeholder et righoldigt dyre- og 
planteliv og er et vigtigt passagevand til vandløbssystemets moser og andre indvande. 
Der er påvirkning af spildevand fra spredt bebyggelse samt mindre landsbysamfund. 
 
Vandløbet opfylder stabilt sit vandkvalitetskrav for DVFI. 
Fiskebestanden er ved elbefiskning vurderet generelt at være tilfredsstillende med en varieret 
fiskebestand af bl.a. aborre, gedde, grundling, løje, skalle, ørred og ål. 
( FM ) 
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St. 340017, Vandløb 27-19, vejbro i Bodal Mose, 137 
B0 – målsat, ingen krav om fisk, Målsætningsklasse DVFI 5 
Vandløbet er stærkt reguleret, dybt nedskåret og har på målestedet ringe fald og beskeden 
vandføring, men har længere opstrøms en strækning med mere fald. Der er belastning med 
spildevand fra spredt bebyggelse, få ejendomme. 
 
Vandløbet opfylder ikke sit vandkvalitetskrav for DVFI. 
( FM ) 
 
St. 340025, Undløse Møllerende, 100 m NS Undløse Renseanlæg, 137 
St. 340030, Undløse Møllerende, SØ for Storelyng, 137 
B3 – målsat, Målsætningsklasse DVFI 4 
Vandløbet er stærkt reguleret, har svagt fald og god vandføring. Vandløbet er påvirket af renset 
spildevand fra Undløse Renseanlæg samt fra spredt bebyggelse. 
Vandløbet opfylder ikke stabilt sit vandkvalitetskrav for DVFI, specielt er der problemer på den 
nederste strækning, hvor fysikken er dårligst. 
Fiskebestanden er ved elbefiskning vurderet at være ikke tilfredsstillende. 
( FM ) 
 
St. 340042, Lyngbækken, SV for Lyngen, 137 
B3 – målsat, Målsætningsklasse DVFI 4 
Vandløbet er stærkt reguleret, har svagt fald og jævn vandføring. Vandløbet er påvirket af renset 
spildevand fra Ulkestrup Renseanlæg samt spildevand fra spredt bebyggelse. Tilstanden er truet af 
kraftige oprensninger. 
 
Vandløbet opfylder sit vandkvalitetskrav for DVFI. 
Fiskebestanden er ved elbefiskning vurderet at være ikke tilfredsstillende. 
( FM ) 
 
St. 340050, Brovadgrøften, N for Verup, 137 
B3 – målsat, Målsætningsklasse DVFI 4 
Vandløbet er stærkt reguleret, har dårlige bundforhold, langsomt strømmende med ringe 
vandføring. Vandløbet er påvirket af renset spildevand fra Lårup og Niløse Renseanlæg samt 
spildevand fra spredt bebyggelse.  
Vandløbet opfylder ikke stabilt sit vandkvalitetskrav for DVFI, men der er tendens til en bedring af 
tilstanden. 
Fiskebestanden er ved elbefiskning vurderet at være ikke tilfredsstillende. 
( FM ) 
 
St. 340015, Åmose Å, str. 4, Bromølle, 137 
St. 350104, Åmose Å, str. 4, Ellehus Vænge, 137 
St. 350005, Åmose Å, str. 4, Ranglemølle, 137 
St. 350007, Åmose Å, str. 4, Stridsmølle, 137 
St. 350010, Åmose Å, str. 4, Øresø, 137 
A – målsat, Målsætningsklasse DVFI 5. 
Vandløbsstrækningen er ( bortset fra 888 m tunnel NS Bromølle ) et af amtets smukkeste vandløb 
med et meget varieret forløb omgivet af skov og enge. Der er en god vandføring. Åen indeholder et 
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rigt dyre- og planteliv hvilket understøttes af at der ikke skæres grøde. Bl.a. kan nævnes en på 
Sjælland sjælden vårflueart, Hydropsyche pellucidula. 
 
Vandløbet opfylder i dag praktisk taget stabilt sit vandkvalitetskrav for DVFI. Dog går enkelte 
målinger ved Stridsmølle mod tendensen, hvilket sandsynligvis kan tilskrives varierende påvirkning 
fra møllesøen. Det vurderes, at ingen nuværende kendte trusler kan forringe tilstanden. Der i de 
seneste tre år konstateret en bedring ved Øresø i DVFI-indekset til 6  pga. indvandring af arten 
Ephemera vulgata. 
Strækningen vurderes også at være egnet til ørredfiskevand (B2), men fiskebestanden er ved 
elbefiskninger vurderet til ikke at være tilfredsstillende. Årsagerne vurderes at skyldes problemer 
med opgang gennem Nedre Halleby Å og Tissø, samt muligvis høje sommertemperaturer. 
Vestsjællands Amt har på strækningen etableret omløbsstryg ved opstemningerne ved Stridsmølle 
og Ranglemølle, samt opsat strømlæ i form af jernplader i Bromølle-tunnelen. 
 
En trussel mod opretholdelse af den nuværende tilstand kan være, hvis Åmose-projektet med 
hævning af vandstanden i Store Åmose skulle få negativ effekt på vandkvaliteten i åen, som følge af 
forhøjet temperatur, øget indhold af mikroalger eller lavere iltindhold. Der skal indtænkes løsninger 
i projektet, som imødegår denne risiko. 
( N ) 
 
St. 350018, Regstrup Å, OS Kongens Mølle, 137 
B1 – målsat, Målsætningsklasse DVFI 5 
Vandløbet er afløb fra Skarresø og har et varieret forløb med gode faldforhold, men løber gennem 
en opstemmet andedam. Det er et vigtigt passagevand for fisk og smådyr til Skarresø med 
tilhørende småvandløb. Vandløbet er omgivet af skov og eng og er til tider sommerudtørrende. 
Åen belastes kraftigt i sommertiden af henfald af grønalger fra Skarresø samt stort andehold i 
dammen, og den største trussel er en øgning af disse faktorer. 
 
Vandløbet opfylder ikke sit vandkvalitetskrav for DVFI, og der er ingen tendens til en bedring af 
tilstanden. 
Fiskebestanden er ved elbefiskning vurderet at være ikke tilfredsstillende. 
( N ) 
 
St. 350035, 26-8, Voldstedet, 137 
A-målsat, ingen krav til fisk, Målsætningsklasse DVFI 5 
Privat vandløb i Bjergsted Skov og Bredemose. Vandløbet er middel til svagt reguleret, har noget 
fald og en varieret stenet, gruset og sandet bund.  
Tilstanden er truet af udtørring i længere perioder. 
En anden trussel mod tilstanden er hårdhændet vedligeholdelse fra lodsejerside. 
 
Vandløbet opfylder ikke stabilt sit vandkvalitetskrav for DVFI, og der er ingen tendens til en 
bedring af tilstanden. 
( FM, KH ) 
 
St. 420003, Dejvad Å, Lille-Hejrebjerg Skov, 137 
B3 – målsat, Målsætningsklasse DVFI 5 
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Vandløbet udgør topenden af Bregninge Å. Vandløbet er langsomtflydende, ret varieret og omgivet 
af enge og moser. Vandføringen er beskeden og påvirket af vandindvindingen til Kalundborg fra 
Dejvadværket. Vandløbet er svagt spildevandsbelastet fra spredt bebyggelse. 
En trussel mod tilstanden er hvis der sker en forøget vandindvinding i området. Vandløbet har i 
perioder været helt udtørret, men der er tendens til bedring af dette forhold i de seneste år. 
 
Vandløbet opfylder ikke sit vandkvalitetskrav for DVFI, men der er i de seneste måleår tendens til 
en bedring af tilstanden. 
Ligeledes var fiskebestanden i 1998 ikke tilfredsstillende, mens den i 2002 blev fundet 
tilfredsstillende. 
( KH ) 
 
St. 420004, Bregninge Å, str. 1, OS Dejvad Vandværk, 137 
St. 420005, Bregninge Å, str. 1, Dejvad Bro, 137 
St. 420010, Bregninge Å, str. 1, Bregninge Bro, 137 
St. 420011, Bregninge Å, str. 1, Bregninge, 137 
B3 – målsat, Målsætningsklasse DVFI 5 
Vandløbet er her langsomtflydende, stærkt reguleret og omgivet af enge og moser samt lidt 
agerjord. Vandføringen er påvirket og truet af vandindvindingen fra Dejvad Vandværk. Vandløbet 
er hårdhændet vedligeholdt, påvirket af spildevand fra spredt bebyggelse, samt overfladevand fra 
Bregninge. Der er planlagt, men mangler regnvands- og forsinkelsesbassin i forbindelse med 
regnafløb og havarioverløb fra pumpestation. 
 
Vandløbet opfylder ikke stabilt sit vandkvalitetskrav for DVFI, men der er i de seneste måleår 
nogen tendens til en bedring af tilstanden. 
Fiskebestanden er ved elbefiskning vurderet at være ikke tilfredsstillende. 
( FM, KH, N ) 
 
St. 420015, Bregninge Å, str. 3, Vejle Bro, 135 
B3 – målsat, Målsætningsklasse DVFI 4. 
Vandløbet er stærkt reguleret, oftest stillestående med søkarakter. Vandstanden er afhængig af 
vandstanden i Sejrøbugt. 
Vandløbet er påvirket af spildevand fra spredt bebyggelse. 
 
Vandløbet opfylder sit vandkvalitetskrav for DVFI, og der er ikke kendte trusler mod 
målsætningsopfyldelsen. 
Fiskebestanden er ved elbefiskning vurderet at være tilfredsstillende. 
( FM, U ) 
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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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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. 156: 
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Figur 4 d. Skovtilstand for de af Natura 2000 områdets skovnaturtyper, der er tilstandsvurderet. 
 
Ændringerne består i for skovbevokset tørvemose at mindre arealer i tilstandsklasse I og III er flyttet 
til tilstandsklasse II og for elle- og askeskov gør det samme sig gældende.” 
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1 Beskrivelse af området  
Natura 2000-området Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å er udpeget som habitatområde 
nr. 137. Der er ikke udpeget fuglebeskyttelsesområder inden for dette Natura 2000-område. 
 
Nr. Navn Areal (ha) 
H137 Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å 3.400 
 Samlet areal Natura 2000 3.400 
Tabel 1.1. Oversigt over de habitat- og fuglebeskyttelsesområder, der er inkluderet i denne basisanalyse.  
Kilde: http://www.skovognatur.dk/Natura2000/. 
 


 
Figur 1.1: Kort over habitatområde nr. 137. 
 
Habitatområdets skove udgøres af dele af de store herregårdsskove i habitatområdets vestlige 
del og i den østlige del af skovene i Store Åmose. 
 
Skovarealerne i den vestlige del af habitatområdet domineres af fugtige skovnaturtyper langs 
Bregninge å og løvskovarealer. 
 
Skovarealerne i Åmosen udgøres af birk og plantet nåletræ.  
 
Skovbevokset areal (ha.): 


 
 
 
 
 


Tabel 1.2. Oversigt over det samlede skovbevoksede areal i habitatområdet, der er inkluderet i denne 
basisanalyse.  


Nr. Navn Samlet skovbevokset 
areal (Top10DK) 


Heraf med 
fredskovspligt 


Heraf uden 
fredskovspligt 


H137 Store Åmose, Skarresø og 
Bregninge Å 


1001 357 644
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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. 
 
Som det fremgår af tabel 2.1 er habitatområde nr. 137 udpeget af hensyn til 12 
habitatnaturtyper og 3 arter. 
 
Nr.  Habitatnaturtype/Artsnavn Håndtering 
3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger - 
3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks - 
3260 Vandløb med vandplanter - 
6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund - 
6230 * Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund - 
7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand - 
7210 * Kalkrige moser og sumpe med hvas avneknippe - 
7230 Rigkær - 
9130 Bøgeskove på muldbund + 
9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund + 
91D0 * Skovbevoksede tørvemoser + 
91E0 * Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld + 
1149 Pigsmerling (Cobitis taenia ) - 
1166 Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus) +/- 
1355 Odder (Lutra lutra) +/- 
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.  


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. 
 
 
 
 
 
 


                                                 
1 NOVANA: Det nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur  
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Hermed en oversigt over de data, der er grundlaget for denne basisanalyse: 
 
Nr.  Habitatnaturtype/art Kortlagt areal 


(ha) / 
Levesteder (ha) 


Bilag 


9130 Bøgeskove på muldbund 22,3 2.1 
9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig 


jordbund 
4,7 2.2 


91D0 * Skovbevoksede tørvemoser 24,8 2.3 
91E0 * Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld 75,3 2.4 
    
1166 Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus) 8,9 2.5 
1355 Odder (Lutra lutra) - 2.6 
Tabel 3.1. Oversigt over den del af udpegningsgrundlaget, som er mere detaljeret beskrevet i bilag 2. 
 
På de skovbevoksede, fredskovpligtige arealer i H137 er der i alt kortlagt 127,1 ha naturtyper, 
som er på udpegningsgrundlaget. Der er registreret 0,02 ha habitatnaturtyper, der ikke er på 
udpegningsgrundlaget, se afsnit 7.  
 
I bilag 1 findes kort, som viser beliggenheden af habitatnaturtyperne og levesteder for stor 
vandsalamander 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. 


Supplerende modelberegninger kan afsløre, om tålegrænsen er overskredet i den indre 
del af skovene. 


• Der er behov for at undersøge anvendelsen af stævningsdrift nærmere for at sikre at 
arealandelen med naturvenlige driftsformer er stabil eller stigende. 


• Invasive arter vurderes at udgøre en aktuel trussel mod skovnaturtypen elle- og askeskov 
(91E0) på arealer, hvor de invasive arter dækker et delareal >10 %, mens invasive arter 
på de resterende arealer med elle- og askeskov (91E0) vurderes at udgøre en potentiel 
trussel på længere sigt mod skovnaturtypen i området. 


• En evt. lille bestand af odder i området vurderes at være følsom overfor forstyrrelser. 
Der vurderes behov for en nærmere undersøgelse af evt. forstyrrelser af odder i H137.   


 


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, 
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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). 
 
Skov- og Naturstyrelsen har under kortlægningen ikke konstateret modsatrettede interesser. 


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


 
• Skovbevoksede fredskovspligtige arealer i H137 er berørt af følgende fredninger: 


o Navn: Bjergsted Bakker (id. 794.800). Fredet 1/3 – 2001. 
Formålet med fredningen er at sikre de naturvidenskabelige, landskabelige og 
rekreative værdier, der knytter sig til såvel Bjergsted Bakker som de åbne 
landbrugsarealer, der danner forland til højdedraget og strækker sig ned mod 
Skarresø og de omkringliggende skove. En væsentlig del af formålet er således at 
sikre, at Bjergsted Bakker ikke gror til, at udsigten fra bakkekammen og indblikket 
til det markante højdedrag og søen ikke sløres af beplantning, og at beskytte de 
biologiske værdier, der navnlig knytter sig til overdrevsarealerne i bakkerne. 
Fredningen har endvidere til formål at sikre offentlighedens muligheder for at 
færdes i og opleve området. 
Fredningsbestemmelser med særlig relevans for skov, er bl.a. at de nuværende 
landbrugsarealer ikke må tilplantes med juletræer og pyntegrønt. 
De eksisterende skovbevoksninger kan fortsat drives skovbrugsmæssigt, men må 
ikke udvides. Gentilplantning skal ske med løvtræ. Nåletræ må kun anvendes som 
forkulturer og ammetræer. Dog må den på fredningskortet med a markerede 
bevoksning, der skal henligge som urørt skov, samt de med b og c markerede 
bevoksninger eller nyplantninger, der skal afvikles inden år 2020, ikke drives 
skovbrugsmæssigt. 
Genplantning på de 3 øer i Skarresø må kun ske med Småbladet Lind, så vidt 
muligt af lokal oprindelse. Skovbevoksningerne langs Skarresø skal i et bælte på 
100 m regnet fra søbredden bevares som løvskov.  


o Astrup Skov (id 113.202). Fredningen omfatter 34 ha. 
o Kongemosen/Sandlyng Mose (id 784.300). Fredningen omfatter 246 ha. 


• Mht. naturpleje i H137 henvises til beskrivelse i Vestsjællands Amts basisanalyse. 


7 Nykonstaterede eller nyindvandrede arter og naturtyper 
Nedenfor er anført 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) 
7220 Kilder og væld med hårdt (kalkholdigt) vand 0,02 
Tabel 7.1. Arter og habitatnaturtyper, der ikke aktuelt er udpegningsgrundlag, men som er registreret i 
forbindelse med kortlægningen. En * foran habitatnaturtypens eller artens navn betyder, at den er særligt 
prioriteret af EU. 
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8 Liste over manglende data 
Der mangler en nærmere opgørelse af bestanden af stor vandsalamander og odder i H137. 


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   
 
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 (2006a): Retningslinier for udarbejdelse af Natura 2000-
basisanalyse for de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer. 
 
Skov- og Naturstyrelsen (2006b): Natura 2000 kortlægning af skovarters levesteder 
www.skovognatur.dk/Natura 2000  
 
Skov- og Naturstyrelsen (2007): www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter. 
 
Vestsjællands Amt (2006): Natura 2000-basisanalyse. EF-Habitatområde nr. 137. 
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Bilag 1 Kort over registrerede naturtyper/levesteder 
 
Bilag 1.1: Kort over habitatnaturtyper 
 


 







 


Side 9 


Bilag 1.2: Kort over levesteder 
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Bilag 2 Data for naturtyper og arter 
 
2.1 Data for Bøgeskov på muldbund (9130) 
 
2.1.1 Beskrivelse af naturtypen 
Den del af vore bøgeskove (dvs. bøg er arten med størst kronedækning på arealet), hvor 
jordbunden ikke er sur eller meget kalkrig, således at muldbund dominerer. Der kan afhængig 
af alders- og udviklingstrin være tale om større eller mindre indblanding eller underskov af 
andre træarter, f.eks. ask, avnbøg, elm, ær, stilk-eg og vinter-eg. I nogle skove, f.eks. 
græsningsskove, vil underskov typisk mangle. 
 
Plantet (eller sået) skov er undtaget så længe 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 er almindelige i store dele af landet, dog sjældnere mod vest. 
Følgende arter er karakteristiske for naturtypen: bøg, alm. guldnælde, enblomstret flitteraks, 
hvid anemone, skovmærke og tandrod. Disse arters forekomst er ikke afgørende, men hvor de 
findes er der stor sandsynlighed for at arealet svarer til typen. Ofte findes endvidere alm. 
bingelurt, hulrodet lærkespore, miliegræs, ramsløg, knoldet brunrod, skovsalat eller skovviol. 
 
Afgrænsningen mod andre typer bøgeskov er beskrevet under type 9110 og 9120. Bemærk 
endvidere at arealer med højtliggende kalkundergrund/kalkrigt plastisk ler henføres til type 
9150, uanset om der er et tyndt muldlag over mineraljorden. Almindeligt kalkrig muld med 
f.eks. lærkesporeflora er type 9130. Bøgeskov på fattig muldbund/mild morbund, hvor floraen 
typisk er præget af f.eks. stor fladstjerne og/eller skovsyre, hører også hjemme i type 9130 
(DMU 2005b). 
 
2.1.2 Naturtypens areal  
Der er kortlagt et samlet areal på 22,3 ha i H137. 
 
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 
Bøg  5,4 2,4 7,4  15,2 
 
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 
  6,4 15,6 0,3 22,3 
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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 
13,3 7,1 1,9   22,3 


 
- 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 


10,5 11,3 0,5 22,3 
 
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 


7,1 15,1  22,3 
 
- 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 
21,0 1,2    22,3 


 
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 
 
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 
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E:  Nye grøfter eller grøfter uddybet indenfor 2 år 
 


A B C D E I alt 
12,5 5,6 1,7   19,8 


 
2.1.4 Naturtypens arter  
- Karakteristiske arter 
Der er registreret følgende karakteristiske arter:  
- i 5 meter cirklerne  
Art Areal (ha)* 
Alm. guldnælde 5,9 
Bøg 22,2 
Enblomstret flitteraks 22,2 
Hvid anemone 22,2 
Skovmærke 22,2 
* 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 


Alm. guldnælde  9,0 4,3   13,3 
Bøg 22,3     22,3 
Enblomstret flitteraks 1,9 15,5 4,3   21,7 
Hvid anemone  21,7    21,7 
Skovmærke 1,7 7,1 7,7   16,5 
 
- 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 
Ingen registreret       
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2.2 Data for Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig 
jordbund (9160) 
 
2.2.1 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 så længe 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-
hundegræs 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 vha. 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).  
 
2.2.2 Naturtypens areal  
Der er kortlagt et samlet areal på 4,7 ha i H137. 
 
2.2.3 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 
Ingen registreret       
 
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 
   3,7 1,0 4,7 
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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 
1,0 3,7    4,7 


 
- 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 


2,6 2,1  4,7 
 
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 


3,1 1,6  4,7 
 
- 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 
4,7     4,7 


 
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 
 
 
Afvanding: 
Det samlede areal (ha) er inddelt i følgende klasser mht. afvandingsforholdene:  
A: Ingen grøfter 
B: Gamle grøfter, ikke fungerende (fyldt op/tilstoppede) 
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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 
3,1 0,4 1,2   4,7 


 
2.2.4 Naturtypens arter  
- Karakteristiske arter 
Der er registreret følgende karakteristiske arter:  
- i 5 meter cirklerne  
Art Areal (ha)* 
Skov-hundegræs 0,4 
Stilkeg 4,7 
Stor fladstjerne 4,7 
* 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  0,4    0,4 
Stilkeg 4,7     4,7 
Stor fladstjerne  4,7    4,7 
 
- 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 
Ingen registreret       
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2.3 Data for *Skovbevoksede tørvemoser (91D0) 
 
2.3.1 Beskrivelse af naturtypen 
Vådbundsskov domineret af birk, skovfyr eller rødgran, som forekommer på relativt 
næringsfattig og sur bund med et højt grundvandsspejl, typisk på tørvejord. Tørst og alm. røn 
findes ofte sammen med de øvrige træarter. Der er som regel mosser til stede, ofte i form af 
tørvemos (Sphagnum). Typen er typisk et successionsstadium med birk i første trægeneration, 
hvorefter der kan ske indvandring af el eller ask. Bliver el, ask eller pil dominerende, er der 
tale om andre mere næringsrige typer vådbundsskov. Typen er således ofte et 
successionsstadium mellem en åben naturtype og en mere stabil sumpskovstype. Det 
indebærer, at typen hyppigt ikke kan sikres langsigtet på stedet grundet naturlig succession.  
 
Plantet (eller sået) skov er undtaget så længe 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. For plantet skov omfattes endvidere kun birkedominerede arealer, og kun 
sådanne, hvor forholdene vurderet ud fra jordbund og bundflora er så våde, sure og 
næringsfattige at birken vil selvså sig i højere grad end mere næringselskende træarter. 
 
Typiske eksempler er skov på tilgroet tidligere hængesæk som i dele af Lyngby Åmose, og 
næringsfattige skovmoser, tilgroet med birk eller nåletræer, som det kan ses i Gribskov og en 
række andre steder. Ofte findes typen tillige på ødelagte højmoser som er groet til med især 
birk.  
 
Følgende arter er karakteristiske for naturtypen: hunde-hvene, dunbirk, grå star, stjerne-star, 
alm. star, næb-star, tørst, spidsblomstret siv, blåtop, skovstjerne, rødgran, skovfyr, 
tørvemosser (Sphagnum spp.), tranebær, mosebølle og eng-viol. Disse arters forekomst er 
ikke afgørende, men hvor de findes er der stor sandsynlighed for at arealet svarer til typen. 
 
Typen findes ofte på og ved højmoser. Forekomst i disses laggzone kan være naturlig, mens 
forekomst på højmosefladen er unaturlig i Danmark og tegn på nedbrydning af en tidligere 
aktiv højmose. Ved kortlægning af højmosekomplekser adskilles 91D0 fra højmose (typerne 
7110 og 7120) ved at følge grænsen mellem skov og ”åben naturtype”, d.v.s. over eller under 
50 % kronedække af træer. Hvis fx laggzonen af en højmose er groet så stærkt til, at den 
dækkes af skov (typisk som følge af antropogen dræning, næringstilførsel og lignende), hører 
den til 91D0 i stedet for til højmose (7110/7120). Arealer, hvor bundfloraen er totalt 
bortskygget, undtages (DMU 2005b). 
 
2.3.2 Naturtypens areal  
Der er kortlagt et samlet areal på 24,8 ha i H137. 
 
2.3.3 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 
Dunbirk  8,5    8,5 
Rødgran  11,7 8,5   20,2 
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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 
   24,8  24,8 


 
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 
16,2 8,5    24,8 


 
- 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 


4,6  20,2 24,8 
 
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 


 4,6 20,2 24,8 
 
- 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 
24,8     24,8 


 
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 
 11,7 13,1   24,8 


 
2.3.4 Naturtypens arter  
- Karakteristiske arter 
Der er registreret følgende karakteristiske arter:  
- i 5 meter cirklerne  
Art Areal (ha)* 
Blåtop 24,8 
Dunbirk 20,2 
Eng-viol 4,6 
Mosebølle 11,7 
Rødgran 20,2 
Skovfyr 8,5 
Sphagnum spp.  4,6 
Tørst 20,2 
* 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 


Blåtop 11,7 4,6 8,5   24,8 
Dunbirk 11,7 8,5  4,6  24,8 
Eng-viol  4,6    4,6 
Grå star   4,6  11,7 16,3 
Mosebølle   11,7 8,5  20,2 
Rødgran  8,5  11,7  20,2 
Skovfyr  8,5    8,5 
Skovstjerne    11,7  11,7 
Sphagnum spp.    24,8   24,8 
Tørst  8,5 11,7  4,6 24,8 
 
- 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 
Ingen registreret       
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2.4 Data for *Elle- og askeskov ved vandløb, søer og væld (91E0) 
 
2.4.1 Beskrivelse af naturtypen 
Fugtige til våde arealer i tilknytning til vandløb, eller af anden grund med en vis 
vandbevægelse, bevokset med (domineret af) rødel og/eller ask. Hyppige ledsagetræarter er 
dunbirk, skovelm, hvidpil og skørpil. Der er normalt en frodig bundflora med høje urter eller 
moseplanter, der trives med den rigelige tilgang af vand og næring.  
 
Plantet (eller sået) skov er undtaget så længe 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. 
 
Typiske eksempler er ask eller el ved væld, galleriskov langs vandløb (selv en strimmel på én 
træbredde), ellesumpe med vandbevægelse og askebevoksninger i tilknytning til vandløb. 
Bevoksningerne er ofte blandede med både el og ask, men dette er ikke et krav.  
 
Følgende arter er karakteristiske for naturtypen: rød-el, grå-el, ask, hvidpil, skør-pil, dun-birk, 
skov-elm, angelik, vandkarse, engkarse, kær-star, kæmpe-star, akselblomstret star, tyndakset 
star, skov-star, kåltidsel, elfenbens-padderok, andre padderok-arter, alm. mjødurt, skov-
storkenæb, engnellikerod, sværtevæld, lund-fredløs, skov-skræppe, lund-fladstjerne og stor 
nælde. 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 alm. fredløs, alm. 
hæg, gråpil, gul anemone, hjortetrøst, kvalkved, kærtidsel, druemunke, firblad, ægbladet 
fliglæbe, milturt-arter eller vorterod. 
 
Arealer med stagnerende vand undtages, idet det er en anden Corine type, karakteriseret ved 
manglende vandbevægelse, mere sur bund og bl.a. følgende plantearter: forlænget star, 
kærmangeløv, butfinnet mangeløv, kongebregne, tørst, tørvemos og dunbirk, d.v.s. det er en 
overgangstype mod de sure skovbevoksede tørvemoser. Selve vandarealet i form af væld eller 
vandløb hører til særskilte naturtyper. Se type 7220, Kilder og væld, hvis der vælder frit 
synligt kildevand frem (DMU 2005b).  
 
2.4.2 Naturtypens areal  
Der er kortlagt et samlet areal på 75,3 ha i H137. 
 
2.4.3 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 
Ask 2,8 26,2 9,0 2,3  40,3 
Gråel  1,1    1,1 
Rødel 7,2  2,9   10,1 
 
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: 
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< 20 % 20-50 % 51-75 % 76 – 90 % > 90 % I alt 
  12,1 32,0 31,1 75,2 


 
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 
34,8 38,4 0,9 1,1  75,2 


 
- 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 


20,0 31,8 18,4 70,2 
 
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 


7,1 29,7 33,3 69,2 
 
- 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 
65,1 2,3    67,4 


 
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 


 11,8 11,2   23,0 


 Nylig    3,3  3,3 
 
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 
 
Afvanding: 
Det samlede areal (ha) er inddelt i følgende klasser mht. afvandingsforholdene:  
A: Ingen grøfter 
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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 
2,5 12,8 47,3   62,6 


 
2.4.4 Naturtypens arter  
- Karakteristiske arter i bundvegetation 
 
Der er registreret følgende karakteristiske arter:  
- i 5 meter cirklerne  
Art Areal (ha)* 
Agerpadderok 9,2 
Akselblomstret star 13,0 
Alm. mjødurt 24,1 
Angelik 12,8 
Ask 40,0 
Engkarse 0,4 
Engnellikerod 26,3 
Gråel 11,3 
Kærpadderok 0,2 
Kærstar 42,7 
Kåltidsel 18,8 
Lundfredløs 2,0 
Lundpadderok 1,3 
Pil sp. 5,1 
Rødel 57,7 
Skovelm 1,4 
Skovpadderok 1,6 
Skovstar 7,3 
Skovskræppe 11,1 
Stor nælde 49,6 
Sværtevæld 7,0 
Vandkarse 6,6 
* 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 


Agerpadderok 1,4 7,6    9,0 
Akselblomstret star  14,3 7,2   21,5 
Alm. mjødurt  4,1 27,5   31,6 
Angelik  4,7 9,5   14,2 
Ask 20,3 22,3 8,1 10,0  60,7 
Dyndpadderok    10,0  10,0 
Engkarse  0,4 7,2   7,6 
Engnellikerod  15,8 6,2 12,2  34,2 
Gråel  1,4 6,5 13,4  21,3 
Kærstar 17,4 22,5  1,4  41,3 
Kåltidsel  8,7 2,3 0,3  11,3 
Lundfredløs  2,0  0,3  2,3 
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Lundpadderok 2,1  1,3   3,4 
Pil sp.   3,6 7,2  10,8 
Rødel 39,9 17,7 2,1   59,7 
Skovelm    1,1 1,4 2,6 
Skovpadderok  0,4 1,3   1,7 
Skovstar  8,5 1,1   9,6 
Skovskræppe  4,6 5,1 0,9  10,6 
Stor nælde 6,4 38,5    44,9 
Sværtevæld  7,0 4,9 6,4  18,3 
Vandkarse  1,5 2,3   3,8 
 
- 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 
Nåletræarter *  1,4    1,4 
Kæmpe-Bjørneklo  3,1 1,1   4,2 
Rød Hestehov  4,3    4,3 
* Ekskl. skovfyr, taks og ene. 
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2.5 Data for Stor Vandsalamander Triturus cristatus (1166) 
 
2.5.1 Beskrivelse af arten  
En detaljeret beskrivelse af arten kan ses på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside: 
www.skovognatur.dk/emne/Natura2000. 
 
2.5.2 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 H137: 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 2006b). Der er i alt kortlagt 8,9 ha som levesteder for Stor vandsalamander, se 
kortbilag 1.2.  
 
2.5.3 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 amtet ligger 
ikke inde med registreringer af nyere dato. 
 
Artens aktuelle bestand vurderes som usikker grundet manglende data.  







 


Side 24 


2.6 Data for odder Lutra lutra (1355) 
 
2.6.1 Beskrivelse af arten  
En detaljeret beskrivelse af arten kan ses på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside: 
www.skovognatur.dk/emne/Natura2000. 
 
2.6.2 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 kortlægning af levesteder for 
odder i H137 (Vestsjællands Amt 2006). 


2.6.3 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 
Vestsjællands 99 0 stk. (0 %) 0 stk. (0 %) 
Kilde: DMU 2006  
 
Det vurderes, at en eventuel bestand af odder i H137 er meget lille, og vil være følsom 
overforfor forstyrrelser m.m.. 
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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. 
 
Reduktion af arealet af en habitatnaturtype eller en arts levested i skov kan f.eks. skyldes 
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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). 
 
Der er ikke registreret tegn på jordbearbejdning af de skovbevoksede, fredskovspligtige 
arealer i habitatområdet. 
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Der er kun i mindre omfang registreret spor efter kørsel med traktose/dybe spor. På 3 % af det 
samlede areal med skovnaturtyper er der registreret spor på 1 – 10 % af arealfladen og kun i 
naturtyperne bøgeskov på muldbund (9130) og elle- og askeskov (91E0).  
 
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 25 % af arealet med skovnaturtyper er en kronedækningsgrad > 90 %  
• på 60 % af arealet med skovnaturtyper er en kronedækningsgrad på 76-90 % 
• på 15 % af arealet med skovnaturtyper er en kronedækningsgrad på 51-75 % 
 
Kronedækningsgraden i området indikerer, at der føres en hugst i området, som ikke udgør en 
væsentlig 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 
Nylig stævningsdrift er konstateret på 4 % af arealet med elle- og askeskov (91E0) og ikke på 
andre skovnaturtyper. Samtidig er der registreret ophørt stævningsdrift af mere eller mindre 
omfattende karakter på 31 % af det samlede areal med elle- og askeskov (91E0). 
 
Der er ikke registreret hverken nuværende eller tegn på tegn på ophørt græsningsdrift i H137. 
 
På baggrund af ovennævnte registreringer konkluderes det, at der er behov for at undersøge 
anvendelse af stævningsdrift nærmere for at sikre, at anvendelsen af naturvenlige driftsformer 
er stabil eller stigende.  
 
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 
                                                 
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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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 H137 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).  
 
Kvælstof-deposition  
Den gennemsnitlige afsætning af kvælstof fra luften er følgende for de enkelte kommuner i 
H137: 
 
 NHy(kg N/ha) NOx (kg N/ha) Total N (kg N/ha) 
Bjergsted 7,5 6,5 14,0 
Tornved 8,9 7,1 16,0 
Høng 8,2 6,5 14,7 
Hvidebæk 7,0 6,1 13,1 
Dianalund 8,6 6,7 15,3 
Jernløse 8,8 7,0 15,8 
Stenlille 8,8 7,1 15,9 
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 7 kommuner, der dækker H137, er således på 15,0 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). 
 
Eutrofieringen vurderes at være en aktuel trussel i skovkanter og overgangszoner. Den 
gennemsnitlige deposition i den indre del af skovene ligger midt i intervallet med tålegrænsen 







 


Side 29 


for skovnaturtyperne. Supplerende modelberegninger kan afsløre, om tålegrænsen er 
overskredet i den indre del af skovene.  
 
Stor vandsalamander er sårbar overfor eutrofiering af vandhuller som levesteder. For 
vurdering heraf henvises der til amtets basisanalyse for de lysåbne naturtyper. 
 
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. 
 
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 16 % af arealet er der ikke grøfter 
• på 27 % af arealet er der grøfter, der ikke fungerer 
• på 57 % af arealet er der grøfter, der er fungerende, men ikke vedligeholdt inden for de 
sidste 6 år 
 
Der er i den fredskovspligtige, skovbevoksede del af habitatområdet registreret 0,02 ha med 
naturtypen kilde og væld (7220). Endvidere er der i skovnaturtyperne registreret mindre 
forekomster af kilder og væld som en del af disse naturtyper. De registrerede kilder og væld 
har en hydrologi fra naturlig til tydelig påvirket af dræning med ingen til større forstyrrelser.  
 
Som følge af tilstedeværelsen af større arealer med fugtige skovnaturtyper og kilder og væld 
vurderes området at være særligt følsomt overfor ændringer i hydrologien.  
 
Samlet vurderes hydrologien i området ikke at være nogen trussel for skovnaturtyperne og 
kilder og væld i området, da der i de seneste år ikke har været en intensivering af 
afvandingsforholdene. De hydrologiske forhold i området vurderes således at være stabile. 
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). 


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







 


Side 30 


 
Det fremgår af DMU-rapporten ”Kriterier for gunstig bevaringsstatus”, at 
kronedækningsgraden af ikke-hjemmehørende (uønskede) træarter ikke bør overstige 10 % 
(DMU 2003).  
 
Ifølge bilag 2 er der konstateret invasive arter i elle- og askeskov (91E0) i området.  
På 2 % (1,4 ha) af det samlede areal med elle- og askeskov (91E0) er der registreret invasive 
nåletræarter med en arealandel på 1-10 %. Kæmpe-Bjørneklo er registreret på 6 % (4,2 ha) af 
det samlede areal med elle- og askeskov (91E0) på større delarealer (1-10 % og 11-25 %). 
Endvidere er der fundet Rød Hestehov på 6 % (4,3 ha) af arealet med elle- og askeskov 
(91E0) med en arealandel på 1-10 %. 
 
Samlet vurderes de invasive arter at udgøre en aktuel trussel mod skovnaturtypen elle- og 
askeskov (91E0) på arealer, hvor de invasive arter dækker et delareal >10 %, mens de 
invasive arter på de resterende arealer vurderes at udgøre en potentiel trussel på længere sigt 
mod skovnaturtyperne i området. 
 
3.6 Forstyrrelse af arter  
En evt. lille bestand af odder vurderes at være sårbar overfor forstyrrelser i form af sports- og 
rusefiskeri, sejllads og løse hunde samt risikoen for trafikdrab. Der vurderes behov for en 
nærmere undersøgelse af eventuelle forstyrrelser af odder i H137. 
 
3.7 Andre trusler  
Skov- og Naturstyrelsen har ikke konstateret andre trusler i H137. 
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Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen 
 
N 156 - Store Åmose, Skare Sø og Bregninge Å 
 
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:  
 
Natura 2000-områdets målsætning kan med fordel beskrives i to de-
le. Den vestlige del langs Bregninge Å skal udvikles og fastholdes 
som et ureguleret, rent vandløbssystem afgrænset af lavbundarealer 
med store sammenhængende arealer med især rigkær og tidvis våde 
enge med ekstensiv drift og tilstrækkelig lav påvirkning af nærings-
stoffer (dvs. et belastningsniveau som ikke er højere end hvad natur-
typerne på lang sigt kan tåle). 
 
Den østlige del med Åmose Å og Store Åmose skal udvikles og fast-
holdes som et rent, ureguleret vandløbssystem omgivet af udstrakte, 
næringsfattige og tørvedannende moseområder.  
 
Overalt i Nature 2000 området skal der sikres eller skabes attraktive 
opholds- og fødesøgningssteder for odder og egnede yngleområder 
skal forekomme flere steder.  
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Uddybende bemærkninger til den overordnede målsætning: 
Det overordnede mål for området er: 
• Det er et overordnet mål at overdrev, rigkær og tidvise våde en-


ge langs Bregninge Å sikres en optimal hydrologi og drift samt 
tilstrækkeligt store, sammenhænge forekomstarealer. Det er 
endvidere et overordnet mål at sikre en hensigtsmæssig hydro-
logi i kildevæld, nedbrudte højmoser, skovbevoksede tørvemoser 
samt elle- og askeskove.  


• Det er et overordnet mål for hele Natura 2000-området at sikre 
naturtyperne og arterne i udpegningsgrundlaget en tilstrækkelig 
lav påvirkning af næringsstoffer (dvs. et belastningsniveau som 
ikke er højere end hvad naturtyperne eller arterne på lang sigt 
kan tåle). 


• Det er et overordnet mål at skabe gunstige betingelser for de 
næringsfattige mosetyper i Store Åmose-området, herunder at 
sikre hydrologiske betingelser, som fremmer naturtypernes gen-
dannelse på de skovtilgroede tørvemoser samt at sikre hele om-
rådet mod næringstofbelastning via nedbør eller fra næringsbela-
stet åvand.  


• Det er et overordnet mål at området i sammenhæng med tilstø-
dende områder på Sjælland sikrer regionen en bæredygtig be-
stand af odder. I betragtning af odderens mobilitet og krav til le-
vested, vil det være nødvendigt med en målrettet levestedsopti-
mering, som medtænker spredningsmuligheder til naboområder 
på Sjælland.  


• 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 
Der er udarbejdet flere publikationer, som vedrører den fremtidige 
udvikling i Store Åmose: 
 
I 2001 udgav Vestsjællands Amt og Skov- og Naturstyrelsen heftet 
”Åmosen – Vestsjællands Grønne Hjerte. Handlingsplan for naturgen-
opretning og beskyttelse af kulturmiljøet i den østre del af Store 
Åmose”. 
 
I 2006 udarbejdede Cowi for Odsherred Statsskovdistrikt skitsepro-
jektet ”Naturgenopretning i Åmosen”, som blev sammenfattet i publi-
kationen ”Teknisk sammenfatning af skitseprojekt for østlige Store 
Åmose”.  
 
Efterfølgende lavede Cowi for Skov- og Naturstyrelsen og Kulturarvs-
styrelsen publikationen ”Vision for østlige Store Åmose”.  
 
Vestsjællands Amt udførte i 1994 naturpleje på en 2,7 ha stor eng 
nord for Øvre Halleby Å ved Regstrup. Plejen bestod i hegning og 
etablering af kreaturgræsning.  
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I 1990 justerede amtet hydrologien omkring Øresø Møllesø med hen-
blik på at hæve vandstanden i den omkringliggende ellesump og for 
at skabe større vandflade i møllesøen. 
 
Cirka 1996 etablerede Vestsjællands Amt ca. 10 strømlæ i ”Bromølle-
røret”, for herved at bremse vandhastigheden og forbedre fisks mu-
lighed for at vandre op i vandløbs-systemet.  
 
I 2001 etablerede Vestsjællands Amt et omløb ved Rangle Mølle og 
fjernede hermed den gammel mølleopstemnings negative indflydelse 
på fiskenes vandring.  
  
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 odder, stor vandsalamander, sump-vindelsnegl og pigsmer-
ling. 
 
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 og forarmelse af visse lysåbne na-
turtyper samt fortsat afvanding af naturarealer med tab af naturind-
hold til følge.  
 
Det vil også betyde at visse skovtyper og lysåbne naturtyper fortsat 
vil blive belastet med mængder af luftbåret kvælstof der overskrider 
naturtypernes tålegrænser. Også dette betyder en fortsat forarmelse 
af naturtyperne og heraf følgende tab af biologiske mangfoldighed.  
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Hvis planen ikke gennemføres vil naturgrundlaget i visse skovnatur-
typer kunne forringes ved at arealer konvertering til andre træarter.  
 
Hvis planen ikke iværksættes vil det også betyde at ”publikum” ufor-
varende vil kunne komme til at forstyrre odderen på steder og tids-
punkter, som er afgørende for artens trivsel og overlevelse i området.  
 
Bevaringsstatus er gunstig eller vurderet gunstig for:  
• Ingen naturtyper eller arter. 
 
Bevaringsstatus er ugunstig eller vurderet ugunstig for:  
• 3140 Kransnålealgesøer  pga. kvælstofdeposition 
• 3150 Næringsrige søer  pga. kvælstofdeposition 
• 3160 Brunvandet sø  pga. kvælstofdeposition 
• 3260 Vandløb pga. dårlig fysik og vandkemi 
• 6210 Kalkoverdrev  pga. dårlig struktur og kvælstofdeposition 
• 6230 Surt overdrev  pga. dårlig struktur og kvælstofdeposition 
• 6410 Tidvis våd eng  pga. dårlig struktur og kvælstofdeposition 
• 7120 Nedbrudt højmose  pga. dårlig struktur (især afvanding) og 


  kvælstofdeposition 
• 7140 Hængesæk  pga. dårlig struktur og kvælstofdeposition 
• 7210 Avneknippemose  pga. dårlig struktur (især afvanding) 
• 7230 Rigkær  pga. dårlig struktur (især tilgroning) 
• 9110 Bøgeskov på mor  pga. kvælstofdeposition 
• 9130 Bøgeskov på muld  pga. kvælstofdeposition 
• 9150 Bøgeskov på kalk  pga. kvælstofdeposition 
• 9160 Egeskove og blandskove  pga. kvælstofdeposition 
• 91D0 Skovbevoksede tørvemose  pga. kvælstofdeposition 
• 91E0 Elle- og askeskove  pga. kvælstofdeposition 
• Odder   pga. fragmentering, forstyrrelser mv. 
 
Bevaringsstatus er ukendt for:  
• 7220 Kildevæld  da naturtypen ikke er registreret i området 
• Sump-vindelsnegl  da artens levesteder ikke er kortlagt 
• Pigsmerling  da artens levesteder ikke er kortlagt 
• Stor vandsalamander  da artens levesteder ikke er kortlagt 
 
C. Miljøforhold i områder der kan blive berørt  
 
Arealet af højmose og hængesæk i Store Åmose prioriteres udvidet. 
Det vil overvejende ske på bekostning af naturtypen Skovbevokset 
tørvemose. Tilsvarende prioriteres naturtyperne rigkær og tidvis våd 
eng udvidet med henblik på at skabe større og mere sammenhæn-
gende forekomsterne langs Bregninge Å. Læs mere herom i neden-
stående afsnit H og i Natura 2000-planens afsnit om ”Indsatspro-
gram”. 
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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 Store Åmose, Skare Sø og Breg-
ninge Å 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, kilder og avneknippemoser langs 
Bregninge Å. Det undersøges nærmere, hvor der er behov for at 
skabe 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 og kemiske forhold samt kontinuitet. 


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 tilstrækkeligt med velegnede levesteder for odder, 
stor vandsalamander, sump-vindelsnegl og pigsmerling (se også 
pkt. 4.1 og 4.2). 


1.6 Der sikres levesteder for odder med individuel hensyntagen til 
artens sårbarhed overfor forstyrrelser (se også pkt. 4.1).  


1.7 Der sikres god vandkvalitet, vandføring og gode fysiske forhold 
samt fri passage i vandløb til gavn for naturtypen og bl.a. 
pigsmerling og odder. 


1.8 Invasive arter bekæmpes og deres spredning forebygges. 
1.9 Forekomster af bl.a. rigkær og tidvis våd eng nedstrøms Breg-


ninge Bro sikres mod permanent oversvømmelse med saltvand 
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(se om sikring af Saltbæk Vig-digerne i Natura 2000-område nr. 
154 Sejerø Bugt, Bjergene og Bollinge Bakker). 


 
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 bli-
ver udført:  
 
• Forbedring af vandløbskvaliteten i områdets målsatte vandløb 
• Forbedring af vandmiljøet i områdets målsatte vandløb med hen-


blik på at forbedre vandløbenes fysiske tilstand og reducere 
sandvandring 


• Forbedring af vandkvaliteten i områdets marine naturtyper 
• Nedbringelse af næringsstofudledningen til områdets større søer. 
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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  


Den nuværende afvanding af mose-
jord bevirker at tørv udtørrer og 
gradvis nedbrydes. Herved ændres 
jordbundsstrukturen fra mosetørv til 
muld. En udvikling som forringer 
livsbetingelserne for mosens dyr og 
planter og som truer/ødelægger ar-
kæologiske levn i mosen.  Planen vil 
stoppe nedbrydningen af tørv og 
fremme en naturlig tørvedannelse i 
områdets moser.  


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  


En udvikling i retning mod naturlig 
hydrologi i området vil med tiden 
skabe et landskab som i højere grad 
rummer vådbundsjords naturlige 
landskabselementer (mose, sump-
skov, sø, eng, vandløb osv.) og som 
derfor mere autentisk og harmonisk 
fylder landskabet. 


Kulturarv, herunder kirker x


Arkitektonisk arv x


Arkæologisk arv x  Store Åmose rummer arkæologiske 
interesser af international betydning. 
Retablering af en mere naturlig hy-
drologi i området vil modvirke ned-
brydningen af tørvebundens arkæo-
logiske værdier.  


Tabel 1. Gennemgang af planens indvirkning på en række miljøforhold.  
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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.  
 
Der skal gennem målfastsættelsen for andre Natura 2000-områder 
være sikret gunstig bevaringsstatus på biogeografisk og/eller natio-
nalt niveau som kompensation for de naturtyper og arter, der even-
tuelt nedprioriteres i et givet område.  
 
Dette kan dog undtages i tilfælde af udmeldinger om prioriteringer fra 
Europa-kommissionen. Kommissionens udmeldinger omfatter bl.a. de 
forekomster af naturtypen skovbevoksede tørvemoser, der er et re-
sultat af en kolonisering af en tidligere ubevokset mosetype som føl-
ge af menneskelig påvirkning, hvor den skovbevoksede tørvemose 
fjernes med henblik på at genetablere gunstig bevaringsstatus af de 
tidligere mosetyper højmose (7110) og hængesæk (7140). Generelt 
har skovbevoksede tørvemoser af denne type lavere prioritet end de 
oprindelige mosetyper.  
 
Det er med baggrund i denne udmelding at forvaltningen af de skov-
bevoksede tørvemoser skal ske med henblik på at begunstige og re-
tablere de oprindelige, lysåbne og ikke-græsningsbetingede naturty-
per højmose (7110) og hængesæk (7140). 
 
Følgende konkrete tiltag er planlagt. 
 
Sigtelinje 2. Små og fragmenterede habitatnaturtyper og levesteder 
for arter 
 
2.1 Forekomsten af surt overdrev langs Bregninge Å udvides og 


sammenkædes, hvor det er naturmæssigt muligt. Randområder 
og naboarealer til de kortlagte forekomster af surt overdrev 
langs Bregninge Å inddrages i forvaltningen af naturtypen med 
henblik på at udvide forekomstarealet. 


2.2 Forekomstarealet af rigkær søges udvidet med mindst ca. 50% 
langs Bregninge Å med henblik på at skabe større robusthed og 
sammenhæng i forekomsterne (ordlyd som i pkt. 4.3). 


2.3 Vandspejlet i Store Åmose hæves, således at de sidste rester af 
højmose og hængesæk ikke går tabt, og derved kan fungere 
som biologisk kilde i retableringen af højmose på stadig større 
dele af de i dag skovbevoksede tørvemosearealer. I forbindelse 
med hævningen af vandstanden sikres det, at næringsrigt mine-
rogent vand ikke påvirker højmoserester og de omkringliggende 
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arealer med skovbevokset tørvemose (faglig udredning). Første 
etape i retablering af hydrologien omfatter ca. 1100 ha svaren-
de til realisering af scenario 3 i projektet ”Naturgenopretning i 
Store Åmose”.  


2.4 Højmoserester sikres maksimal fugtighed ved at minimeres tab 
af regnvand (ca. 10 ha). 


 
Sigtelinje 3. Naturtyper og levesteder, som ikke er beskyttet af natur- 
og miljølovgivningen 
 
3.1 Skovnaturtyper sikres. Der kan dog være tale om en dynamisk 


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


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


 
Sigtelinje 4. Der skal gøres en særlig indsats for naturtyper og arter, 
hvis biogeografiske status er i fare  
 
4.1 Livsbetingelserne for odder forbedres i såvel Bregninge Å-


systemet som Åmose Å-systemet ved generelt at genskabe en 
mere naturnær hydrologi, sikring af uforstyrrede opholds og 
ynglemuligheder (ca. 100 ha) samt ved at minimere dødsrisi-
koen ved vejanlæg. 


4.2 Forekomsten af surt overdrev langs Bregninge Å udvides og 
sammenkædes, hvor det er naturmæssigt muligt. Randområder  
og naboarealer til de kortlagte forekomster af surt overdrev 
langs Bregninge Å inddrages i forvaltningen af naturtypen med 
henblik på at udvide forekomstarealet (ordlyd som i pkt. 2.1). 


4.3 Forekomstarealet af rigkær søges udvidet med mindst ca. 50% 
langs Bregninge Å med henblik på at skabe større robusthed og 
sammenhæng i forekomsterne (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: 
 
Rigkær har på nationalt og regionalt niveau haft en stor tilbagegang, 
og i Danmarks afrapportering til EU vurderes naturtypens bevarings-
status at være ugunstig. I bilag 1 i By- og Landskabsstyrelsen 2007: 
”Natura 2000-retningslinjer for målfastsættelse og indsatsprogram” 
er rigkær opført som en truet naturtype. Der vil derfor blive gjort en 
indsats for at øge arealet af denne naturtype. 
 
Langs Bregninge Å har der tidligere været større sammenhængende 
lavbundsarealer med rigkær og tidvis våd eng. Der er gode mulighe-
der for at genskabe nogle af de tidligere forekomster af rigkær ved 
bl.a. at genindføre kraturgræsning eller høslet og rydde træopvækst.  
 
Grundlaget for at prioritere rydning af skovbevokset tørvemose 
(91D0) for at genskabe højmose (7110) og hængesæk (7140) er 
bl.a. en udmelding fra Europa-Kommissionen (se pkt. G). 
 
Rydning af skovbevoksede tørvemoser og elle- og askeskove til gen-
skabelse af andre naturtyper kan ske under forudsætning af, at area-
let af de to skovnaturtyper opretholdes på nationalt og biogeografisk 
niveau. 
 
I. Overvågning 
 
Natura 2000-indsatsen bliver løbende overvåget i forhold til udpeg-
ningsgrundlag og naturværdier via NOVANA og DEVANO overvåg-
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. 
 







Forslag til Natura 2000-plan 
Offentlig høring 


 


Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 


11 


Der er der foretaget en prioritering af arealer med lysåbne nærings-
fattige mosetyper (hængesæk, højmose) på bekostning af skovbe-
voksede naturtyper.  
 
Hvis ikke planen iværksættes, vil tilgroningen fortsætte og medføre 
en forringet status for de prioriterede dele af områdets udpegnings-
grundlag. Der vil på regionalt niveau ske et overordentligt stort tab i 
biologisk mangfoldighed. 
 
Planen betyder, at de rekreative oplevelser i tilknytning til området 
forbedres via et forbedret naturgrundlag, nedsat næringsstofbelast-
ning og mere naturnær hydrologi. 
 
Spidssnudet frø, markfirben og sandsynligvis også stor vandsalaman-
der findes i området. Planens gennemførsel vurderes at have positiv 
på bestandene af disse bilag 4-arter.  







