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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. 162  
 


Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø 
 
Udkast til Natura 2000-plan blev annonceret i ekstern høring den 4. oktober 2010. Høringsfristen 
udløb den 6. april 2011. 
 
Høringsmateriale, høringssvar og høringsnotater kan ses på 
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/ 
og  
http://websag.mim.dk/HoeringVandOgNatur2010/WebSider/visalle.aspx 
 
Forslag til Natura 2000-plan er annonceret offentligt og desuden sendt i høring hos relevante 
myndigheder (jf. miljømålsloven § 43 og bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-
skovplaner § 5). 
 
Naturstyrelsen har modtaget i alt 1650 høringssvar vedrørende de enkelte Natura 2000-planer, og 
dertil omkring 300 mere generelle høringssvar vedrørende vand- og naturplanlægningen. De 
generelle høringssvar er sammenfattet i et samlet notat, der kan ses på www.nst.dk. 
 
Til Natura 2000-plan nr. 162 er der modtaget i alt 14 høringssvar jf. oversigten bagest i notatet.  
 
Svarene har især berørt følgende punkter: 
 
1. Trusler.  
2. Målsætning. 
 
Yderligere har høringssvarene berørt blandt andet følgende emner, hvortil der henvises i det 
generelle høringsnotat (kan findes via ovenstående link): 
 
3. Datagrundlag 
4. Kvælstof 
5. Udpegningsgrundlag og afgrænsning  
 
I det følgende sammenfattes de væsentligste synspunkter til de ovenfor nævnte punkter. 
Kommentarer hertil er anført i kursiv. 
 
Det skal bemærkes, at høringssvarene kun er gengivet i hovedtræk. Ønskes detaljerede oplysninger 
om svarenes indhold, henvises der til de fremsendte høringssvar. 
 
  



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

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

http://www.nst.dk/





Bemærkninger til planforslaget 
 
1. Trusler   
Høringssvar: 
Friluftsrådet Sydvestsjælland mener ikke, at der er bevist en éntydig sammenhæng mellem færdsel 
og ynglesucces hos kystfugle. 
Danmarks Jægerforbund mener, at en række rekreative aktiviteter medfører forstyrrelser i 
yngletiden og, at disse aktiviteters betydning bør undersøges nærmere, så de værste påvirkninger 
kan søges undgået. 
 
Naturstyrelsen: 
Naturstyrelsen har ikke haft lejlighed til at vurdere det speciale om kolonirugende kystfugle, som 
Friluftsrådet citerer. Naturstyrelsen foreslår, at der ikke generaliseres fra et universitetsspeciale, 
der i sagens natur kun kan belyse en del af færdslens betydning, til alle tænkelige former for 
påvirkning af ynglefugle. 
For så vidt angår Jægerforbundets forslag om at undersøge de rekreative aktiviteters betydning og 
afhjælpning af eventuelle negative påvirkninger, finder Naturstyrelsen, at det kan være et element i 
handleplanlægningen, hvor det er relevant. 
 
2. Målsætning 
Høringssvar: 
Slagelse Kommune mener, at planens målsætning for rastende vandfugle er urealistisk højt med 
store konsekvenser for administrationen til følge. 
DOF-Vestsjælland mener, at de fugletal, planen angiver i målsætningerne, er lavere end de aktuelle 
fugletal. 
Danmarks Jægerforbund mener, at interessenterne skal inddrages i formuleringen af målsætninger 
fremover, for at disse kan få en legitimitet. 
  
Naturstyrelsen: 
Natura 2000-planens målsætning afspejler det nødvendige niveau for, at Danmark kan opfylde sine 
forpligtelser i forhold til Natura 2000-direktiverne og følger derfor kriterier i ”Retningslinjer for 
den statslige Natura 2000-planlægning”. De nævnte bestandstal for fugle er dem, som er indmeldt 
til EU som grundlag for fuglebeskyttelsesområderne. Selvom tallene i mange tilfælde stammer fra 
omkring 1983, er Danmark pt. forpligtet til at have fouragerings-/rastemulighed for det indmeldte 
antal i de enkelte områder. I forhold til fourageringsmuligheder, vil der typisk være en vis 
afhængighed af vandkvalitet, der skal forbedres gennem tiltag i vandplanerne.  Ved planlægning for 
nye aktiviteter, der vil kunne virke væsentligt forstyrrende for rastende fugle på 
udpegningsgrundlaget, vil kommunen skulle foretage en konsekvensvurdering. Se også om emnet i 
det generelle høringsnotat. 
 
 
Justeringer af forslag til Natura 2000-plan nr. 162 
 
På baggrund af dialog i høringsperioden, og Naturstyrelsens egne overvejelser, er der foretaget 
mindre justeringer af teksten i trusselsafsnittet. Grågås og bramgås flyttes fra ukendt til vurderet 
gunstig bevaringsstatus uden konsekvenser for indsatsprogrammet. 
 







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. 162 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. 162. SMV-rapporten viste ikke 
modstrid med andre miljøhensyn, og der er i den offentlige høring ikke modtaget kommentarer til 
rapporten. 
   
Den offentlige høring har ikke givet anledning til ændring af Natura 2000-planen.  
 
Naturstyrelsen vil overvåge effekten af Natura 2000-planen gennem det nationale 
overvågningsprogram NOVANA, 
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/National_naturbeskyttelse/Overvaagning_af_vand_o
g_natur/ 
som følger udviklingen i naturtilstanden og arealudbredelse af de naturtyper og arter, som 
planlægningen omfatter.  
 
Desuden vil Naturstyrelsen i samarbejde med FødevareErhverv og Kommunernes Landsforening 
overvåge fremdriften i den forudsatte forvaltningsindsats. 
 
Høringssvar modtaget fra: 
ID 2824 Slagelse Kommune 
ID 715 Omø Beboer- og Grundejerforening 
ID 1787 DN-hovedforeningen 
ID 2438 Friluftsrådet Sydvestsjælland 
ID 2649 DOF-Vestsjælland 
ID 2747 WWF 
ID 2860 Danmarks Jægerforbund 
ID 2951 Østlige Øers Landboforening 
ID 2956 Landboforeningen Gefion og Sjællandske Familielandbrug 
ID 3675 Danmarks Fiskeriforening 
ID 3393 Basnæs Gods 
ID 3162 Richter Holding ApS 
ID 3235 Gerdrup-Lyngbygaard Gods 
ID 3334 Holsteinborg Gods 



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

http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/National_naturbeskyttelse/Overvaagning_af_vand_og_natur/
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Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen 
 
Miljørapport for Natura 2000-område nr. 162, Skælskør Fjord og 
havet og kysten mellem Agersø og Glænø. 
 
Habitatområde H143.  
Fuglebeskyttelsesområde F95 og F96. 
 
Den enkelte naturplan skal ifølge lovbekendtgørelse nr. 1398 af 22. 
oktober 2007 om miljøvurderinger af planer og programmer have sin 
egen miljørapport. Rapporten skal indeholde oplysninger, der følger 
af bilag 1 i loven.       
 
a) Planens indhold, hovedformål og andre relevante planer 
 
Indhold 
Natura 2000-planen består af 1) en basisanalyse, 2) en målsætning 
af det enkelte område og 3) et indsatsprogram, der angiver 
retningslinjer for planens gennemførsel. Der er udarbejdet en 
overordnet målsætning 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 dog 
12 år for fredskovspligtige arealer) startende fra 2010. Endelig er der 
en kort beskrivelse af sammenhæng til vandplanen og et 
oversigtsskema, der opsummerer Natura 2000-planen jf. naturtyper 
og arter på områdets udpegningsgrundlag. 
 
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 
følgende overordnede målsætning:  
 
De marine naturtyper lagune, bugt og rev samt strandengene er 
vigtige i dette Natura 2000-område, da de udgør den største del af 
arealet. De marine naturtyper er desuden vigtige som 
fourageringsområder for flere arter af rastende fugle, over for hvilke 
Danmark har et særligt internationalt ansvar. Strandengene er 
tilsvarende det primære yngleområde for truede ynglefugle på 
udpegningsgrundlaget. Der er derudover specielt fokus på 
habitatnaturtyperne vinteregeskov og surt overdrev, der er sjældne 
naturtyper i tilbagegang. Specielt vinteregeskov findes kun med 
meget få andre forekomster i den kontinentale biogeografiske region. 
 
Det overordnede mål for Natura 2000-område 162 er: 
 


 De marine naturtyper sikres god vandkvalitet med et artsrigt 
dyre- og planteliv og være et godt raste- og/eller 
fourageringsområde for internationalt vigtige forekomster af 
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rastende knopsvane, sangsvane og troldand samt ynglende 
terner.  


 De lysåbne, terrestriske naturtyper sikres god til høj tilstand. 
Kvaliteten af de lysåbne naturtyper som yngle-, leve- og 
rasteområde for fugle på udpegningsgrundlaget forbedres med 
særligt fokus på de truede ynglefugle almindelig ryle, 
splitterne, dværgterne og mosehornugle samt rastende 
knopsvane, sangsvane, grågås og sædgås. 


 Det prioriteres højt, at vinteregeskov og surt overdrev sikres 
god til høj tilstand, og at arealet med vinteregeskov er i 
fremgang. 


 Områdets økologiske sammenhæng og robusthed (dets 
økologiske integritet) sikres som helhed i form af en 


o hensigtsmæssig drift og hydrologi,  
o lav næringsstofbelastning samt  
o gode etablerings- og spredningsmuligheder for arterne. 


 
Relevante planer 
Nedgangen i bestanden af klokkefrø har været forsøgt afhjulpet i et 
større europæisk samarbejde, et LIFE-projekt. Som et led i dette 
projekt er der etableret nye vandhuller og overvintringssteder for 
klokkefrø på Agersø. Flere af de nye vandhuller benyttes allerede af 
arten. 
 
Klokkefrø findes i dag kun på Agersø, men har i relativt nyere tid 
været udbredt andre steder i Natura 2000-området. Glænø Lokalråd 
har taget initiativ til at iværksætte et klokkefrø-projekt på Glænø 
med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen og Slagelse Kommune. 
 
De store naturværdier på områdets strandengsarealer er betinget af 
afgræsning. En betydelig del af disse arealer afgræsses med støtte 
(MVJ-aftaler). 
 
Størstedelen af skovene i området er i forstlig drift. Dog er en del 
skovkanter henlagt som værnskov uden kommerciel skovdrift. En del 
småskove henligger også uden kommerciel skovdrift. 
 
Natura 2000-områderne vil fremgå af landsplandirektivet (de tidligere 
regionplaner). Disse skal indeholde retningslinjer i overensstemmelse 
med bekendtgørelsen om udpegning og administration af 
internationale beskyttelsesområder nr. 408 af 1. maj 2007. Det 
betyder, at landsplandirektivet skal indeholde retningslinjer, der i 
overensstemmelse med direktivforpligtelserne kan understøtte 
områdernes bevaringsmålsætninger. 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 retningslinjer, der bidrager til at sikre naturforholdene, 
jf. bestemmelser i bekendtgørelsens § 5. 
 
Der vil derfor ikke med Natura 2000-planens bevaringsmålsætninger 
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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 bevaringsprognose. Det gælder fx 
en række lysåbne naturtyper. Samtidig kræver andre i ugunstig 
tilstand tiltag, der kan imødegå forringelse. 
 
Jo senere eller jo svagere en indsats til sikring eller forbedring af 
naturtypers og arters bevaringsstatus er, jo mere omfattende og 
kostbar vil den nødvendige mindsteindsats blive. Hvis ikke Natura 
2000-planen for Natura 2000-område 162 iværksættes i 1. 
planperiode, vil der mere konkret være sandsynlighed/risiko for bl.a.: 
 
 At fortsat næringsstofbelastning og belastning med miljøfarlige 


stoffer fører til forringelse af tilstanden for en lang række 
naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget. 


 At den drift, der er af naturarealerne i Natura 2000-området, ikke 
er afstemt i forhold til de specifikke krav, som nogle af arterne på 
udpegningsgrundlaget har. 


 At invasive arter breder sig til skade for naturtilstanden og med 
fordyring af en senere indsats til følge. 


 At arealreduktion og fragmentering af naturtypeforekomster og 
levesteder fører til, at arter forsvinder, herunder klokkefrø og 
karakteristiske arter for naturtyperne. 


 At menneskelig forstyrrelse og uønsket prædation fortsat vil være 
negative faktorer for bevaringsstatus for adskillige arter på 
udpegningsgrundlaget, særligt kystfuglearter. 


 
I Natura 2000-området er der foretaget følgende vurdering af 
prognosen for naturtyper og arter: 
 
Prognosen er gunstig eller vurderet gunstig for:  


 Ingen 
 
Prognosen er ugunstig eller vurderet ugunstig for:  


 Strandenge pga. strukturindekset. Størstedelen af områdets 
strandenge har en god til høj naturtilstand, hvilket primært 
skyldes tilstedeværelsen af mange sjældne og 
naturtypekarakteristiske plantearter (højt artsindeks). Den del 
af naturtilstanden, der bestemmes af strukturindekset, er 
imidlertid moderat til dårlig på lige over 25 % af 
strandengsarealet. Dette vil betyde, at de 
naturtypekarakteristiske arter har det dårligt på en del af 
arealet og vil med tiden forsvinde. Den negative prognose gør, 
at bevaringsstatus er ugunstig for naturtypen samlet set. Det 
vurderes dog, at udviklingen vil kunne vendes med en relativ 
lille indsats. 
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 Enårig strandengsvegetation pga. problemer med tilgroning og 
modificerede hydrologiske forhold. 


 Grå/grøn klit pga. at en stor andel af arealet kun har moderat 
naturtilstand. Dette skyldes primært, at en stor del af 
forekomsterne er med artsklasse III eller IV. 33 % af arealet 
er med strukturklasse III. 


 Klithede og surt overdrev pga. overskridelse af nedre 
tålegrænse for kvælstofdeposition. 


 Bøg på mor, bøg på muld og ege-blandskov da den 
atmosfæriske kvælstofdeposition ligger over naturtypens 
laveste tålegrænse. 


 Vinteregeskov, da forekomsterne ikke er robuste på lang sigt, 
da de er isolerede, usammenhængende og meget små. 


 Elle- og askeskov især fordi forekomsten har lavt 
strukturindeks. 


 Klokkefrø, idet bestanden er lille og meget isoleret. 
 Almindelig ryle og mosehornugle, da arterne ikke er 


registreret i området i en årrække. 
 Splitterne og dværgterne, da bestandene er kraftigt 


reducerede i forhold til tidligere niveau. 
 De marine naturtyper bugt og sandbanke pga. 


næringsstofbelastning.  
 Rev er vurderet ugunstig som følge af muligt fiskeri med 


bundslæbende redskaber. 
 
Prognosen for følgende arter og naturtyper er ukendt, da det aktuelle 
vidensniveau er utilstrækkeligt:  


 De marine naturtyper: vadeflade og lagune   
 Strandvold med enårige planter 
 Strandvold med flerårige planter 
 Forklit 
 Søbred med småurter 
 Alle søtyperne: Kransnålalge-sø, næringsrig sø og brunvandet 


sø 
 Vandløb 
 Urtebræmme 
 Stor vandsalamander 
 Rørdrum 
 Rørhøg 
 Klyde 
 Havterne 
 Alle rastende trækfugle på udpegningsgrundlaget 


 
 
c) Miljøforhold i områder der kan blive berørt  
 
Se evt. beskrivelsen under afsnit h). 
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d) Eksisterende miljøproblemer 
 
Truslerne mod naturværdierne og områdets udpegningsgrundlag er 
systematisk beskrevet i Natura 2000-planen. Planens mål er, at sikre 
udpegningsgrundlaget mod disse trusler herunder prioritering i 
tilfælde af modstridende naturinteresser.  
 
 
e) Internationale miljøbeskyttelsesmål 
 
Natura 2000-planen er en udmøntning af EU's habitat- og 
fuglebeskyttelsesdirektiv 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.  
 
Indsatsprogrammet består af en række generelle retningslinjer, som 
skal sikre den eksisterende naturtilstand (sigtelinje 1): Areal og 
tilstand af udpegede naturtyper og levesteder for udpegede arter må 
ikke gå tilbage eller forringes. 
 
Indsatsprogrammet består desuden af en række konkrete tiltag, som 
skal sikre små naturarealer, ubeskyttede naturarealer og særligt 
truede arter og naturtyper (sigtelinje 2-4).  
 
For Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø 
gælder følgende generelle retningslinjer: 
 
1.1 Reduktion af kvælstof-deposition på områdets 


habitatnaturtyper forventes at ske gennem en 
kommende ændring af husdyrgodkendelsesloven jf. 
regeringsudspillet Grøn Vækst, april 2009. Den øvrige 
tilførsel af næringsstoffer til typerne reduceres, herunder 
fra dræntilløb, dyrkede marker, overfladevand, 
spildevand og fodring. For marine naturtyper, større søer 
og vandløb reguleres tilførslen af næringsstoffer via 
vandplanen. 


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


1.3 Der sikres den for naturtyperne mest hensigtsmæssige 
hydrologi for énårig strandengsvegetation (våd type), 
strandeng og søbred med småurter. Det undersøges 
nærmere, hvor der er behov for at skabe en mere 
hensigtsmæssig hydrologi i skovnaturtyper, og disse 
steder sikres den for skovnaturtyperne mest 
hensigtsmæssig hydrologi.  


1.4 De lysåbne terrestriske naturtyper sikres en 
hensigtsmæssig ekstensiv drift og pleje. 


1.5 Skovnaturtyperne skal sikres en 
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skovnaturtypebevarende drift og pleje. I særlige tilfælde 
kan permanent ophør af drift i skovnaturtyper (urørt 
skov) være nødvendig for at opfylde 
direktivforpligtigelsen primært på arealer, som i forvejen 
i en længere periode har haft minimal eller ingen hugst. 


1.6 Der sikres velegnede levesteder for stor 
vandsalamander, klokkefrø og udpegningsgrundlagenes 
yngle- og rastefugle. 


1.7 Der sikres tilstrækkeligt uforstyrrede levesteder for 
grågås, sædgås, rørdrum, rørhøg, klyde, splitterne, 
havterne og dværgterne samt tilstrækkeligt uforstyrrede 
dagsrastepladser for troldand. 


1.8 Invasive arter som rynket rose bekæmpes og deres 
spredning forebygges. 


 
 
f) Planens indvirkning på miljøet 
 
I tabel 1 herunder er gennemgået Natura 2000-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   
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Redegør for 
indvirkning 


Biologisk mangfoldighed X  Sikring og forbedring 
Befolkningen X  Sikring og forbedring af 


naturgrundlaget giver 
mulighed for større 
naturoplevelser 


Menneskers sundhed X  Forbedrede 
oplevelsesmuligheder 
giver potentielt øget 
naturbrug og forbedret 
sundhed. Eventuelle nye 
restriktioner for 
offentlighedens brug af 
naturen kan dog virke 
modsat. 


Fauna og flora X  Sikring og forbedring. 
Understøtter 
udpegningsgrundlaget 
og arter tilknyttede 
naturtyperne, herunder 
arter på 
habitatdirektivets bilag 
IV. 
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Jordbund  X  
Vand X  Sikring og forbedring af 


kvaliteten via 
vandplanen og Natura 
2000-planen. 


Luft  X  
Klimatiske faktorer  X  
Materielle goder X  Erhvervsmæssige 


konsekvenser kan i en 
vis udstrækning være 
tilpasninger for 
landbrug, skovbrug, 
fiskeri og turisme. 


Landskab X  Sikring og forbedring af 
naturgrundlaget, 
herunder 
naturplejetiltag, vil øge 
landskabsværdien. 


Kulturarv, herunder 
kirker 


 X  


Arkitektonisk arv  X  
Arkæologisk arv  X  
Tabel 1. Gennemgang af planens indvirkning på en række 
miljøforhold.  
 
 
g) Foranstaltninger der modsvarer negativ indvirkning på 
miljøet 
 
Natura 2000-planen har indvirkning på de faktorer, der er listet i 
tabel 1. Vedrørende modstridende naturinteresser følger 
prioriteringen statens retningslinjer, se afsnit h).  
 
Følgende konkrete tiltag er planlagt: 
 
Indsatser efter sigtelinje 2. Små og fragmenterede habitatnaturtyper 
og levesteder for arter, som ikke kan opretholdes ved drift af det 
nuværende areal alene, sikres ved arealudvidelse, sammenkædning 
af arealer, pleje af naboarealer og/eller etablering af 
spredningskorridorer. 
 


2.1 Der indgås aftaler om en væsentlig forøgelse af arealet 
med vinteregeskov, og om muligt påbegyndes udvidelsen i 
1. planperiode. 


2.2 Antallet af egnede ynglevandhuller og overvintringssteder 
for klokkefrø sikres fremgang. 


2.3 Genetablering af egnede levesteder for klokkefrø 
påbegyndes med henblik på genintroduktion på lokaliteter, 
hvor arten tidligere forekom. 
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Indsatser efter sigtelinje 3. Naturtyper og levesteder, som ikke er 
beskyttet af natur- og miljølovgivningen skal sikres. 
 


3.1 Skovnaturtyper sikres. Der kan 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 Kendte og/eller egnede overvintringssteder for klokkefrø 
sikres. 


3.3 Konstaterede forekomster af udpegningsgrundlagets 
habitatnaturtyper, der ikke er omfattet af lovgivningen, 
sikres mod ødelæggelse. 


 
Indsatser efter sigtelinje 4. Der skal gøres en særlig indsats for 
naturtyper og arter, hvis biogeografiske status er i fare for at blive 
alvorligt forringet i 1. planperiode. 
 


4.1 Der gøres en særlig indsats for, at vinterege-skove 
fastholdes i god til høj tilstand. 


4.2 Potentielle ynglelokaliteter for almindelig ryle sikres i 
yngleperioden tilstrækkelig lav strandengsvegetation, 
risikoen for kreaturnedtrampning minimeres og uønsket 
færdsel reguleres. Naturlig dynamik og hydrologi sikres på 
egnede ynglelokaliteter. 


4.3 Split- og dværgterne: Prædation af æg og unger på 
småøer, holme minimeres. For dværgterne også på egnede 
fed og sandstrande. Uønsket opvækst af vedplanter fjernes 
i nærheden af ynglepladser. Der sikres tilstrækkeligt 
uforstyrrede forhold omkring ynglepladser. 


 
Der udarbejdes handleplaner og vælges virkemidler af kommunerne 
og Skov- og Naturstyrelsen m.fl. inden for rammerne af 
indsatsprogrammet.  
 
 
h) Grundlag for prioriteringer og valg 
 
Natura 2000-planen har til hensigt at sikre udpegningsgrundlaget og 
fremme den biologiske mangfoldighed generelt. En målsætning for en 
bestemt naturtype eller art vil dog kunne indebære en nedprioritering 
af andre naturtyper/arter. For området er der foretaget følgende 
valg:  
 
Genopretning af levesteder for klokkefrø vil kunne betyde etablering 
af græsning på rørskovsarealer, der er potentielle ynglelokaliteter for 
rørhøg. Bestanden af klokkefrø i området vurderes at være sårbar, og 
tiltag, der kan forøge arealet af levesteder for denne art og/eller gøre 
eksisterende bestand mere robust, har højere prioritet end hensynet 
til rørhøg. 
 







Forslag til Natura 2000-plan 
Offentlig høring 


 
 
 
 
 


Genetablering af græsning på strandeng, der er tilgroet med tagrør, 
vil sjældent påvirke ynglemuligheder for rørhøg. Rørskov på 
strandenge er normalt relativt smalle bræmmer, der er mindre 
egnede som ynglelokaliteter for rørhøg. Naturpleje i forhold til 
strandeng bør derfor prioriteres højere end hensynet til rørhøg. I de 
tilfælde, hvor der findes kendte ynglelokaliteter, skal der foretages en 
konkret vurdering før et evt. tiltag. 
 
 
i) Overvågning 
 
Natura 2000-indsatsen bliver løbende overvåget i forhold til 
udpegningsgrundlag og naturværdier via NOVANA og DEVANO 
overvågningsprogrammer. Desuden afrapporterer Danmark den 
nationale indsats vedr. habitat- og fuglebeskyttelsesdirektivet til EU-
kommissionen hvert 6 år. 
 
Basisanalysen – udarbejdet i forbindelse med Natura 2000-planen - 
udgør det nuværende videns grundlag for områdets 
udpegningsgrundlag i forbindelse 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 forbindelse med fremtidige planperioder.  
 
 
j) Ikke teknisk resume 
 
I medfør af lovbekendtgørelse nr. 1398 af 22. oktober 2007 er der 
foretaget en miljøvurdering. Natura 2000-planen vil sikre eller 
forbedre tilstand og bevaringsprognose for områdets 
udpegningsgrundlag - og den biologiske mangfoldighed generelt - 
samt et sammenhængende og varieret landskab. 
 
Det overordnede mål for Skælskør Fjord og havet og kysten mellem 
Agersø og Glænø er, at opnå og sikre gunstig bevaringsstatus for 
områdets udpegede arter og naturtyper. De marine naturtyper 
lagune, bugt og rev udgør vigtige fourageringsområder for flere arter 
af rastende fugle, over for hvilke Danmark har et særligt 
internationalt ansvar. Derudover er der særligt fokus på 
strandengene, da de udgør den største del af arealet samt 
habitatnaturtyperne vinteregeskov og surt overdrev, som er sjældne 
naturtyper i tilbagegang.  
 
Hvis ikke Natura 2000-planen iværksættes, vil der være konkret 
sandsynlighed for, at levevilkårene for en række dyre- og plantearter 
enten forringes, eller muligheden for deres genoprettelse svækkes. 
Arealreduktion og fragmentering af naturtypeforekomster og 
levesteder betyder, at der er risiko for, at arter forsvinder, herunder 
klokkefrø og karakteristiske arter for naturtyperne. 
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Natura 2000-planens gennemførelse vurderes ikke at få negative 
konsekvenser for miljøet, men der kan dog i særlige tilfælde ske en 
prioritering med forbedring af levesteder for klokkefrø på bekostning 
af potentielle ynglelokaliteter (rørskov) for rørhøg. 








 
 
 
 
 


Tillæg om ny viden til Natura 2000-basisanalyse for 
Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø 
og Glænø, område nr. 162. 
 
Tillægget gælder både i forhold til basisanalysen for lysåben natur og 
skovbasisanalysen for Natura 2000-område 162. 
 
Natura 2000-planerne bygger på den eksisterende viden om natur-
forholdene. Denne viden er områdevis blevet opgjort i basisanalyser 
for henholdsvis lysåben natur og skovbevoksede fredskovsarealer. 
Basisanalyserne, der udgør en del af den færdige plan for Natura 
2000-området, blev offentliggjort i 2007 og kan ses på By- og Land-
skabsstyrelsens hjemmeside (www.blst.dk/Natura2000plan). 
 
Dette tillæg opsummerer den viden, der supplerer basisanalyserne for 
det enkelte Natura 2000-område, og som indgår som grundlag for 
Natura 2000-planen. Tillægget er opbygget med en struktur, der sva-
rer til basisanalysernes opbygning. 
 
For nogle områder er der på baggrund af basisanalysen eller nyere 
overvågningsdata mv. foretaget ændringer i udpegningsgrundlaget 
(afsnit 2 herunder). Datagrundlaget er udvidet ved, at der siden ba-
sisanalyserne i nogle områder er foretaget kortlægning og til-
standsvurdering af skovnaturtyper på ikke-fredskovspligtige arealer 
og/eller en genkortlægning af i første omgang ufuldstændigt kortlagte 
arealer (afsnit 3). 
 
For eventuelle nye naturtyper og arter (habitatarter og fugle) på ud-
pegningsgrundlaget er der foretaget en foreløbig trusselsvurdering 
(afsnit 4.2). I samme afsnit er ændringer i forhold til basisanalyser-
nes trusselsvurdering anført. Med hensyn til den luftbårne kvælstof-
deposition er der foretaget helt nye overslagsberegninger, der omfat-
ter alle kortlagte arealer af både lysåbne naturtyper og skovnaturty-
per (afsnit 4.1). 
 
I nogle områder er der endvidere sket væsentlige ændringer i driften, 
igangsat naturgenopretningsprojekter el.lign. siden færdiggørelsen af 
basisanalyserne (afsnit 6). 
 
 
1. Beskrivelse af området 
Områdets afgrænsning er uændret, og områdets overordnede natur-
indhold er uændret. 
 
 
2. Tilføjelser til udpegningsgrundlaget 
I basisanalyserne er det anført, hvis der i de enkelte Natura 2000-
områder var konstateret habitatnaturtyper og -arter eller fuglearter 
fra fuglebeskyttelsesdirektivet, der ikke var en del af områdernes 
oprindelige udpegningsgrundlag. I forbindelse med overvågning og 
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kortlægning udført i perioden 2006 – 2008 er der fremkommet yder-
ligere oplysninger om direktivarter og -naturtyper, og det samlede 
udpegningsgrundlag er slutteligt revideret i 2008. I enkelte tilfælde er 
arter eller naturtyper fjernet fra udpegningsgrundlaget, fx hvis de 
oprindelige forekomster var meget gamle. Udpegningsgrundlaget for 
fuglebeskyttelsesområderne er dog kun revideret for en enkelt art, 
nemlig skarv. Det reviderede og aktuelle udpegningsgrundlag frem-
går af figur 2 i Natura 2000-planen – og af By- og Landskabsstyrel-
sens hjemmeside. 
 
Siden den oprindelige basisanalyse er følgende naturtyper tilføjet ud-
pegningsgrundlaget i habitatområde H143: 


 Sandbanke (1110) 
 Vadeflade (1140) 
 Rev (1170) 
 Forklit (2110) 
 *Klithede (2140) 
 Søbred med småurter (3130) 
 Kransnålalge-sø (3140) 
 Brunvandet sø (3160) 
 Bøg på mor (9110) 


 
 
3. Nye data om naturtyper og arter 
Første runde af kortlægningen af habitatområdernes naturtyper blev 
foretaget i perioden 2004 - 2005, hvor 18 lysåbne naturtyper og 
samtlige 10 skovnaturtyper på fredskovspligtige arealer blev kortlagt. 
 
I løbet af 2007 og 2008 blev der som led i DEVANO-programmet 
kortlagt og tilstandsvurderet 5 yderligere lysåbne naturtyper samt 
skovbevoksede ikke-fredskovspligtige arealer, og der blev i enkelte 
tilfælde foretaget genkortlægning og tilstandsvurdering af forekom-
ster, som blev undersøgt ufuldstændigt i første runde. For arterne er 
der ved fund af nye direktivarter i de fleste tilfælde tale om fund i 
forbindelse med NOVANA-overvågningsprogrammet. 
 
Der er i dette Natura 2000-område ikke væsentlige nye data for na-
turtyper og arter på udpegningsgrundlagene. 
 
Der er i Natura 2000-området kortlagt og tilstandsvurderet et mindre 
udvalg af områdets vandhuller. Disse data er ikke medtaget, da det 
endnu er en ufuldstændig kortlægning. Tilsvarende er der i Natura 
2000-planen set bort fra oplysninger i basisanalyserne om ufuldstæn-
digt kortlagte naturtyper, herunder de marine naturtyper. Kortlæg-
ning og tilstandsvurdering vil blive udbygget i den kommende planpe-
riode. 
 
4. Supplerende trusselsvurdering 
I basisanalyserne blev der præsenteret en trusselsvurdering og til-
standsdata for de forskellige naturtyper og arter. Vidensgrundlaget 
for at vurdere truslen i form af atmosfærisk kvælstofnedfald over na-
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turområderne var dengang beskedent. Dette emne har fået en selv-
stændig behandling i nedenstående afsnit 4.1. Øvrige ændringer i 
basisanalysernes trusselsvurdering samt trusselsvurdering for de nye 
elementer på udpegningsgrundlaget fremgår af afsnit 4.2. 
 
Naturtilstanden og de tilgrundliggende arts- og strukturindeks for de 
kortlagte naturtypeforekomster, der stammer fra basisanalyserne, 
findes på By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside. Baggrundsdata i 
form af strukturparametre og artslister for de enkelte forekomster 
findes i den fællesoffentlige naturdatabase på www.naturdata.dk. 
 
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 artssammensætning, 
fordi konkurrencestærke og kraftigt voksende plantearter (som fx 
stor nælde, blåtop og vild kørvel) bliver begunstiget på bekostning af 
lavtvoksende og konkurrencesvage plantearter (såkaldte nøjsomhed-
sarter). 
 
Eutrofieringen kan blive så kraftig, at naturtypernes tålegrænse bliver 
overskredet. Resultatet bliver, at flere af de karakteristiske nøjsom-
hedsarter forsvinder, og naturtypernes tilstand ændres. 
Selv små ekstra tilførsler af næringsstoffer kan på længere sigt føre 
til ændret artssammensætning. Eutrofiering af naturområder kan ske 
i form af direkte tilførsel af gødning eller indirekte i form af fx 
kvælstofdeposition fra luften eller jordfygning fra marker. 
 
Eutrofiering af terrestriske naturarealer kan påvises på flere måder, 
fx ved forekomst af negative strukturer (fx dominans af blåtop på 
tørre heder), mange plantearter med tilpasning til at vokse på næ-
ringsrig jordbund eller ved at måle eller modelberegne nedfald af 
kvælstof fra luften. 
 
Eutrofiering som trussel kan være meget vanskelig at observere ved 
tilsyn eller registrering. 
 
Tålegrænser 
For de naturtyper, der figurerer på habitatdirektivets bilag 1, er der af 
UN/ECE1 fastsat empirisk baserede tålegrænseintervaller, som frem-
går af tabel 1. Der anvendes her, som overalt i Natura 2000-planen, 
de autoriserede korte navne til naturtyperne. For naturtypernes fuld-
stændige navne henvises til By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside. 
 
Tålegrænsen udtrykker følsomheden i en naturtype over for en for-


                                                 
1 UN/ECE er FN's Økonomiske Komité for Europa. Tålegrænserne (critical loads) fast-
sættes i Arbejdsgruppen vedr. effekter af konventionen om langttransporterende luft-
forurening (www.unece.org/env/wge) i forbindelse med det internationale samarbejds-
program vedr. modellering og kortlægning af tålegrænser, baggrundsbelastning, effek-
ter, risici og udviklingstendenser for luftforurening. 
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øget tilførsel af forsurende eller eutrofierende stoffer, og angiver ”den 
belastning, hvorunder væsentlige skadelige effekter på økosystemet 
ikke vil forventes, vurderet ud fra den bedste tilgængelige viden”.  
 
 
TABEL 1. Tålegrænser for de habitatnaturtyper, der er relevante 
i Sydøstdanmark  
(Skov- og Naturstyrelsen 2005) 
Naturtype (nr) Tålegrænse-


interval 
(kg N/ha/år) 


Sandbanke (1110) - 1 
Vadeflade (1140) - 1 
*Lagune (1150) 30-40 
Bugt (1160) 30-40 
Rev (1170) - 1 
Strandvold med enårige (1210) - 1 
Strandvold med flerårige (1220) - 1 
Kystklint/klippe (1230) 15-25 
Enårig strandengsvegetation (1310) 30-40 
Strandenge (1330) 30-40 
*Indlandssalteng (1340) 30-40 
Forklit (2110) 10-20 2 
Hvid klit (2120) 10-20 2 
*Grå/grøn klit (2130) 10-20 2 
*Klithede (2140) 10-20 2 
Havtornklit (2160) 10-20 2 
Skovklit (2180) 10-20 2 
Klitlavning (2190) 10-25 4 
*Enebærklit (2250) 10-20 2 


Søbred med småurter (3130) 5-10 
Kransnålalge-sø (3140) 5-10 
Næringsrig sø (3150) - 10 
Brunvandet sø (3160) 5-10 
Vandløb (3260) - 1 
Å-mudderbanke (3270) - 1 
Våd hede (4010) 10-25 
Tør hede (4030) 10-20 
Enekrat (5130) 15-25 5 
*Tørt overdrev på kalkholdigt sand (6120) 15-25 
Kalkoverdrev (*vigtige orkidélokaliteter) (6210) 15-25 
*Surt overdrev (6230) 10-20 
Tidvis våd eng (6410) 15-25 6 
Urtebræmme (6430) 15-25 6 
*Højmose (7110) 5-10 
Nedbrudt højmose (7120) 5-10 
Hængesæk (7140) 10-15 3,7 
Tørvelavning 7150) 10-15 3,7 
*Avneknippemose (7210) 15-25 
*Kildevæld (7220) 15-25 8 
Rigkær (7230) 15-25 3 
Bøg på mor (9110) 10-20 2,9 







 
 
 
 
 


Bøg på mor med kristtorn (9120) 10-20 2,9 
Bøg på muld (9130) 10-20 2,9 
Bøg på kalk (9150) 10-20 2,9 
Ege-blandskov (9160) 10-20 2,9 
Vinteregeskov (9170) 10-20 2,9 
Stilkege–krat (9190) 10-20 2,9 
*Skovbevokset tørvemose (91D0) 10-20 2,9 
*Elle- og askeskov (91E0) 10-20 2,9 
1 Tålegrænsen for atmosfærisk belastning er ikke relevant, idet 
naturtyperne er naturligt kvælstofrige, ufølsomme for atmosfæ-
risk tilførsel, eller forventes at modtage det største bidrag fra 
andre kilder, fx grundvand eller overfladenær afstrømning. 
2 Tålegrænsen for beskyttelse af laver (10 – 15 kg N/ha/år) kan 
anvendes hvis en væsentlig forekomst af følsomme laver på 
lokaliteten ønskes beskyttet. 
3 Tålegrænsen for højmoser (5 – 10 kg N/ha/år) kan anvendes 
hvis en væsentlig forekomst af følsomme højmosearter på loka-
liteten ønskes beskyttet. 
4 Tålegrænsen for oligotrofe søer (5 – 10 kg N/ha/år) benyttes 
for småsøer i klitlavninger. 
5 Tålegrænsen for heder (10 – 20 kg N/ha/år) anvendes, hvis 
dværgbuske (lyng mv.) er hyppige. 
6 Naturtypen er en delmængde af den bredere naturtype fersk 
natureng, der kan være mere kvælstoffølsom. 
7 Naturtypen er en delmængde af den bredere naturtype fattig-
kær, der har tålegrænse i intervallet 10 – 20 kg N/ha/år. 
8 Naturtypen omfatter også Palludellavæld, der forventes at ha-
ve tålegrænser i den lave ende af intervallet. 
9 Tålegrænsen bør modelberegnes. En modelberegning kan give 
lavere tålegrænser, ned til 7 kg N/ha/år. 
10 Mange søer og vandhuller er eutrofieret som følge af nærings-
tilførsel fra andre kilder. For de rene, ikke eutrofierede søer af 
type 3150 kan tålegrænsen for de øvrige søtyper på 5-10 kg 
N/ha/år bruges, hvis søen er kvælstofbegrænset. 
 
Som det fremgår af tabel 1, er det særligt hængesæk, tørvelavning 
og rigkær med en væsentlig forekomst af følsomme højmosearter 
(7140, 7150 og 7230), højmose (7110) samt tre søtyper (3110, 3140 
og 3160), der hører til de særligt kvælstoffølsomme naturtyper med 
tålegrænser på 5-10 kg N/ha/år. 
 
Øvrige hængesække og tørvelavninger, heder (4010 og 4030) samt 
sure overdrev (6230), er ligeledes følsomme overfor kvælstofbelast-
ning og har tålegrænser mellem 10-20(-25) kg N/ha/år. Blandt kil-
derne (7220) ligger tålegrænsen for paludellavæld (væld med speciel 
mosart) i den lave ende af intervallet, dvs. 15 kg N/ha/år. 
 
Øvrige rigkær og kildevæld samt tidvis våd eng og enekrat (7230, 
7220, 6410 og 5130) er moderat kvælstoffølsomme med tålegrænser 
mellem 15-25 kg N/ha/år. For artsrige forekomster ligger tålegræn-
sen i den nedre ende af disse intervaller. 







 
 
 
 
 


 
For alle skovtyper er tålegrænsen fastsat til 10-20 kg N/ha/år, dog 
10-15 kg N/ha/år for lichenrige skove. 
 
N-deposition og overskridelse af tålegrænser 
Kvælstofdepositionen til danske land- og vandområder kommer fra en 
lang række danske og udenlandske kilder, primært husdyrproduktion 
(ammoniak) og forbrændingsprocesser (kvælstofoxider). I Jylland og 
på Fyn stammer ca. 60 % af kvælstofdepositionen fra husdyrproduk-
tion, mens det på Sjælland og Bornholm drejer sig om ca. halvdelen 
eller under halvdelen (Danmarks Miljøundersøgelser, 2005). De gen-
nemsnitlige tal dækker dog over store lokale variationer afhængig af 
den lokale husdyrtæthed og ruheden af naturområderne. I forhold til 
husdyrproduktionen er staldanlæg uden ammoniakbegrænsende tek-
nik typisk den største kilde til landbrugets ammoniakfordampning. 
 
I tabel 2 er den gennemsnitlige afsætning af kvælstof opgivet som 
kommunevise gennemsnit af NHy og NOx for 2006 (DMU). 
 
 
Tabel 2 
Kommune NHy 


(kg N/ha) 
NOx 
(kg N/ha) 


Total N 
(kg N/ha) 


Heraf 
stammende 
fra danske 
kilder 


Slagelse 7,2 7,8 15 24 % 
Landsgennemsnit 8 9 17 33 % 
Tabel 2. Baggrundsbelastningen (i kg N/ha/år) i de kommuner, som 
Natura 2000-område 162 ligger inden for. Kvælstofdepositionen er 
angivet som kommunevise gennemsnit af hhv. NHy (ammoniak og 
ammonium, primært fra husdyrproduktion), NOx (kvælstofoxider, 
salpetersyre og nitrat (fra transport, energiproduktion og industri)) 
og total N (samlet tør- og våddeposition). DMU, 2006. 
 
Det gennemsnitlige kvælstofnedfald i Slagelse Kommune, hvori Natu-
ra 2000-området ligger, er 15 kg N/ha/år, hvilket er lidt lavere end 
landsgennemsnittet. Belastningen med ammoniak og ammonium 
(NHy) er 10 % lavere end landsgennemsnittet, hvilket tyder på, at 
det lokale og regionale husdyrhold har en marginalt mindre indflydel-
se på kvælstofnedfaldets størrelse. Nedfaldet af NOx’er – der overve-
jende stammer fra transport, energiproduktion og industri – er 13 % 
mindre end landsgennemsnittet. 
 
Overslagsberegning af den lokale kvælstofbelastning 
Da husdyrbrug ikke ligger jævnt fordelt i landskabet, vil kvælstofbe-
lastningen af et naturområde variere alt efter om der ligger husdyr-
brug tæt på naturområdet, eller der slet ikke er husdyrbrug i nærom-
rådet. Hertil kommer, at afsætningen af kvælstof på forskellige over-
fladetyper varierer i forhold til den såkaldte ruhed. Der er fx stor for-
skel på, hvor meget der afsættes på en skov (med stor ruhed og 
dermed en stor afsætningsoverflade), og på en lysåben eng (med 







 
 
 
 
 


lavere ruhed og mindre afsætningsoverflade). 
 
Der er derfor foretaget en korrektion af de kommunevise gennem-
snitstal i forhold til lokal husdyrtæthed (baseret på CHR, det centrale 
husdyrregister) og til forskellige naturtypers 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 Ammo-
niakmanualen (Skov- og Naturstyrelsen, 2003) opdateret som be-
skrevet i boksen nedenfor. Der er ikke tale om en eksakt beregning, 
men om en forholdsvis grov overslagsberegning, der dog giver en 
indikation af om, og i givet fald hvor meget, tålegrænserne er over-
skredet for de forskellige naturtyper. Derfor kan overslagsberegnin-
gerne ikke direkte indgå i myndighedsbehandling af N-belastning fra 
konkrete husdyrbrug/virksomheder. 
 
Overslagsberegningerne i tabel 3 viser, at kvælstofnedfaldet i Natura 
2000-område 162 ligger mellem 10 og 20 kg N/ha/år, alt afhængig af 
den lokale husdyrtæthed og naturområdernes overfladeruhed. 
 
 
Tabel 3 


Kvælstofafsætning overslag 
(kg N/ha/år) 


Naturtype Tålegrænseinterval 
(kg N/ha/år) 


10-15 15-20 20-25 
Strandeng (1330) 30-40  99,2 % 0,8 % 0 % 
Grå/grøn klit 
(2130) 10-20 (1) 100 % 0 % 0 % 
Klithede (2140) 10-20 (1) 100 % 0 % 0 % 
Surt overdrev 
(6230) 10-20 100 % 0 % 0 % 
Elle- og askeskov 
(91E0) 10-20 (1,2) 0 % 100 % 0 % 
Bøg på mor (9110) 10-20 (1,2) 0 % 100 % 0 % 
Bøg på muld 
(9130) 10-20 (1,2) 0 % 100 % 0 % 
Ege-blandskov 
(9160) 10-20 (1,2) 0 % 100 % 0 % 
Vinteregeskov 
(9170) 10-20 (1,2) 0 % 100 % 0 % 
    94,2 % 5,8 % 0 % 
Tabel 3. Overslag over hvor meget naturtypernes kvælstoftålegræn-
ser er overskredet i Natura 2000-område 162. For hver naturtype er 
angivet naturtypens tålegrænseinterval, og andelen i procent af det 
samlede areal i forskellige intervaller af belastninger. De enkelte fo-
rekomster af en bestemt naturtype kan have forskellige tålegrænser, 
men de vil normalt ligge indenfor naturtypens tålegrænseinterval. 
Belastninger, hvor den lokale N-belastning ligger under den nedre 
grænse i tålegrænseintervallet (tålegrænsen ikke overskredet), er 
markeret med grønt, N-belastninger, der ligger inden for tålegrænse-
intervallet (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. 
(1) Tålegrænsen for beskyttelse af laver (10 – 15 kg N/ha/år) kan 
anvendes hvis en væsentlig forekomst af følsomme laver på lokalite-
ten ønskes beskyttet. 
(2) Tålegrænsen for højmoser (5 – 10 kg N/ha/år) kan anvendes hvis 
en væsentlig forekomst af følsomme højmosearter på lokaliteten øn-
skes beskyttet. 
(3) Naturtypen er en delmængde af den bredere naturtype fattigkær, 
der har tålegrænse i intervallet 10 – 20 kg N/ha/år 
(4) Tålegrænsen bør modelberegnes. En modelberegning kan give 
lavere tålegrænser, ned til 7 kg N/ha/år 
 
Som det fremgår af tabel 3, gælder det for alle kortlagte naturtyper i 
Natura 2000-område 162 undtagen strandeng, at den lave ende af 
tålegrænseintervallerne for kvælstofpåvirkning er overskredet (vist 
med gult). Det betyder, at naturtyperne enten er eller kan være ne-
gativt påvirket af luftbårent kvælstof.  
 
For strandengsarealerne er tålegrænsen ingen steder overskredet 
(vist med grønt). 
 
 
Bestemmelse af kvælstofnedfaldets størrelse på naturområder og 
sammenligning med andre beregninger 
Den præcise størrelse af kvælstofbelastningen på et konkret natur-
område er vanskelig at bestemme. Der kan enten foretages målinger, 
som er tidkrævende, 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 karakter af overslagsbereg-
ninger. 
 
Resultater fra alle modelberegninger er typisk behæftet med en for-
holdsvis høj usikkerhed. Overslagsberegningerne skal alene anvendes 
til at give et foreløbigt overblik over omfanget af tålegrænseoverskri-
delser til brug ved vurdering af gunstig bevaringsstatus, ikke til kon-
kret sagsbehandling. 
 
Sammenfattende må det dog slås fast, at vurderingen af den atmo-
sfæriske kvælstofbelastning af habitatnaturtyperne i Natura 2000-
område 162, som den fremgår af tabel 3, er nærmere sandheden end 
det skøn, der blev foretaget i basisanalyserne alene på grundlag af 
gennemsnitstal for belastningen i de gamle kommuner. Konklusionen 
må være, at belastningen af især skovområder pga. ruheden generelt 
er højere end det, kommunegennemsnittet udtrykker.  
 
 
 







 
 
 
 
 


4.2 Opdatering af basisanalysernes trusselsvurdering 
Gennemgangen af ”trusler mod områdets naturværdier” i denne Na-
tura 2000-plan er i stort omfang en gentagelse og præcisering af den 
foreløbige trusselsvurdering i basisanalyserne. De vurderes således 
stadig at være reelt eller potentielt influerende på naturtilstanden i 
området. 
 
Natura 2000-planen medtager følgende trusler, der ikke fremgår af 
basisanalyserne: 


 Tilplantning. Tilplantning med vedplanter er en trussel mod ra-
stelokaliteter for gæs. Rastende gæs kræver frit udsyn på sto-
re, åbne arealer for at kunne holde øje med evt. prædatorer. 


 Forstyrrelser. Ynglende kystfugle er meget sårbare overfor 
menneskelige forstyrrelser som fritidssejleres landgang på 
småøer. 


 Prædation. Mink, ræv og andre prædatorer udgør en alvorlig 
trussel mod kystfugles ynglesucces. 


 Miljøfarlige stoffer i det marine miljø. 
 Invasive arter i det marine miljø. Arter som amerikansk ribbe-


gople (populært kaldet dræbergople) og kinesisk 
uldhåndskrabbe kan have stor effekt på økosystemet i havet. 


 
Specifikke trusler for den enkelte art og naturtype på udpegnings-
grundlagene fremgår af Natura 2000-planens bilag 2. 
 
 
5. Supplerende modsatrettede interesser 
Basisanalysen redegør for, at plejetiltag på strandenge kan fjerne 
rørskove som er potentielle ynglelokaliteter for rørhøg. Det har vist 
sig at egnede lokaliteter for genopretning af levesteder for klokkefrø 
også kan være potentielle   
 
 
6. Ændret naturforvaltning og pleje 
Klokkefrø findes i dag kun på Agersø, men har i relativt nyere tid væ-
ret udbredt andre steder i Natura 2000-området. Glænø Lokalråd har 
taget initiativ til at iværksætte et klokkefrø-projekt på Glænø med 
støtte fra Skov- og Naturstyrelsen og Slagelse Kommune. 
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1 Beskrivelse af området 
Natura 2000-området Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø er udpeget 
som både habitatområde nr. 143 og fuglebeskyttelsesområderne nr. 95 og 96. 
 
Nr. Navn Areal (ha) 
H143 Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø 17.358 
F95 Skælskør Nor, Skælskør Fjord og Gammelsø 2.523 
F96 Farvandet mellem Skælskør Fjord og Glænø 15.975 
 Samlet areal Natura 2000 18.498 
Tabel 1.1. Oversigt over de habitat- og fuglebeskyttelsesområder, der er inkluderet i denne basisanalyse. Da 
habitat- og fuglebeskyttelsesområderne er delvist sammenfaldende, svarer det samlede areal ikke til summen af 
udpegningerne. Kilde: http://www.skovognatur.dk/Natura2000/. 
 


 
Figur 1.1: Kort over habitatområde H143. 
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Figur 1.2: Kort over fuglebeskyttelsesområde F95. 
 
 


 
Figur 1.3: Kort over fuglebeskyttelsesområde F96. 
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Størstedelen af dette Natura 2000-område er marint. Området indeholder store variationer og 
mange naturtyper. Landarealet udgøres af en del øer og halvøer, samt kysterne vest og syd for 
Skælskør. 
Skovene i habitatområdet udgøres af en række kystnære småskove, bl.a. på Agersø, samt 
nogle større skove på Glænø og Stigsnæs. De fleste skove vokser på muldbund, dog er der på 
Glænø områder med mere næringsfattig bund. Her findes blandt andet bevoksninger med 
vinter-eg. 
 
Skovbevokset areal (ha.):  
Nr. Navn Samlet skovbevokset 


areal (Top10DK) 
Heraf med 
fredskovspligt 


Heraf uden 
fredskovspligt 


H143 Skælskør Fjord og havet og 
kysten mellem Agersø og 
Glænø 


224 152 72


F95 Skælskør Nor, Skælskør Fjord 
og Gammelsø 


90 60 30


F96 Farvandet mellem Skælskør 
Fjord og Glænø 


396 311 85


 Samlet skovbevokset areal 486
Tabel 1.2. Oversigt over det samlede skovbevoksede areal i de habitat- og fuglebeskyttelsesområder, der er 
inkluderet i denne basisanalyse. Da habitat- og fuglebeskyttelsesområderne er delvist sammenfaldende, svarer 
det samlede skovareal ikke til summen af arealerne. 
 


2 Udpegningsgrundlaget 
Habitatdirektivet fra 1992 har til formål at beskytte naturtyper og arter, der er truede, 
sårbare eller sjældne i EU. Til dette formål er der udpeget en række særlige 
bevaringsområder, de såkaldte habitatområder. Hvert enkelt habitatområde er udpeget 
med henblik på at beskytte bestemte habitatnaturtyper og arter af dyr og planter. Flere af 
disse habitatnaturtyper og arter er prioriterede, hvilket medfører et særligt ansvar for 
beskyttelsen. Habitatnaturtyperne er anført på direktivets bilag I, og arterne på direktivets 
bilag II. 
 
Fuglebeskyttelsesdirektivet fra 1979 har til formål at beskytte levestederne for 
fuglearter, som er sjældne, truede eller følsomme overfor ændringer af levesteder i EU. Til 
dette formål er der udpeget en række fuglebeskyttelsesområder, hvor disse fugle yngler 
eller regelmæssigt gæster for at fælde fjer, raste under trækket eller overvintre. Hvert 
enkelt fuglebeskyttelsesområde er udpeget for at beskytte levesteder for en eller flere af de 
fuglearter, der er opført på direktivets liste I og artikel 4.2. 
 
Som det fremgår af tabel 2.1 er habitatområde H143 og fuglebeskyttelsesområderne F95 og 
F96 udpeget af hensyn til 15 habitatnaturtyper og 21 arter. 
 
Nr.  Habitatnaturtype/Artsnavn Håndtering 
1166 Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus) +/- 
1188 Klokkefrø (Bombina bombina) - 
1150 *Kystlaguner og strandsøer - 
1160 Større lavvandede bugter og vige - 
1210 Enårig vegetation på stenede strandvolde - 
1220 Flerårig vegetation på stenede strande - 
1310 Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der 


koloniserer mudder og sand 
- 


1330 Strandenge - 
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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  


2130 *Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og 
grønsværklit ) 


- 


3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks - 
3260 Vandløb med vandplanter - 
6230 *Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund - 
6430 Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn - 
9130 Bøgeskove på muldbund + 
9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund + 
9170 Vinteregeskove i østlige (subkontinentale) egne + 
91E0 *Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld + 
A021 Rørdrum - 
A038 Sangsvane - 
A045 Bramgås - 
A075 Havørn +/- 
A081 Rørhøg - 
A132 Klyde - 
A149 Almindelig ryle - 
A191 Splitterne - 
A194 Havterne - 
A195 Dværgterne - 
A222 Mosehornugle - 
A036 Knobsvane - 
A039 Sædgås - 
A043 Grågås - 
A056 Skeand - 
A063 Ederfugl - 
A066 Fløjlsand - 
A061 Troldand - 
A069 Toppet skallesluger - 







 


Natura 2000-basisanalyse for skovbevoksede fredskovsarealer i H143, F95 og F96                    Side 7  


Hermed en oversigt over de data, der er grundlaget for denne basisanalyse: 
 
Nr.  Habitatnaturtype/art Kortlagt areal 


(ha) /  
Levesteder (ha) / 
Bestandsstørrelse 


(stk.) 


Bilag 


9130 Bøgeskove på muldbund 25,5 2.1 
9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig 


jordbund 
5,1 2.2 


9170 Vinteregeskove i østlige (subkontinentale) egne 6,0 2.3 
91E0 *Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld 6,9 2,4 
1166 Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus) 3,7 2,5 
A075 Havørn 0 ynglepar 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 H143 er der i alt kortlagt 43,5 ha naturtyper 
som er på udpegningsgrundlaget. Der er registreret 2,5 ha habitatnaturtyper, der ikke er på 
udpegningsgrundlaget, se afsnit 7.  
 
I bilag 1 findes kort, som viser beliggenheden af habitatnaturtyperne og levesteder for arter på 
de skovbevoksede fredskovsarealer. 
 


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


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


• Yderligere afvanding af de fugtige skovnaturtyper vil være en trussel. Særligt udsat er 
elle- og askemoser.   


• Forstyrrelse kan være årsag til, at havørn ikke har etableret sig som ynglefugl i området. 
 


5 Modsatrettede interesser 
I visse tilfælde kan naturtyper og/eller arter antagelig kun opretholdes på bekostning af 
andre naturmæssige interesser: 
 
Naturlig succession eller tilgroning kan indebære, at én naturtype udvikler sig til en anden, 
og drift eller naturpleje kan derfor indebære en konflikt mellem 2 naturtyper. F.eks. kan 
tør hede (4030) eller surt overdrev (6230) uden græsning udvikle sig til stilkegekrat 
(9190). 
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Naturlig succession på veldrænede jorder vil med tiden ændre naturtypen egeskov og 
blandskov (9160) til bøgeskove på muldbund (9130). Den naturlige succession kan afhjælpes 
ved en aktiv indsats, hvis man ønsker at bevare egeskoven. Floraregistreringerne fra 
kortlægningen viser, at der er kraftig selvforyngelse i egeskoven af bøg og ær.  
 
Opretholdelse af bøgeskove på muldbund (9130) i habitatområdet vil mange steder kræve en 
aktiv indsats for at holde jorderne tilstrækkeligt veldrænede. Hvis man ønsker at ekstensivere 
afvandingen i området må det forventes at andre skovnaturtyper som aske- og ellesumpe 
(91E0) og egeskove og blandskove (9160) vil få optimale forhold og dermed sprede sig på 
bekostning af bøgeskov på muldbund (9130).  
 


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


 
• I dette habitatområde ligger der skovbevoksede arealer (skovrejsningsområde ved 


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


• Skovbevoksede fredskovspligtige arealer i H143 er berørt af følgende fredninger: 
Navn: Område omkring Stignæs, Borreby og Sevedø (id. 650500).  
Omfang: i alt 1215 ha. Fredet i 1978 og 1987. 
Bl.a. fredning af Stigsnæs skov yderst på halvøen. 
Navn: Omø m.v. (id 078600). Omfang: ca. 253 ha. 


• Mht. naturpleje i H143 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) 
9110 Bøgeskov på morbund uden kristtorn 2,5 
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. 
 


8 Liste over manglende data 
Der er ikke foretaget aktuel kortlægning af levesteder for havørn, hverken af Skov- og 
Naturstyrelsen eller Vestsjællands Amt (Vestsjællands Amt (2006). 
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Bilag 1 Kort over registrerede naturtyper/levesteder 
 
Bilag 1.1: Kort over habitatnaturtyper 
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Bilag 1.2: Kort over levesteder for arter 
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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 25,5 ha i H143. 
 
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 4,5 12,5 1,7   18,7 
 
Kronedækning. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 klasser i tabellen efter 
andelen med kronedækning i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 


< 20 % 20-50 % 51-75 % 76 – 90 % > 90 % I alt 
  2,1 5,5 17,9 25,5 
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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 
8,9 12,9 2,2 1,5  25,5 


 
- 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 


8,8 16,0 0,7 25,5 
 
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 


22,9 0,5 2,1 25,5 
 
- 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 
17,0 8,5    25,5 


 
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 
8,5  10,5 6,5  25,5 


 
2.1.4 Naturtypens arter  
- Karakteristiske arter 
Der er registreret følgende karakteristiske arter:  
- i 5 meter cirklerne  
Art Areal (ha)* 
Bøg 25,5 
Enblomstret flitteraks 17,3 
Hvid anemone 8,5 
Skovmærke 19,9 
* 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 


Bøg 25,5     25,5 
Enblomstret flitteraks 4,2 2,9 10,1 5,6  22,8 
Hvid anemone  6,1 4,8 2,2  13,1 
Skovmærke 1,5 6,3 12,1 2,2  22,1 
 
- Invasive arter.  
Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 klasser i tabellen efter andelen med 
invasive arter i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
Art < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
      0 
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2.2 Data for 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 5,1 ha i H143. 
 
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 
Navr 0,8     0,8 
Stilkeg  0,8    0,8 
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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 
  0,6 3,8 0,7 5,1 


 
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 
5,1     5,1 


 
- 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 


0,6 1,3 3,2 5,1 
 
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 2,0  5,1 
 
- 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 
5,1     5,1 


 
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 
2,6  2,5   5,1 


 
2.2.4 Naturtypens arter  
- Karakteristiske arter 
Der er registreret følgende karakteristiske arter:  
- i 5 meter cirklerne  
Art Areal (ha)* 
Navr 0,6 
Stilkeg 5,1 
Stor fladstjerne 3,8 
* 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 


Navr  1,9  0,8  2,7 
Stilkeg 5,1     5,1 
Stor fladstjerne 1,3 0,7  1,8  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 
      0 
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2.3 Data for Vinteregeskov i østlige (subkontinentale) egne (9170) 
 
2.3.1 Beskrivelse af naturtypen 
Skov domineret af eg plus avnbøg, med mere vintereg end stilkeg, i dele af Danmark med 
subkontinentalt præget klima, d.v.s. de østlige egne. Jordbunden er mere eller mindre rig, 
eventuelt sur. Skovtypen rummer plantearter med sydøstlig udbredelse.  
 
Plantet (eller sået) skov er undtaget sålænge den har plantagekarakter i kraft af ensaldrende 
træer i rækker. Når en plantet skov er uden plantagekarakter, og rummer enten oprindelig 
karakteristisk bundflora, sjældne arter eller arter af fællesskabsbetydning (se liste ved nøglen), 
er den omfattet. 
 
Følgende arter er karakteristiske for naturtypen: vinter-eg, avnbøg, tarmvrid-røn, navr, 
liljekonval og bakke-star. 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 
småbladet lind, spidsløn og stilkeg. Denne type er meget sjælden i Danmark. De så vidt vides 
bedste eksempler på typen findes på Bornholm og Ulvshale, men måske kan typen også 
findes i en ringere udviklet form andre steder, f.eks. visse steder i sydsjælland. 
 
Andre egeskove domineret af vintereg er ikke omfattet, idet de hører til to andre Corine typer, 
som ikke er på Habitatdirektivet. Egekrat med mindre end 50 % vintereg henføres til type 
9190 (DMU 2005b). 


 
2.3.2 Naturtypens areal  
Der er kortlagt et samlet areal på 6,0 ha i H143. 
 
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 
      0 
 
Kronedækning. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 klasser i tabellen efter 
andelen med kronedækning i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 


< 20 % 20-50 % 51-75 % 76 – 90 % > 90 % I alt 
   2,0 4,0 6,0 


 
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 
1,1 0,9 4,0   6,0 
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- 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 


6,0   6,0 
 
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 


6,0   6,0 
 
- 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 
6,0     6,0 


 
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 
E:  Nye grøfter eller grøfter uddybet indenfor 2 år 
 


A B C D E I alt 
2,0  4,0   6,0 
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2.3.4 Naturtypens arter  
- Karakteristiske arter 
Der er registreret følgende karakteristiske arter:  
- i 5 meter cirklerne  
Art Areal (ha)* 
Avnbøg 4,3 
Vintereg 1,7 
* 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 


Avnbøg   4,3   4,3 
Liljekonval     1,2 1,2 
Navr   4,5 0,3  4,8 
Vintereg 5,1 0,9    6,0 
 
- Invasive arter.  
Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 klasser i tabellen efter andelen med 
invasive arter i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
Art < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
      0 
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2.4 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 6,9 ha i H143. 
 
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  2,1    2,1 
Pil sp 3,5     3,5 
Rødel 1,6 5,3    6,9 
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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 
  1,0 5,6 0,3 6,9 


 
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 
6,9     6,9 


 
- 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 


0,9 0,9 5,1 6,9 
 
Dødt liggende ved. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen efter 
antallet af dødt liggende ved pr. ha (diameter > 25 cm, længde > 5 m):    
< 1 stk/ha 1-5 stk/ha > 5stk/ha I alt 


2,5 0,9 3,5 6,9 
 
- 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 
6,0 0,9    6,9 


 
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 


    0,3 0,3 


 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 
  1,6 5,3  6,9 


 
2.4.4 Naturtypens arter  
- Karakteristiske arter i bundvegetation 
Der er registreret følgende karakteristiske arter:  
- i 5 meter cirklerne  
Art Areal (ha)* 
Alm. mjødurt 0,3 
Ask 5,6 
Engnellikerod 2,1 
Kåltidsel 0,9 
Lundfladstjerne 0,3 
Pil sp 3,5 
Rødel 6,9 
Skovstar 2,1 
Skovskræppe 1,2 
Stor nælde 6,9 
Sværtevæld 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 


Alm. mjødurt  0,3  0,9  1,2 
Ask  0,9 1,2 4,4  6,5 
Engnellikerod   0,9 1,2 0,9 3,0 
Gråel    0,9  0,9 
Kåltidsel    0,9  0,9 
Lundfladstjerne    0,3  0,3 
Rødel 5,1 1,8    6,9 
Skovstar  0,9 1,2   2,1 
Skovskræppe  0,9  0,3  1,2 
Stor nælde 4,8 2,1    6,9 
Sværtevæld   4,4 2,1  6,5 
 
- 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 
Nåletræer 3,5     3,5 
Kæmpe-bjørneklo 0,9     0,9 
Rød hestehov  0,9    0,9 
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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 H143: Vandhuller i intervallet 100m2-2500m2, som er registreret af amterne som § 
3 områder, eller som registreres i forbindelse med Natura 2000 kortlægningen (Skov- og 
Naturstyrelsen 2006). Der er i alt kortlagt 3,7 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).  
 
Det vurderes, at Stor vandsalamander er spredt udbredt i H143, hvor de fleste af de kortlagte 
levesteder ligger i agerlandet med spredt skovbevoksning. 
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2.6 Data for Havørn Haliaetus albicilla (A075) 
 
2.6.1 Beskrivelse af arten  
En detaljeret beskrivelse af arten kan ses på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside: 
www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter. 
 
2.6.2 Levested  
Havørnen yngler i gammel løvskov i nærheden af fjorde, kyster og søer, hvor der er rigelige 
mængder af fisk og vandfugle, da disse udgør størstedelen af fødegrundlaget. Havørnen tager 
dog også ådsler. Arten er en sky fugl, der kræver, at redeområdet er uforstyrret. Forstyrrelse 
kan få ørnene til at opgive reden (Skov- og Naturstyrelsen 2007). 
 
2.6.3 Bestand 
Af DMU’s rapport nr. 462 ”Bevaringsstatus for fuglearter omfattet af EF-
fuglebeskyttelsesdirektivet” fra 2003 fremgår følgende:  
Arten har været forsvundet fra Danmark i en årrække, men synes nu igen at være under 
indvandring. Arten har i perioden 1996-2001 ynglet med 2-7 par årligt. Havørnen ynglede 
ikke i Danmark, da Fuglebeskyttelsesdirektivet trådte i kraft, og arten har i løbet af få år 
etableret en øjensynlig levedygtig bestand. Samlet synes det retfærdigtgjort at vurdere den 
nationale bevaringsstatus for havørn i Danmark som foreløbig gunstig på trods af, at arten 
endnu ikke har ynglet i Danmark i 12 år (DMU 2003).  
 
I Rødlisten er havørn kategoriseret som ”sårbar” (DMU 2007). 
 
I fuglebeskyttelsesområde nr. F96 er der registreret følgende antal ynglepar:  
 1983* 1992-1997** 1998-2003** 2006*** 
Observationer - 0 0 - 
Kilder: * Skov- og Naturstyrelsen 1995, ** DMU 2006, *** Vestsjællands Amt 2006. 
 
Ynglebestanden af havørn i H143 vurderes som meget usikker.  
 
 







 


Side 26 


Bilag 3 Foreløbig trusselsvurdering  
I direktiverne er der krav om at fastholde eller genoprette ”gunstig bevaringsstatus” for de 
habitatnaturtyper og arter, som områderne er udpeget af hensyn til. For at en habitatnaturtype 
eller art kan siges at have gunstig bevaringsstatus skal en række kriterier være opfyldt:  
 
 
En habitatnaturtypes bevaringsstatus anses for “gunstig”, når  
 
• ”det naturlige udbredelsesområde og de arealer, det dækker inden for dette område 


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


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


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


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


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


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


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


(DMU 2003)
 
Truslerne omfatter påvirkninger, hvor der er en begrundet mistanke om, at de har en negativ 
betydning for naturtilstanden. De største trusler er gennemgået i de følgende afsnit. 
 
3.1 Reduceret areal 
Antallet af plante- og dyrearter på en lokalitet afhænger, alt andet lige, af lokalitetens 
størrelse, således at et større areal kan oppebære et større antal arter. Store lokaliteter kan 
desuden typisk indeholde større bestande af de enkelte arter end små lokaliteter.  
 
Reduktion af en naturtypes areal vil derfor betyde, at der først sker en reduktion af 
bestandsstørrelserne af de enkelte arter, hvorefter nogle af bestandene forsvinder, og 
endelig vil de enkelte arter begynde at uddø.  
 
Det reducerede areal kombineret med forringede levevilkår i mange af de resterende 
naturområder har bevirket, at de forskellige plante- og dyrearter i stadig stigende grad får 
opsplittet deres bestande i mindre og isolerede delbestande. Sådanne små isolerede 
bestande er betydelig mere udsatte for at uddø end store sammenhængende bestande pga. 
indavl og tilfældige katastrofer. Når arterne er forsvundet fra sådanne isolerede lokaliteter, 
vil det ofte være vanskeligt for nye bestande at sprede sig dertil, netop fordi lokaliteterne 
er isolerede. 
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Reduktion af arealet af en habitatnaturtype eller en arts levested i skov kan f.eks. skyldes 
en aktiv konvertering til andre træarter, naturlig dynamik eller ændrede 
afvandingsforhold. I visse tilfælde kan både naturlig dynamik og genopretning af naturlig 
hydrologi medføre en acceptabel formindskelse af et naturareal. Således skal betydningen 
af udvikling af habitatnaturtyperne indbyrdes vurderes i forhold til det samlede areal med 
hver habitatnaturtype både lokalt, regionalt og nationalt. 
 
3.2 Intensiv skovdrift  
Intensiv skovdrift kan være en trussel mod habitatnaturtyper og arter. Det kan f.eks. dreje 
sig om: 
 
- Forstyrrelse af jordbund 
Forstyrrelse af jordbunden kan skade habitatnaturtypernes strukturer og arter. Jordbunden 
kan f.eks. forstyrres ved jordbearbejdning i forbindelse med foryngelse af skov eller 
kørsel i forbindelse med mekaniseret skovning og udkørsel af træ.  
 
- Anvendelse af pesticider 
Sprøjtning med pesticider kan skade habitatnaturtypernes arter. Der kan både være tale om 
anvendelse af pesticider direkte på arealerne og om vinddrift af pesticider fra nærtliggende 
land- eller skovarealer, som sprøjtes. 
 
- Plantning og efterbedring 
Plantning og efterbedring kan medføre en strukturel ensretning sammenlignet med 
naturlig foryngelse. 
 
- Hugst 
Hugstindgreb kan være en trussel, som helt kan fjerne skovnaturtyper og arters levesteder 
(renafdrift) eller forskyde træartssammensætningen og medføre en strukturel ensretning af 
bevoksninger.  
 
- Ophør med naturvenlige driftsformer 
Mange arter og strukturer er knyttet til og afhængige af naturvenlige driftsformer. Det kan 
eksempelvis være gamle driftsformer som stævnings- eller græsningsskov samt urørt 
skov. Derfor er ophør af disse naturvenlige driftsformer en trussel mod habitatnaturtyper 
og arter. 
 
Anvendelse af gødning er behandlet i afsnit 3.3 om eutrofiering, mens afvanding er 
behandlet i afsnit 3.4 om hydrologi. 
 
I bilag 2 er der lavet en sammenstilling af data om de enkelte habitatnaturtyper og arter. Der 
fremgår følgende af bilaget: 
 
- Forstyrrelse af jordbund 
Det fremgår af DMU-rapporten ”Kriterier for gunstig bevaringsstaturs”, at arealandelen med 
uforstyrret jordbund (f.eks. uden jordbearbejdning og kørsel) skal være stabil eller stigende. 
Jordbearbejdningen må foretages på op til 1/3 af en flade, hvis denne har været jordarbejdet 
tidligere (DMU 2003). 
 
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 21 % af 
det samlede areal med skovnaturtyper er der registreret spor på 1 – 10 % af arealfladen. 
 
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 53 % af arealet med skovnaturtyper er en kronedækningsgrad > 90 %  
• på 39 % af arealet med skovnaturtyper er en kronedækningsgrad på 76-90 % 
• på 8 % 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 
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 
Ophørt stævningsdrift af mere eller mindre omfattende karakter, er konstateret på 5 % af 
arealet med elle- og askeskov (91E0) og ikke på andre skovnaturtyper. 
 
Der er ikke registreret hverken nylig eller tegn på tidligere græsningsdrift i H143. 
 
På baggrund af de ovennævnte registreringer er der ikke grundlag for at konkludere, at der har 
været væsentlige negative ændringer i arealet med naturvenlige driftsformer.  
 
3.3 Eutrofiering 
Kvælstof er fra naturens hånd begrænsende næringsstoffer for mange økosystemer. Når et 
naturområde belastes med ekstra næringsstoffer (eutrofieres), fører det til ændret 
artssammensætning, fordi konkurrencestærke og kraftigt voksende plantearter (som f. eks 
stor nælde, blåtop og vild kørvel) bliver begunstiget på bekostning af lavtvoksende og 
konkurrencesvage plantearter (såkaldte nøjsomhedsarter). 
 
Eutrofieringen kan blive så kraftig, at naturtypernes tålegrænse2 bliver overskredet. 
Resultatet bliver, at flere af de karakteristiske nøjsomhedsarter forsvinder, og 
naturtypernes tilstand ændres. Selv små ekstra tilførsler af næringsstoffer kan på sigt føre 
til ændret artssammensætning. Eutrofiering af naturområder kan ske i form af direkte 
tilførsel af gødning eller indirekte i form af f.eks. kvælstofdeposition fra luften eller 
jordfygning fra marker.  
 
Eutrofiering af skovarealer kan påvises på flere måder, f.eks. ved forekomst af negative 
strukturer, mange plantearter med god tilpasning til at vokse på næringsrig jordbund eller 
ved at måle eller modelberegne depositionen af kvælstof fra luften.  
                                                 
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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Tålegrænser 
Alle de registrerede skovnaturtyper i H143 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 kommunen i H143: 
 
 NHy(kg N/ha) NOx (kg N/ha) Total N (kg N/ha) 
Skælskør 7,5 6,6 14,1 
Landsgennemsnit 9,1 6,8 15,9 
Tabel bilag.3.3. Baggrundsbelastningen (i kg N/ha/år) i kommunen 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 den kommune, der dækker H143, er således på 14,1 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). 
 
Skovene i H143 udgøres dels af spredt skov i agerland, dels af to mere kompakte skove. 
Samlet vurderes skovene at have en stor rand. 
 
Eutrofieringen vurderes at være en aktuel trussel i skovkanter og overgangszoner. Den 
gennemsnitlige deposition i den indre del af skovene ligger middel i intervallet med 
tålegrænsen for skovnaturtyperne. Supplerende modelberegninger kan afsløre, om 
tålegrænsen er overskredet i den indre del af skovene.  
 
3.4 Hydrologi 
En naturlig hydrologi uden afvanding eller vandløbsvedligeholdelse vil som hovedregel 
fremme den mest naturlige udvikling af de forskellige naturtyper. Afvanding samt 
nærtliggende vandindvinding sænker det naturlige vandspejl og medfører en gradvis 
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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 30 % af arealet er der ikke grøfter 
• på 43 % af arealet er der grøfter, der er fungerende, men ikke vedligeholdt inden for de 


sidste 6 år 
• på 27 % af arealet er der grøfter, der er vedligeholdt indenfor de sidste 6 år. 
 
Som følge af tilstedeværelsen af større arealer med fugtige skovnaturtyper vurderes området 
at være særligt følsomt overfor ændringer i hydrologien. På 76 % af arealet med elle- og 
askemose er grøfter vedligeholdt indenfor de sidste 6 år. 
 
Yderligere afvanding af de fugtige skovnaturtyper vil være en trussel for disse typer. Særligt 
udsat er elle- og askemoser. Enhver ændring i hydrologien i området kan 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). 
 
Det fremgår af bilag 2, at der er fundet kæmpe bjørneklo og rød hestehov enkelte steder. 
Skov- og Naturstyrelsen vurderer, at de pågældende arter ikke udgør nogen egentlig trussel 
mod skovnaturtyper i området. 
 
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 nåletræarter i elle- og askemoser (91E0) i området. 
På 51 % af det samlede areal med denne skovnaturtype er der registreret invasive nåletræarter 
med en arealandel på <1 %.  
 


                                                 
3 Kilde: Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside www.skovognatur.dk 
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Samlet vurderes de invasive nåletræarter ikke at udgøre en trussel mod skovnaturtyperne i 
området. 
 
3.6 Forstyrrelse af arter  
Forstyrrelse på vand og til lands kan være årsag til, at havørn ikke har etableret sig som 
ynglefugl i området. 
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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. 162: 
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Figur 4. Skovtilstand for de af Natura 2000 områdets skovnaturtyper, der er tilstandsvurderet. 
 
Ændringerne består i, at et mindre areal med bøg på muld flyttes fra tilstandsklasse I til klasse II, og 
et mindre areal i tilstandsklasse III flyttes til II. Et mindre areal med ege-blandskov flyttes fra 
tilstandsklasse I til II og et areal med elle- og askeskov flyttes fra tilstandsklasse III til II.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








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


Natura 2000-område: 162 Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø


 Sandbanker med lavvandet vedvarende 
dække af havvand


1110 Ugunstig Genopretning af gunstig bevaringsstatus


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Gl143


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


Miljøfarlige stoffer Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen


Fiskeri med slæbende redskaber 
ved bunden (bundtrawl)


Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


 Mudder- og sandflader blottet ved ebbe1140 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Gl143


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


Miljøfarlige stoffer Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen
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Natura 2000-område: 162 Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø


 * Kystlaguner og strandsøer1150 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig bevaringsstatus


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Gl143


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


Miljøfarlige stoffer Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen


Invasive arter Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen virkemidler


 Større lavvandede bugter og vige1160 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Gl143


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


Miljøfarlige stoffer Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen


Invasive arter Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen virkemidler


Fiskeri med slæbende redskaber 
ved bunden (bundtrawl)


Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 162 Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø


Stor vandsalamander1166 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Gl143


Næringsbelastning fra dyrkede 
arealer


Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:


Ingen indsats i 1. planperiode


 Rev1170 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Gl143


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


Miljøfarlige stoffer Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen


Fiskeri med slæbende redskaber 
ved bunden (bundtrawl)


Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:


Begrænsning af fiskeri


Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 162 Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø


Klokkefrø1188 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Gl143


For få ynglevandhuller Udvidelse af naturarealet Mulige virkemidler til truslen:
Etablering på driftsarealer


Etablering på driftsarealer


Afgræsning 


For få egnede overvintringssteder Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede 
arealer


Mulige virkemidler til truslen:


Begrænsning el. ophør af drift


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


Mulige virkemidler til truslen:


Naturforvaltning


Næringsstofbelastning Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Etablering på driftsarealer


For få egnede overvintringssteder Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Naturpleje


Overskygning af ynglevandhuller 
med vedplanter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Rydning af vedplanter


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


Høslet
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Natura 2000-område: 162 Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø


Klokkefrø1188 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Gl143


For få ynglevandhuller Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Etablering på §3-arealer


Vandhulsrestaurering


 Enårig vegetation på stenede 
strandvolde


1210 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Gl143


Ingen kendte trusler Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode


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


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Gl143


Ingen kendte trusler Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode
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Natura 2000-område: 162 Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø


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


1310 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Gl143


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


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


Hindring af landskabsdynamik Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode


 Strandenge1330 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Gl143


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


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


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


Hindring af landskabsdynamik Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode
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Natura 2000-område: 162 Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø


 Forstrand og begyndende klitdannelser2110 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Gl143


Ingen kendte trusler Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode


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


2130 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Gl143


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


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


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 
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Natura 2000-område: 162 Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø


 * Kystklitter med dværgbuskvegetation 
(klithede)


2140 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Gl143


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


Invasive arter Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen virkemidler


 Ret næringsfattige søer og vandhuller 
med små amfibiske planter ved bredden


3130 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Gl143


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 162 Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø


 Kalkrige søer og vandhuller med 
kransnålalger


3140 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Gl143


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


 Næringsrige søer og vandhuller med 
flydeplanter eller store vandaks


3150 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Gl143


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


 Brunvandede søer og vandhuller3160 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Gl143


Næringsstofbelastning Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen
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Natura 2000-område: 162 Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø


 Vandløb med vandplanter3260 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Gl143


Belastning med organisk stof Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode


Rørlægning og regulering Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode


 * 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: Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Gl143


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


Ikke afpasset naturpleje Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Ekstensivering af græsning
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Natura 2000-område: 162 Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø


 Bræmmer med høje urter langs 
vandløb eller skyggende skovbryn


6430 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Gl143


Ingen kendte trusler Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode


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


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Gl143


Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede 
arealer


Mulige virkemidler til truslen:


Skovnaturtypebevarende drift/pleje


Urørt skov


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


15. november 2011 Side 11 af 23







Natura 2000-område: 162 Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø


 Bøgeskove på muldbund9130 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Gl143


Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede 
arealer


Mulige virkemidler til truslen:


Skovnaturtypebevarende drift/pleje


Urørt skov


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


Utilstrækkelig beskyttelse Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:


 Egeskove og blandskove på mere eller 
mindre rig jordbund


9160 Ugunstig Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Gl143


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: 162 Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø


 Vinteregeskove i østlige 
(subkontinentale) egne


9170 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Gl143


Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede 
arealer


Mulige virkemidler til truslen:


Skovnaturtypebevarende drift/pleje


Gamle driftsformer i skov


Arealreduktion/ fragmentering Udvidelse af naturarealet Mulige virkemidler til truslen:
Etablering af ny skovnatur


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


 * 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: Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Gl143


Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede 
arealer


Mulige virkemidler til truslen:


Skovnaturtypebevarende drift/pleje


Urørt skov


Gamle driftsformer i skov


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 162 Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø


Sangsvane Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Skælskør Nor, Skælskør Fjord og Gammelsø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


95


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


Grågås Vurderet Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Skælskør Nor, Skælskør Fjord og Gammelsø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


95


Ingen kendte trusler Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode


Troldand Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Skælskør Nor, Skælskør Fjord og Gammelsø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


95


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 162 Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø


Rørhøg Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Skælskør Nor, Skælskør Fjord og Gammelsø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


95


Ingen kendte trusler Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode


Rørdrum Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Farvandet mellem Skælskør Fjord og Glænø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


96


Ingen kendte trusler Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode


Knopsvane Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Farvandet mellem Skælskør Fjord og Glænø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


96


Næringsstofbelastning Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen
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Natura 2000-område: 162 Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø


Sangsvane Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Farvandet mellem Skælskør Fjord og Glænø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


96


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


Sædgås Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Farvandet mellem Skælskør Fjord og Glænø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


96


Ingen kendte trusler Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode


Grågås Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Farvandet mellem Skælskør Fjord og Glænø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


96


Ingen kendte trusler Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode
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Natura 2000-område: 162 Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø


Bramgås Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Farvandet mellem Skælskør Fjord og Glænø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


96


Ingen kendte trusler Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode


Skeand Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Farvandet mellem Skælskør Fjord og Glænø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


96


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


Ederfugl Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Farvandet mellem Skælskør Fjord og Glænø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


96


Ingen kendte trusler Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode
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Natura 2000-område: 162 Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø


Fløjlsand Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Farvandet mellem Skælskør Fjord og Glænø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


96


Ingen kendte trusler Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode


Toppet skallesluger Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Farvandet mellem Skælskør Fjord og Glænø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


96


Ingen kendte trusler Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode


Havørn Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Farvandet mellem Skælskør Fjord og Glænø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


96


Ingen kendte trusler Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode


15. november 2011 Side 18 af 23







Natura 2000-område: 162 Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø


Rørhøg Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Farvandet mellem Skælskør Fjord og Glænø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


96


Ingen kendte trusler Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode


Klyde Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Farvandet mellem Skælskør Fjord og Glænø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


96


Prædation Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Naturpleje


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Uhensigtsmæssig hydrologi Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Afskæring af dræn og grøfter
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Natura 2000-område: 162 Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø


Almindelig ryle Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Farvandet mellem Skælskør Fjord og Glænø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


96


Ikke afpasset naturpleje Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Naturpleje


Grøftning og dræning Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Afskæring af dræn og grøfter


Gældende lovgivning


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Prædation Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Naturpleje


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


Hindring af landskabsdynamik Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode
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Natura 2000-område: 162 Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø


Havterne Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Farvandet mellem Skælskør Fjord og Glænø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


96


Prædation Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Naturpleje


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


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


Løse hunde og færdsel på 
strande


Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 162 Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø


Dværgterne Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Farvandet mellem Skælskør Fjord og Glænø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


96


Prædation Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Naturpleje


Sejlads og skibsfart Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Løse hunde og færdsel på 
strande


Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Tilgroning med vedplanter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter
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Natura 2000-område: 162 Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø


Splitterne Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Farvandet mellem Skælskør Fjord og Glænø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


96


Prædation Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Naturpleje


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Løse hunde og færdsel på 
strande


Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


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


Ikke afpasset naturpleje Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Mosehornugle Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Farvandet mellem Skælskør Fjord og Glænø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


96


Ingen kendte trusler Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode
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Basisanalyse for Natura 2000-område nr. 162, 
Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø 


 
Vestsjællands Amt 2006 


 
Følgende EF-habitat- og EF-fuglebeskyttelsesområder indgår: 
 
• EF-habitatområde nr. 143 
• EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 95 
• EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 96 
 
 
1. Området 
Dette Natura 2000-område omfatter Skælskør Fjord og Nor, området omkring Borreby Mose, Øk-
senæs Fjord, Basnæs og Holsteinborg Nor og tilstødende kyster og øer, inklusive Glænø, samt 
Agersø og Omø og farvandsområdet omkring disse. Det samlede areal på ca. 18.500 ha blev udpe-
get som Ramsar-område i 1977, EF-fuglebeskyttelsesområder i 1994 og EF-habitatområde i 1998. 
En stor del af de lavvandede arealer inden for området er desuden udlagt som vildtreservater. Heraf 
blev Basnæs Nor udpeget allerede i 1919.  
 
Området kan karakteriseres som et større lavvandet farvandsområde med større opdyrkede øer med 
eng- og moseområder og en særpræget dobbeltkyst, hvor laguner og nor afspærres af moræneøer, 
fed og sandbarrer. Hertil kommer det næsten ferske Skælskør Nor.  
 
Fredninger 
To større arealer inden for Natura 2000-området blev fredet af natur-, landskabs- og kulturhistoriske 
grunde i henholdsvis 1941 og 1978: 303 ha ved Holsteinborg Gods med Ormø og Fuglehøj og et ca. 
1.040 ha stort areal omkring Stigsnæs og Borreby. 
 
Beskyttet natur 
Hele 1075 ha eller næsten en fjerdedel af Natura 2000-områdets landareal er registreret som omfat-
tet af naturbeskyttelseslovens § 3. Beskyttelsen betyder, at der ikke må laves tiltag, der kan ændre 
arealernes naturtilstand. Arealfordelingen af de overordnede beskyttede naturtyper er: 
  


Søer 71,2 ha
Moser 25,3 ha
Enge 25,7 ha
Strandenge 766,7 ha
Overdrev 5,6 ha
Heder 2,8 ha


 
 
2. Udpegningsgrundlag. 
Udpegningsgrundlaget fremgår af tabel 1.  
 
I tabel 2 er angivet arter og naturtyper som nyligt er konstaterede og derfor endnu ikke optræder på 
listen over udpegningsgrundlag. 
 
Kortlagte naturtyper fremgår af efterfølgende 7 ikke-nummererede, helsides figurer. 
 
 


 







 
 
 


 


Tabel 1. Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø.  


EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 95, Skælskør Nor, Skælskør Fjord og Gammelsø 
Nr. Naturtype / art Areal (ha) Foreløbig trusselsvurdering Datagrundlag, kortlægningsstatus 


A038 Sangsvane (rastende) a ?  Ikke kortlagt 
A043 Grågås (rastende) b ?  Ikke kortlagt 
A061 Troldand (rastende) b ?  Ikke kortlagt 
A081 Rørhøg (ynglende) a -  Tællinger på udvalgte lokaliteter. Vestsjællands Amt 


(2002) 


EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 96, Farvandet mellem Skælskør Fjord og Glænø 
Nr. Naturtype / art Areal (ha) Foreløbig trusselsvurdering Datagrundlag, kortlægningsstatus 


A021 Rørdrum (ynglende) a ?  Ikke kortlagt 
A036 Knopsvane (rastende) b ?  Ikke kortlagt 
A038 Sangsvane (rastende) a ?  Ikke kortlagt 
A039 Sædgås (rastende) b ?  Ikke kortlagt 
A043 Grågås (rastende) b ?  Ikke kortlagt 
A045 Bramgås (rastende) a ?  Ikke kortlagt 
A056 Skeand (rastende) b ?  Ikke kortlagt 
A063 Ederfugl (rastende) b ?  Ikke kortlagt 
A066 Fløjlsand (rastende) b ?  Ikke kortlagt 
A069 Toppet skallesluger (rast.) b ?  Ikke kortlagt 
A075 Havørn (rastende) a ?  Ikke kortlagt 
A081 Rørhøg (ynglende) a ?  Tællinger på udvalgte lokaliteter. Vestsjællands Amt 


(2002) 
A132 Klyde (ynglende) a -  Tællinger på udvalgte lokaliteter. Vestsjællands Amt 


(2002) 
A149 Almindelig ryle (ynglende) b -  Ikke kortlagt 
A191 Splitterne (ynglende) a ?  Ikke kortlagt 
A194 Havterne (ynglende) a ?  Ikke kortlagt 
A195 Dværgterne (ynglende) a ?  


a) å  arter omfattet af fugledirektivets artikel 4, stk. 2;   Arter p  fugledirektivets bilag I; b)


Ikke kortlagt 
A222 Mosehornugle (yngl.+rast.) a ?  Ikke kortlagt 


Tabel 1 fortsættes… 
 
 
 


 







…tabel 1 fortsat 


EF-habitatområde nr. 143, Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø 
Nr. Naturtype / art Areal (ha) Foreløbig trusselsvurdering Datagrundlag, kortlægningsstatus 


1150 *Lagune 1.919 Eutrofiering, tilledning af kvælstof Delvist kortlagt af amtet 2000 & 2005; SNS (2004) 
1160 Bugt 10.926  Skov-og Naturstyrelsen (2004) 
1210 Strandvold med énårige (8,0)  Delvis, foreløbig kortlægning, Vestsjællands Amt 2005 
1220 Strandvold med flerårige (5,8)  Delvis, foreløbig kortlægning, Vestsjællands Amt 2005 
1310 Enårig strandengsvegetation 8,5 Regulering af vandstandsdynamik, tilgroning: Strand-


Kogleaks /Tagrør 
Kortlagt af amtet som mosaikforekomst i strandenge 


1330 Strandenge 646,0 Tilgroning med tagrør Kortlagt af amtet 2005 
2130 *Grå/grøn klit 64,3 Eutrofiering, atmosfærisk kvælstofdeposition Kortlagt af amtet 2005 
3150 Næringsrige søer (0,2)  Delvis, foreløbig kortlægning, Vestsjællands Amt 2005 
3260 Vandløb (7,9 km)  Målsatte vandløb. Type usikker. 
6230 *Surt overdrev 27,8 Eutrofiering, atmosfærisk kvælstofdeposition Kortlagt af amtet 2005 
6430 Urtebræmme ?  Ikke kortlagt 
9130 Bøgeskov på muldbund ?  Fredskovsarealer forventes kortlagt i 2006 
9160 Fugtig egeskov ?  Fredskovsarealer forventes kortlagt i 2006 
9170 Vinteregeskove ?  Fredskovsarealer forventes kortlagt i 2006 
91E0 *Ellesump ?  Fredskovsarealer forventes kortlagt i 2006 
1188 Klokkefrø - For få egnede ynglevandhuller. Udsætning af ænder og fisk Udvalgte vandhuller overvåget i 2005, ikke kortlagt 
1166 Stor vandsalamander ? Udsætning af ænder og fisk Ikke kortlagt 


*) Prioriterede naturtyper 
 
 


Tabel 2. Arter og naturtyper som er registreret, men ikke er på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området Skælskør Fjord m.m. 
 


Nr. Naturtype / art Areal 
(ha) 


Foreløbig trusselsvurdering Datagrundlag, kortlægningsstatus 


A021 Rørdrum (ynglende) -  Yngler i fuglebeskyttelsesområde nr. 95. Vestsjællands Amt (2002) 
A132 Klyde (ynglende) -  Yngler i fuglebeskyttelsesområde nr. 95. Vestsjællands Amt (2002) 
A193 Fjordterne (ynglende) -  Yngler i fuglebeskyttelsesområde nr. 95. Vestsjællands Amt (2002) 
1110 Havdækkede sandbanker 329  Skov-og Naturstyrelsen (2004) 
1140 Mudder- og sandflader ?  Skov-og Naturstyrelsen (2004) 
1170 Rev 8.342 Fiskeri med slæberedskaber Skov-og Naturstyrelsen (2004) 
2110 Forstrand (2,0)  Delvis, foreløbig kortlægning, Vestsjællands Amt 2005 
2140 Klithede 13,0 Eutrofiering, atmosfærisk kvælstofdeposition Kortlagt af amtet 2005 
3130 Søbred med amfibiske plan-


ter 
1,8 Regulering af vandstandsdynamik, tilgroning Kortlagt af amtet 2005 


1351 Marsvin ? Bifangst ved bundgarnsfiskeri, forstyrrelser i yngle-
periode – bestand næppe nævneværdigt truet i områ-
det 


Skov-og Naturstyrelsen (2004), tilfældige observationer af Vest-
sjællands Amt 


 



































3. Relevante data for udvalgte naturtyper og arter 
 
3.1. Klokkefrø (1188) og stor vandsalamander (1166) 
Klokkefrø har tidligere været registreret fra Glænø, ved 
Stubberup, vest for Holsteinborg, Hulleeng ved Stigsnæs 
Skov, Omø og Agersø. Bestanden er dog gået voldsomt 
tilbage og er i starten af 1980’erne til først i 1990’erne 
forsvundet fra de fleste af disse steder. Den er i dag kun 
kendt fra Agersø, hvor den siden 2000 er blevet registre-
ret i fem vandhuller (se Figur 5). Arten er dog ikke sy-
stematisk eftersøgt på øen. Klokkefrø kan potentielt fore-
komme på det meste af Agersø, men foretrækker mindre 
vandhuller på afgræssede arealer. 
 
Stor vandsalamander er registreret i en lang række af 
vandhullerne inden for Natura 2000-området, og er ikke 
nærmere kortlagt. Andre sjældne padder og krybdyr regi-
streret i området: Strandtudse, grønbroget tudse, løgfrø 
(forsvundet) og markfirben. 
 
  Figur 8. Potentielt levested for  
  klokkefrø med kendte yngle- 
  vandhuller 2000 – 2005 
 
 
3.2. Ynglefugle 
Ynglefugle har været optalt på en række lokaliteter inden for Natura 2000-området. Tællinger af 
ynglepar af arter på fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1 er vist for perioden 1987-2002 i tabel 3. 
Lokaliteterne ligger overvejende i fuglebeskyttelsesområde nr. 95 og er altså ikke dækkende for Na-
tura 2000-området som helhed. 
 
Tabel 3. Ynglepar i Natura 2000-område 162 talt i årene 1987-2002 (Vestsjællands Amt 2002) 


Fuglebesk.omr. 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 
Rørdrum (A021)                   
Borreby Mose  95  1 1 1 0 0 0 0 0   0   2 1 1 


Rørhøg (A081)                    
Borreby Mose  95  9 6 6 9 6 2 4 6 6 5 5  6 5 6 10 
Magleby Lung  95                 2 
Vibeholm Mose  95        1       1 1 1 
Flasken  96                2 2 
Sylten  96                 0 


Klyde (A132)                    
Borrby Mose  95  23 22 22 12 32 27   12  23   + 24 39 
Hulleengen  95                 16 
Kobæk Strand  95                 2 
Flasken  96                 6 
Stigsnæs Vejle  96      45          13 26 


Fjordterne (A193)                   
Borreby Mose  95  0 0 0 0 0 0 0    0   0 0 1 


 
 
Rørdrum har ynglet med 1-2 par i Borreby Mose. Arten er ikke med på udpegningsgrundlaget i fug-
lebeskyttelsesområde nr. 95. 
 


 







Rørhøg er med på udpegningsgrundlaget i begge fuglebeskyttelsesområder, og har en stor bestand 
på op til 10 ynglepar i Borreby Mose. 
 
Ynglende klyde er registreret i begge fuglebeskyttelsesområder. I 2002 var der 57 par på lokaliteter 
i fuglebeskyttelsesområde nr. 95, hvor arten ikke er på udpegningsgrundlaget. 
 
Et enkelt fjordternepar gjorde i 2002 yngleforsøg i en hættemågekoloni i Borreby Mose, men sand-
synligvis uden succes. Arten er ikke med på udpegningsgrundlaget. 
 
3.3. Strandeng (1330) og énårig strandengsvegetation (1310) 
Arealmæssigt udgør strandenge den største del af de terrestriske habitatnaturtyper i dette Natura 
2000-område. Énårig strandengsvegetation indgår visse steder som kvellervader i mosaik med 
strandengene. Strandengene rummer i dette område en meget fin flora, og sjældne plantearter som 
Tangurt, Vild Selleri og Spidshale forekommer forholdsvist almindeligt. Skælskør Nor skiller sig 
noget ud ved at være næsten fersk. Visse steder er den naturlige dynamik med lodannelser helt eller 
delvist ødelagt ved etablering af afvandingskanaler og diger. F.eks. er det inddæmmede areal bag 
diget ved Borreby nu meget lidt salt, og de salttålende arter står blandet med arter fra fersk eng. 
Meget interessant findes der her forekomster af Kær-Fnokurt, der er kategoriseret som national an-
svarsart.  
 
Følgende sjældne og/eller biotopskarakteristiske (jf. fortolkningsmanualen, i kursiv) plantearter er 
registreret på områdets strandenge. V, R, X og (A) henviser til rødlistekategorierne sårbar, sjælden, 
opmærksomhedskrævende og særligt ansvarskrævende i den regionale og nationale (med fed) rød-
/gulliste. 
 


Almindelig Kvik 
Almindelig Sumpstrå 
Drue-Gåsefod R 


Engelsk Kokleare X 


Engelskgræs 
Ensidig Hønsetarm R 


Énskællet Sumpstrå 
Gåse-Potentil 
Harril 
Kryb-Hvene 
Kødet Hindeknæ 


Rød Svingel 
Samel X 


Smalbladet Hareøre V 


Spidshale R X 


Spyd-Mælde 
Stilket Kilebæger R 


Strand-Annelgræs 
Strand-Asters 
Strand-Bede 
Strand-Kamille 
Strand-Krageklo R(A)


Strand-Malurt 
Strand-Mælde 
Strand-Nellike V 


Strand-Siv R(A) 


Strand-Trehage 
Strand-Vejbred 
Tætblomstret Hindebæger X 


Udspilet Star 
Udspærret Annelgræs 
Vild Selleri R X


  
- og på de mere ferske strandenge:  
Eng-Klaseskærm R Kær-Fnokurt R(A) X(A) Tæppegræs R X


Kær-Fladbælg X X Soløje-Alant R  
 
- og tilsvarende registreringer i énårig strandengsvegetation (1310): 
 


Dansk Kokleare 
Kveller 
Smalbladet Hareøre 


Spidshale R X 


Strand-Firling 
Strandgåsefod 
Tangurt V(A) R(A)


 
Lav HindebægerR (A) har været registreret på den nordlige del af Glænø. Der er dog tale om en højt-
voksende form som muligvis er en hybrid med Tætblomstret Hindebæger. Forekomsten af Lav 
Hindebæger inden for Natura 2000-området må således betegnes som usikker. 
 
3.4. Grå/grøn klit (2130), klithede (2140) og surt overdrev (6230) 
Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå/grøn klit) forekommer spredt ved yderkysterne i 
hele Natura 2000-området. På Feddet ved Basnæs Nor har vegetationen på kystklitten udviklet sig 


 







til surt overdrev med forekomst af Hedelyng, og ved Bisserup Strand findes et mindre, afgræsset 
areal med klithede. Der er tale om forholdsvis ringe udviklede, lave klitdannelser. Rosen-Katost er 
karakteristisk på denne naturtype i den vestlige del af området – især på Agersø.  
 
Grå/grøn klit (2130) repræsenteres af følgende sjældne og/eller biotopskarakteristiske (jf. fortolk-
ningsmanualen, i kursiv) plantearter. V, R, X og (A) henviser til rødlistekategorierne sårbar, sjæl-
den, opmærksomhedskrævende og særligt ansvarskrævende i den regionale og nationale (med fed) 
rød-/gulliste. 
 


Almindelig Hønsetarm 
Bakke-Forglemmigej 
Blød Hejre 
Bægerlav 
Engelsk Kokleare X 


Ensidig Hønsetarm R


Femhannet Hønsetarm 
Gul Snerre 
Hejrenæb 
Mark-Krageklo 
Nikkende Kobjælde (Omø) (A) (A) 


Rosen-Katost X


Sand-Star 
Soløje-Alant R 


Strand-Nellike V 


Tidlig Dværgbunke 
Tykbladet Mælde R


 
Følgende biotopkarakteristiske arter er fundet på typen 6230: 
 


Fåre-Svingel Katteskæg Tormentil 
 
Sand-Star er eneste biotopkarakteristiske art registreret på 2140. 
 
4. Foreløbig trusselsvurdering (uddybning af udvalgte trusler) 
 
4.1. Eutrofiering 
Den forholdsvis beskedne udskiftning af vand i kystlagunerne (1150) gør denne naturtype særlig 
følsom overfor især kvælstof, der føres ud med vandløbene. Næringsstofbelastningen i kystlaguner-
ne begrænser udbredelsen af bundvegetationen, der udskygges af algevækst. Et højt næringsstofni-
veau sammen med den ringe vandudskiftning forringer desuden iltforholdene og dermed levevilkå-
rene for faunaen på lagunebunden. Både bundvegetation og -fauna har stor betydning som føde-
grundlag for svaner, gæs, ænder og skallesluger på udpegningsgrundlaget. Kystlaguner er desuden i 
sig selv en prioriteret naturtype på udpegningsgrundlaget.  
 
Den gennemsnitlige atmosfæriske kvælstofdeposition for Skælskør Kommune er 14,10 kg N/ha/år. 
Der er derfor risiko for, at tålegrænsen for naturtyperne grå/grøn klit (2130, prioriteret type), klithe-
de (2140) og surt overdrev (6230, prioriteret type) kan være overskredet. Tålegrænsen for disse na-
turtyper er vurderet til 10-20 kg N/ha/år (Skov- og Naturstyrelsen 2005). 
 
4.2. Tilgroning 
Store dele af strandengsarealerne er truet af tilgroning med tagrør. Det gælder især langs øst- og 
nordsiden af Glænø og bl.a. flere steder langs den nordlige kyst af Basnæs og Holsteinborg Nor. 
Arealet med rørskov lader til at være tiltagende. Da de afgræssede strandenge i området hører 
blandt landets fineste, må tilgroningstruslen anses for alvorlig. 
 
4.3 Invasive arter 
Der findes flere invasive plantearter inden for dette Natura 2000-område (tabel 4). Heraf er det kun 
Rynket Rose og til dels Kæmpe-Bjørneklo, der indtil videre udgør et egentlig problem. Rynket 
Rose findes langs mange af kysterne i området og er især et problem på naturtypen grå/grøn klit 
(2130). Kæmpe-Bjørneklo vokser i en tæt bestand på over 200 individer ved Skælskør Nor øst for 
Tranderup samt ved Bisserup Strand. Både Rynket Rose og Kæmpe-Bjøneklo bliver bekæmpet ved 
Bisserup Strand. 
 


 







Tabel 4. Invasive plantearter observeret i forbindelse med amtets kortlægning af naturtyper 2005      
Art Observeret på lokalitet Naturtype Vurdering 
Rynket Rose Bisserup Strand 2130, 21XX Alvorlig trussel, bekæmpes 
 Østlige Glænø 2130 Moderat trussel, kan udvikle sig 
 Kobæk Strand 2130 Alvorlig trussel 
 Agersø 2130, 21XX, 0 Alvorlig trussel 
 Omø 2130, 21XX, 0 Alvorlig trussel 
Kæmpe-Bjørneklo Bisserup Strand ~1330 Mindre trussel da den bekæmpes 
 Skælskør Nor, øst for Tranderup 0 Alvorlig trussel: spredningskilde 
Bukketorn Østlige Glænø 21XX Mindre trussel 
Canadisk Bakkestjerne Kobæk Strand 2130 Mindre trussel 
Japan-Pileurt Vest for Holsteinborg ~1330 Mindre trussel 
Stjerne-Bredribbe (Cam-
pylopus introflexus) Bisserup Strand 2140 ? 


 
 
5. Igangværende naturplejeprojekter 
Amtet har indgået plejeaftaler (rydning og afgræsning) på i alt ca. 35 ha ved Skælskør Nor, Kobæk 
Strand og Hulleengen ved Stigsnæs Skov. Herudover foregår der privat finansieret naturpleje på den 
nordlige del af Glænø. Inden for hele Natura 2000-området gives der tilskud til græsning/høslet i 
form af MVJ-aftaler på 825 ha. Heraf ligger ca. 570 ha inden for kortlagte habitatnaturtyper (over-
vejende strandeng).  
 
Flere af ynglevandhullerne for klokkefrø på Agersø er etableret som et led i LIFE-projektet ”Mana-
gement of fire-bellied toads in the Baltic region”, LIFE04NAT/D/000028. Projektet er planlagt til at 
fortsætte med bl.a. etablering af nye vandhuller og overvintringssteder på Agersø. 
 
6. Modsatrettede interesser 
Den tiltagende tilgroning med tagrør kræver plejetiltag af hensyn til strandenge som naturtype og 
som raste- og ynglelokalitet for en række fugle på udpegningsgrundlaget. Rørskovene er imidlertid 
ynglebiotop for rørhøg, hvorfor evt. yngleforekomster bør kortlægges forud for rydning af større 
tagrørspartier. 
 
7. Anvendt materiale 
Leth, Peter 1997: Regional Rødliste over særligt beskyttelseskrævende karplanter i Vestsjællands 


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


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


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


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


Vestsjællands Amt 2002: Ynglefugle i vådområder ved Skælskør 2002. Notat udarbejdet af Hans 
Erik Jørgensen. J.nr. 8-70-53-00-1001 dok. 19. 


Vestsjællands Amts kortlægning af naturtyper, Novana (2005). 
Vestsjællands Amts overvågning af klokkefrø, Novana (2005). 
Vestsjællands Amts plantedatabase (1993-2005). 
Vestsjællands Amts padde-/krybdyrdatabase (1982-2005). 
 
 
 


 







 
8. Bilagsfortegnelse 
GIS-temaer: 
Skælskør_1150 Forekomst af kystlaguner og strandsøer (1150) 
Skælskør_1160 Forekomst af lavvandede bugter (1160) 
Skælskør_1188 Ynglevandhuller og potentielt levested for klokkefrø (1188) på Agersø 
Skælskør_1210 Forekomst af enårig vegetation på strandvolde (1210) – delvis kortlæg- 
  ning 
Skælskør_1310 Forekomst af kvellervade (1310) – delvis kortlægning 
Skælskør_1330 Forekomst af strandeng (1330) 
Skælskør_2110 Forekomst af forstrand (2110) – delvis kortlægning 
Skælskør_2130 Forekomst af stabil kystklit (2130) 
Skælskør_2140 Forekomst af klithede (2140) 
Skælskør_3130 Forekomst af søer med små amfibiske planter (3130) 
Skælskør_3150 Forekomst af næringsrige søer (potentielt 3150) 
Skælskør_6230 Forekomst af surt overdrev (6230) 
Skælskør_fredninger Fredninger i Natura 2000-området 
Skælskør_MVJgræs MVJ-aftaler med græsning/pleje 
Skælskør_pleje Amtets plejeaftaler 
Skælskør_vildtres Vildtreservater i Natura 2000-området 
 
Dataark: 
SkælskørMarin Dataark for registrering af marine naturtyper (Word) 
SkælskørSøer Dataark for registrering af søer – Magleby Lung, Skagesø og Omø Sø  
  (Excel) 
SkælskørVandløb Dataark for vandløbsstationer (Excel) 
 
Pdf-filer: 
Skælskør11BorrebyGods: Plejeplan nr. 11. Plan for istandsættelse af stengærde på Borreby Gods  
  (1986) 
Skælskør13BorrebyGods: Plejeplan nr. 13. Plan for istandsættelse af stengærde på Borreby Gods,  
  tillæg nr. 1 (1987) 
Skælskør21KobækStrand: Plejeplan nr. 21. Plejeplan for strandeng ved Kobæk Strand (1988) 
Skælskør25Klokkefrø: Plejeplan nr. 25. Plejeplan for fire klokkefrølokaliteter på Agersø (1989) 
Skælskør26Klokkefrø: Plejeplan nr. 26. Plejeplan for en klokkefrølokalitet på matr. nr. 5b  
  Agersø (1989) 
Skælskør33KobækStrand: Plejeplan nr. 33. Plejeplan for strandeng ved Kobæk Strand, tillæg nr. 1  
  (1990) 
Skælskør67Hulleengen: Plejeplan nr. 67. Plejeplan for en del af strandengsområdet Hulleengen,  
  Stigsnæs (1994) 
Skælskør85KorsørNor: Plejeplan nr. 85. Plejeplan for strandeng ved Korsø Nor (1996) 
Skælskør104Agersø: Plejeplan nr. 104. Plejeplan for arealer på Agersø. Vedr. Life-projekt:  
  Konsolidering af bestanden af klokkefrø, Bombina bombina, i Danmark  
  (1999) 
SkælskørYnglefugle: Vestsjællands Amt 2002: Ynglefugle i vådområder ved Skælskør 2002.  
  Notat udarbejdet af Hans Erik Jørgensen. 
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