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Figur 1.1 Afgrænsning af Natura 2000 område 168,Præstø Fjord, Grønsund m.v. 
 
 
1. Områdets afgrænsning 
 
Natura 2000 område 168, Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund, består af EF-
fuglebeskyttelsesområderne 84 og 89 (F 84 og F 89) samt EF-habitatområde 147, jf. figur 1.1. 







Arealmæssigt svarer Natura 2000 området til foreningsmængden af de to fuglebeskyttelsesområder. 
Habitatområdet er lidt mindre, idet arealer på Præstø Fed, sydsiden af Præstø Fjord, sydsiden af Jungshoved 
samt Kindvighoved kun indgår i EF-fuglebeskyttelsesområde 89. De 863 ha, der udgør forskellen, er primært 
skov og landbrugsarealer. Grænsen mellem de to fuglebeskyttelsesområder løber i linje med Mønbroen 
mellem Kosterland og Kalvehave. Se tabel 1.1. 
I bilag 1.1 ses en sammenfatning af arealmæssige data for Natura 2000 område 168. 
 
Nr. Navn Areal (ha) 
F 84 Ulvsund, Grønsund og Farø Fjord 8.154 
F 89 Præstø Fjord, Ulvshale, Nyord og Jungshoved Nor 24.658 
H 147 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund 31.949 
Samlet areal af Natura 2000 område 168 32.812 


Tabel 1.1  
Navn og størrelse på de habitat- og fuglebeskyttelsesområder, der indgår i Natura 2000 område 168 
 
Der er grund til at påpege uhensigtsmæssige afgrænsninger af Natura 2000 området ved Hårbølle Pynt og i 
bunden af Jungshoved Nor, hvor vigtige habitatnaturforekomster findes umiddelbart udenfor den nuværende 
grænse. Det samme gælder klintekysterne på Østfalster og Sydvestmøn. 
 
 


2. Udpegningsgrundlag og datagrundlag 
 
Natura 2000 områderne er udpeget af hensyn til naturtyper og arter, som Danmark er forpligtet til at passe på 
og udpege beskyttelsesområder for. Det drejer sig i dette tilfælde om 34 naturtyper på habitatdirektivets 
bilag 1 (opført i tabel 2.1), samt arter fra henholdsvis habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet (tabel 
2.3).  
 
Den marine del af Natura 2000 område 168 er kortlagt af Skov- og Naturstyrelsen i 2004, mens  
Storstrøms Amt har kortlagt udbredelsen af de vigtigste lysåbne habitatnaturtyper på landjorden i 2004 og 
2005, se tabel 2.1. En del naturtyper, særligt kystnaturtyper, er endnu kun delvis kortlagt. Det vurderes, at 
alle naturtyper på udpegningsgrundlaget, måske med undtagelse af sø-naturtypen 3130, som kendes meget 
dårligt, er til stede i området. Der er ved kortlægningen konstateret to habitatnaturtyper, som ikke findes på 
udpegningsgrundlaget, nemlig type 2180 "Skovbevokset klit" samt type 7140 "Hængesæk", jf. tabel 2.2. 
Disse naturtyper bør medtages ved en kommende revision af udpegningsgrundlaget. 
 
Skovnaturtyperne kortlægges på fredskovsarealer i 2005 og 2006 af Skov- og Naturstyrelsen i henhold til 
skovloven. Endnu ikke kortlagte forekomster af lysåbne habitatnaturtyper samt skovnaturtyper på ikke-
fredskovsarealer, vil blive inddraget i forbindelse med kommende revisioner af basisanalysen. Der vil kunne 
forekomme justeringer af afgrænsningerne af de lysåbne naturtyper ved samordning af disse med resultatet 
af den igangværende kortlægning med skovnaturtyper. 
 
Der er medtaget 28 arter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000 område 168: 4 arter fra habitatdirektivets 
bilag 2 samt 24 arter fra fuglebeskyttelsesdirektivet: 9 ynglefugle og 15 trækkende eller vinterrastende fugle. 
Af disse er der 10 arter på direktivets bilag I og 14 arter (alle trækfugle) udpeget efter direktivets artikel 4 
stk.2. Arterne på udpegningsgrundlaget er opført I tabel 2.3. Havørn, der er på udpegningsgrundlaget for EF-
fuglebeskyttelsesområde 89, har for nylig etableret sig som ynglefugl også i F 84, Ulvsund og Grønsund. 
Den bør medtages ved revision af udpegningsgrundlaget, jf. bilag 2.4. 
 
Resultatet af kortlægningen og overvejelser i forbindelse med basisanalysen om direktivarternes levesteder 
findes som bilag i andre formater end selve basisanalysen, der er i word-format. Det drejer sig om kort 
(mapinfotabeller) med afgrænsning af naturtypernes udbredelse og arternes levesteder. Derudover findes der 
dataark for de marine naturtyper og for sø-naturtyper. Der er følgende bilag: 







 
Bilag 2.1 Kort over udbredelsen af habitatnaturtyper på udpegningsgrundlaget. 


En tabel pr. naturtype, i alt 19 mapinfotabeller. 
Skov- og Naturstyrelsens kortlægning af marine naturtyper findes som én mapinfotabel. 
 


Bilag 2.2 Kort over udbredelsen af habitatnaturtyper, som ikke er på udpegningsgrundlaget. 
 En tabel pr. naturtype, i alt 2 mapinfotabeller.  
 
Bilag 2.3 Kort over levestederne for arter, inklusive fuglearter, på udpegningsgrundlaget. 
 En tabel pr. art, dog to for Stor Vandsalamander 


i alt 29 mapinfotabeller.  
 
Bilag 2.4 Kort over levestederne for arter, inklusive fuglearter, som ikke er på udpegningsgrundlaget. 
 Tom, der er ikke tegnet kort for den nyetablerede art i F 84, Havørn. 
 
Bilag 2.5 Dataark for marine naturtyper og sø-naturtyper 
 En excel-fil for søtyper (Even Sø) 
 En word-fil for marine naturtyper 
 
Basisanalysens oplysninger bygger på kortlægningen samt data fra overvågning, rødlister, 
ekskursionsrapporter m.v. som amtet har kendskab til. I tabel 2.1 til 2.4 findes i højre kolonne henvisning til 
hvilke referencer, der er anvendt for hver enkelt naturtype og art.  
 
Den samlede referenceliste findes i kapitel 7. I kapitel 6 er anført på hvilke områder amtet mangler 
oplysninger til brug ved basisanalysen. I kapitel 8 findes bilag i word-format til basisanalysens kapitler, 
nummeret som disse. 







 
 


Kortlagte naturtyper  Kode Naturtype 
Antal 
forekomster 


Samlet areal 
(ha) 


Foreløbig trusselsvurdering, jf. afsnit 4 Datagrundlag / referencer 
jf. afsnit 7 


Marine naturtyper 
1110 Sandbanke  14.450 Eutrofiering Ref. 2 
1140 Mudder- og sandflade  229 Eutrofiering Ref. 2 
1150 *Kystlagune og strandsø (11) 155 (+73,1) Eutrofiering Ref. 2 (ref. 3) 
1160 Lavvandet bugt  8.788 Eutrofiering Ref. 2 
1170 Rev  4.125 Eutrofiering Ref. 2 
Kystnaturtyper 
1210 Enårig vegetation på strandvold    Ref. 4 
1220 Flerårig vegetation på strand 2 33,1  Ref. 4 
1230 Klint og klippe ved kysten    Ref. 4 
1310 Kvellervade    Ref. 4 
1330 Strandeng 72 1253,9 Tilgroning (lokalt), afvanding Ref. 3 
2110 Forstrand og begyndende klit 4 8,9  Ref. 3 
2120 Hvid klit 4 7,8  Ref. 3 
2130 *Grå klit og grønsværsklit 15 110,2 Invasive arter Ref. 3 
2140 *Klithede 5 22,5  Ref. 3 
2160 Kystklit med havtorn 2 5,0  Ref. 3 
2190 Fugtig klitlavning 8 24,1 Invasive arter Ref. 3 
2250 *Kystklit med enebær 1 15,2  Ref. 3 
Ferskvandsnaturtyper 
3130 Næringsfattig sø m. amfibiske 


planter 
   Ref. 4 


3150 Næringsrig sø 1 22,2 Eutrofiering Ref. 5 
Heder 
4010 Fugtig hede m. klokkelyng 1 2,8  Ref. 3 
4030 Tør hede 3 36,4 Tilgroning (lokalt) Ref. 3 
5130 Enekrat på hede og overdrev 3 13,7  Ref. 3 
Tabel 2.1  
Naturtyper på udpegningsgrundlaget for H 147, Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund. * angiver prioriterede naturtyper. I 
kolonnen "Datagrundlag" henvises til referencelisten, afsnit 7. Tabellen fortsættes…….. 
 







 
Kortlagte naturtyper Kode Naturtype 
Antal 
forekomster 


Samlet areal 
(ha) 


Foreløbig trusselsvurdering, jf. afsnit 4 Datagrundlag / referencer 
jf. afsnit 7 


Overdrev og enge 
6210 Kalkoverdrev 14 25,2 Eutrofiering, fragmentering Ref. 3 
6230 *Surt overdrev 12 49,8 Invasive arter, fragmentering Ref. 3 
6410 Tidvis våd eng 3 6,6  Ref. 3 
6430 Bræmme med høje urter    Ref. 4 
Moser 
7210 *Mose m. hvas avneknippe 1 1,1  Ref. 3 
7230 Rigkær 26 43,0 Eutrofiering, afvanding, invasive arter, 


fragmentering 
Ref. 3 


Skove 
9110 Bøgeskov på mor u. kristtorn    Ref. 6 
9130 Bøgeskov på muldbund    Ref. 6 
9160 Fugtig ege- og blandskov    Ref. 6 
9170 Østlig vinteregeskov    Ref. 6 
9190 Stilkegeskov på sur bund    Ref. 6 
91E0 Elle- og askesump    Ref. 6 
Tabel 2.1 ….fortsat.  
Naturtyper på udpegningsgrundlaget for H 147, Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund. * angiver prioriterede naturtyper.  
 
 


Kortlagte naturtyper Kode Naturtype 
Antal 
forekomster 


Samlet areal 
(ha) 


Foreløbig trusselsvurdering 
jf. afsnit 4 


Datagrundlag / referencer 
jf. afsnit 7 


Kystnaturtyper 
2180 Skovbevokset klit 3 5,5  Ref. 3 
Moser 
7140 Hængesæk 5 5,2 Eutrofiering, tilgroning Ref. 3 
Tabel 2.2  
Nyligt konstaterede naturtyper, som ikke er på udpegningsgrundlaget for H 147, Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund 
 
 







Arter på habitatdirektivets bilag 2 
EF-habitatområde 147, Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund 


Levesteder 
Kendte Potentielle 


Kode Arter 


Antal 
forekomster


Samlet 
areal 
(ha) 


Antal 
forekomster


Samlet 
areal 
(ha) 


Areal i alt 
(ha) 


Foreløbig 
trusselsvurdering 
jf. afsnit 4 


Datagrundlag / referencer 
jf. afsnit 7 


1014 Skæv Vindelsnegl 1 0,1 ? ? ?  Ref. 7 
1166 Stor Vandsalamander 5 0,4 114 37,7 60,1  Ref. 8 
1365 Spættet Sæl 1 73 6 311 384 Forstyrrelse Ref. 9 
1903 Mygblomst 1 2,0 4 3,1 5,1 Tilgroning Ref. 10 
Arter på fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1 
EF-fuglebeskyttelsesområde 84, Ulvsund, Grønsund og Farø Fjord 
Artskode Art EF-


kategori
Bestandsstørrelse og år for 
seneste opgørelse 
(ynglearter angives i par) 


Foreløbig 
Trusselsvurdering 
jf. afsnit 4 


Datagrundlag / referencer 
jf. afsnit 7 


Ynglefugle 
A193 Fjordterne F1 2  (1998) Forstyrrelse, prædation Ref. 126, 107, 109 
A194 Havterne F3 3  (2001) Forstyrrelse, prædation 126, 107, 109, 101 
Trækfugle 
A038 Sangsvane F2, F4 175  (1994)  126 
A036 Knopsvane F4, F7 4200  (1994)  126, 124, 123 
A061 Troldand F4, F7 6880 (1994)  126, 124 
A069 Toppet Skallesluger F4, F7 270  (1994)  126, 124, 123 
A070 Stor Skallesluger F4, F7 62  (1994)  126, 124,  
A125 Blishøne F4, F7 2190  (1994)  126, 124, 123 
Tabel 2.3 Arter på udpegningsgrundlaget for H 147 samt F 84 og F 89, tilsammen Natura 2000 område 168, Havet og kysten mellem 
Præstø Fjord og Grønsund. EF-kategorierne angiver forskellige kriterier for udpegning af arten (se bilag 2.3.a). Bestandsudvikling for 
fuglearterne fremgår af bilag 2.3.b. Tabellen fortsættes……. 
 
 
 
 
 
 







Arter på fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1 
EF-fuglebeskyttelsesområde 89, Præstø Fjord, Ulvshale, Nyord og Jungshoved Nor 
Ynglefugle 
A075 Havørn F1 1-2 (2006)  102 
A081 Rørhøg F3 1 (2005) Tallet er en kraftig undervurdering af aktuel 


bestand, som ikke er målrettet undersøgt. 
126, 124, 106, 123, 110, 109, 
128, 101, 137 


A119 Plettet Rørvagtel F1    
A132 Klyde F1 17  (2005) Forstyrrelse, prædation 126, 124, 110, 109, 123, 101, 


111 
A151 Brushane F1 0  (2005) Hydrologi 126, 124, 110, 123, 111 
A191 Splitterne F1 1  (2005) Forstyrrelse, prædation 126, 124, 109, 123, 103, 107, 


128, 101  
A193 Fjordterne F1 6  (2005) Forstyrrelse, prædation 126, 107, 109, 128, 101, 103  
A194 Havterne F1 67  (2005) Forstyrrelse, prædation 126, 124, 110, 109, 123, 107, 


128, 101, 111 
A195 Dværgterne F1 5  (2005) Forstyrrelse, prædation 126, 124, 123, 107, 109, 103, 


128, 101 
Trækfugle 
A037 Pibesvane F2, F4 113  (1989)  127, 123, 126 
A038 Sangsvane F2, F4 30  (1995)  126, 124, 123, 127, 128 
A036 Knopsvane F4 286  (1995)  126, 124, 127, 123, 128 
A043 Grågås F4 60  (1995)  110, 128 
A045 Bramgås F2, F4 3000  (1998)  128, 124, 111 
A103 Vandrefalk F2 4  (2005)  111 
A140 Hjejle F2, F5 5500  (1998)  128, 111 
A050 Pibeand F4 360  (1995)  110, 128 
A054 Spidsand F4    
A056 Skeand F4 1700  (1993)  110, 124 
A061 Troldand F4 1100 (1991)  126, 124, 123, 110 
A067 Hvinand F4 500  (1995)  126, 124, 127, 123, 128 
A069 Toppet Skallesluger F4 631  (1995)  126, 124, 123, 110, 128 
A070 Stor Skallesluger F4 108  (1995)  126, 124, 127, 123, 128 
A125 Blishøne F4 13900  (1995)  126, 124, 123, 127, 128 
Tabel 2.3….fortsat. Arter på udpegningsgrundlaget for H 147 samt F 84 og F 89, tilsammen Natura 2000 område 168, Havet og kysten 
mellem Præstø Fjord og Grønsund. EF-kategorierne angiver forskellige kriterier for udpegning af arten (se bilag 2.3.a). Bestandsudvikling 
for fuglearterne fremgår af bilag 2.3.b. 







 
Arter på fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1 
EF-fuglebeskyttelsesområde 84, Ulvsund, Grønsund og Farø Fjord 
Artskode Art EF-


kategori
Bestandsstørrelse og år for 
seneste opgørelse 
(ynglearter angives i par) 


Foreløbig 
Trusselsvurdering 


Datagrundlag  


Ynglefugle 
A 075 Havørn F1 1 (2006) Forstyrrelse pers.com. 
Arter på fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1 
EF-fuglebeskyttelsesområde 89, Præstø Fjord, Ulvshale, Nyord og Jungshoved Nor 
Artskode Art EF-


kategori
Bestandsstørrelse og år for 
seneste opgørelse 
(ynglearter angives i par) 


Foreløbig 
Trusselsvurdering 


Datagrundlag  


Ynglefugle 
A 236 Sortspætte F1 1 – 2 (2006)  pers.com. 
Tabel 2.4   Arter, uden for  udpegningsgrundlaget, som forekommer I EF-fuglebeskyttelsesområde 84 og 89.







3. Beskrivelse af området og dets potentiale 
 
Natura 2000 området omfatter havet og kysterne mellem det sydøstlige Sjælland, Møn og Falster: fra Præstø 
Fed i nord, til Farø i vest og Hestehoved Fyr i Corselitze Østerskov mod syd.  
 
Marint omfatter området mange hydrologisk forskellige farvande, lige fra et åbent hav over stærkt 
strømfyldte sunde til lukkede fjorde og kystlaguner. Generelt er området præget af sandbund med spredte 
sten. Flere af farvandene har enkelte flotte bevoksninger af ålegræs og enkelte farvande har en rig 
rødalgeflora, men arealudbredelsen af disse bede er ikke undersøgt. Hele habitatområdet har en meget stor 
forekomst af trådalger, som følge af en stor belastning med næringsstoffer. 
 
Kysterne indgår i Natura 2000 området i varierende grad. Stejlkysterne på Østfalster og Sydmøn er fx ikke 
medtaget, men beskyttede vige som Fanefjord og Jungshoved Nor indgår med bagland i 0,5 - 1 kilometers 
bredde. Her har strømforholdene bevirket gradvis dannelse af marint forland med strandengsvegetation.  
 
Området er karakteriseret ved en meget fri og dynamisk landskabsudvikling. Der sker omfattende 
materialevandring og –aflejring i de lavvandede marine områder og langs kysterne, hvor de lokale 
strømforhold er afgørende for karakteren af landskabsdannelsen. Flere steder aflejres strandvolde i 
krumoddesystemer og to steder har det udviklet sig til sammenhængende landarealer , nemlig på Ulvshale-
Nyord og Præstø Fed. Her har årtusinders transport af nedbrydningsmateriale fra især Møns Klint og Stevns 
Klint udviklet helt unikke landskaber bygget op af rullestensstrandvolde, rev- og klitdannelser af sand samt 
fintkornede vader med strandenge.  
 
Den dynamiske kystnatur er et vigtigt udgangspunkt for fremtidig målfastsættelse i området. Kun få steder 
findes reguleret natur i form af afvandinger. Et sted, ved Sivet i bunden af Præstø Fjord, hvor der ligger et 
pumpelagsareal indenfor Natura 2000 området, kan der peges på et oplagt genopretningspotentiale, jf. figur 
3.1. Der har tidligere været forsøg på at igangsætte et vandmiljøplan projekt på stedet. 
 


 
Figur 3.1 "Sivet" i den nordlige ende af Præstø Fjord, som det så ud i 1890.Den grønne streg angiver den 
nuværende pumpelagsafgrænsning i området. 
 







Afgrænsningen af Natura 2000 området rækker længere ind i baglandet omkring Even Sø, en lavvandet 
hovedsaglig fersk sø, der afvander til Præstø Fjord. I søens nordlige ende er der nogen saltvandspåvirkning, 
således at vandet i denne del er brak. Naturen er her også delvis reguleret, idet en jernbanedæmning har 
mindsket den naturlige vandudskiftning og saltpåvirkning ind i Even Sø området fra Præstø Fjord.  
 
1.959 ha eller hele 47 % af Natura 2000 område 168 er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, jf. figur 
3.2 samt data i bilag 1.1. Til sammenligning er der foreløbig kortlagt 1.670 ha terrestrisk habitatnatur. 
 
Natur- og landskabsværdier i dette område afstedkom de første landskabsfredninger i Storstrøms Amt, i 
1920'erne. I årene siden er der gennemført et stort antal fredninger på tilsammen ca. 1.385 ha, svarende til 33 
% af landarealet i Natura 2000 området, jf. bilag 1.2. 
 
Der er 3 vildtreservater i Natura 2000 område 168, jf. bilag 1.3 – 1.5. Ved Ulvshale og Nyord fik et område 
på 10.108 ha efter en forsøgsperiode permanent status som vildtreservat i 1993. Fra 1999 kom tilsvarende 
ordninger til at gælde 693 ha i Præstø Fjord og 716 ha i Fanefjord-Grønsund. Samlede tal i bilag 1.1. (Ref. 
12). 
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Figur 3.2 Arealmæssig sammenligning af § 3 natur(vejledende registrering)på land indenfor Natura 2000 
område 168 og kortlagte habitatnaturtyper indenfor habitatområdet. Habitatnaturtyperne er "lagt sammen", 
så de svarer til § 3 hovednaturtyperne. 
 
 
3.1 Naturtyper 
Natura 2000 område 168 domineres af de kystrelaterede habitatnaturtyper både i antal forekomster og areal. 
Af de kortlagte terrestriske naturtypers samlede areal udgør strandenge alene 75 %. Strandengene er flere 
steder langstrakte forekomster, bag hvilke der findes smalle bælter af rigkær. Af og til, som på sydsiden af 
Jungshoved Nor, forekommer de to naturtyper i vidtstrakt mosaik. Rigkærene er defineret ved kalkholdigt 
vand, som stammer fra vældpåvirkning fra baglandet eller opløste skallag i substratet. 
 
Strandvoldssystemerne, som findes bedst udviklet på Ulvshale og Præstø Fed, men i mindre skala flere andre 
steder i Natura 2000 området, rummer en mangfoldighed af habitatnaturtyper. På de yngste dannelser er der 
strandvolds- og klitnaturtyper, mens der på de ældre dele af strandvoldene har udviklet sig overdrevs- og 
skovnaturtyper. Da fugtigheds- og næringsforhold varierer meget på tværs af strandvoldene og afhængigt af 
substratet, forekommer naturtyperne meget ofte i mosaik og i komplekse mønstre bestemt af 
strandvoldsforløbene og af driften. Fremtidig målfastsættelse vil derfor naturligt relatere til mangfoldigheden 
af naturtyper, der igen hænger sammen med graden af landskabelig dynamik. 







 
Kortlægningen af de lysåbne terrestriske naturtyper har bl.a. omfattet en vurdering af naturtypernes fysiske 
fremtræden. For strandenge eksempelvis om der er lodannelser, strandvoldssystemer, engmyretuer og store 
fritliggende sten (positive strukturer) eller modsat om arealerne er udtørrede, uden zonering eller tilgroet med 
rør (negative strukturer). For grå / grøn klit om der er en rig lav- eller rig karplanteflora (positivt) eller der er 
tilgroning med Rynket Rose eller indførte nåletræer (negativt). For overdrev om der er store sten, stejle 
skrænter, engmyretuer, lavtvoksende rosetplanter og enkelte træer med fodpose (positivt) eller om arealerne 
er næringsberigede med dominans af Rajgræs, Agertidsel o.lign. arter (negativt). For rigkær om der er 
trykvand og høj vandstand (positivt) eller om der modsat er udtørret og eutrofieret eller tilgroet med høje 
urter og vedplanter (negativt). 
 
Fordelingen af positive og negative strukturer, som fremgår af bilag 3.1, giver et overordnet billede af status 
for de pågældende naturtyper i et område. De afspejler, om det er arealer i fri dynamik, om der er lang 
driftsmæssig kontinuitet, graden af negativ påvirkning fra forskellige faktorer (jf. afsnit 4), etc. og er dermed 
et indirekte mål for kvalitet og artsrigdom for de pågældende arealer.  
 
 Arealandel med 


overvægt af positive 
strukturer 


 Arealandel med 
overvægt af positive 
strukturer 


Kystnaturtyper  Overdrev og enge  
1330 Strandeng 49 % 6210 *Kalkoverdrev 28 % 
2130 *Grå klit/ grønsværsklit 87 % 6230 *Surt overdrev 60 % 
2140 *Klithede 64 % 6410 Tidvis våd eng 100 % 
2190 Fugtig klitlavning 58 % Moser  
2250 *Kystklit med enebær 0 % 7140 Hængesæk 40 % 
Heder  7210 *Avneknippemose 100 % 
4010 Våd hede m. klokkelyng 100 % 7230 Rigkær 59 % 
4030 Tør hede 27 %   
5130 Enekrat på hede  0 %   
Figur 3.3 Andelen af det samlede areal  for de vigtigste kortlagte habitatnaturtype med overvægt af positive 
strukturer, jf. matricer for hver naturtype i bilag 3.1. 
 
 
Opgørelsen viser, at der for de fleste naturtyper er en overvægt af positive strukturer, jf. sammenstillingen i 
figur 3.3. De absolutte værdier, 0 % og 100 %, afspejler at de sjældneste naturtyper kun er repræsenteret med 
en eller ganske få forekomster. Den negative vurdering af typerne 2250 og 5130 hænger sammen med 
opvækst af naturtypefremmede vedplanter. Tilgroning er ét af flere problemer for de lavest scorende af de 
mere almindelige naturtyper, 4030 og 6210, som det vil fremgå af afsnit 4 om trusler. 
 
Af de ferske naturtyper er kun Even Sø kortlagt, nemlig som en næringsrig sø (3150). Men der mangler også 
for denne lokalitet oplysninger i forhold til de karakterarter, der forekommer i naturtypen. 
 
 
3.2 Arter 
 
Habitatarter: 
Spættet sæl har et kendt opholdssted på nogle stengrunde langs Bøgestrømmen. Det er uvist om den yngler 
her men der er registreret unger i området i sensommeren. DMU, ref. 9, overvåger sælbestanden ved 
flytællinger. I 2005 er der ved tælling i august optalt 19 dyr i Bøgestrømmen og 3 ved Jungshoved / Feddet. 
Tallene skal erfaringsmæssigt ganges med 2 for at få det totale antal sæler i området. 
 
Skæv Vindelsnegl er fundet (1 individ) i det øvre opskylsbælte på stranden ved Næs på Nordvestfalster i 
2000. Den er eftersøgt her på baggrund af et ældre fund. Arten har ikke kunnet genfindes på stedet eller i 
øvrigt i Natura 2000 området. 
 







Stor Vandsalamander er registreret i forbindelse med øvrig paddeovervågning i området. Den er fundet i 4 
vandhuller ved Bøndernes Eghoved og 1 på Nyord. Da arten erfaringsmæssigt findes i 50 % af vandhuller i 
regionen, er alle § 3 vandhuller og småsøer regnet for potentielle levesteder. 
 
Mygblomst er optalt som led i NOVANA-programmet på dens ene voksested i området ved Even Sø i 2004 
og 2005. Potentielle levesteder er de kortlagte arealer af lysåben hængesæk i øvrigt langs Even Sø. 
 
Fugle: 
Begge fuglebeskyttelsesområder (84 og 89) er udpeget især af hensyn til vand- og kystfugle. 
Beskyttelsesområdet består først og fremmest af store hav- og kystområder. Kun få områder i baglandet 
hører med, og de rastende gåse- og svanearter fouragerer derfor også på marker udenfor beskyttelsesområdet.  
 
Fuglebeskyttelsesområde 84: 
Ternerne er kun registreret ynglende i små tal og på ganske få lokaliteter. Ynglepotentialet er lille pga. 
mangel på mindre ubeboede øer og uforstyrrede lokaliteter. Dog er Malurtholm i Fanefjord  
ynglefuglereservat med adgangsforbud i fuglenes yngletid. Fugle fra kolonier i område 89 anvender 
kystområdet til fouragering. 
Området er derimod rasteplads for til tider meget store antal andefugle, især i isvintre, hvor Grønsund som 
regel altid er åben p.g.a. den stærke strøm. Således er set op til 8000 knopsvaner, 9600 troldænder og 10.000 
blishøns. Antallet har dog de senere år været for nedadgående og potentialet synes ikke at værre større end 
hidtil. Om det er lavere kan ikke vurderes på baggrund af de eksisterende data. DMU har muligvis bedre 
data. 
 
Fremgangen for havørnen viser sig også i dette beskyttelsesområde, idet et par har etableret sig i en skov på 
Tærø. Havørnen bør medtages på udpegningsgrundlaget ved næste revision, idet den både yngler og 
fouragerer i beskyttelsesområdet. 
 
Fuglebeskyttelsesområde 89: 
Kerneområderne for de ynglende arter på udpegningsgrundlaget er Præstø Fjord med Feddet og Maderne 
samt Nyord/Ulvshaleområdet på Møn. Ved Præstø Fjord yngler i dag 2 par af Havørn, et gammelt par i den 
sydlige del samt et i 2006 nyetableret par i nordenden, begge par i skove, der ligger lige op til 
beskyttelsesområdet. (Det bør overvejes om ikke de to skove bør medtages i beskyttelsesområdet ved næste 
revision, evt. ved at udtage landbrugsarealer). Beskyttelsesområdet er fourageringsområde for begge par  
især omkring fjordens munding ved Mader/Feddet og ved Nyord. Havørnens primærføde, andefugle, ses 
også i store tal i området både sommer og vinter. 
 
Ternerne yngler især på flere forskellige småøer samt på Feddet og Nyord. Kolonierne flytter dog en del 
rundt, hvorfor spørgsmålet er om potentialet er større end nu. Dog sker der pga. sandvandringen en stadig 
forøgelse af sandøer/revler nord for Nyord og Ulvshale, så potentialet for ynglende terner og Klyde forøges 
til stadighed her. Til gengæld falder det omkring mundingen af Præstø Fjord, hvor en stadig stigende trafik af 
sejlende mm. truer bestandene. Havterne yngler med op til 229 par, Splitterne med op til 200 par (dog stærkt 
i aftagende), Fjordterne med op til 28 par samt dværgterne med op til 25 par. Området er dog et af amtets 
bedste terneyngleområder. 
 
Brushanen, som i 1970 ynglede med 35 par på Nyord og yderligere flere par på Ulvshale er nu næsten 
forsvundet som ynglefugl i området. Kravene til helt specielle forhold (høj vandstand, lav salinitet, og sent 
høslet – efter 15.7 - har gjort det vanskeligt at opretholde en bestand af arten, der således ikke blev fundet 
overhovedet i 2005 og aldrig siden 1983 har været over 5 par. Potentialet for arten er større, men der kræves 
nogle plejeforanstaltninger, herunder ændret hydrologi, hvilket indgår i de to Life-projekter for henholdsvis 
strandengsfugle (Nyord og Veddelen) og Coastal Lagoons (Øvrige Ulvshale). 
 
Klyden yngler med pænt store antal, da der findes mange velegnede ynglelokaliteter i området. Potentialet 
vurderes derfor til at være større end nu, selvom antallet varierer meget grundet andre parametre. 
 
Amtet har ikke registreret Plettet Rørvagtel som ynglende i området. Dog angiver "Fuglenes Danmark" og 
lokale fuglefolk arten som sandsynligt ynglende i Hegnedebugten i perioden 1993-96 og måske også senere. 
Ved genopretning af Veddelsøen genopstår et potentielt yngleområde for arten. Arten bør eftersøges. 







 
Hvad angår de rastende vandfugle foreligger der kun få og sporadiske oplysninger. Dog udgør især 
områderne omkring Nyord/Ulvshale/Sækkesand/Ægholm mm samt mundingen af Præstø Fjord med Feddet/ 
Maderne/ Lilleholm og Storeholm/ Roneklint  til tider rasteområder for meget store antal vandfugle. 
Eksempelvis kan der ses op til over 8000 knopsvaner, 14000 blishøns, 3400 hvinænder, 1600 toppede 
skalleslugere og 1200 store skalleslugere. Potentialet er sikkert større.  
Oplysninger om rastende Hjejler, som amtet er i besiddelse af, er få. Der blev i 1998 registreret en flok på 
5500, hvilket dog ikke er usædvanligt stort for amtet. Ændret plejepraksis på Nyord enge har skabt store 
sammenhængende lavt bevoksede enge, som de rastende fugle er meget glade for. Oplysninger fra lokale 
ornitologer angiver stigning i antallet af rastende gæs, ænder og hjejler her.  
Vandrefalken er set fouragere med op til 4 eksemplarer. Især Nyord og Maderne i Præstø Fjord er yndede 
fouragerings- og rasteområder bl.a. for yngleparret på Møns Klint, og i vinterhalvåret tilkommer altid 
yderligere rastende vandrefalke. 
 
 
3.3 Øvrige naturværdier 
Storstrøms Amt har i perioden 1997 – 2006 udgivet en serie af regionale rødlister for alle vigtige dyre- og 
plantegrupper: fugle (1995 og 2001), karplanter (1995 og 2000), padder og krybdyr (1997 og 2006), pattedyr 
(2000) insekter i det åbne land (2000), vanddyr (2005), skovlevende insekter (2006), svampe (2001) samt 
mosser og laver (2006). Fra 2006 har det kun været tidsmæssigt muligt at få karplante- og paddeoplysninger 
med i basisanalysen. 
 
I bilag 3.2 – 3.7 ses en skematisk angivelse af hvilke rødlistearter, der er kendt fra Natura 2000 område 168. 
Der er særlig grund til at fremhæve Løvfrø, Grønbroget Tudse, Strandtudse, Spidssnudet Frø, Markfirben og 
Hasselmus, der alle er opført på habitatdirektivets bilag IV. Dette indebærer, at arterne og deres levesteder 
skal beskyttes, selv om der ikke er udpeget egentlige beskyttelsesområder for dem. Skovmår er på direktivets 
bilag V, og skal beskyttes mod jagt og indsamling, hvis overvågning dokumenterer behov herfor (den er 
totalfredet efter dansk jagtlovgivning). 
 
 
3.4 Modsatrettede naturinteresser 
Naturtype overfor naturtype:  
Anlæggelsen af jernbanen har været med til at gøre Even Sø brak i den nordlige ende og samtidig er søen 
meget eutrofieret. Genskabelse af den landskabelig dynamik (bortgravning af dæmningen) kan betyde, at 
søen bliver mere brak og skifter fra type 3150 til en marin habitatnaturtype. Det vil sandsynligvis samtidig 
betyde, at hængesækken (type 7140) forsvinder, måske bortset fra den øverste forekomst.  
 
Art overfor naturtype: 
Genopretning af Veddelsøen på Ulvshale blandt andet af hensyn til direktivarter i området som Strandtudse, 
Grønbroget tudse, Plettet rørvagtel og Brushane kan kollidere med forekomsten af habitatnaturtypen rigkær 
(7230) i den nordlige del af moseområdet. 
 
Art overfor art:  
Forekomst af havørn og vandrefalk i området indebærer predation på andre udpegede arter for området som 
klyde, brushane og terner. 
 
Bekæmpelse af ræve på Nyord og Ulvshale aht. ynglende og rastende fugle kan forhåbentlig hjælpe 
kolonirugende fugle som terner, måger og klyder samt vadefugle tilbage til disse strandengsarealer. 
 







 


4. Konstaterede trusler 
 
 
4.1 Eutrofiering 
 
De marine områder dækker mange forskellige habitater lige fra gennemstrømningsområder som Grønsund , 
Ulvsund og Bøgestrømmen over åbent havområde til lukkede fjorde med lavvandede sedimentations 
områder. Selvom belastningen varierer meget i disse meget forskellige områder, er den så stor at områderne 
må karakteriseres som meget eutrofierede. Der er generelt store mængder af trådalger og dækningen af 
ålegræs  har i gennem flere år været faldende, et typisk tegn på en høj koncentration af næringsstoffer. 
Belastningen stammer i nogle områder fra lokale landafstrømninger (Præstø Fjord, Stege Bugt, Bogø Letten 
og Fanefjord) mens gennemstrømningsområderne og Fakse Bugt overvejende får næringsstofferne fra andre 
havområder (national belastning).   
 
Even Sø har forholdsvis høje fosforkoncentrationer, men den har et lille opland, så det er ikke umiddelbart 
indlysende hvad eutrofieringen skyldes. Der udsættes og fodres en del ænder til jagt, men det kræver 
yderligere undersøgelser for at afgøre, hvorfra næringsstoftilførslen stamme. De seneste undersøgelser 
foretaget af søvandet i Even Sø er fra 1997 og der er aldrig lavet undersøgelser af en eventuel 
undervandsvegetation. 
 
Belastningen af de terrestriske habitatnaturtyper med luftbåren kvælstof beregnet på kommuneniveau 
varierer en del indenfor Natura 2000 område 168, som oversigten viser i bilag 4.1.a: fra 12,99 kg N/ha/år i 
Møn Kommune til 15,24 kg N/ha/år i Fladså Kommune. Der er ingen entydige overskridelser af 
habitatnaturtypernes tålegrænser vurderet på den tilgængelige viden. Som bilag 4.1.a viser, er der dog i ikke 
mindre end 14 tilfælde tale om overlap mellem tålegrænseintervallet for en given naturtype og N-
belastningen på kommuneniveau.  
 
Hovedparten af de mest følsomme naturtyper findes landskabeligt isoleret på Ulvshale og Præstø Fed og er 
dermed næppe i risikozonen i forhold til lokale kvælstofkilder. Anderledes forholder det sig med enkelte 
lokale forekomster af 6210, "Kalkoverdrev" i Fladså og Præstø Kommune samt med forekomsten af 7140, 
"Hængesæk" i Præstø Kommune, der dog ikke er på udpegningsgrundlaget. Her er beregningsoverslag på 
lokalitetsniveau ønskelige. 
  
I forbindelse med kortlægningen af habitatnaturtyper i 2004 og 2005 er det registreret, hvor stor en del af de 
kortlagte arealer, der er tydeligt påvirket af landbrugsdrift. Dette vil typisk være tegn på direkte påvirkning 
fra gødskning, men kan også være afdrift af sprøjtemidler, erosionsmateriale fra tilstødende marker eller 
andet. Der er konstateret direkte påvirkning i fire naturtyper, nemlig strandeng, kalkoverdrev, surt overdrev 
og rigkær. Det er typisk de naturtyper og forekomster, der ligger lige op til markarealer. Rigkærene er de 
mest påvirkede, men generelt er kun en lille del (10 – 20 %) af de enkelte forekomsters areal direkte 
påvirket, jf. bilag 4.1.b. 
 
 
4.2 Tilgroning 
Tilgroning målt som den arealandel, der er kronedækket af træer og buske fremgår af bilag 4.2. Figuren viser 
situationen for de kortlagte terrestriske naturtyper. Generelt er der små tilgroningsprocenter for hovedparten 
af de lysåbne naturtyper, herunder det store areal med strandeng. Iøjnefaldende heterogen er type 4030, tør 
hede. Her er 2/3 af arealet uden vedplanter (forekomsterne på Præstø Fed), mens 1/3 er kraftigt tilgroet 
(Ulvshale Hede). Den mest udbredte veddækningskategori, vurderet ud fra søjlediagrammet i bilag 4.2, er 
dækningsprocent 1 – 10 %. Det er en fornuftig dækningsgrad for overdrevstyper, men kan fx for type 2130, 
grå klit og grønsværsklit, afspejle udbredte problemer med invasive arter, jf. afsnit 4.4. 
 
Ud fra lokale vurderinger kan selv små tilgroningsandele godt være et problem. For ynglende og rastende 
fugle på strandenge, inklusiv arterne på udpegningsgrundlaget, er selv mindre lunde og enkeltstående træer 
en begrænsende faktor, idet fugle fra disse åbne vidder holder afstand til højere vegetation. Desuden gør selv 
enkelte træer og buske det lettere for prædatorer som ræv og krage at snige sig ind på og/eller afsøge 







strandengene for bytte. Både Nyord samt Fællesgræsningen og Horsnæs Enge på Ulvshale rummer træ- og 
buskvegetation, som er en trussel for disse fugle. To EU LIFE-projekter (Baltic Lagoons og Engfugle) 
forsøger imidlertid fjerne hele eller dele af denne uønskede vegetation på Nyord og Horsnæs. 
 
 
4.3 Hydrologi 
I forbindelse med kortlægning af habitatnaturtyperne i Natura 2000 område 168 er den hydrologiske status 
for naturtypearealerne registreret. Det drejer sig om kulturtekniske indgreb som afvanding, 
vandløbsregulering og kystsikring. Af disse er kun afvanding og kystsikring relevante forhold i Natura 2000 
område 168, idet der kun er ubetydelige arealer vandløbsnært i området. 
 
Afvanding er vurderet for lavbundsarealer, jf. bilag 4.3. Det generelle billede er her, at selvom der på 2/3 af 
strandengsarealerne ses tegn på afvanding, er denne kun vurderet at have en tydelig effekt for 13 % af 
arealet. En tilsvarende påvirket arealandel er fundet for klitlavninger, mens rigkær og hængesæk er påvirket i 
noget større omfang, henholdsvis 18 % og 40 %. 
 
Kystsikring spiller generelt en meget ringe rolle i området, jf. også fig. 3.1. Strandeng, grå klit, kalkoverdrev 
og surt overdrev har mindre arealandele på kystsikrede arealer, men i ingen tilfælde er det vurderet, at 
kystsikringen har negativ betydning for vegetationszonering og dynamik på arealerne. 
 
På Ulvshale blev Vedelsøen afvandet sidst i 1970’erne og et meget betydende fugleliv af især ynglende og 
rastende vadefugle og ænder – inkl. arter på udpegningsgrundlaget for området (Brushane og Plettet 
Rørvagtel) – forsvandt. LIFE Engfugleprojektet  har bl.a. til mål at genskabe Veddelsøen. 
 
 
 
4.4 Invasive arter 
I forbindelse med kortlægning af habitatnaturtyperne i Natura 2000 område 168 er forekomsten af invasive 
arter registreret. Ved en invasiv art forstås en art, som mennesket har indført eller indslæbt, som har etableret 
sig i dansk natur og som udgør en potentiel eller reel trussel mod hjemmehørende arter. Ved registreringen er 
der taget udgangspunkt i de arter, der anført i ref. 11 (Teknisk Anvisning for NOVANA overvågning), jf. 
bilag 4.4.b. 
 
Oversigten i bilag 4.4.a og bilag 4.4.c viser, at der er konstateret invasive arter i 7 forskellige naturtyper. De 
invasive arters arealandel (kronedækket) på de enkelte forekomster er vurderet i faste størrelsesintervaller, 
hvilket giver en betydelig usikkerhed, når der summeres op for den enkelte naturtype eller art. Numerisk er 
problemet størst i naturtypen 2130, Grå klit/ grønsværsklit, hvor op til 10 % af naturtypearealet på 110 ha er 
bevokset med Rynket Rose, Gyvel og Bjerg-Fyr. En stor forekomst på Præstø Fed præger dette resultat. 
Forholdsmæssigt er problemet lige så stort for naturtyperne 2190 Klitlavning, 6230 Surt overdrev samt 7230 
Rigkær. 
 
I alt 7 invasive arter er registreret. Rynket Rose er et problem i hele Natura 2000 området. Kæmpe-Bjørneklo 
er lokalt et massivt problem på Vestmøn, ud til Bøgestrømmen og i Præstø Fjord. Rød Hestehov er 
registreret i Præstø Fjord. Det invasive mos Campylopus introflexus har etableret sig på Præstø Fed, ved 
Hårbølle og på overdrevsarealer syd for Præstø Fjord, mens Japan-Pileurt er konstateret på strandeng ved 
Fanefjord. 
 
 
 
4.5 Forstyrrelse 
Hele området er et attraktivt lystsejlefarvand med mange attraktive opankringspladser. I og ud for Præstø 
Fjord og omkring Ulvshale samt ved Farødæmningen er der også lokal og turistmæssig sejlads med mindre 
både/joller, windsurfere, kitesurfere (og en sjælden gang jetski, selv om det ikke er tilladt). Sejlads og 
landgang med færdsel ses flere steder i områder med ynglende kolonirugende fugle – herunder arter fra 
udpegningsgrundlaget som terner og klyder. Det sker bl.a. på Store- og Lilleholm samt Maderne i Præstø 
Fjord, Ægholm og især Sækkesand nord for Ulvshale – begge sidstnævnte øer er del af vildtreservat med 
forbud mod landgang i fuglenes yngletid samt forbud mod sejlads med windsurfere (ikke kite-surfere!). 







Landgang er sandsynligvis også et problem på flere af områdets mange andre ubeboede øer og holme, som er 
hjemsted for terner. Løsgående hunde er desuden flere gange iagttaget i yngletiden på øer og strandenge i 
området. 
 
Et sommerhus udlejes til gæster på Maderne – herfra er der også forstyrrelse af ynglende fugle på engene, 
strandoverdrevet og nordkysten. 
 
I Hegnede Bugt er der opsat hylere i maj måned til at skræmme lokalt ynglende gæs væk. 
 
På Skallehoved, Tærø har et havørnepar bygget rede i 2006. Stedet er et yndet picnicområde (bålplads under 
redetræet) for tilsejlende i sommerhalvåret og Dansk Sejlunion har en opankringsbøje ca. 250 fra reden. 
Overholdelse af adgangsforbud på Skallehoved (gældende i 3 år fra 2006) samt anbefalet beskyttelseszone 
på søterritoriet i en afstand af 400 meter fra reden er afgørende for havørnenes fremtidige ynglesucces. 
Havørne par ved Even Sø og Leestrup Skov er sikret med adgangsbegrænsninger for offentligheden og 
mundtlige aftaler med lodsejere i forhold til skovdrift og jagt. 
 
 
 
4.6 Andre trusler 
Predation fra især ræve er et stort problem på Nyord og Ulvshale, hvilket formodentlig er årsag til, at 
kolonirugende fugle ikke længere yngler her samt at yngletal på især Ulvshale er meget lave og 
ynglesuccessen ligeledes er lav. De to EU LIFE-projekter (Baltic Lagoons og strandenge) forsøger sig med 
predationsbegrænsende tiltag på Nyord og Horsnæs. 
 
På Storeholm i Præstø Fjord (2005) og Malurtholm (2003) i Fanefjord er der konstateret rotter og meget lav 
ynglesucces blandt fuglene. Tilsvarende gør sig sandsynligvis gældende for Lilleholm i Præstø fjord (2005) – 
(Fugle på øer og holme 2005). 
 
Højvander i maj-juni måned er årligt en trussel mode de prioriterede arter klyde og terner – bl.a. i 2005. 
 
Naturpleje på Ulvshale og Nyord skal tilrettelægges, så det tilgodeser de prioriterede arter – herunder 
Brushane. Det indebærer, at høslæt skal foretages, men sent – midten af juli, så unger ikke slagtes. Indgår i 
LIFE-strandengsprojektet. 
 
Udbinding af kreaturer på Maderne sker meget tidligt, hvilket medfører en del reder ødelægges ved 
nedtrampning.  
 
Olieforurening og efterfølgende oprydning i april 2002 skabte del en hel del forstyrrelse af ynglende fugle 
i Grønsund – bl.a. engene ved Bredemade på Bogø og Malurtholm ved Fanefjord. Vadefugle er ikke kommet 
tilbage til Bredemade efter olieulykken, og det er sandsynligt, at en kombination af afgravede vadeflader og 
fortsat olieforurenet vadeflade med begrænset fødetilgang for vadefugle er årsag hertil. 
 
 
 


5. Naturforvaltning 
 
5.1 Status ved kortlægningen i 2004 og 2005 
I forbindelse med kortlægningen af terrestriske habitatnaturtyper er den aktuelle drift af arealerne registreret. 
Opgørelsen ses i bilag 5.1. En stor del af de lysåbne terrestriske naturtyper er afhængige af en vis drift i form 
af græsning, høslæt eller periodisk rydning. Undtagelser er de naturtyper, der opstår og omformes i 
forbindelse med de dynamiske kystmorfologiske processer. Her spiller kulturbetinget drift først ind, når 
landskabsdannelsen stabiliseres og der gradvis udvikles fx overdrevs- og mosenaturtyper. En naturtype som 
1330, strandeng, omfatter såvel afgræsset strandeng som rørsump uden drift. En naturtype som 7140, 
hængesæk, tåler ikke drift i unge stadier, men opretholdes bedst som levested for sjældne arter ved at blive 
underkastet drift i mere modne stadier. 
 







Med dette udgangspunkt ser det overordnede billede fornuftigt ud, som det fremgår af bilag 5.1. Meget få 
Natura 2000 områder i Storstrøms Amt har så høj driftsprocent for overdrevsnatur, som i dette tilfælde. Der 
vil dog sagtens på lokalitetsniveau kunne være behov for igangsætning af drift eller justering af 
igangværende drift. 
 
 
5.2 Hidtidig drift og pleje 
Størstedelen af de lysåbne naturtyper afgræsses. Kun ved Jungshoved Vig er der større 
strandengsområder uden afgræsning. Se også bilag 5.2. 
 
 
5.3 Vurdering af plejebehov 
I forbindelse med kortlægningen af de terrestriske habitatnaturtyper er der foretaget en vurdering af det 
akutte plejebehov for de enkelte forekomster. Opgørelsen, der ses i bilag 5.3, kan læses sammen med 
strukturanalysen, bilag 3.1 og figur 3.3, samt de forskellige trusselsvurderinger i afsnit 4. For næsten alle 
naturtyper er der efter vurderingen intet akut plejebehov på over halvdelen af arealet, et stort plejebehov for 
en mindre del af arealet med typerne 7230, 7410, 2140 og 1330, og et mindre plejebehov for en større del af 
arealet med 6210, 2190 og 2130. Helt iøjnefaldende er naturtypen 2250 kystklit med enebær, hvor der 
vurderes at være et stort plejebehov for hele arealet. Det drejer sig om en enkelt forekomst på Ulvshale, som 
er invaderet af Skov-Fyr. 
 
 
 


6. Liste over manglende data til tilstandsvurdering 
 
6.1 Kortlægningsdata 
Data for de naturtyper, der endnu ikke kortlagt i felten, herunder marine og ferskvands-naturtyper. 
 
6.2 Naturforvaltningsdata 
Driftshistorien for de enkelte arealer 
Marint: Der mangler en forvaltningsplan/vandhandleplan for området. Forventes at komme i forbindelse med 
gennemførelse af Vandrammedirektivet. 
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8. Bilag 
 
Bilag 1. Arealdata 
 
Arealtyper Antal Areal i ha 
Marint areal i Natura 2000 område 168  28.645 
Landareal i Natura 2000 område 168  4.167 
Landareal i EF-habitatområde 147  3.304 
§ 3 sø og vandhul i Natura 2000 område 168 118 60,0 
§ 3 mose 21 54,4 
§ 3 fersk eng 18 140,7 
§ 3 overdrev 4 5,6 
§ 3 hede 4 122,6 
§ 3 strandeng 93 1575,3 
§ 3 i alt i Natura 2000 168 1.958,6 
Skov (Top 10 DK) 165 894,7 
heraf fredsskov  
Marker, bebyggelse, veje mm 1.314 
Landskabsfredning 15 1.385 
Landskabsfredning, marint areal 15 0 
Vildtreservater 3 11.517 
Vildtreservater, landareal 3 626 
Offentlige arealer  
 
Bilag 1.1 
Arealfordeling og beskyttet natur i Natura 2000 område 168 


 
 
Registrerings-
nr. 


Fredning Ikraft-
træden 


Areal indenfor 
Natura 2000 
området (ha) 


377-1B Bøndernes Egehoved 1926 10 
365-5 Ulvshale Skov 1929 77 
365-6 Ulvshale, Veddelen, Carøes eng, Nordengene vest mv. 1947 223 
353-5 Vestsiden af Præstø Fjord 1953 26 
361-3 Balle Strand 1960 2,2 
377-6 Strandgården ved Roneklint 1963 25 
377-5 Skippergården ved Roneklint 1963 20 
361-4 Arealer ved Kalvehave 1963 ca. 12 
377-4 Bøgedalsgården ved Roneklint 1968 31 
365-4 Ulvshale, Nordengene øst 1972 8,2 
365-3 Ulvshale, Nordengene 1974 72 
365-1 Nyord 1975 475 
351-8 Præstø Fed 1975 115,5 
377-9 Jungshoved, Gl. Oremandsgård 1976 ca. 277 
365-7 Ulvshale, Horsnæs og Stege Bugt 1980 ca. 126 
 
Bilag 1.2 
Oversigt over landskabsfredninger i Natura 2000 område 168 


 







 
 
 


 
Bilag 1.3 Præstø Fjord Vildtreservat, ref. 12 
 
 
 
 


 
Bilag 1.4 Fanefjord-Grønsund Vildtreservat, ref. 12 
 







 
 
 
 
 
 


Bilag 1.5 Ulvshale-Nyord Vildtreservat, ref. 12 
 
 







 
Bilag 2. Kortbilag med udbredelsen af naturtyper og arters levesteder 
 
 
Bilag 2.1 
Udbredelse af kortlagte habitatnaturtyper fra udpegningsgrundlaget for EF-habitatområde147 
(mapinfotabeller knyttet til wordfilen). 


 
 
Bilag 2.2 
Udbredelse af kortlagte habitatnaturtyper i EF-habitatområde 147, som ikke er på 
udpegningsgrundlaget.(mapinfotabeller knyttet til wordfilen). 


 
 
Bilag 2.3 
Kendte og potentielle levesteder for arter på udpegningsgrundlaget i Natura 2000 område 168 
(mapinfotabeller knyttet til wordfilen). 


 
 
Bilag 2.4 
Kendte og potentielle levesteder for direktivarter, som ikke er på udpegningsgrundlaget i Natura 2000 
område 168 (mapinfotabeller knyttet til wordfilen). 


 
 
Bilag 2.5 
Dataark for marine habitatnaturtyper og sø-habitatnaturtyper i Natura 2000 område 168 
 


 
 
Bilag 2.3.a Udpegningskriterier for arter på fuglebeskyttelsesdirektivet, jf. tabel 2.3 
 
• F1: arten er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets p.t. gældende Bilag I og yngler regelmæssigt i området i 


væsentligt antal, dvs. med 1% eller mere af den nationale bestand. 
• F2: arten er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets p.t. gældende Bilag I og har i en del af artens livscyklus en 


væsentlig forekomst i området, dvs. for talrige arter (T) skal arten være regelmæssigt tilbagevendende og 
forekomme i internationalt betydende antal, og for mere fåtallige arter (Tn), hvor områder i Danmark er væsentlige 
for at bevare arten i dens geografiske sø- og landområde, skal arten forekomme med 1% eller mere af den 
nationale bestand.  


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


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


• F5: arten er regelmæssigt tilbagevendende og har væsentlig forekomst i områder med internationalt betydende 
antal vadefugle, dvs. at der i området regelmæssigt forekommermindst 20.000 vandfugle af forskellige arter, dog 
undtaget måger. 


• F6: arten har relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, fordi forekomsten bidrager væsentligt til at 
opretholde artens udbredelsesområde i Danmark. 


• F7: arten har relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, fordi forekomsten bidrager væsentligt til artens 
overlevelse i kritiske perioder af dens livscyklus, fx i isvintre, i fældningstiden, på trækket mod ynglestederne og 
lignende.   


 
 
 







Bilag 3. Supplerende oplysninger vedr. naturinteresser 
 
Bilag 3.1 Positive og negative strukturer 
 
Fordelingen af positive og negative strukturer for hver kortlagt habitatnaturtype i Natura 2000 område . 
Tallene angiver procentdelen af naturtypens samlede areal. 
De positive og negative strukturer kan være U = udbredte, S = spredte eller I = ikke til stede. Det optimale er, 
når de positive strukturer er "U" og de negative er "I" (det mørkegrønne felt). Den værste situation er, når de 
positive strukturer er "I" og de negative er "U" (det røde felt). 
 
 
 
Strandeng 
(1330) 


 
1254 ha 


Strukturer Negative 
Positive I S U 


U 
(udbredte) 39 % 8 % 3 % 


S 
(spredte) 2 % 14 % 24 % 


I 
(ikke til stede)  1 % 9 % 


 
 
*Klithede 
(2140) 


 
23 ha 


Strukturer Negative 
Positive I S U 


U 
(udbredte)  64 % 10 % 


S 
(spredte)    


I 
(ikke til stede) 26 %   


 
 
Kystklit med enebær 
(2250) 


 
15 ha 


Strukturer Negative 
Positive I S U 


U 
(udbredte)    


S 
(spredte)   100 % 


I 
(ikke til stede)    


 
*Grå klit/ grønsværsklit 
(2130) 


 
110 ha 


Strukturer Negative 
Positive I S U 


U 
(udbredte) 30 % 50 % 9 % 


S 
(spredte) 7 % 2 % 2 % 


I 
(ikke til stede)    


 
 
Fugtig klitlavning 
(2190) 


 
24 ha 


Strukturer Negative 
Positive I S U 


U 
(udbredte) 40 % 5 %  


S 
(spredte) 13 % 9 %  


I 
(ikke til stede)    


 
 
Våd hede m klokkelyng 
(4010) 


 
3 ha 


Strukturer Negative 
Positive I S U 


U 
(udbredte)  100 %  


S 
(spredte)    


I 
(ikke til stede)    







 
Tør hede 
(4030) 


 
36 ha 


Strukturer Negative 
Positive I S U 


U 
(udbredte)   4 % 


S 
(spredte) 27 %  69 % 


I 
(ikke til stede)    


 
*Kalkoverdrev 
(6210) 


 
25 ha 


Strukturer Negative 
Positive I S U 


U 
(udbredte) 11 % 13 %  


S 
(spredte) 4 % 46 %  


I 
(ikke til stede)  24 % 2 % 


 
Tidvis våd eng 
(6410) 


 
7 ha 


Strukturer Negative 
Positive I S U 


U 
(udbredte) 51 % 49 %  


S 
(spredte)    


I 
(ikke til stede)    


 
*Avneknippemose 
(7210) 


 
1 ha 


Strukturer Negative 
Positive I S U 


U 
(udbredte)  100 %  


S 
(spredte)    


I 
(ikke til stede)    


 
Enekrat 
(5130) 


 
14 ha 


Strukturer Negative 
Positive I S U 


U 
(udbredte)    


S 
(spredte)    


I 
(ikke til stede) 70 %   


 
*Surt overdrev 
(6230) 


 
50 ha 


Strukturer Negative 
Positive I S U 


U 
(udbredte) 25 % 3 %  


S 
(spredte) 32 % 7 %  


I 
(ikke til stede) 19 % 14 %  


 
Hængesæk 
(7140) 


 
5 ha 


Strukturer Negative 
Positive I S U 


U 
(udbredte)  40 % 21 % 


S 
(spredte)    


I 
(ikke til stede)  40 %  


 
Rigkær 
(7230) 


 
43 ha 


Strukturer Negative 
Positive I S U 


U 
(udbredte) 57 % 1 %  


S 
(spredte) 1 % 19 % 5 % 


I 
(ikke til stede)  11 % 5 % 







Bilag 3.2 – 3.7 Rødlisteoplysninger 
 
I bilagene 3.2 til 3.7 er anført hvilke arter i Natura 2000 område 168, der er opført på Storstrøms Amts 
regionale rødlister fra perioden 1995 – 2006. I tabellerne ses hvilke kategorier arterne er anbragt i efter 
henholdsvis den regionale rødliste (ref. 13 – 18) og den nationale rødliste fra 1997 (ref. 19).  
 
Kategorierne, som er anvendt ved den regionale rødlistning og den nationale i 1997, er: 
Ex: Uddød efter ca. 1850 E: Akut truet  V: Sårbar  R: Sjælden 
X: Opmærksomhedskrævende  A: National hhv. regional ansvarsart. 
 
Der er ikke taget hensyn til de nye nationale IUCN rødlistekategorier (jf. ref. 20), idet disse endnu ikke er 
anvendt for alle artsgrupper og slet ikke er anvendt i det regionale arbejde. 
 
Bilag 3.2 Rødlistede karplanter i Natura 2000 område 168 
 
Art Regional 


rødlistekategori 
(2006) 


National 
rødlistekategori  
(1997) 


Lokalitet Seneste fund 


Bugtet Frøstjerne E R Ulvshale – Mågenakken Recent 
Lyngsilke E R Ulvshale Skanse 2004 
Mygblomst E E Even Recent 
Seksradet Stenurt E V Hårbølle 


Fanefjord Kirkebakke 
Do 
Do 


Blåtoppet Kohvede V X Præstø Fed Do 
Dyndurt V V Nyord gadekær Do - men ikke 


årlig 
Eng-Ensian V V (A) Ulvshale Hede Recent 
Eng-Troldurt V X Even Do 
Kantet Kohvede V V Bønsvighoved Skov Do 
Finger-Lærkespore R ? Ulvshale ved ’Sandvej’ 


Grønsund Strandkrat syd 
for fyret 


Do 
Do 


Hvidgul Skovlilje R R Viemose Skov 
Langebæk Skov 


Do - kystnært 
Do 


Kongebregne R (A) R Præstø Fed Recent 
Leverurt R X Even 


Ræveholms Mose 
Sorteholm  


Do 
Do 
Do 


Salepgøgeurt R R Bønsvig 
Fanefjord 


Do 
Do 


Sort Rævehale R R Bogø øst for færgelejet 
Stubbekøbing Havn øst og 
vest 
Søborg 


Do 
Do 
 
Do 


Svømmende 
Sumpskærm 


R X Fællesgræsningen, 
Ulvshale 


Do 


Søpryd R X Do Do  
Tarmvrid-Røn R R Ulvshale Skov Do  
 
Bilag 3.2 Rødlistede karplanter i Natura 2000 område 168. Præstø 
 
For den regionale rødliste gælder: 
A (regional ansvarsart): Mindst 50 % af den danske bestand antages at vokse i Storstrøms Amt. 
Uddøde (Ex) og gullistede planter er ikke medtaget. Der henvises til amtets rødliste. 
 


 







Bilag 3.3 Rødlistede fugle i Natura 2000 område 168 
 
Art Regional 


rødlistekategori 
(2001) 


National 
rødlistekategori 
(1997) 


Lokalitet Seneste fund 


Hvidbrystet 
præstekrave 


Ex E Præstø Fed 
Ulvshale 


1971 
1962 


Stenvender Ex V Ægholm 1930’erne 
Slørugle Ex (E) V  Ulvshalegård 1970’erne 
Vendehals Ex R Ulvshale Skov 1971-1974-? 
Høgesanger Ex E Ulvshale 


Bøndernes Egehoved, 
Maderne og Sjolte Strand 


1998 
 
1930’erne 


Havørn E (A) R Evens Sø 
Leestrup Skov 
Tærø 


1998-2005 
2006 
2006 


Fiskeørn E(Ex) E Even Sø Starten af 
1990’erne 


Engsnarre E Ex Even Sø Uregelmæssig 
1995-2001 


Engryle E (Ex?) R Nyord 
Fanefjord 
Ulvshale 
Tærø 


2005 
1970 
1970’erne 
1970 


Brushane E V Nyord  
Ulvshale 


2005 
1970’erne 


Stor regnspove E R Maderne 2005 
Stor kobbersneppe E - Nyord 


Ulvshale (3 steder) 
2006 
1970’erne 


Splitterne E - Lilleholm Præstø F. 
Maderne 
Storeholm Præstø F. 
Lindholm Stege B. 
Malurtholm, Fanefj. 


2005 
2005 
2002 
1995 
1988 


Hedelærke  E R Feddet Plantage recent 
Pirol E V Corselitze Skov 1993-96 
Ravn E - Melteskov 2001-? 
Sortspætte E  Broksø Skov og 


Holmegårds Mose 
1990-recent 


Skarv V (A) A Malurtholm 
Tyreholm 
Ægholm 
Even Sø 


Recent 
Recent 
Recent 
1997 


Spidsand V V Nyord 
Ulvshale 
Fanefjord 
Maderne 
Præstø Fed 
Storeholm + Lilleholm 


Recent  
2000 
1995 
Recent 
Recent 
Recent 


Atlingand V V Ulvshale 
Nyord 
Maderne 
Præstø Fed 
Even Sø 


Recent  
Recent 
Uregelmæssig 
Uregelmæssig  
Uregelmæssig  







 
Art Regional 


rødlistekategori 
(2001) 


National 
rødlistekategori 
(1997) 


Lokalitet Seneste fund 


Stor skallesluger V R Næsten alle skove ud til 
kysten.  


Recent 
Kerneområde for 
arten i DK 


Plettet rørvagtel V V Ulvshale Recent  
Hættemåge V  Maderne  


Storeholm 
Nyord 
Lindholm, Stege B 


Recent 
2004 
2003-?  
2002 


Fjordterne V - Maderne 
Storeholm 


Recent 
1997 


Dværgterne V R Sækkesand 
Maderne 


Recent 
Recent 


Lille Flagspætte V R Ulvshaleskoven Recent  
Skægmejse R  Ulvshale 2001-? 
Karmindompap  R R Ulvshale Uregelmæssig  
     
     
Skarv A (T)  Ægholm (>2.000) Recent  
Knopsvane A (T)  Stege Bugt (>2.100) 


Ægholm Sand og 
Bøgestrømmen (>2100) 
Grønsund/Ulvsund 
(>1000)  


Recent 
Recent 
 
 
Recent 


Sangsvane A (T)  Ulvshale/Nyord (>400) 
Præstø Fj. (>400) 
Ulvsund/Grønsund (>150) 


Recent  
 
Recent 
Recent 


Taigasædgås A (T)    
Grågås A (T)  Ulvshale/Nyord(>1.000) 


Præstø Fj. (>1.000) 
Recent 
Recent 


Pibeand A (T)  Ulvshale/Nyord (>10.000) 
Ulvsund/Grønsund og 
Præstø Fj. 
(>1.000) 


Recent 
 
Recent 
Recent 


Spidsand A (T)  Ulvshale/Nyord (>600) Recent 
Troldand A (T)  Præstø Fj. (>1.000) Recent  
Toppet 
skallesluger 


A (T)  Præstø Fj. (>1.200) Recent 


Klyde A (T)  Ægholm Sand (>300) Recent 
 
Bilag 3.3 Rødlistede fugle i Natura 2000 område 168.  
 
De arter, der indgår i udpegningsgrundlaget for EF-fuglebeskyttelsesområde 84 og 89, står med kursiv. 
 
For den regionale rødliste gælder: 
E: 1 – 10 ynglepar i amtet eller yngleforekomst på kun 1 – 2 lokaliteter 
V: 11 – 50 ynglepar i amtet eller yngleforekomst på 3 – 10 lokaliteter 
R: Op til 100 ynglepar eller højst 25 ynglelokaliteter 
X: Arter i markant tilbagegang 
A (Y): Mindst 33 % af artens samlede bestand vurderes at yngle i Storstrøms Amt 
A (T): Væsentlige forekomster af rastende fugle vurderet i forhold til landets samlede forekomster 
 







 
 
 
Bilag 3.4 Rødlistede padder og krybdyr i Natura 2000 område 168 
 
Art Regional 


rødlistekategori 
(2006) 


National 
rødlistekategori 
(1997) 


Lokalitet Seneste fund 


Stor 
vandsalamander 


X X Hejreskov 
Nyord 


Recent  
1997-? 


Klokkefrø R (A) E Nyord Uddød, ca. 1985 
Løvfrø* R R Bøndernes Egehoved 


Hejreskov 
Recent 
recent 


Grønbroget tudse V (A) V Nyord 
Fællesgræsningen 
Heden, Ulvshale  
Vedelen, Ulvshale 
Hegnede Bugt, do 
Jordbassinerne i Stege 
Koster 
Tærø 
Vest for Sprove, V. Møn 
Vest for Tostenæs, Møn 
SØ Bogø 
Nord Bogø 
Farø-dæmningen 
Bredemade, Bogø 
Fanefjord 


1997-? 
1993-? 
1990-? 
1993-? 
1993-? 
Recent  
1995-? 
2003 
1995-? 
2004 
1999-? 
1997-? 
2001-? 
2005 
2000-? 


Strandtudse V R Ulvshalegård 
Tærø 


Recent  
2003 


Spidssnudet Frø R X Vest for Tostenæs, Møn 
Farødæmningen 
Bredemade, Bogø 


1995-? 
2000-? 
Recent  


Markfirben + + Skansen, Hårbølle Recent  
Alm. Snog X X Bøndernes Egehoved 


Ulvshale 
Hårbølle 
Præstø Fed 
Petersværft 
Broen ved Kalvehave 


1996 
Recent  
Do  
Do 
1999-? 


Hugorm + + Præstø Fed 
Ulvshale 
Hårbølle 
Petersværft 


1999-? 
Recent  
Do    
1999-? 


 
Bilag 3.4  
Rødlistede padder i Natura 2000 område 168 
 
*Løvfrø var kategoriseret som R (sjælden) i den regionale rødliste fra 1997, men taget af rødlisten i 2006. 
Bestanden er gået markant frem som følge af naturplejeindsatsen fra starten af 1990'erne. 
 


 







Bilag 3.5 Rødlistede insekter i Natura 2000 område 168 
Art Regional 


rødlistekategori 
(2000) 


National 
rødlistekategori 
(1997) 


Lokalitet Seneste fund 


Enebærbredtæge R - Ulvshale  1995-? 
Lille bispetæge R - Do 1964 
Kort ovalløber E (A) E Do 1998-? 
Overdrevsløber E E Do 1978-? 
Sortkindet kejserrovbille E V Do 1998 
Kappeugle Ex V Ulvshale ? 
Lille køllesværmer Ex? V Do Ca. 1980 
Brun nellikeugle E V Do Recent 
Filigran-nellikeugle E (A) V Do ‘ikke meldt i 


mange år!’ 
Fem-plettet køllesværmer V X Do Efter 1950! 
Grøn køllesværmer V X Do Efter 1950! 
Timian-køllesværmer V (A) R Do Efter 1950! 
Colobochyla salicalis R (A) R Do 1971 
Eublemma minutata R R Hårbølle pynt 1994-? 
Eupithesia sinuosaria R R Ulvshale 1978 
Kongelys-hætteugle R (A) X Hårbølle pynt 1994-? 
Lyng-Penselspinder R + A - Ulvshale 1975 
Rørborer R (A) R Do 


Hårbølle Pynt 
Recent 
do 


Østlig hætteugle R X (A) Ulvshale 1987 
Bredrandet 
humlebisværmer 


X  Do Recent 


Chorthodes extrema X (A)  Do 
Hårbølle Pynt 


1990-? 
1993-? 


Diarsia Florida X  Ulvshale 1989-? 
Eilema pygmaeeola X (A)  Do Recent 
Malurthætteugle X (A)  Do Recent? 
Mythimna litoralis X  Do 


Hårbølle Pynt 
Recent 
1994-? 


Mythimna turca X  Do Do 
Pelosia obtuse X  Do 1980-? 
Perizoma bifaciata X  Do 1996 
Engblåfugl Ex V Do 1946 
Kommabredpande Ex V Do 1957 
Okkergul pletvinge Ex V Præstø Fed 1980 
Engperlemorssommerfugl E V Ulvshale 1956 
Guldhale E V Do Før 1960 
Sortplettet blåfugl E E Do 1940-1951 
Violetrandet ildfugl E V Do 1992-? 
Argusblåfugl V V Do Recent 
Markperlemorssommerfugl V V Do Recent 
Skovperlemorssommerfugl V V Do  Recent? 
Kogleaks-damsvirreflue V V Do Recent 
Bleg bredfodsflue R R Do Recent 
Broget metal-svirreflue R R Do 1980-? 
Kyst-bredfodsflue R R Do Do 
Ruderat-kuglebærerflue R R Do 1972-? 
Vingeplet mosesvirreflue R R Do 1983-? 
Bilag 3.5  
Rødlistede insekter i Natura 2000 område 168 







 
Bilag 3.6 Rødlistede svampe i Natura 2000 område 168 
 
Bogstavbetegnelserne under sted henviser til lokaliteter i Ulvshaleskoven – se rødlisten. 
 
 


 
 


 
 


 
 







 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag 3.7 Rødlistede pattedyr i Natura 2000 område 168 
 
Art Regional 


rødlistekategori 
(2000) 


National 
rødlistekategori 
(1997) 


Lokalitet Seneste fund 


Odder Ex V Præstø Fjord 1956-60   
Hasselmus R V Leestrup Skov (lige 


uden for Natura 
2000-området) 


2003-? 


Skovmår R R Viemose Skov (lige 
uden for Natura 
2000-området) 


1977-? 


Spættet Sæl - - Nord for Nyord Recent  
 
Bilag 3.7 
Rødlistede pattedyr i Natura 2000 område 168 
 
De arter, der indgår i udpegningsgrundlaget for habitatområdet, står med kursiv 
 


 
 
 
 







 
Bilag 4. Bilag vedr. trusselsvurderinger 
 
 
 
 
 
Bilag 4.1 Eutrofiering 
 
 
 
 


Naturtype 
*) Prioriterede naturtyper 
 


Tålegrænse 
 


kg N/ha/år 


Langebæk 
13,86 


kg N/ha/år 


Møn 
12,99 


kg N/ha/år 


Præstø 
14,33 


kg N/ha/år 


Fladså 
15,24 


kg N/ha/år 


Fakse 
14,68 


kg N/ha/år 
Kystnaturtyper       
1330 Strandeng 30 - 40      
2110 - 
2250 


Klitnaturtyperne 10 - 20¹  (x)   (x) 


4010 Fugtig hede 10 – 25  (x)   (x) 
4030 Tør hede 10 - 20  (x)   (x) 
Ferskvandsnaturtyper       
3150 Næringsrige søer ?      
Overdrev       
5130 Enekrat 15 – 25      
6210 *Kalkoverdrev 15 – 25    (x)  
6230 *Surt overdrev 10 – 20 (x) (x) (x)  (x) 
6410 Tidvis våd eng 15 - 25  (x)   (x) 
Moser       
7140 Hængesæk 10 - 15   (x)   
7210 *Avneknippemose 15 – 25      
7230 Rigkær 15 – 25      
Bilag 4.1.a 
Atmosfærisk kvælstofbelastning på kommuneniveau i Natura 2000 område 168 – samt tålegrænser for de kortlagte 
naturtyper på udpegningsgrundlaget. Naturtypen 7140, udenfor udpegningsgrundlaget, er også medtaget. Krydserne i 
parentes angiver at den gennemsnitlige belastning er indenfor det angivne tålegrænseinterval for den pågældende 
naturtype, forudsat den findes i kommunen. Tallene er fra ref. 21. 
¹Hvor der er væsentlige forekomster af følsomme laver anvendes tålegrænsen 10 – 15 kg N/ha/år 
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Bilag 4.1.b 
Direkte påvirkning fra landbrugsdrift er konstateret i fire naturtyper i Natura 2000 område 168. Figuren viser hvor stor 
en andel af det samlede areal med naturtyperne, der er påvirket i forskellige grad: fra 0 % til over 50 % af arealet af den 
pågældende forekomst. Flest rigkærsarealer er berørt, men arealmæssigt i beskedent omfang. For kalkoverdrevene er 
der konstateret forekomster, hvor op mod halvdelen af arealet er direkte påvirket, men det drejer sig om mindre end 10 
% af det samlede areal med naturtypen. 
 
 
 
 
 
 
 
 


Marine områder 
 


Atmosfærisk 
Nedfald t N/år 


2005 


Belastning 
Tons N/år 


2005 


Belastning 
Tons N/år 


2015 
Præstø Fjord 28 294 242 
Fakse Bugt 781 1.644 1.487 
Stege Bugt 167 528 453 
Grønsund 206 756 649 
 
Bilag 4.1.c  
Kvælstofbelastning i farvandene i Natura 2000 område 168 Havet mellem Præstø Fjord og Grønsund.  
 







Bilag 4.2 Tilgroning 
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Bilag 4.2 
Vedplantetilgroningen af de terrestriske habitatnaturtyper i Natura 2000 område 168.  
Søjlerne viser, hvor stor en del af arealet med hver naturtype, der findes i forskellig tilgroningsgrad: fra 0 % 
tilgroning til 50 – 100 % tilgroning. Tilgroningen er vurderet ved kortlægningen af habitatnaturtyper som det 
procentvise kronedække af et areal. 
 
Habitatnaturtype 1330, Strandeng, samlet areal 1253,9 ha 
Habitatnaturtype 2130, *Grå klit / grønsværsklit, samlet areal 110,2 ha 
Habitatnaturtype 2140, *Klithede, samlet areal 22,5 ha 
Habitatnaturtype 2190, Fugtig klitlavning, samlet areal 24,1 ha 
Habitatnaturtype 2250, *Kystklit med enebær, samlet areal 15,2 ha 
Habitatnaturtype 4010, Våd hede med klokkelyng, samlet areal 2,8 ha 
Habitatnaturtype 4030, Tør hede, samlet areal 36,4 ha 
Habitatnaturtype 5130, Enekrat på hede og overdrev, samlet areal 13,7 ha 
Habitatnaturtype 6210, *Kalkoverdrev, samlet areal 25,2 ha 
Habitatnaturtype 6230, *Surt overdrev, samlet areal 49,8 ha 
Habitatnaturtype 6410, Tidvis våde enge, samlet areal 6,6 ha 
Habitatnaturtype 7140, Hængesæk, samlet areal 5,2 ha 
Habitatnaturtype 7210, *Avneknippemose, samlet areal 1,1 ha 
Habitatnaturtype 7230, Rigkær, samlet areal 43,0 ha 
 
* = prioriterede naturtyper (6210 prioriteret, hvor det er vigtige orkidelokaliteter) 
 
 
 
 
 







 
Bilag 4.3 Hydrologi 
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Bilag 4.3 Arealandel af habitatnaturtyper på lavbund i forhold til afvanding. 
 
Habitatnaturtype 1330, Strandeng, samlet areal 1253,9 ha 
Habitatnaturtype 2190, Fugtig klitlavning, samlet areal 24,1 ha 
Habitatnaturtype 4010, Våd hede med klokkelyng, samlet areal 2,8 ha 
Habitatnaturtype 6410, Tidvis våde enge, samlet areal 6,6 ha 
Habitatnaturtype 7140, Hængesæk, samlet areal 5,2 ha 
Habitatnaturtype 7210, *Avneknippemose, samlet areal 1,1 ha 
Habitatnaturtype 7230, Rigkær, samlet areal 43,0 ha 
 
* = prioriterede naturtyper 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
Bilag 4.4 Invasive arter 
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Bilag 4.4.a 
Invasive arter på arealer med terrestriske habitatnaturtyper i Natura 2000 område 168. Søjlerne viser  hvor store 
arealandele af den enkelte naturtype, der falder i kategorierne: fra 0 % arealdækning af invasive arter til 25 – 50 
% arealdækning. 
  
Habitatnaturtype 1330, Strandeng, samlet areal 1253,9 ha 
Habitatnaturtype 2130, *Grå klit / grønsværsklit, samlet areal 110,2 ha 
Habitatnaturtype 2140, *Klithede, samlet areal 22,5 ha 
Habitatnaturtype 2190, Fugtig klitlavning, samlet areal 24,1 ha 
Habitatnaturtype 2250, *Kystklit med enebær, samlet areal 15,2 ha 
Habitatnaturtype 4010, Våd hede med klokkelyng, samlet areal 2,8 ha 
Habitatnaturtype 4030, Tør hede, samlet areal 36,4 ha 
Habitatnaturtype 6210, *Kalkoverdrev, samlet areal 25,2 ha 
Habitatnaturtype 6230, *Surt overdrev, samlet areal 49,8 ha 
Habitatnaturtype 6410, Tidvis våde enge, samlet areal 6,6 ha 
Habitatnaturtype 7140, Hængesæk, samlet areal 5,2 ha 
Habitatnaturtype 7210, *Avneknippemose, samlet areal 1,1 ha 
Habitatnaturtype 7230, Rigkær, samlet areal 43,0 ha 
  
* = prioriterede naturtyper (6210 prioriteret, hvor det er vigtige orkidelokaliteter) 
 
 
 
 
 







Kæmpe-Bjørneklo (Heracleum mantegazzianum) 
Rød Hestehov (Petasites hybridus) 
Japan-Pileurt (Reynoutria japonica) 
Kæmpe-Pileurt (Reynoutria sachalinensis) 
Kanadisk Gyldenris (Solidago Canadensis) 
Sildig Gyldenris (Solidago gigantea) 
Vadegræs Spartina anglica) 
Mangebladet Lupin (Lupinus polyphyllus) 


Urter 


Kanadisk Bakkestjerne (Conyza Canadensis) 
Mos Campylopus introflexus 


Rynket Rose (Rosa rugosa) 
Kamchatka Rose (Rosa kamchatica) 
Spiræa, alle arter og hybrider (spirea spp.) 
Hvid Kornel s.l. (Corneus alba s.l.) 
"Italiensk" Gyvel (Cytisus scoparius scoparius) 
Bærmispel  (Amelanchier), alle arter og hybrider 
Snebær (Symphoricarpus albus) 
Bukketorn (Lycium barbarum) 
Hæk-Berberis (Berberis thunbergii) 


Buske 


Hjortetaktræ (Rhus typhina = R. hirsuta) 
Glansbladet Hæg (Prunus serotina) 
Robinie (Robinia pseudoacacia) 


Træer 


Alle nåletræer undtagen Skov-Fyr (Pinus sylvestris) og Alm. Taks (Taxus baccata) og 
Alm. Ene (Juniperus communis) 


 
Bilag 4.4.b  
Referenceliste over arter, der betragtes som invasive i dansk natur. Listen findes i ref. 11. 
 


 
 
 Invasiv art Areal med den 


invasive art 
(ha) 


Antal 
forekomster 
med den 
invasive art 


Antal forekomster 
med en eller flere 
invasive arter 


Rynket Rose 0,1 – 0,6 6 
Kæmpe-Bjørneklo 0,5 – 5,8 5 
Japan-Pileurt 0,1 - 1 2 1330, Strandeng 


Rød Hestehov 0,2 – 1,8 2 


14 


Rynket Rose 1,3 – 4,3 6 
Campylopus introflexus 0,1 – 0,6 3 
Bjerg-Fyr 1,0 – 2,4 1 


2130,  
*Grå/ grøn klit 


Gyvel 1,0 – 2,4 1 


8 


Campylopus introflexus < 0,1 2 2140, *Klithede Rynket Rose 0,1 – 0,3 1 3 


2190, Klitlavning Rynket Rose 0,1 – 0,8 1 1 
Rynket Rose 0,1 – 0,2 3 
Rød Hestehov < 0,1 – 0,2 1 6210, *Kalkoverdrev 
Kæmpe-Bjørneklo < 0,1 1 


3 


Campylopus introflexus 0,2 – 1,9 2 6230,  
*Surt overdrev Rynket Rose < 0,1 1 3 


Rynket Rose 0,1 – 0,6 2 7230, Rigkær Kæmpe-Bjørneklo < 0,1 – 0,3 1 3 


 
Bilag 4.4.c  
Invasive arter i Natura 2000 område 168, som de er registreret ved kortlægningen i 2004 og 2005 
 


 







 
Bilag 5. Bilag vedr. naturforvaltning 
 
 
Bilag 5.1 Status i forbindelse med kortlægningen i 2004 og 2005 
 
 


0%
10%
20%
30%
40%
50%


60%
70%
80%
90%


100%


13
30


21
30


21
40


21
90


22
50


40
10


40
30


51
30


62
10


62
30


64
10


71
40


72
10


72
30


75 - 100 %
30 - 75 %
10 - 30 %
5 - 10 %
0 - 5 %
Data mangler


 
 
Bilag 5.1  
Arealandel med græsning og høslæt på de terrestriske naturtyper i Natura 2000 område 168. Søjlerne viser, 
hvor meget af det samlede areal med den enkelte naturtype, der falder i de enkelte kategorier: fra 0 % drift til  
75 – 100 % drift. 
 
Habitatnaturtype 1330, Strandeng, samlet areal 1253,9 ha 
Habitatnaturtype 2130, *Grå klit / grønsværsklit, samlet areal 110,2 ha 
Habitatnaturtype 2140, *Klithede, samlet areal 22,5 ha 
Habitatnaturtype 2190, Fugtig klitlavning, samlet areal 24,1 ha 
Habitatnaturtype 2250, *Kystklit med enebær, samlet areal 15,2 ha 
Habitatnaturtype 4010, Våd hede med klokkelyng, samlet areal 2,8 ha 
Habitatnaturtype 4030, Tør hede, samlet areal 36,4 ha 
Habitatnaturtype 5130, Enekrat på hede og overdrev, samlet areal 13,7 ha 
Habitatnaturtype 6210, *Kalkoverdrev, samlet areal 25,2 ha 
Habitatnaturtype 6230, *Surt overdrev, samlet areal 49,8 ha 
Habitatnaturtype 6410, Tidvis våde enge, samlet areal 6,6 ha 
Habitatnaturtype 7140, Hængesæk, samlet areal 5,2 ha 
Habitatnaturtype 7210, *Avneknippemose, samlet areal 1,1 ha 
Habitatnaturtype 7230, Rigkær, samlet areal 43,0 ha 
 
* = prioriterede naturtyper (6210 prioriteret, hvor det er vigtige orkidelokaliteter) 
 
 
 
 
 
 







Bilag 5.2 Hidtidig drift og pleje 
 
Område 1: Heden på Feddet og strandengene på Feddet syd. 


• Ørnebregner slås årligt. 
• Afgræsning med får. 
• Afgræsning med Skotsk Højlands Kvæg. 
• Optimal drift. 


 
Område 2: Skydebanefolden sydøst for campingpladsen. 


• Afgræsning med får. 
• Kratopvækst. 
• For meget tilskudsfoder. 
• Afgræsning også med kvæg ønskeligt. 


 
Område 3: Små strandenge langs Prætø fjord. 


• Afgræsses med får og kreaturer. 
• Større arealer burde indgå i afgræsningen. 
• Mange strandengsarealer er helt uden drift. 


 
Område 4: Strandenge ved Evens udløb. 


• Afgræsning med kreaturer og heste. 
• Nogle steder for ekstensiv græsning. 


 
Område 5: Strandeenge øst for Stampenborg. 


• Har været afgræsset med Galloway kreatur. 
• Er muligvis ikke så intensivt afgræsset mere. 


 
Område 6: Strandenge nord og øst for Næbskoven. 


• Afgræsses med kreaturer. 
 
Område 7: Strandenge ved Bøgedalgården. 


• Afgræsses med Galloway kreatur. 
• Afgræsningen bør intensiveres i rørsumpen. 


 
Område 8: Maden og Bøndernes Egehoved. 


• Afgræsses med kreaturer, der går over på øen Maden, men ellers afgræsses strandenge, overdrev og 
græsningsskov. 


• Det ville være ønskeligt med et større græsningstryk på overdrevet, Bøndernes Egehoved, der er ved 
at gro til i skov. 


• Rydning af nogle af krattene på Egehoved ville være ønskeligt af hensyn til løvfrøyngledammene. 
 
Område 9: Strandengarealer nord for Roneklint by. 


• Ekstensiv afgræsning. 
• Mere intensiv græsning ville være ønskeligt. 


 
Område 10: Bønsvig skov. 


• Ingen afgræsning i 2005 og 2006. 
• Afgræsning med kreaturer ønskes af hensyn til salep-gøgeurt. 


 
Område 11: Jungshoved slotsruin. 


• Afgræsning med får. 
• Optimal pleje. 


 
 
 







Område 12: Jungshoved Nor. 
• På nordsiden agræsses en lille fold. På sydsiden stort økologisk kvægbrug. 
• Store potentielle strandengsarealer som bør afgræsses. 
• Jagtområde.  


 
Område 13: Strandengen ved Sandvig. 


• Statsareal. 
• Afgræsses. 


 
Område 14: Kindvig strand. 


• Afgræsning med kreaturer. 
• Øvre dele gødningspåvirkede.  


 
Område 15: Strandenge syd for Kindvig. 


• Afgræsses. 
 
Område 16: Strandenge ved Langebæk skov og Stenskoven. 


• Afgræsses hovedsagelig med får. 
• Flere kreaturer ville være ønskeligt. 


 
Område 17: Tærø og Lilleø. 


• Afgræsses med Skotsk Højland kreaturer og Exmore ponyer. 
• Flere strandengsarealer bør inddrages til græsning. 
• Højere områder er gødningsbehandlet. 


 
Område 18: Bredemade eng og Bogø syd. 


• Afgræsning. 
 
Område 19: Bogø by strandeng. 


• Ekstensiv afgræsning med Skotsk Højland. 
 
Område 20: Øst for Bogø havn. 


• Lille fint fåreafgræsset  strandengsområde. 
 
Område 21: Øen Barholm. 


• Afgræsses med kreaturer. 
• Forbilledligt afgræsning. 


 
Område 22: Skansen på Hårbølle pynt. 


• Afgræsses med Lüneburger får. 
• Strandoverdrevene rundt om skansen trænger til rydning og afgræsning. 


 
Område 23: Fanefjord strandenge. 


• Næsten alle strandenge afgræsses med kreaturer. 
• Kun nordspidsen af Færgens vænge, med den tidligere bestand af Salep-gøgeurt, afgræsses ikke. 


 
Område 24: Strandenge ved Lille Damme. 


• Afgræsses. 
 
Område 25: Strandenge på begge sider af pumpekanalen fra Røddinge sø. 


• Afgræsses. 
 
Område 26: Strandenge vest for Kosterland. 


• Afgræsses fra 2006. 
 







Område 27: Mønbroen. 
• Afgræsses med får. 


 
Område 28: Koster vig. 


• Afgræsses med kreaturer. 
 
Område 29: Stege bugt fra Udby til Vedelen. 


• Afgræsses med kreaturer. 
 
Område 30: Ulvshales sydlige strandeng. 


• Afgræsses med kreaturer. 
• Statsejet. 


 
Område 31: Heden på Ulvshale. 


• Lynghedearealet i nord afgræsses med får. 
• Overdrevet i syd afgræsses med Galloway kreaturer. 
• Statsejet. 
• Optimal drift. 


 
Område 32: Ulvshalegård jordene. 


• Afgræsses med kreaturer. 
• Tidligere græsning med får omkring bygninger, bør genoptages. 
• Statsejet. 


 
Område 33: Horsnæs enge. 


• Afgræsses med kreaturer. 
• Enkelte parceller er ikke i drift, de bør ryddes og afgræsses. 
• Pilebugt afgræsses ikke, hvilket skader vandudskiftning i lagunesystemet. 


 
Område 34: Nyord. 


• Afgræsses med kreaturer. 
• Der mangler dog afgræsning af strandengene nord for højlandet. 


 
Område 35: Græsningsskov ved Skansen på Ulvshale. 


• Afgræsses hele året med 3 Angus kreaturer. 
• Statsejet. 


 
Område 36: Nordengene på Ulvshale. 


• Afgræsses med kreaturer.  
• Rosa rugosa områderne i den grå klit bør ryddes og efterfølgende fåre- og gedeafgræsses, men kun 


som spotpleje pgr. lavheden. 
• Elle- og birkeopvækst imod Ulvshale skov bør fældes. 
• Lidt privat, ellers statseje. 


 
Område 37: Grundejerforenings areal matr. nr. 378. 


• Afgræsses med 3 Galloway hele året. 
• Næsten hele matriklen inddrages i folden i 2006. 


 
Område 38: Carøes eng. 


• Afgræsses med får. 
 
 


 
 


  







 
 
Bilag 5.3 Vurdering af plejebehov 
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Bilag 5.3 
Akut plejebehov på de terrestriske naturtyper i Natura 2000 område 168, som vurderet i forbindelse med 
kortlægningen i 2004 og 2005. Søjlerne viser, hvor meget af det samlede areal med den enkelte naturtype, 
der falder i de enkelte kategorier: fra 0 - 5 % arealandel med plejebehov til  75 – 100 % arealandel med 
plejebehov. 
 
Habitatnaturtype 1330, Strandeng, samlet areal 1253,9 ha 
Habitatnaturtype 2130, *Grå klit / grønsværsklit, samlet areal 110,2 ha 
Habitatnaturtype 2140, *Klithede, samlet areal 22,5 ha 
Habitatnaturtype 2190, Fugtig klitlavning, samlet areal 24,1 ha 
Habitatnaturtype 2250, *Kystklit med enebær, samlet areal 15,2 ha 
Habitatnaturtype 4010, Våd hede med klokkelyng, samlet areal 2,8 ha 
Habitatnaturtype 4030, Tør hede, samlet areal 36,4 ha 
Habitatnaturtype 5130, Enekrat på hede og overdrev, samlet areal 13,7 ha 
Habitatnaturtype 6210, *Kalkoverdrev, samlet areal 25,2 ha 
Habitatnaturtype 6230, *Surt overdrev, samlet areal 49,8 ha 
Habitatnaturtype 6410, Tidvis våde enge, samlet areal 6,6 ha 
Habitatnaturtype 7140, Hængesæk, samlet areal 5,2 ha 
Habitatnaturtype 7210, *Avneknippemose, samlet areal 1,1 ha 
Habitatnaturtype 7230, Rigkær, samlet areal 43,0 ha 
 
* = prioriterede naturtyper (6210 prioriteret, hvor det er vigtige orkidelokaliteter) 
 
 







Bilag 2.3b.  Bestandsudvikling af fugle på udpegningsgrundlaget.


Y: antal par af ynglefugle
T: antal individer af rastende fugle


84 Ulvsund, Grønsund og Farø Fjord


1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005


Sangsvane  T 2000 175
Knopsvane  T 8000 89 1687 2164 4200
Troldand  T 8000 9600 6880
Toppet skallesluger  T 2000 5 121 174 270
Stor skallesluger  T 1500 128 62
Blishøne  T 10000 23 1325 867 2190
Fjordterne  Y 12 2
Havterne  Y 30 15 3 2 1 3







Bilag 2.3b.  Bestandsudvikling af fugle på udpegningsgrundlaget.


Y: antal par af ynglefugle
T: antal individer af rastende fugle


89 Præstø Fjord, Ulvshale, Nyord og Jungshoved Nor


1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006


Sangsvane  T 1800 128 270 10 79 118 30
Pibesvane  T 132 113
Bramgås  T 145 70 35 6000 3000
Vandrefalk  T 2 3 4
Hjejle  T 200 5500
Knopsvane  T 6000 2628 3309 5222 8675 1423 1182 286
Grågås  T 70 300 475 60
Pibeand  T 10 14 230 83 360
Spidsand  T
Skeand  T 18 12 1700
Troldand  T 19000 3 1160 2473 1100
Hvinand  T 5000 320 1417 1338 3430 414 771 500
Toppet skallesluger  T 1200 591 1648 307 1060 19 442 631
Stor skallesluger  T 2000 1200 600 85 450 37 272 108
Blishøne  T 25000 1044 2800 3400 8460 5080 13900
Havørn  Y 1 1 1 1 1 1 1 1
Rørhøg  Y 4 4 6 3 2 2 2 3 1 3 2 3 3 1 1 1
Plettet rørvagtel  Y
Klyde  Y 110 10 12 13 12 46 44 14 13 25 124 3 82 77 163 166 112 203 86 244 139 17
Brushane  Y 10 5 3 5 4 5 3 4 4 3 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 0
Splitterne  Y 200 3 3 2 155 300 50 100 195 5 2 100 75 75 60 25 20 1
Fjordterne  Y 25 20 5 2 5 28 6 7 3 15 1 6
Havterne  Y 100 14 60 8 6 125 119 10 10 1 37 15 156 9 110 135 82 179 90 229 168 6
Dværgterne  Y 20 14 14 15 13 5 8 24 40 5 25 6 19 32 5





		Basisanalyse 168 Præstø.pdf

		168Bilag23bFugle84.pdf

		168Bilag23bFugle89.pdf
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Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen 
 
Miljørapport for Natura 2000-område 168, Havet og kysten mellem 
Præstø Fjord og Grønsund, bestående af: 
 
Habitatområde H147, Havet og Kysten mellem Præstø Fjord og 
Grønsund. 
Fuglebeskyttelsesområde F84, Ulvsund, Grønsund og Farø Fjord. 
Fuglebeskyttelsesområde F89, Præstø Fjord, Ulvshale, Nyord og 
Jungshoved. 
 
Den enkelte Natura 2000-plan 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 
for det enkelte område og 3) et indsatsprogram, der angiver 
retningslinjer for planens gennemførelse. 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 
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.  
 
Det overordnede mål for Natura 2000-område 168 har særligt fokus 
på kystnaturen med et stort antal arter og naturtyper på 
udpegningsgrundlaget. Flere af disse er særligt vigtige pga. 
sjældenhed, en særligt truet status eller stor arealmæssig 
repræsentation i området. 
 


 At de store lavvandede marine områder har en god 
vandkvalitet og et artsrigt dyre- og planteliv. Områderne 
opfylder derved livsbetingelserne for de internationalt vigtige 
forekomster af trækkende vandfugle bl.a. knopsvane, 
pibesvane, sangsvane, grågås, pibeand, spidsand og troldand, 
som Danmark har et særligt ansvar for at beskytte. 


 At fri landskabsdannelse og dynamik præger langt 
hovedparten af områdets kyststrækninger. Områder med 
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komplekse strandvoldssystemer har høj prioritet. Arealet med 
habitatnaturtyper i disse områder er øget, herunder vigtige 
forekomster af naturtyperne enebærklit, våd hede og tør 
hede. 


 At gunstig bevaringsstatus for strandengene, der udgør en 
betydende andel (over 5 %) af det samlede danske 
strandengsareal, er opnået og sikret. 


 At gunstig bevaringsstatus for naturtypen vinteregeskov, der 
kun findes i tre Natura 2000-områder i Danmark, er opnået og 
sikret. 


 At gunstig bevaringsstatus for de truede naturtyper surt 
overdrev, kalkoverdrev med vigtige orkidéforekomster, tidvis 
våd eng og rigkær er opnået og sikret. 


 At gunstig bevaringsstatus for de truede fuglearter plettet 
rørvagtel, brushane, splitterne og dværgterne er opnået og 
sikret. 


 At der er sikret tilstrækkelige, forstyrrelsesfri områder for 
Natura 2000-områdets store antal vand- og kysttilknyttede 
fuglearter samt spættet sæl. 


 At områdets økologiske sammenhæng og robusthed (dets 
økologiske integritet) som helhed sikres ved: 


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


Relevante planer 
En stor del af Natura 2000-områdets landareal er fredet og kan være 
omfattet af plejeplaner. Driften af et konkret areal kan være bestemt 
af en indgået plejeaftale, fx en mvj-ordning, af kortere eller længere 
varighed.  
 
Skov- og Naturstyrelsen har udlagt størstedelen af de kortlagte 
skovnaturtypearealer i Ulvshale-skoven, der tilhører styrelsen, som 
naturskov.  
 
Der er udført naturforvaltningsprojekter på lysåbne arealer på 
Ulvshale og Nyord som led i EU-støttede LIFE-projekter. Vordingborg, 
Næstved og Faxe kommuner har i samarbejde med lodsejerne 
igangværende naturforvaltningsaktiviteter på bl.a. Ulvshale, langs 
Præstø Fjord og på Præstø Fed. På Nyord har de største lodsejere 
etableret et græsningslav mhp. på plejen af strandengene. 
 
Færdsel, herunder jagt og fiskeri, er reguleret af 
vildtreservatordninger i området.  
 
Ingen af disse planer eller tiltag vurderes at være i strid med Natura 
2000-planen, men er på den anden side ikke tilstrækkelige til at 
opfylde dennes målsætning. 
 
Natura 2000-områderne vil fremgå af landsplandirektivet (de tidligere 
regionplaner). Disse skal indeholde retningslinjer i overensstemmelse 
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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 
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 en eksisterende gunstig bevaringsstatus/prognose. Det 
gælder fx adskillige lysåbne naturtyper. Generelt kræves der en 
konkret indsats, hvis udviklingen skal vendes for naturtyper og arter, 
der i dag ikke er i gunstig bevaringsstatus. Det samme gælder for 
naturtyper og arter i god naturtilstand, hvor bevaringsstatus 
/prognose af en eller anden grund er ugunstig. 
 
Jo senere eller jo svagere en indsats til sikring af, henholdsvis 
forbedring af naturtypers og arters bevaringsstatus vil være, jo mere 
omfattende og kostbar vil den nødvendige mindsteindsats være. Hvis 
ikke Natura 2000-planen for område 168 iværksættes i 1. 
planperiode fra 2010, 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 de truede 
arter 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 uddøen af arter, herunder 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: 
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Prognosen er gunstig eller vurderet gunstig for:  
 Naturtyperne: strandeng, tidvis våd eng og avneknippemose, da 


de har gode strukturforhold og ikke vurderes at være kritisk 
belastet af kvælstofdeposition. 


 Ynglefuglene: havørn, rørhøg og 
 Trækfuglene: grågås og bramgås, da arterne har stabil eller 


positiv bestandsudvikling. 
 
Prognosen er ugunstig eller vurderet ugunstig for: 
 De marine naturtyper: sandbanke og bugt, som følge af 


næringsstofbelastning og miljøfarlige stoffer. Rev tillige som følge 
af fiskeri med bundslæbende redskaber. 


 Klitnaturtyperne og hedenaturtyperne generelt på grund af for 
højt kvælstofnedfald. Enebærklit, våd hede og tør hede tillige på 
grund af tilgroning og fragmentering. 


 Overdrevsnaturtyperne: kalkoverdrev og surt overdrev især på 
grund af fragmentering og uhensigtsmæssig drift. 


 Mosenaturtyperne: hængesæk og rigkær, på grund af 
næringsstofbelastning herunder randvirkning og fragmentering. 
Rigkær er dog tæt på at have gunstig bevaringsstatus, da 
hovedparten af forekomsterne findes i tilknytning til andre 
habitatnaturtyper i god drift. 


 Sønaturtyperne: kransnålalge-sø og brunvandet sø på grund af 
atmosfærisk kvælstofbelastning. 


 Skovnaturtyperne: bøg på muld, bøg på mor, ege-blandskov, 
stilkegekrat, vinteregeskov og elle- og askeskov, på grund af 
atmosfærisk kvælstofbelastning. Desuden er bøg på muld 
ugunstig på grund af dårlig struktur. 


 Ynglefuglene: plettet rørvagtel, brushane, splitterne og 
dværgterne på grund af prædation og tilgroning af levesteder. 


 
 
Prognosen for følgende arter og naturtyper er ukendt, da det aktuelle 
vidensniveau er utilstrækkeligt: 
 De marine naturtyper: vadeflade og lagune.  
 Kystnaturtyperne: strandvold med enårige planter, strandvold 


med flerårige planter og enårig strandengsvegetation. 
 Sønaturtyperne næringsrig sø og søbred med småurter. 
 Naturtyperne: enekrat, urtebræmme og kildevæld. 
 Samtlige habitatarter: skæv vindelsnegl, sumpvindelsnegl, 


bredøret flagermus, stor vandsalamander, spættet sæl og 
mygblomst. 


 Ynglefuglene: skarv, klyde, fjordterne og havterne. 
 Træk- /raste-fuglene: skarv, knopsvane, pibesvane, sangsvane, 


pibeand, spidsand, skeand, troldand, hvinand, toppet skallesluger, 
stor skallesluger, hjejle, blishøne og vandrefalk. 


 
 
c) Miljøforhold i områder der kan blive berørt  
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Se evt. beskrivelsen under afsnit h). 
 
 
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. 
 
Væsentlige bidrag til nogle af truslerne, fx næringsstofbelastningen, 
kommer fra fjerntliggende kilder, og truslerne kan derfor kun 
imødegås delvis med den enkelte Natura 2000-plans indsatsprogram. 
Opnåelse af gunstig bevaringsstatus vil således i nogle tilfælde 
afhænge både af den enkelte Natura 2000-plan og den overordnede 
miljøindsats. 
 
 
e) Internationale miljøbeskyttelsesmål 
 
Natura 2000-planen er en udmøntning af EU's habitat- og 
fuglebeskyttelsesdirektiv, implementeret i dansk lov via 
miljømålsloven. 
 
Planens indsatsprogram 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). Jf. nedenstående afsnit g. 
 
For Natura 2000-område 168 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 
drænudløb, dyrkede marker, overfladevand, spildevand og 
fodring. For marine naturtyper, større søer og vandløb 
reguleres tilførslen af næringsstoffer via vandplanen. 


1.2 Den for naturtyperne mest hensigtsmæssige hydrologi på 
strandeng og i rigkær sikres. Det undersøges nærmere, 
hvor der er behov for at skabe en mere hensigtsmæssig 
hydrologi i skovnaturtyperne, og disse steder sikres den 
for skovnaturtyperne mest hensigtsmæssige hydrologi. 


1.3 De lysåbne terrestriske naturtyper sikres en 
hensigtsmæssig ekstensiv drift og pleje. Plejen 
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tilrettelægges lokalt i forhold til relevante arters 
levestedskrav, jf. retningslinje 1.7.  


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


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


1.6 Der sikres velegnede levesteder for arterne på 
udpegningsgrundlaget. Ved levesteder forstås områder 
med fourageringsmuligheder og (for habitat- og 
ynglefuglearter) med ynglemuligheder. 


1.7 Der sikres tilstrækkelige, uforstyrrede levesteder for 
arterne på udpegningsgrundlaget, med hensyntagen til den 
enkelte arts sårbarhed. Indsatsen gælder både uønsket 
færdsel og prædation.  


1.8 Invasive plantearter bekæmpes og deres spredning 
forebygges efter konkret faglig vurdering. 


  
 
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 
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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. 
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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. Med hensyn til modstridende naturinteresser, 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 Enebærklit, våd hede, tør hede, kalkoverdrev med vigtige 
orkideforekomster og rigkær har vigtige forekomster i 
Natura 2000-området, som er truet af fragmentering. 
Vigtige forekomster af naturtyperne søges udvidet og 


Understøtter 
udpegningsgrundlaget 
og habitatdirektivets 
bilag IV arter i området. 


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, fiskeri, 
råstoferhverv og 
turisme. 


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


Kulturarv, herunder 
kirker 


 X  


Arkitektonisk arv  X  
Arkæologisk arv  X  
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sammenkædet, hvor det er muligt i forhold til 
naturgrundlaget. 


 
Indsatser efter sigtelinje 3. Naturtyper og levesteder, som ikke er 
beskyttet af natur- og miljølovgivningen, 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 Yngle- og overvintringssteder for bredøret flagermus 
beskyttes mod ødelæggelse, hvor det skønnes nødvendigt. 


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


3.4 Der sikres beskyttelse mod ødelæggelse af rev. 
 
Indsatser efter sigtelinje 4. Der 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 optimering af plejeindsats, 
forebyggelse af randvirkning og arealmæssig konsolidering 
for de truede naturtyper: kalkoverdrev med vigtige 
orkideforekomster og rigkær. 


4.2 Levesteder for plettet rørvagtel sikres i form af større 
sammenhængende arealer med højtvoksende strandsump 
eller mere ferskvandspræget rørskov. 


4.3 Ynglepladser for splitterne og dværgterne sikres ved at 
fjerne uhensigtsmæssig opvækst af vedplanter, ved at 
modvirke prædation og sikre tilstrækkeligt uforstyrrede 
forhold i yngleperioden.  


4.4 Potentielle levesteder for brushane plejes af hensyn til 
denne art, hvor det skønnes relevant. Der sikres 
tilstrækkelig lav strandengsvegetation i yngleperioden, 
risikoen for kreaturnedtrampning minimeres og uønsket 
færdsel reguleres. Endelig sikres naturlig dynamik og 
hydrologi. 


 
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 på udpegningsgrundlaget. Planens 
prioriteringer er beskrevet detaljeret i afsnittet "Modstridende 
interesser".  







Forslag til Natura 2000-plan 
Offentlig høring 


 
 
 
 
 


  
 
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 naturplanen - 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 lov 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 Natura 2000-område 168 er, at opnå og 
sikre gunstig bevaringsstatus for et meget stort antal, overvejende 
kysttilknyttede, naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget. 
 
Hvis ikke planen iværksættes, vil tilgroningen af strandenge, 
klitarealer, overdrev, rigkær og andre lysåbne naturtyper fortsætte, 
og der vil ske en stadig øget arealreduktion og fragmentering af 
naturtyper og levesteder. Naturtypernes tilknyttede plante- og dyreliv 
har derved en øget risiko for at uddø, fordi de beskedne arealer ikke 
kan opretholde så mange og store bestande af de pågældende arter, 
og fordi de isolerede forekomster forringer arternes 
spredningsmuligheder. Herved vanskeliggøres, på kort og på langt 
sigt, opnåelse af gunstig bevaringsprognose for områdets 
udpegningsgrundlag. 
 
En gennemførelse af Natura 2000-planen sikrer og forbedrer den 
biologiske mangfoldighed og naturgrundlaget, hvilket giver mulighed 
for større naturoplevelser samt øger de landskabelige værdier. 
 
Natura 2000-planens gennemførelse vurderes ikke at få negative 
konsekvenser for miljøet, men der sker dog i visse tilfælde en 
prioritering mellem arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget. 
 








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


Natura 2000-område: 168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund


Skæv vindelsnegl1014 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund147


Tilgroning med vedplanter Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode


Sumpvindelsnegl1016 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund147


Tilgroning med vedplanter Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode
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Natura 2000-område: 168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund


 Sandbanker med lavvandet vedvarende 
dække af havvand


1110 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund147


Akvakultur-anlæg Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


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


 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: Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund147


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: 168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund


 * Kystlaguner og strandsøer1150 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund147


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


 Større lavvandede bugter og vige1160 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund147


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


Indvinding af sand og sten Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund


Stor vandsalamander1166 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund147


Næringsbelastning fra dyrkede 
arealer


Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:


Ingen indsats i 1. planperiode


Tilgroning med vedplanter Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode


 Rev1170 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund147


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: 168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund


 Enårig vegetation på stenede 
strandvolde


1210 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund147


Ingen kendte trusler Mulige virkemidler til truslen:


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


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund147


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Bredøret flagermus1308 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund147


Arealreduktion/ fragmentering Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede 
arealer


Mulige virkemidler til truslen:


Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund


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


1310 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund147


Grøftning og dræning Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode


 Strandenge1330 Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund147


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Grøftning og dræning Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Invasive arter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Bekæmpelse af invasive arter
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Natura 2000-område: 168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund


Spættet sæl1365 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund147


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Reduktion i fødegrundlag Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen


Mygblomst1903 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund147


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


 Forstrand og begyndende klitdannelser2110 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund147


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund


 Hvide klitter og vandremiler2120 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund147


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


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


2130 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund147


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: 168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund


 * Kystklitter med dværgbuskvegetation 
(klithede)


2140 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund147


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


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


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


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


 Kystklitter med havtorn2160 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund147


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund


 Kystklitter med selvsåede bestande af 
hjemmehørende træarter


2180 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund147


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


 Fugtige klitlavninger2190 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund147


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: 168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund


 * Kystklitter med enebær2250 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund147


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Arealreduktion/ fragmentering Udvidelse af naturarealet Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter


Afgræsning 


Etablering på driftsarealer


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


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


 Ret næringsfattige søer og vandhuller 
med små amfibiske planter ved bredden


3130 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund147


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund


 Kalkrige søer og vandhuller med 
kransnålalger


3140 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund147


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


 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: Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund147


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


 Brunvandede søer og vandhuller3160 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund147


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


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund


 Våde dværgbusksamfund med 
klokkelyng 


4010 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund147


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


Arealreduktion/ fragmentering Udvidelse af naturarealet Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter


Etablering på driftsarealer


Afgræsning 


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 
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Natura 2000-område: 168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund


 Tørre dværgbusksamfund (heder)4030 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund147


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


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


Arealreduktion/ fragmentering Udvidelse af naturarealet Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter


Etablering på §3-arealer


Etablering på driftsarealer


Afgræsning 


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


 Enekrat på heder, overdrev eller 
skrænter


5130 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund147


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Tilgroning med vedplanter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter
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Natura 2000-område: 168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund


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


6210 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund147


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


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


Etablering på §3-arealer


Afgræsning 


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


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


Ikke afpasset naturpleje Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Ekstensivering af græsning
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Natura 2000-område: 168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund


 * 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: Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund147


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


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


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


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


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


6410 Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund147


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 
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Natura 2000-område: 168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund


 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: Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund147


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


 Hængesæk og andre kærsamfund 
dannet flydende i vand


7140 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund147


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


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode


 * Kalkrige moser og sumpe med hvas 
avneknippe


7210 Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund147


Ingen kendte trusler Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode
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Natura 2000-område: 168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund


 * Kilder og væld med kalkholdigt 
(hårdt) vand


7220 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund147


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


 Rigkær7230 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund147


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


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


Næringsbelastning fra dyrkede 
arealer


Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:


Etablering på driftsarealer


Etablering på §3-arealer


Afgræsning 


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


Tilgroning med vedplanter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter
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Natura 2000-område: 168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund


 Bøgeskove på morbund uden kristtorn9110 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund147


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


 Bøgeskove på muldbund9130 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund147


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: 168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund


 Egeskove og blandskove på mere eller 
mindre rig jordbund


9160 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund147


Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede 
arealer


Mulige virkemidler til truslen:


Skovnaturtypebevarende drift/pleje


Urørt skov


Indvandring af skyggetræer i 
lysåben skov


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Rydning af vedplanter


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


 Vinteregeskove i østlige 
(subkontinentale) egne


9170 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund147


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund


 Stilkegeskove og -krat på mager sur 
bund


9190 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund147


Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede 
arealer


Mulige virkemidler til truslen:


Skovnaturtypebevarende drift/pleje


Gamle driftsformer i skov


Indvandring af skyggetræer i 
lysåben skov


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Rydning af vedplanter


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: Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund147


Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede 
arealer


Mulige virkemidler til truslen:


Skovnaturtypebevarende drift/pleje


Gamle driftsformer i skov


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund


Knopsvane Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ulvsund, Grønsund og Farø Fjord


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


84


Reduktion i fødegrundlag Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen


Sangsvane Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ulvsund, Grønsund og Farø Fjord


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


84


Reduktion i fødegrundlag Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen


Troldand Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ulvsund, Grønsund og Farø Fjord


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


84


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode
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Natura 2000-område: 168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund


Toppet skallesluger Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ulvsund, Grønsund og Farø Fjord


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


84


Reduktion i fødegrundlag Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen


Stor skallesluger Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ulvsund, Grønsund og Farø Fjord


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


84


Reduktion i fødegrundlag Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen


Blishøne Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ulvsund, Grønsund og Farø Fjord


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


84


Reduktion i fødegrundlag Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen
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Natura 2000-område: 168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund


Fjordterne Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ulvsund, Grønsund og Farø Fjord


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


84


Prædation Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Naturpleje


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Reduktion i fødegrundlag Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen


Havterne Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ulvsund, Grønsund og Farø Fjord


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


84


Prædation Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Naturpleje


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Reduktion i fødegrundlag Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen
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Natura 2000-område: 168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund


Skarv Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Præstø Fjord, Ulvshale, Nyord og Jungshoved Nor


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


89


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


Reduktion i fødegrundlag Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen


Knopsvane Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Præstø Fjord, Ulvshale, Nyord og Jungshoved Nor


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


89


Reduktion i fødegrundlag Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen


Sangsvane Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Præstø Fjord, Ulvshale, Nyord og Jungshoved Nor


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


89


Reduktion i fødegrundlag Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen
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Natura 2000-område: 168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund


Pibesvane Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Præstø Fjord, Ulvshale, Nyord og Jungshoved Nor


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


89


Reduktion i fødegrundlag 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: Præstø Fjord, Ulvshale, Nyord og Jungshoved Nor


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


89


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Bramgås Vurderet Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Præstø Fjord, Ulvshale, Nyord og Jungshoved Nor


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


89


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 
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Natura 2000-område: 168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund


Pibeand Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Præstø Fjord, Ulvshale, Nyord og Jungshoved Nor


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


89


Reduktion i fødegrundlag Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen


Spidsand Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Præstø Fjord, Ulvshale, Nyord og Jungshoved Nor


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


89


Reduktion i fødegrundlag Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen


Skeand Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Præstø Fjord, Ulvshale, Nyord og Jungshoved Nor


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


89


Reduktion i fødegrundlag Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen
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Natura 2000-område: 168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund


Troldand Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Præstø Fjord, Ulvshale, Nyord og Jungshoved Nor


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


89


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


Hvinand Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Præstø Fjord, Ulvshale, Nyord og Jungshoved Nor


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


89


Reduktion i fødegrundlag Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen


Toppet skallesluger Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Præstø Fjord, Ulvshale, Nyord og Jungshoved Nor


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


89


Reduktion i fødegrundlag Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen
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Natura 2000-område: 168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund


Stor skallesluger Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Præstø Fjord, Ulvshale, Nyord og Jungshoved Nor


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


89


Reduktion i fødegrundlag Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen


Havørn Vurderet Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Præstø Fjord, Ulvshale, Nyord og Jungshoved Nor


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


89


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


Rørhøg Vurderet Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Præstø Fjord, Ulvshale, Nyord og Jungshoved Nor


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


89


Ingen kendte trusler Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode
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Natura 2000-område: 168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund


Vandrefalk Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Præstø Fjord, Ulvshale, Nyord og Jungshoved Nor


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


89


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


Plettet rørvagtel Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Præstø Fjord, Ulvshale, Nyord og Jungshoved Nor


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


89


Grøftning og dræning Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Ikke afpasset naturpleje Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Blishøne Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Præstø Fjord, Ulvshale, Nyord og Jungshoved Nor


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


89


Reduktion i fødegrundlag Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen
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Natura 2000-område: 168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund


Klyde Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Præstø Fjord, Ulvshale, Nyord og Jungshoved Nor


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


89


Prædation Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Naturpleje


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Hjejle Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Præstø Fjord, Ulvshale, Nyord og Jungshoved Nor


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


89
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Natura 2000-område: 168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund


Brushane Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Præstø Fjord, Ulvshale, Nyord og Jungshoved Nor


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:
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Ikke afpasset naturpleje Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Høslet


Naturpleje


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturpleje


Fjordterne Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Præstø Fjord, Ulvshale, Nyord og Jungshoved Nor


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:
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Prædation Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Naturpleje


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 
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Havterne Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje
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Natura 2000-område: 168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund


Dværgterne Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Præstø Fjord, Ulvshale, Nyord og Jungshoved Nor


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:
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Prædation Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Naturpleje
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Løse hunde og færdsel på 
strande


Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 
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Natura 2000-område: 168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund


Splitterne Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje
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1 Beskrivelse af området 
Natura 2000-området Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund er udpeget som 
både habitatområde nr. 147 og fuglebeskyttelsesområderne nr. 84 og nr. 89. 
 
Nr. Navn Areal (ha) 
H147 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund 31.952 
F84 Ulvsund, Grønsund og Farø Fjord 8.155 
F89 Præstø Fjord, Ulvshale, Nyord og Jungshoved Nor 24.660 
 Samlet areal Natura 2000 32.815 
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 H147  
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                             Figur 1.2: Kort over fuglebeskyttelsesområderne F84. 
 
 


 
                             Figur 1.3: Kort over fuglebeskyttelsesområderne F89. 
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Skovbevokset areal (ha.): 
Nr. Navn Samlet skovbevokset 


areal (Top10DK) 
Heraf med 
fredskovspligt 


Heraf uden 
fredskovspligt 


H147 Havet og kysten mellem Præstø 
Fjord og Grønsund 


515 363 152


F84 Ulvsund, Grønsund og Farø 
Fjord 


32 6 26


F89 Præstø Fjord, Ulvshale, Nyord 
og Jungshoved Nor 


870 666 204


 Samlet skovbevokset areal 902
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. 
 
Fuglebeskyttelsesområderne F84 og F89 er tilsammen stort set sammenfaldende med 
habitatområde H147. Dog er habitatområdet lidt mindre, idet arealer på Præstø Fed, sydsiden 
af Præstø Fjord, sydsiden af Jungshoved samt Kindvighoved kun indgår i EF-
fuglebeskyttelsesområde 89. 
Størstedelen af arealet i det store Natura 2000-område er marint. Det terrestriske areal er 
kystnære områder på Sydsjælland, Nordøst-falster og Vestmøn, samt øen Nyord og halvøen 
Ulvshale. 
 
Skovene udgøres af Feddet, skovene ved Even Sø, Store Hestehave, Tjørnehoved og 
Rekkende Skov, den kystnære del af Langebæk Skov, Ulvshaleskoven, samt enkelte 
småskove langs kysten. 
Halvøerne Feddet og Ulvshale adskiller sig fra de øvrige områder ved at være dannet som 
aflejrede strandvolde i krumoddesystemer. Her har årtusinders transport af 
nedbrydningsmateriale fra især Møns Klint og Stevns Klint udviklet helt unikke landskaber 
bygget op af rullestensstrandvolde, rev- og klitdannelser af sand samt fintkornede vader med 
strandenge. Skovene her vokser således på mager bund, hvilket adskiller dem betydeligt fra de 
øvrige skove, der vokser på primært næringsrig muldbund. I Ulvshaleskoven vokser den 
sjældne træart, tarmvrid-røn, oftest i blandingsbevoksninger med stilkeg, avnbøg og 
småbladet lind. Ulvshaleskoven er tidligere græsningsskov, men det ligger over 100 år 
tilbage, og der er ikke mere synlige tegn på græsningen. På et mindre areal i nordvest er 
græsningsskoven genetableret. 


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. 
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Som det fremgår af tabel 2.1 er habitatområde nr. 147 og fuglebeskyttelsesområderne nr. 84 
og nr. 89 udpeget af hensyn til 33 habitatnaturtyper og 28 arter. 
 
Nr.  Habitatnaturtype/Artsnavn Håndtering 
1014 Skæv vindelsnegl (Vertigo angustior) +/- 
1166 Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus) +/- 
1365 Spættet sæl (Phoca vitulina) - 
1903 Mygblomst (Liparis loeselii) - 
1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand - 
1140 Mudder- og sandflader blottet ved ebbe - 
1150 *Kystlaguner og strandsøer - 
1160 Større lavvandede bugter og vige - 
1170 Rev - 
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 - 
2110 Forstrand og begyndende klitdannelser - 
2120 Hvide klitter og vandremiler - 
2130 *Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og 


grønsværklit) 
- 


2140 *Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede) - 
2160 Kystklitter med havtorn - 
2190 Fugtige klitlavninger - 
2250 *Kystklitter med enebær - 
3130 Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter 


ved bredden 
- 


3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store 
vandaks 


- 


4010 Våde dværgbusksamfund med klokkelyng - 
4030 Tørre dværgbusksamfund (heder) - 
5130 Enekrat på heder, overdrev eller skrænter - 
6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* 


vigtige orkidélokaliteter) 
- 


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


- 


6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop - 
6430 Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende 


skovbryn 
- 


7210 *Kalkrige moser og sumpe med hvas avneknippe - 
7230 Rigkær - 
9110 Bøgeskove på morbund uden kristtorn + 
9130 Bøgeskove på muldbund + 
9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund + 
9170 Vinteregeskove i østlige (subkontinentale) egne + 
9190 Stilkegeskove og krat på mager sur bund + 
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91E0 *Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld + 
A038 Sangsvane - 
A037 Pibesvane - 
A036 Knobsvane - 
A045 Bramgås - 
A043 Grågås - 
A075 Havørn +/- 
A081 Rørhøg - 
A103 Vandrefalk +/- 
A119 Plettet rørvagtel - 
A132 Klyde - 
A140 Hjejle - 
A151 Brushane - 
A193 Fjordterne - 
A194 Havterne - 
A191 Splitterne - 
A195 Dværgterne - 
A050 Pibeand - 
A054 Spidsand - 
A056 Skeand - 
A061 Troldand - 
A067 Hvinand - 
A069 Toppet skallesluger - 
A070 Stor skallesluger - 
A125 Blishøne - 
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. 
 
Hermed en oversigt over de data, der er grundlaget for denne basisanalyse: 
 
Nr.  Habitatnaturtype/art Kortlagt areal 


(ha) / 
Bestandsstørrelse 


(stk) 


Bilag 


9110 Bøgeskove på morbund uden kristtorn 2,4 2.1 
9130 Bøgeskove på muldbund 86,2 2.2 
                                                 
1 NOVANA: Det nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur  
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9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig 


jordbund 
77,7 2.3 


9190 Stilkegeskove og krat på mager sur bund 16,0 2.4 
91E0 *Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld 27,1 2.5 
1014 Skæv vindelsnegl (Vertigo angustior) - 2.6 
1166 Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus) 1,5 ha. 2.7 
A075 Havørn 2-3 ynglende par 2.8 
A103 Vandrefalk 0-4 trækgæster 2.9 
Tabel 3.1. Oversigt over den del af udpegningsgrundlaget, som er mere detaljeret beskrevet i bilag 2. 
 
På de skovbevoksede, fredskovpligtige arealer i H147 er der i alt kortlagt 209,4 ha. naturtyper 
som er på udpegningsgrundlaget. Der er registreret 0,02 ha habitatnaturtyper, der ikke er på 
udpegningsgrundlaget, se afsnit 7.  
 
Habitatnaturtypen 9170, Vinteregeskove i østlige (subkontinentale) egne, er på udpegnings-
grundlaget, men er ikke registreret i H147. Vintereg findes i Ulvshaleskoven, men ikke som 
bestand med kronedække over 50 %. 
 
I bilag 1 findes kort, som viser beliggenheden af habitatnaturtyperne og levesteder for arter på 
de skovbevoksede fredskovsarealer. 


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


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


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


• Samlet vurderes de invasive nåletræarter at udgøre en potentiel trussel på længere sigt 
mod skovnaturtyperne i området, særligt udsat er stilkegeskove og blandskove (9160) 
og stilkegeskove og krat (9190). 


• Indvandring af skyggetålende træarter som bøg kan med tiden konvertere den lysåbne 
Stilkegeskove og - krat (9190) til Bøgeskove på muldbund (9130). 


• Yderligere afvanding af skovnaturtypen elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld 
(91E0) vurderes at være en trussel for denne type. 


• For ynglende havørn er forstyrrelser en trussel for artens ynglesucces. 


5 Modsatrettede interesser 
I visse tilfælde kan naturtyper og/eller arter antagelig kun opretholdes på bekostning af 
andre naturmæssige interesser: 
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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). 
 
I H147 findes skovnaturtypen stilkegeskove og krat på mager sur bund (9190) kun i 
Ulvshaleskoven. Størstedelen af egeskove og blandskove på mere eller mindre rig bund 
(9160) findes også her. 
Naturlig succession vil med tiden ændre naturtypen stilkegeskove og krat (9190) til 
bøgeskove på muldbund (9130). Den naturlige succession kan stoppes ved en aktiv indsats, 
hvis man ønsker at bevare denne ege-type. Floraregistreringerne fra kortlægningen viser, at 
der er selvforyngelse af bøg i en stor del af naturtypens areal.  
 
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 en del selvforyngelse af bøg i egeskoven.  
 
I H147 findes skovnaturtypen bøgeskove på muldbund (9130) hovedsageligt på Sydsjællands 
østkyst. 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, 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. 


• Skov- og Naturstyrelsen har udlagt størstedelen af de kortlagte skovnaturtypearealer i 
Ulvshaleskoven, der tilhører styrelsen, som naturskov. 


• Skovbevoksede fredskovspligtige arealer i H147 er berørt af følgende fredninger: 
Navn: Roneklint (id 302600). Omfang: ca. 26 ha. 
Navn: Østerhøj (id 272100). Omfang: ca. 455 ha. 
Navn: Keldemose Eng (id 118400). Omfang: ca. 78 ha. 
Navn: Ulvshale (id.023200). Omfang: 629 ha. Fredet i bl.a.1929, 1946 og1980, bl.a. 
blev Ulvshaleskoven fredet i 1929.  


• Mht. naturpleje i H147 henvises til beskrivelse i Storstrøms Amts basisanalyse 
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7 Nykonstaterede eller nyindvandrede arter og naturtyper 
Nedenfor er anført nyopdagede eller nyindvandrede forekomster af arter eller 
habitatnaturtyper, der aktuelt ikke udgør udpegningsgrundlag, men som vil skulle vurderes i 
forbindelse med en kommende revision af udpegningsgrundlagene.  
 
Nr. Habitatnaturtype/Artsnavn Areal (ha) 
7220 * Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand 0,02 
Tabel 7.1. Arter og habitatnaturtyper, der ikke aktuelt er udpegningsgrundlag, men som er registreret i 
forbindelse med kortlægningen. En * foran habitatnaturtypens eller artens navn betyder, at den er særligt 
prioriteret af EU. 


8 Liste over manglende data 
Skov- og Naturstyrelsen har under kortlægningen ikke konstateret manglende data for H147. 


9 Liste over anvendt materiale 
Danmarks Naturfredningsforening (1994): "Fredede områder i Danmark" af Knud Dahl. 7. 
udgave, 1. oplag 1994. 
 
DMU (2000): Faglig rapport nr. 322: Naturtyper og arter omfattet af EF-Habitatdirektivet. 
 
DMU (2003): Faglig rapport fra DMU, nr. 457, 2. udgave: ”Kriterier for gunstig 
bevaringsstatus”. 
 
DMU (2003): Faglig rapport nr. 462: Bevaringsstatus for fuglearter omfattet af EF-
fuglebeskyttelsesdirektivet.  
 
DMU (2005a): Habitatnøgle, ver. 1.02 Appendiks 4a, 23. juni 2005, DMU. 
 
DMU (2005b): Beskrivelse af danske naturtyper omfattet af habitatdirektivet (Natura 2000 
typer), ver. 1.02 Appendiks 4b, af 23. juni 2005, DMU. 
 
DMU (2006): DMU’s database over ynglefugle 
 
DMU (2007): Den danske Rødliste. http://redlist.dmu.dk  
 
Skov & Landskab (2006a): Tekniske anvisninger for kortlægning og registrering af 
skovnaturtyper og levesteder for skovlevende arter i Natura 2000 områder”.  Skov & 
Landskab, 15. februar 2006. 
 
Skov & Landskab (2006b): Nitratudvaskning fra skovarealer – model til risikovurdering. (P. 
Gundersen).  
 
Skov- og Naturstyrelsen (1995): EF-fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder. Kort og 
områdebeskrivelser. 
 
Skov- og Naturstyrelsen (1998): Rødliste 1997 over planter og dyr. 
 
Skov- og Naturstyrelsen (2003): Manual vedr. vurdering af de lokale miljøeffekter som 
følge af luftbårent kvælstof ved udvidelse og etablering af større husdyrbrug. Udgivet af 
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Miljøministeriet. http://www2.skovognatur.dk/udgivelser/2003/87-7279-537-
9/pdf/helepubl.pdf 
 
Skov- og Naturstyrelsen (2005): Opdatering af Ammoniakmanualen.  
http://www.skovognatur.dk/Udgivelser/Tidligere/2003/ 
ammoniakmanualen.htm 
 
Skov- og Naturstyrelsen (2006): Natura 2000 kortlægning af skovarters levesteder 
www.skovognatur.dk/Natura 2000 
 
Storstrøms Amt (2006): Natura 2000-basisanalyse. EF-Habitatområde nr. 147, EF-
fuglebeskyttelsesområde nr. 84 og 89) 
 
Skov- og Naturstyrelsen (2006a): Retningslinier for udarbejdelse af Natura 2000-
basisanalyse for de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer. 
 
Skov- og Naturstyrelsen (2007): www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter. 
 
Storstrøms Amt (2006): Basisanalyse for Natura 2000-område nr. 168, Præstø Fjord. 
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Bilag 1 Kort over registrerede naturtyper/levesteder 
 
Bilag 1.1: Kort over habitatnaturtyper 
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Bilag 1.2: Kort over levesteder 
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Bilag 2 Data for naturtyper og arter 
 
2.1 Data for Bøgeskov på morbund uden kristtorn (9110) 
 
2.1.1 Beskrivelse af naturtypen 
Den del af vore bøgeskove (dvs. bøg er arten med størst kronedækning på arealet), hvor 
jordbunden er sur, og der har fundet morbundsdannelse sted, og hvor der ikke naturligt 
forekommer selvsået kristtorn (eller taks). Der kan afhængig af alders og udviklingstrin være 
tale om op til 50% indblanding af andre træarter, f.eks. birk, alm. røn, stilk-eg og vinter-eg.  
 
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 meget almindelige, idet det måske er vor mest almindelige 
bøgeskovstype. Følgende arter er karakteristiske for naturtypen: bøg, bølget bunke, skov-
jomfruhår, ørnebregne og blåbær. Disse arters forekomst er ikke afgørende, men hvor de 
findes er der stor sandsynlighed for at arealet svarer til typen. 
 
Afgrænsningen mod type 9120 sker ud fra mængden af kristtorn og taks. Arealer kun med 
enkelte individer af selvsået kristtorn/taks, snarere spredt fra have/park end en naturlig del af 
lokalitetens oprindelige plantesamfund, omfattes af 9110. Bøgeskov med naturlig forekomst 
af kristtorn/taks i skoven omfattes af type 9120, uanset om der er fremkommet kristtorn endnu 
på alle delarealer med bøg, idet kristtorn typisk først fremkommer i ret høje aldersklasser, og 
fordi kristtorn bruges som indikator for at det regionale klima mv. svarer til typen. Man skal 
altså ikke vurdere forskellen på type 9110/9120 på afdelingsniveau, men på skovniveau. 
 
Afgrænsningen mod 9130 og 9150 sker ud fra jordbund og flora, svarende til den klassiske 
danske opdeling mellem morbund og muldbund. Bøgeskovstyperne optræder stedvis i 
mosaik. Sådanne steder henføres skovvis til den type, der er mest udbredt. I store skove med 
geografisk adskilte arealer af mere end en type bøgeskov bør de dog adskilles (DMU 2005b).  
 
2.1.2 Naturtypens areal  
Der er kortlagt et samlet areal på 2,4 ha i H147. 
 
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 1,6  0,8   2,4 
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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 
   1,3 1,1 2,4 


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


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


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


 1,3 1,1 2,4 
 
Dødt liggende ved. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen efter 
antallet af dødt liggende ved pr. ha (diameter > 25 cm, længde > 5 m):    
< 1 stk/ha 1-5 stk/ha > 5stk/ha I alt 


0,5 1,1 0,8 2,4 
 
- Skovdrift 
Jordbearbejdning. Arealet (ha) af hver forekomst er bl.a. fordelt til én af klasserne i tabellen 
efter andelen af jordbearbejdning i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
 < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Tegn på      0 
Tydelig       0 
Nylig      0 
 
Spor efter kørsel med traktose/dybe spor. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af 
de 5 klasser i tabellen efter andelen af spor efter kørsel i % af det samlede areal af hver enkelt 
forekomst: 


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


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


     0 


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


     0 


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


A B C D E I alt 
0,5  1,9   2,4 


 
2.1.4 Naturtypens arter  
- Karakteristiske arter 
Der er registreret følgende karakteristiske arter:  
- i 5 meter cirklerne  
Art Areal (ha)* 
Bøg 2,4 
Bølget bunke 2,4 
Ørnebregne 1,1 
* 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 2,4     2,4 
Bølget bunke 0,8 0,5 1,1   2,4 
Skov-jomfruhår    1,9  1,9 
Ørnebregne  1,1    1,1 
 
- 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 Bøgeskov på muldbund (9130) 
 
2.2.1 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). 
 
2.2.2 Naturtypens areal  
Der er kortlagt et samlet areal på 86,2 ha i H147. 
 
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 
Bøg 30,4 43,7 10,4 1,7  86,2 
 
Kronedækning. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 klasser i tabellen efter 
andelen med kronedækning i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 


< 20 % 20-50 % 51-75 % 76 – 90 % > 90 % I alt 
    86,2 86,2 
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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 
73,1 9,0 4,1   86,2 


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


71,4 14,8  86,2 
 
Dødt liggende ved. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen efter 
antallet af dødt liggende ved pr. ha (diameter > 25 cm, længde > 5 m):    
< 1 stk/ha 1-5 stk/ha > 5stk/ha I alt 


78,7 7,5  86,2 
 
- Skovdrift 
Jordbearbejdning. Arealet (ha) af hver forekomst er bl.a. fordelt til én af klasserne i tabellen 
efter andelen af jordbearbejdning i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
 < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Tegn på     4,1 4,1 
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 
50,5 29,9 5,8   86,2 


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


     0 


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


     0 


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


A B C D E I alt 
0,9  52,4 32,9  86,2 


 
2.2.4 Naturtypens arter  
- Karakteristiske arter 
Der er registreret følgende karakteristiske arter:  
- i 5 meter cirklerne  
Art Areal (ha)* 
Alm. guldnælde 9,4 
Bøg 86,2 
Enblomstret flitteraks 84,5 
Hvid anemone 6,4 
Skovmærke 86,2 
* Det samlede areal af forekomsterne, hvor arten optræder i 5 m cirklen 
 
- på det øvrige areal (ha).   
Art Domine-


rende 
Alm. Hyppig Spredte Få I alt 


Alm. guldnælde   6,3 4,1  10,4 
Bøg 85,4 0,8    86,2 
Enblomstret flitteraks 23,1 21,0 30,7 10,6  85,4 
Hvid anemone   0,9 5,5  6,4 
Skovmærke 7,8 51,5 23,8 3,1  86,2 
 
- 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 10,7     10,7 
Japan-pileurt 1,7     1,7 
Rød hestehov 7,7     7,7 
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2.3 Data for Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig 
jordbund (9160) 
 
2.3.1 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).  
 
2.3.2 Naturtypens areal  
Der er kortlagt et samlet areal på 77,7 ha i H147. 
 
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 
Avnbøg 22,6 21,4    44,0 
Navr 28,3 14,2    42,5 
Småbladet lind 7,8 33,3 15,0 5,5  61,6 
Stilkeg 39,2 7,8 15,0   62,0 
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Kronedækning. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 klasser i tabellen efter 
andelen med kronedækning i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 


< 20 % 20-50 % 51-75 % 76 – 90 % > 90 % I alt 
   4,1 73,6 77,7 


 
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 
10,5 37,5 29,7   77,7 


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


6,8 56,7 14,2 77,7 
 
Dødt liggende ved. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen efter 
antallet af dødt liggende ved pr. ha (diameter > 25 cm, længde > 5 m):    
< 1 stk/ha 1-5 stk/ha > 5stk/ha I alt 


16,1 17,2 44,4 77,7 
 
- Skovdrift 
Jordbearbejdning. Arealet (ha) af hver forekomst er bl.a. fordelt til én af klasserne i tabellen 
efter andelen af jordbearbejdning i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
 < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Tegn på      0 
Tydelig       0 
Nylig      0 
 
Spor efter kørsel med traktose/dybe spor. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af 
de 5 klasser i tabellen efter andelen af spor efter kørsel i % af det samlede areal af hver enkelt 
forekomst: 


< 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
72,7 5,0    77,7 


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


 2,0    2,0 


 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     1,2 1,2 
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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 
54,1 14,8 6,6 2,2  77,7 


 
2.3.4 Naturtypens arter  
- Karakteristiske arter 
Der er registreret følgende karakteristiske arter:  
- i 5 meter cirklerne  
Art Areal (ha)* 
Avnbøg 35,8 
Navr 23,4 
Småbladet lind 62,4 
Stilkeg 75,7 
Stor fladstjerne 57,7 
* 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 5,1 32,6 8,6 3,1  49,4 
Navr  2,0 30,0 20,4 0,7 53,1 
Småbladet lind  54,7 8,4 3,7  66,8 
Stilkeg 55,3 22,4    77,7 
Stor fladstjerne 1,2 9,5 30,6 21,7  63,0 
 
- 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 
Nåletræer 48,4 17,1    65,5 
Rød hestehov    0,6  0,6 
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2.4 Data for Stilkege-skov og krat på mager sur bund (9190) 
 
2.4.1 Beskrivelse af naturtypen 
Den del af vore egeskove og egekrat (dvs. eg er arten med størst kronedækning på arealet), 
hvor jordbunden er sur, og stilkeg dominerer.  
 
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 egeskove på næringsfattig og sandet bund og de fleste egekrat. På 
øerne er typen sjælden. Følgende arter er karakteristiske for naturtypen: stilk-eg, vorte-birk, 
dun-birk, alm. røn og bævreasp. Disse arters forekomst er ikke afgørende, men hvor de findes 
er der stor sandsynlighed for at arealet svarer til typen. I veludviklede tilfælde findes ofte 
tørst, bølget bunke, blåtop, alm. kohvede, hvid anemone, majblomst, skovstjerne eller 
ørnebregne. Busklaget er ofte dårligt udviklet, mens der ofte er mange bregner. 
 
På intermediær jordbund vil der kunne findes overgangstyper til 9160, som må indplaceres 
skønsmæssigt, hvis de ikke umiddelbart kan henføres til den ene eller anden af typerne 9160 
og 9190. I sådanne tvivlstilfælde bør man vælge 9190, hvis der er tale om egekrat i 
skovlovens forstand, og 9160 hvor arealet snarere har karakter af egeskov (DMU 2005b).  
 
2.4.2 Naturtypens areal  
Der er kortlagt et samlet areal på 16,0 ha. i H147. 
 
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 
Alm. røn  11,5    11,5 
Bævreasp 11,5 4,5    16,0 
Stilkeg   11,5 4,5  16,0 
Vortebirk 11,5     11,5 
 
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 
    16,0 16,0 


 
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 
 16,0    16,0 
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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 


  16,0 16,0 
 
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 


 4,5 11,5 16,0 
 
- 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 
16,0     16,0 


 
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      4,5 
 
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 
 16,0    16,0 
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2.4.4 Naturtypens arter  
- Karakteristiske arter 
Der er registreret følgende karakteristiske arter:  
- i 5 meter cirklerne  
Art Areal (ha)* 
Alm. røn 16,0 
Bævreasp 4,5 
Stilkeg 16,0 
Vortebirk 11,5 
* 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. røn    16,0  16,0 
Bævreasp   16,0   16,0 
Stilkeg 16,0     16,0 
Vortebirk    16,0  16,0 
 
- 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 
Nåletræer 16,0     16,0 
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2.5 Data for *Elle- og askeskov ved vandløb, søer og væld (91E0) 
 
2.5.1 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).  
 
2.5.2 Naturtypens areal  
Der er kortlagt et samlet areal på 27,1 ha i H147. 
 
2.5.3 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 1,7 6,9 10,8 6,2  25,6 
Gråel 0,9 1,9    2,8 
Pil sp 2,1     2,1 
Rødel 11,9 12,0    23,9 
 







 


Natura 2000-basisanalyse for skovbevoksede fredskovsarealer i H147, F84 og F89                   Side 27 


 
 
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 
   17,1 10,0 27,1 


 
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 
27,1     27,1 


 
- 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 


4,9 2,2 20,0 27,1 
 
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 


6,2 20,9  27,1 
 
- 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 
27,1     27,1 


 
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 


 6,9 5,1  2,1 14,1 


 Nylig  0,7    0,7 
 
Græsningsdrift. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen bl.a. 
efter andelen med græsningsdrift i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
 < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Ophørt, men 
tydelige tegn 


     0 


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


A B C D E I alt 
0,2 3,7 23,2   27,1 


 
2.5.4 Naturtypens arter  
- Karakteristiske arter i bundvegetation 
Der er registreret følgende karakteristiske arter:  
- i 5 meter cirklerne  
Art Areal (ha)* 
Akselblomstret star 6,3 
Alm. mjødurt 9,4 
Angelik 5,2 
Ask 13,2 
Engkarse 0,2 
Engnellikerod 9,9 
Kærstar 17,1 
Lundfladstjerne 1,3 
Dynd-padderok 6,9 
Lund-padderok 0,7 
Rødel 23,9 
Skovstar 0,9 
Skovskræppe 2,2 
Stor nælde 12,3 
Sværtevæld 13,9 
* 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 


Akselblomstret star   6,3 5,1  11,4 
Alm. mjødurt   0,9 18,8  19,7 
Angelik    10,2  10,2 
Ask 4,9 1,0 5,9 13,0 0,7 25,5 
Engkarse   0,2 12,0  12,2 
Engnellikerod    20,1  20,1 
Gråel     1,9 1,9 
Kærstar 6,9 11,3 0,8 3,3  22,3 
Kåltidsel    6,9  6,9 
Lundfladstjerne   0,9 0,3  1,2 
Dynd-padderok     6,9  6,9 
Rødel 22,2  1,7   23,9 
Skovstar   0,9 1,9  2,8 
Skovskræppe    2,0 0,2 2,2 
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Stor nælde 0,6 1,3 1,7 19,0  22,6 
Sværtevæld   11,1 10,7  21,8 
 
- 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 
Nåletræer 8,4     8,4 
Kanadisk gyldenris 1,9     1,9 
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2.6 Data for Skæv vindelsnegl Vertigo angustior (1014) 
 
2.6.1 Beskrivelse af arten  
En detaljeret beskrivelse af arten kan ses på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside: 
www.skovognatur.dk/emne/Natura2000. 
 
2.6.2 Levested  
Skæv vindelsnegl forekommer både på fugtige og tørre lokaliteter. For de fugtige levesteders 
vedkommende er der ofte tale om fugtige enge og krat eller frodige rigkærenge med 
højtvoksende star-arter. Hvad angår tørre lokaliteter, findes sneglen ofte nær havet, på 
græsbevoksede åbne arealer, men den kan også forekomme i det åbne landbrugsland i 
markhegn (Skov- og Naturstyrelsen 2007). 


Der henvises til Storstrøms Amts basisanalyse, hvor der er en kortlægning af levesteder for 
Skæv vindelsnegl i H147 (Storstrøms Amt 2006). 
 
2.6.3 Bestand 
Af DMU’s rapport nr. 322 ”Naturtyper og arter omfattet af EF-Habitatdirketivet” fra 2000 
fremgår følgende: Indtil yderligere undersøgelser iværksættes må det antages, at arten er i 
tilbagegang og forsvundet fra mange af de tidligere lokaliteter. Det er dog muligt, at den 
findes en del steder endnu. Den nationale bevaringsstatus er vurderes som ukendt (DMU 
2000). 
 
I Rødliste 1997 er Skæv vindelsnegl kategoriseret som ”sårbar” (Skov- og Naturstyrelsen 
1998) 
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2.7 Data for Stor vandsalamander Triturus cristatus (1166) 
 
2.7.1 Beskrivelse af arten  
En detaljeret beskrivelse af arten kan ses på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside: 
www.skovognatur.dk/emne/Natura2000. 
 
2.7.2 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 H 147: 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 1,5 ha. som levesteder for Stor vandsalamander, se 
kortbilag 1.2. 


2.7.3 Bestand 
Af DMU’s rapport nr. 322 ”Naturtyper og arter omfattet af EF-Habitatdirketivet” fra 2000 
fremgår følgende: Stor vandsalamander er formentlig generelt i tilbagegang, og 
bevaringsstatus usikker på trods af, at arten endnu er meget almindelig især i det sydøstlige 
Danmark (DMU 2000).  
 
I Rødlisten er Stor vandsalamander kategoriseres som ”ikke truet” (DMU 2007).  
 
Der er ikke foretaget overvågning af Stor vandsalamander under NOVANA. Stor 
vandsalamander er dog konstateret i Bøndernes Eghoved og på Nyord. 
 
Det vurderes, at Stor vandsalamander er spredt udbredt i H147, hvor der især i 
Ulvshaleskoven er flere levesteder. 
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2.8 Data for Havørn Haliaetus albicilla (A075) 
 
2.8.1 Beskrivelse af arten  
En detaljeret beskrivelse af arten kan ses på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside: 
www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter. 
 
2.8.2 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). 
 
Der henvises til Storstrøms Amts basisanalyse, hvor der er en kortlægning af levesteder for 
havørn i F84 og 89 (Storstrøms Amt 2006). 
 
2.8.3 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. 84 og 89 er der registreret følgende antal ynglepar:  
 1983* 1992-1997** 1998-2003** 2006*** 
Observationer - 0 1 2 - 3 
Kilder: * Skov- og Naturstyrelsen 1995, ** DMU 2006, *** Storstrøms Amt 2006. 
 
Samlet vurderes den aktuelle ynglebestand af havørn i området at være i fremgang.  
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2.9 Data for Vandrefalk Falco peregrinus (A103) 
 
2.9.1 Beskrivelse af arten  
En detaljeret beskrivelse af arten kan ses på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside: 
www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter. 
 
2.9.2 Levested  
Vandrefalk yngler oftest på stejle klippesider og klinter eller i andre fugles forladte reder. I 
stigende omfang er vandrefalk dog også begyndt at yngle i redekasser eller på høje bygninger. 
Ro omkring reden er vigtigt for at sikre ynglesucces.  
Vandrefalken lever af andre fugle, som den slår i luften enten ved at styrtdykke med op til 180 
km/t eller ved at flyve dem op. Vandrefalke kan dog også fange deres bytte ved at hoppe og 
springe rundt i lavt krat for at få fat i fugleunger, der endnu ikke er helt flyvefærdige (Skov- 
og Naturstyrelsen 2007). 
 
Der henvises til Storstrøms Amts basisanalyse, hvor der er en kortlægning af levesteder for 
vandrefalk i F89 (Storstrøms Amt 2006). 
 
2.9.3 Bestand 
Af DMU’s rapport nr. 462 ”Bevaringsstatus for fuglearter omfattet af EF-
fuglebeskyttelsesdirektivet” fra 2003 fremgår følgende:  
Arten synes nu på vej mod at retablere sig som ynglefugl i Danmark. Det er endnu for tidligt 
at vurdere om det sker, og den nationale bevaringsstatus for arten må derfor foreløbig 
vurderes som usikker (DMU 2003).  
 
I Rødlisten er vandrefalk kategoriseret som ”forsvundet”, dog muligvis under genindvandring 
(DMU 2007). 
 
I fuglebeskyttelsesområde nr. 89 er der registreret følgende antal trækkende havørne:  
 1983* 2006*** 
Observationer - 4 
Kilder: * Skov- og Naturstyrelsen 1995, *** Storstrøms Amt 2006. 
 
Samlet vurderes det aktuelle antal af trækfugle i området at være stabil.  
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Bilag 3 Foreløbig trusselsvurdering  
I direktiverne er der krav om at fastholde eller genoprette ”gunstig bevaringsstatus” for de 
habitatnaturtyper og arter, som områderne er udpeget af hensyn til. For at en habitatnaturtype 
eller art kan siges at have gunstig bevaringsstatus skal en række kriterier være opfyldt:  
 
 
En habitatnaturtypes bevaringsstatus anses for “gunstig”, når  
 
• ”det naturlige udbredelsesområde og de arealer, det dækker inden for dette område 


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


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


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


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


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


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


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


(DMU 2003)
 
Truslerne omfatter påvirkninger, hvor der er en begrundet mistanke om, at de har en negativ 
betydning for naturtilstanden. De største trusler er gennemgået i de følgende afsnit. 
 
3.1 Reduceret areal 
Antallet af plante- og dyrearter på en lokalitet afhænger, alt andet lige, af lokalitetens 
størrelse, således at et større areal kan oppebære et større antal arter. Store lokaliteter kan 
desuden typisk indeholde større bestande af de enkelte arter end små lokaliteter.  
 
Reduktion af en naturtypes areal vil derfor betyde, at der først sker en reduktion af 
bestandsstørrelserne af de enkelte arter, hvorefter nogle af bestandene forsvinder, og 
endelig vil de enkelte arter begynde at uddø.  
 
Det reducerede areal kombineret med forringede levevilkår i mange af de resterende 
naturområder har bevirket, at de forskellige plante- og dyrearter i stadig stigende grad får 
opsplittet deres bestande i mindre og isolerede delbestande. Sådanne små isolerede 
bestande er betydelig mere udsatte for at uddø end store sammenhængende bestande pga. 
indavl og tilfældige katastrofer. Når arterne er forsvundet fra sådanne isolerede lokaliteter, 
vil det ofte være vanskeligt for nye bestande at sprede sig dertil, netop fordi lokaliteterne 
er isolerede. 
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Reduktion af arealet af en habitatnaturtype eller en arts levested i skov kan f.eks. skyldes 
en aktiv konvertering til andre træarter, naturlig dynamik eller ændrede 
afvandingsforhold. I visse tilfælde kan både naturlig dynamik og genopretning af naturlig 
hydrologi medføre en acceptabel formindskelse af et naturareal. Således skal betydningen 
af udvikling af habitatnaturtyperne indbyrdes vurderes i forhold til det samlede areal med 
hver habitatnaturtype både lokalt, regionalt og nationalt. 
 
3.2 Intensiv skovdrift  
Intensiv skovdrift kan være en trussel mod habitatnaturtyper og arter. Det kan f.eks. dreje 
sig om: 
 
- Forstyrrelse af jordbund 
Forstyrrelse af jordbunden kan skade habitatnaturtypernes strukturer og arter. Jordbunden 
kan f.eks. forstyrres ved jordbearbejdning i forbindelse med foryngelse af skov eller 
kørsel i forbindelse med mekaniseret skovning og udkørsel af træ.  
 
- Anvendelse af pesticider 
Sprøjtning med pesticider kan skade habitatnaturtypernes arter. Der kan både være tale om 
anvendelse af pesticider direkte på arealerne og om vinddrift af pesticider fra nærtliggende 
land- eller skovarealer, som sprøjtes. 
 
- Plantning og efterbedring 
Plantning og efterbedring kan medføre en strukturel ensretning sammenlignet med 
naturlig foryngelse. 
 
- Hugst 
Hugstindgreb kan være en trussel, som helt kan fjerne skovnaturtyper og arters levesteder 
(renafdrift) eller forskyde træartssammensætningen og medføre en strukturel ensretning af 
bevoksninger.  
 
- Ophør med naturvenlige driftsformer 
Mange arter og strukturer er knyttet til og afhængige af naturvenlige driftsformer. Det kan 
eksempelvis være gamle driftsformer som stævnings- eller græsningsskov samt urørt 
skov. Derfor er ophør af disse naturvenlige driftsformer en trussel mod habitatnaturtyper 
og arter. 
 
Anvendelse af gødning er behandlet i afsnit 3.3 om eutrofiering, mens afvanding er 
behandlet i afsnit 3.4 om hydrologi. 
 
I bilag 2 er der lavet en sammenstilling af data om de enkelte habitatnaturtyper og arter. Der 
fremgår følgende af bilaget: 
 
- Forstyrrelse af jordbund 
Det fremgår af DMU-rapporten ”Kriterier for gunstig bevaringsstaturs”, at arealandelen med 
uforstyrret jordbund (f.eks. uden jordbearbejdning og kørsel) skal være stabil eller stigende. 
Jordbearbejdningen må foretages på op til 1/3 af en flade, hvis denne har været jordarbejdet 
tidligere (DMU 2003). 
 







 


Natura 2000-basisanalyse for skovbevoksede fredskovsarealer i H147, F84 og F89                   Side 36 


 
 
På 5 % af det samlede registrerede areal med skovnaturtypen bøgeskov på muldbund (9130) 
er der konstateret tegn på jordbearbejdning. Samlet set vurderes det, at jordbearbejdning ikke 
er en trussel for naturtypen. Der er ikke konstateret jordbearbejdning på de øvrige skovnatur-
typer. 
 
Der er kun i mindre omfang registreret spor efter kørsel med traktose/dybe spor. På 17 % af 
det samlede areal med skovnaturtyper er der registreret spor på 1 – 10 % af arealfladen, mens 
der kun på 3 % af arealet er registreret spor i intervallet 11 – 25 % af arealfladen og kun i 
naturtypen bøgeskov på muldbund (9130).  
 
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 89 % af arealet med skovnaturtyper er en kronedækningsgrad > 90 %  
• på 11 % af arealet med skovnaturtyper er en kronedækningsgrad på 76-90 % 
 
Kronedækningsgraden i området indikerer, at der føres en hugst i området, som ikke udgør en 
trussel mod sikring af en kronedækningsgrad på > 50 %. Den registrerede kronedækningsgrad 
omfatter dog alle træarter på arealet, og ikke kun de træarter, der naturligt hører til 
skovnaturtypen. 
 
- Ophør med naturvenlige driftsformer 
Nylig stævningsdrift af mere eller mindre omfattende karakter, er konstateret på 3 % af arealet 
med elle- og askeskov (91E0) og ikke på andre skovnaturtyper. Samtidig er der registreret 
ophørt stævningsdrift af mere eller mindre omfattende karakter på 52 % af det samlede areal 
med elle- og askeskov (91E0), samt på 3 % af det samlede areal med egeskov og blandskov 
(9160). 
 
Nuværende græsningsdrift er konstateret på 2 % af det samlede areal med egeskov og 
blandskov (9160) og på 28 % af det samlede areal med egeskove og krat på mager sur bund 
(9190). Der er ikke registreret skovnaturtypearealer med tegn på ophørt græsning. 
 
På baggrund af ovennævnte registreringer er der grundlag for at konkludere, at der er behov 
for at undersøge anvendelse af stævningsdrift nærmere for at sikre at anvendelsen er stabil 
eller stigende.  
 
Der er ikke grundlag for at konkludere, at der har været en negativ ændring i arealet med 
græsningsdrift.  
 
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 
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konkurrencesvage plantearter (såkaldte nøjsomhedsarter). 
 
Eutrofieringen kan blive så kraftig, at naturtypernes tålegrænse2 bliver overskredet. 
Resultatet bliver, at flere af de karakteristiske nøjsomhedsarter forsvinder, og 
naturtypernes tilstand ændres. Selv små ekstra tilførsler af næringsstoffer kan på sigt føre 
til ændret artssammensætning. Eutrofiering af naturområder kan ske i form af direkte 
tilførsel af gødning eller indirekte i form af f.eks. kvælstofdeposition fra luften eller 
jordfygning fra marker.  
 
Eutrofiering af skovarealer kan påvises på flere måder, f.eks. ved forekomst af negative 
strukturer, mange plantearter med god tilpasning til at vokse på næringsrig jordbund eller 
ved at måle eller modelberegne depositionen af kvælstof fra luften.  
 
Tålegrænser 
Alle de registrerede skovnaturtyper i H147 er kvælstoffølsomme med tålegrænser på 10-20 kg 
N/ha/år. Modelberegninger kan give lavere tålegrænser, ned til 7 kg N/ha/år (Skov- og 
Naturstyrelsen 2005).  
 
Kvælstof-deposition  
Den gennemsnitlige afsætning af kvælstof fra luften er følgende for de enkelte kommuner i 
H147: 
 NHy(kg N/ha) NOx (kg N/ha) Total N (kg N/ha) 
Fakse 7,4 7,3 14,7 
Fladså 7,7 7,5 15,2 
Præstø 7,2 7,1 14,3 
Langebæk 6,9 7,0 13,9 
Møn 6,3 6,7 13,0 
Landsgennemsnit 9,1 6,8 15,9 
Tabel bilag.3.3. Baggrundsbelastningen (i kg N/ha/år) i de kommuner der ligger indenfor Natura 2000 området. 
Der refereres til kommuneinddelingen fra før den 1. januar 2007. Kvælstof-depositionen er angivet som 
kommunevise gennemsnit af hhv. NHy (ammoniak og ammonium), NOx (kvælstofoxider, salpetersyre og nitrat) 
og total N (samlet tør- og våddeposition) (Skov- og Naturstyrelsen 2005). 
 
Den gennemsnitlige deposition i de 5 kommuner, der dækker H147, er således på 14,2 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.  
 
                                                 
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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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 H147 udgør små og mellemstore skovområder med 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 
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 27 % af arealet er der ikke grøfter, især af typen 9160 (Ulvshaleskoven). 
• på 16 % af arealet er der grøfter, der ikke fungerer, især ege-typerne 9160 og 9190 


(Ulvshaleskoven). 
• på 40 % af arealet er der grøfter, der er fungerende, men ikke vedligeholdt inden for de 


sidste 6 år, især typerne 9130 og 91E0. 
• på 17 % af arealet er der grøfter, der er vedligeholdt inden for de sidste 6 år, især typen 


9130. 
 
Som følge at tilstedeværelsen af en del arealer med fugtige skovnaturtyper vurderes området 
at være særligt følsomt overfor ændringer i hydrologien. I 86 % af arealer af typen elle- og 
askeskove (91E0) er der fungerende grøfter, der ikke vedligeholdt inden for de sidste 6 år. 
Yderligere afvanding vurderes at være en trussel for denne type. 
 
Samlet vurderes hydrologien i området, bortset fra ovenstående, ikke at være nogen trussel for 
de øvrige skovnaturtyper i området. De hydrologiske forhold på ege-arealer er overvejende 
naturlige og den eksisterende afvanding af bøge-arealerne er ikke en trussel for disse typer. 
Enhver ændring i hydrologien i området kan imidlertid være en potentiel trussel. 
 
3.5 Invasive arter  
Arter, der ikke er kommet naturligt til landet og som er bevidst indført eller tilfældigt 
slæbt ind af mennesker, kaldes introducerede arter. En lille mængde af disse arter kan vise 
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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 japan-pileurt, rød hestehov og kanadisk gyldenris 
enkelte steder i H147. 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 fire skovnaturtyper i området. På 40 % 
af det samlede areal med skovnaturtyper, er der registreret invasive nåletræarter med en 
arealandel på < 1 %. På 22 % af arealet med skovnaturtypen egeskov og blandskov (9160) er 
der registreret invasive nåletræarter med en arealandel på 1 - 10 %. De invasive nåletræarter 
er særligt udbredt i ege-typerne 9160 og 9190. 
 
Samlet vurderes de invasive nåletræarter at udgøre en potentiel trussel på længere sigt mod 
skovnaturtyperne i området, særligt i ege-typerne 9160 og 9190. 
 
3.6 Forstyrrelse af arter  
For ynglende havørn er forstyrrelser en trussel for artens ynglesucces, både forstyrrelser på land og på 
søterritoriet. Der henvises til Storstrøms Amts basisanalyse for området.  
 
3.7 Andre trusler  
For stilkegeskove og krat på mager sur bund (9190) fremgår det af DMU-rapporten ”Kriterier 
for gunstig bevaringsstatus”, at den vigtigste trussel for efter konvertering er indvandring af 
skyggetålende træer, som med tiden vil overgro egebevoksningen og forhindre selvforyngelse 
af eg (DMU 2003).  
 
Der er konstateret naturlig selvforyngelse på hele det samlede areal med stilkegeskove og krat 
på mager sur bund (9190). På ca. 72 % af dette areal er der registreret kraftig selvforyngelse 
(> 2 individer pr m2) af bøg på op mod 10 % af arealet.  
 
Skov- og Naturstyrelsen vurderer at indvandringen af naturlige skyggetræer i denne ege-type 
er en fremadskridende succession. En omfattende ændring af ege-typen til sandsynligvis 
bøgeskove på muldbund (9130) ligger mange år ud i fremtiden.  
 


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








 
 
 
 
 


Tillæg om ny viden til Natura 2000-basisanalyser 
for Havet og kysten mellem Præstø Fjord og 
Grønsund, område nr. 168. 
 
Tillægget gælder både i forhold til basisanalysen for lysåben natur og 
skovbasisanalysen for område 168. 
 
Natura 2000-planerne bygger på den eksisterende viden om 
naturforholdene. 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 Landskabsstyrelsens 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 
svarer 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 
basisanalyserne i nogle områder er foretaget kortlægning og 
tilstandsvurdering af skovnaturtyper på ikke-fredskovspligtige arealer 
og/eller en genkortlægning af i første omgang ufuldstændigt kortlagte 
arealer Nogle af arterne er overvåget som led i NOVANA-programmet 
(afsnit 3). 
 
For eventuelle nye naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget er 
der foretaget en foreløbig trusselsvurdering afsnit 4.2. I samme afsnit 
er ændringer i forhold til basisanalysernes trusselsvurdering anført. 
Med hensyn til den luftbårne kvælstofdeposition er der foretaget helt 
nye overslagsberegninger, der omfatter alle kortlagte arealer af både 
lysåbne naturtyper og skovnaturtyper (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 
naturindhold 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 
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oprindelige udpegningsgrundlag. I forbindelse med overvågning og 
kortlægning udført i perioden 2006 – 2008 er der fremkommet 
yderligere oplysninger om direktivarter og -naturtyper, og det 
samlede udpegningsgrundlag er slutteligt revideret i 2008. I enkelte 
tilfælde er arter eller naturtyper fjernet fra udpegningsgrundlaget, 
f.eks. 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 fremgår af figur 2 i Natura 2000-planen – og af 
By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside. 
 
Siden de oprindelige basisanalyser er følgende naturtyper og arter 
medtaget på udpegningsgrundlaget for habitatområde 147: 


 Skovklit (2180),  
 Kransnålalge-sø (3140),  
 Brunvandet sø (3160),  
 Hængesæk (7140) og  
 Kildevæld (7220),  


der alle er konstateret i forbindelse med kortlægningen, samt: 
 Sumpvindelsnegl og  
 Bredøret flagermus,  


der begge er konstateret i forbindelse med NOVANA-
overvågningsprogrammet. 
 
Følgende art er medtaget på udpegningsgrundlaget for 
fuglebeskyttelsesområde 84: 


 Skarv,  
på baggrund af en national vurdering af artens status. 
 
 
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 skovbevoksede ikke-fredskovspligtige 
arealer, og der blev i enkelte tilfælde foretaget genkortlægning og 
tilstandsvurdering af forekomster, som blev undersøgt ufuldstændigt i 
første runde. For arterne er der i de fleste tilfælde tale om fund af 
direktivarter i forbindelse med NOVANA-overvågningsprogrammet. 
 
Reviderede og nye data om areal og antal forekomster af naturtyper 
og arter i Natura 2000-område 168 fremgår af nedenstående tabel 1 
og 2, for så vidt der er tale om væsentlige ændringer i forhold til 
basisanalyserne. 
 
Ud over de nævnte naturtyper er der i habitatområdet 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 
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basisanalyserne om ufuldstændigt kortlagte naturtyper, herunder de 
marine naturtyper. Kortlægning og tilstandsvurdering vil blive 
udbygget i den kommende planperiode. 
 
 
TABEL 1 


NATURTYPE REGISTRERET 
AREAL (ha) 


ANTAL 
FOREKOMSTER 


Lysåbne naturtyper 
Klitlavning (2190) 15,5 8 
*Enebærklit (2250) 9,1 1 
Kransnålalge-sø (3140) Kun delvis kortlagt  
Brunvandet sø (3160) Kun delvis kortlagt  
Enekrat (5130) 9,6 1 
Skovnaturtyper 
Stilkege-krat (9190) 17,8  
*Elle- og askeskov (91E0) 34,6  
Tabel 1. Opdaterede data om nye eller genkortlagte naturtyper i 
Natura 2000-område nr. 168. 
* angiver at det er en prioriteret naturtype. 
 
 
 
TABEL 2 


ART ANTAL 
FOREKOMSTER 


AREAL (ha) / 
VANDLØB (km) 


Sumpvindelsnegl 1  
Bredøret flagermus 1  
Tabel 2. Opdaterede data om nye arter på udpegningsgrundlaget i 
Natura 2000-område nr. 168. Levestedsarealer er ikke opgjort. 
 
Nye bestandstal for fuglene på udpegningsgrundlaget er 
fremkommet, dels gennem den statslige overvågning NOVANA, dels 
fra DMU´s vandfugleovervågning og endelig ved udtræk fra Dansk 
Ornitologisk Forenings database Dofbasen. Disse nye bestandstal, der 
supplerer data fra basisanalysen, har givet anledning til justering af 
målsætningerne for fuglene i dette Natura2000-område. 
 
 
4. Supplerende trusselsvurdering 
I basisanalyserne blev der præsenteret en trusselsvurdering og 
tilstandsdata for de forskellige naturtyper og arter. Vidensgrundlaget 
for at vurdere truslen i form af atmosfærisk kvælstofnedfald over 
baturområderne var dengang beskedent. Dette emne har fået en 
selvstændig behandling i nedenstående afsnit 4.1. Øvrige ændringer i 
basisanalysernes trusselsvurdering samt trusselsvurdering for de nye 
elementer på udpegningsgrundlaget fremgår af det følgende afsnit 
4.2. 
 
 







 
 
 
 
 


Naturtilstanden og de tilgrundliggende arts- og strukturindex 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, der 
er opdateret svarende til nærværende Natura 2000-plan. 
 
 
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 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 tålegrænse bliver 
overskredet. Resultatet bliver, at flere af de karakteristiske 
nøjsomhedsarter 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 f.eks. 
kvælstofdeposition fra luften eller jordfygning fra marker. 
 
Eutrofiering af terrestriske naturarealer kan påvises på flere måder, 
f.eks. ved forekomst af negative strukturer (f.eks. dominans af blåtop 
på tørre heder), mange plantearter med tilpasning til at vokse på 
næringsrig 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 
fremgår af tabel 3. Der anvendes her, som overalt i Natura 2000-
planen, de autoriserede korte navne til naturtyperne. For 
naturtypernes fuldstændige navne henvises til By- og 
Landskabsstyrelsens hjemmeside. 
 
Tålegrænsen udtrykker følsomheden i en naturtype over for en 
forøget tilførsel af forsurende eller eutrofierende stoffer, og angiver 
”den belastning, hvorunder væsentlige skadelige effekter på 


                                                 
1 UN/ECE er FN's Økonomiske Komité for Europa. Tålegrænserne (critical loads) 
fastsættes i Arbejdsgruppen vedr. effekter af konventionen om langttransporterende 
luftforurening (www.unece.org/env/wge) i forbindelse med det internationale 
samarbejdsprogram vedr. modellering og kortlægning af tålegrænser, 
baggrundsbelastning, effekter, risici og udviklingstendenser for luftforurening. 
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økosystemet ikke vil forventes, vurderet ud fra den bedste 
tilgængelige viden”.  
 
 
TABEL 3 
Tålegrænser for de habitatnaturtyper, der er relevante i 
Sydøstdanmark (Skov- og Naturstyrelsen 2005) 
Naturtype (nr) Tålegrænsein


terval 
(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 
atmosfærisk 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 
lokaliteten 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 
fattigkær, der har tålegrænse i intervallet 10 – 20 kg N/ha/år. 
8 Naturtypen omfatter også Palludellavæld, der forventes at 
have 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 
næringstilførsel 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 3, 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 
kvælstofbelastning og har tålegrænser mellem 10-20(-25) kg 
N/ha/år. Blandt kilderne (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 







 
 
 
 
 


tålegrænsen 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 (betegnes også som afsætning eller nedfald) 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 husdyrproduktion, mens det på 
Sjælland og Bornholm drejer sig om ca. halvdelen eller under 
halvdelen (Danmarks Miljøundersøgelser, 2005). De gennemsnitlige 
tal dækker dog over store lokale variationer afhængig af den lokale 
husdyrtæthed og ruheden af naturområderne. I forhold til 
husdyrproduktionen er staldanlæg uden ammoniakbegrænsende 
teknik typisk den største kilde til landbrugets ammoniakfordampning. 
 
I tabel 4 er den gennemsnitlige afsætning af kvælstof opgivet som 
kommunevise gennemsnit af NHy og NOx for 2006 (DMU). 
 
TABEL 4 
KOMMUNE NHy 


(kg N/ha) 
NOx 


(kg N/ha) 
TOTAL N 
(kg N/ha) 


Heraf 
stammende 
fra danske 


kilder 
Guldborgsund 7,6 7,4 15 19 % 
Faxe 7,8 7,2 15 23 % 
Næstved 8,0 8,0 16 23 % 
Vordingborg 6,8 6,2 13 18 % 
Landsgennemsnit 8 9 17 33 % 
Tabel 4. Baggrundsbelastningen (i kg N/ha/år) i de kommuner, som 
Natura 2000-område 168 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 Vordingborg Kommune, hvor 
hovedparten af Natura 2000-område 168 ligger, er 13 kg N/ha/år, 
hvilket er noget lavere end landsgennemsnittet. Belastningen med 
ammoniak og ammonium (NHy) henholdsvis NOx’er er 15 % og 20 % 
lavere end landsgennemsnittet, hvilket afspejler lavere 
påvirkningsniveauer både fra husdyrhold og fra transport, 
energiproduktion og industri. 
 
Overslagsberegning af den lokale kvælstofbelastning 
Da husdyrbrug ikke ligger jævnt fordelt i landskabet, vil 
kvælstofbelastningen af et naturområde variere alt efter om der 
ligger husdyrbrug tæt på naturområdet, eller der slet ikke er 
husdyrbrug i nærområdet. Hertil kommer, at afsætningen af kvælstof 







 
 
 
 
 


på forskellige overfladetyper varierer i forhold til den såkaldte ruhed. 
Der er f.eks. stor forskel 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 
gennemsnitstal 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 
Ammoniakmanualen (Skov- og Naturstyrelsen, 2003) opdateret som 
beskrevet i boksen nedenfor. Der er ikke tale om en eksakt 
beregning, men om en forholdsvis grov overslagsberegning, der dog 
giver en indikation af om, og i givet fald hvor meget, tålegrænserne 
er overskredet for de forskellige naturtyper. Derfor kan 
overslagsberegningerne ikke direkte indgå i myndighedsbehandling af 
N-belastning fra konkrete husdyrbrug/virksomheder. 
 
Overslagsberegningerne i tabel 5 viser, at kvælstofnedfaldet på 
størsteparten af naturområderne i Natura 2000-område nr. 168 ligger 
mellem 10 og 15 kg N/ha/år, alt afhængigt af den lokale 
husdyrtæthed og naturområdernes overfladeruhed. 
 
TABEL 5 


Kvælstofafsætning overslag 
(kg N/ha/år) 


Naturtype (nr) Tålegrænse-
interval 


(kg N/ha/år) 10-15 15-20 20-25 
Strandeng (1330) 30-40 97 % 3 %  
*Grå/grøn klit (2130) 10-20 (1) 91 % 9 %  
*Klithede (2140) 10-20 (1) 100 %   
Klitlavning (2190) 10-20 (1) 100 %   
*Enebærklit (2250) 10-20 (1) 100 %   
Våd hede (4010) 10-25 100 %   
Tør hede (4030) 10-20 96 % 4 %  
*Kalkoverdrev (6210) 15-25 75,0 % 25,0 %  
*Surt overdrev (6230) 10-20 97 % 3 %  
Tidvis våd eng (6410) 15-25 (3) 100 %   
Hængesæk (7140) 10-15 (2,4) 100 %   
Avneknippemose (7210) 15-25 100 %   
Rigkær (7230) 15-25 (2)  100 %   
Bøg på mor (9110) 10-20 (1,5)  85 % 15 %
Bøg på muld (9130) 10-20 (1,5)  100 %
Ege-blandskov (9160) 10-20 (1,5)  100 %
Stilkege-krat (9190) 10-20 (1,5)  100 %
Elle- og askeskov (91E0) 10-20 (1,5)  100 %
Total  84 % 15 % 0 %
Tabel 5. Overslag over kvælstofafsætning/nedfald i habitatnaturtyperne i 







 
 
 
 
 


Natura 2000-område 168. Kun de kortlagte og tilstandsvurderede 
naturtyper er medtaget, da beregningen bl.a. bygger på tilstandsdata. For 
hver naturtype er angivet naturtypens tålegrænseinterval, og andelen i 
procent af det samlede areal i forskellige intervaller af belastninger. De 
enkelte forekomster 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 indenfor tålegrænseintervallet (overstiger 
den lave ende af tålegrænseintervallet), er vist med gult, og N-
belastninger, der ligger over tålegrænseintervallet (overstiger den høje 
ende af tålegrænseintervallet), er markeret med rødt. 
 
(1) Tålegrænsen for beskyttelse af laver (10 – 15 kg N/ha/år) kan 
anvendes hvis en væsentlig forekomst af følsomme laver på lokaliteten 
ønskes beskyttet. 
(2) Tålegrænsen for højmoser (5 – 10 kg N/ha/år) kan anvendes hvis en 
væsentlig forekomst af følsomme højmosearter på lokaliteten ønskes 
beskyttet. 
(3) Naturtypen er en delmængde af den bredere naturtype fersk natureng, 
der kan være mere kvælstoffølsom. 
(4) Naturtypen er en delmængde af den bredere naturtype fattigkær, der 
har tålegrænse i intervallet 10 – 20 kg N/ha/år 
(5) Tålegrænsen bør modelberegnes. En modelberegning kan give lavere 
tålegrænser, ned til 7 kg N/ha/år 
 
Som det fremgår af tabel 4 er kvælstofnedfaldet størst over 
skovnaturtyperne, hvilket formentlig alene er en effekt af ruheden. 
For en meget stor del af de øvrige naturtyper, hvor der er stort 
overlap mellem tålegrænseintervallet og kvælstofbelastningen, 
vurderes denne at være en begrænsende faktor for naturtypernes 
bevaringsstatus, som det fremgår af Natura 2000-planens afsnit 
”Vurdering af bevaringsstatus/prognose”. 
 
 
 
Bestemmelse af kvælstofnedfaldets størrelse på naturområder og 
sammenligning med andre beregninger 
Den præcise størrelse af kvælstofbelastningen på et konkret 
naturområde er vanskelig at bestemme. Der kan enten foretages 
målinger, som er 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 overslagsberegninger. 
 
Resultater fra alle modelberegninger er typisk behæftet med en 
forholdsvis høj usikkerhed. Overslagsberegningerne skal alene 







 
 
 
 
 


anvendes til at give et foreløbigt overblik over omfanget af 
tålegrænseoverskridelser til brug ved vurdering af gunstig 
bevaringsstatus, ikke til konkret sagsbehandling. 
 
Sammenfattende giver vurderingen af den atmosfæriske 
kvælstofbelastning af habitatnaturtyperne i Natura 2000-område 168, 
som den fremgår af tabel 5, et mere nuanceret billede af den 
konkrete belastning af naturtyperne end det skøn, der blev foretaget i 
basisanalyserne alene på grundlag af gennemsnitstal for belastningen 
i de gamle kommuner. 
   
 
4.2 Opdatering af basisanalysernes trusselsvurdering 
Gennemgangen af ”trusler mod områdets naturværdier” i denne 
Natura 2000-plan er i stort omfang en gentagelse og præcisering af 
den foreløbige trusselsvurdering i basisanalyserne. Ingen af de i 
basisanalyserne omtalte trusler er udeladt i nærværende Natura 
2000-plan. De vurderes således alle stadig at være reelt eller 
potentielt influerende på naturtilstanden i området. 
 
Vurderingen af invasive arter som trussel er ændret noget i Natura 
2000-planen i forhold til basisanalyserne. De marine arter amerikansk 
ribbegople og kinesisk uldhåndskrabbe er nu nævnt. Derimod 
betragtes gyvel og rødgran, efter en faglig revision af listen over 
invasive arter, ikke længere som invasive. 
 
Følgende trusler er beskrevet i Natura 2000-planen, men ikke i 
basisanalyserne: 


 Arealreduktion/fragmentering er beskrevet som en trussel for 
naturtyperne enebærklit, våd hede, tør hede, kalkoverdrev 
med vigtige orkideforekomster og rigkær. Endvidere for 
arterne mygblomst, bredøret flagermus og stor 
vandsalamander. 


 Tilplantning på agerjord med vildtremiser, levende hegn samt 
udsåning af majs er beskrevet som en trussel i forhold til den 
brug, som rastende gæs gør af åbne arealer i 
fuglebeskyttelsesområderne. 


 Hindring af landskabsdynamik er nævnt som en begrænsende 
faktor i forhold til realiseringen af det samlede naturpotentiale 
i området, der, som det fremgår af den overordnede 
målsætning, netop er karakteriseret ved en dynamisk 
kystnatur. Kendte inddigninger i området er nævnt ud fra det 
perspektiv, at nogle eventuelt på sigt kan komme i spil som 
naturgenopretningsprojekter. 


 Fiskeri med bundslæbende redskaber er nævnt som en mulig 
trussel i forhold til de marine naturtyper sandbanke og bugt, 
henholdsvis en kendt trussel i forhold til naturtypen rev. 


 
 
5. Supplerende modsatrettede interesser 
Der er ikke som følge af den supplerende kortlægning i Natura 2000-







 
 
 
 
 


området identificeret nye modstridende interesser. 
 
 
6. Ændret naturforvaltning og pleje 
Der er ikke kendskab til ændret naturforvaltning eller pleje inden for 
dette Natura 2000-område. 
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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. 168: 
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Figur 4. Skovtilstand for de af Natura 2000 områdets skovnaturtyper, der er tilstandsvurderet. 
 
Ændrirngen består i, at et areal på cirka 20 ha med bøg på muld er flyttet fra tilstandsklasse III til 
klasse II.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








Høringsnotat for Natura 2000-plan 
 


NOTAT 
 


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


Forslag til Natura 2000-plan nr. 168 
 


Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund 
 
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. 168 er der modtaget i alt 20 høringssvar jf. nedenstående oversigt. 
  
Svarene har især berørt følgende punkter: 
 
1. Målsætning  
2. Trusler  
3. Indsatsprogram, pleje mv. 
 
Yderligere har høringssvarene berørt blandt andet følgende emner, hvortil der henvises i det 
generelle høringsnotat (kan findes via ovenstående link): 
 
4. Virkemidler herunder tilskudsordninger 
5. Datagrundlag  
6. Kvælstof 
7. Udpegningsgrundlag og afgrænsning 
9. Synergi med vandplaner 
10. Indsatsprogram, marint 
11. Målsætning 
 
I det følgende sammenfattes de væsentligste synspunkter til de ovenfor nævnte punkter. 
Kommentarer hertil er anført i kursiv. 
 



http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/
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Det skal bemærkes, at høringssvarene kun er gengivet i hovedtræk. Ønskes detaljerede oplysninger 
om svarenes indhold, henvises der til de fremsendte høringssvar. 
 
  
Bemærkninger til planforslaget 
 
1. Målsætning  
Høringssvar: 
Vordingborg og Næstved Kommuner tvivler på, at de kan nå at opfylde planernes målsætninger i 1. 
planperiode.  
DOF-Storstrøm mener, at målsætningerne er for løse. 
 
Naturstyrelsen: 
Målsætningerne er langsigtede og rækker ud over 1. planperiode. De skal samtidig være så 
overordnede, at der efterlades et råderum til handleplanmyndigheden. 
 
2. Trusler  
Høringssvar: 
Adskillige høringssvar beskæftiger sig med forstyrrelse som trussel. Vordingborg og Næstved 
Kommuner nævner specifikt kitesurfing. Sejlads og færdsel til fods angives også som trusler af bl.a. 
DOF, der også nævner bifangst af fugle i ørredgarn som et problem. Invasive arter som mink og 
kæmpe-bjørneklo og prædation fra hjemmehørende arter som ræv og rotte nævnes som trusler, der 
ønskes bekæmpet.  
Danmarks Jægerforbund anbefaler lovliggørelse af lokale tiltag til regulering af kragefugle, der er 
mere effektive end det, som den gældende lov/bekendtgørelse muliggør. 
Vordingborg Kommune mener at afvanding/grøftning er en trussel for mange skovnaturtyper. 
 
Naturstyrelsen: 
Mht. forstyrrelse er der, som planforslaget nævner, behov for mere viden. Det indføjes i planen, at 
Naturstyrelsen i 1. planperiode vil undersøge og vurdere problemets omfang. Dette vil ske med 
udgangspunkt i de gældende reservatbestemmelser. 
Mht. invasive arter vurderer Naturstyrelsen, at der allerede sker en vis bekæmpelse af uønskede 
arter, men det kan i handleplanprocessen vurderes om der skal gøres mere eller andet.  
Den konkrete indsats mod forstyrrelse og prædation, må ligeledes bero på dialog og prioriteringer i 
handleplanfasen og den opfølgende implementering. Det fremgår af høringssvarene, at mange af 
organisationerne har den viden om lokale forhold, som kommunerne efterlyser. 
Naturstyrelsen har ikke under kortlægning konstateret, at der er sket en forøget afvandingsindsats i 
skovnaturtyper. Men styrelsen anerkender behovet for en undersøgelse af, hvor der er 
uhensigtsmæssig hydrologi i skovene, hvilket fremgår af retningslinje 1.2. 
 
 
3. Indsatsprogram, pleje mv. 
Høringssvar: 
Flere høringssvar peger på behovet for mere afgræsning, hvis plantesamfundene og en række 
dyrearter fortsat skal kunne benytte områderne. Vordingborg Kommune anfører endvidere at 
strandeng ikke kun skal plejes ved afgræsning, men også ved høslæt eller stedvis ingen pleje. 
Vordingborg og Næstved kommuner bemærker, at det ikke er muligt at vurdere, om yngle- og 







overvintringssteder for bredøret flagermus kan beskyttes i 1. planperiode, jf. retningslinje 3.2. 
Friluftsrådet ønsker, at der sikres offentlig adgang til naturgenoprettede og plejede arealer. 
 
Naturstyrelsen: 
Naturstyrelsen er enig i, at afvejninger mellem plejemetoder som græsning og høslet kan indgå i 
overvejelserne i forbindelse med udarbejdelse af handleplanen. Artsmangfoldigheden vil typisk 
reagere positivt på en varieret pleje, hvilket afspejles i retningslinje 1.3/1.6. Retningslinje 1.3, der 
angiver, at naturtyperne skal ”sikres en hensigtsmæssig ekstensiv drift og pleje” skal ses i 
sammenhæng med målsætningen, som er gunstig bevaringsstatus. Det i denne sammenhæng 
anvendte kriterium for opnåelse af gunstig bevaringsstatus er, at max 25% af det kortlagte areal 
med en naturtype må have moderat strukturtilstand eller ringere.  
Levesteder for bredøret flagermus vil kunne søges sikret ved aftaler, i det omfang kommunen bliver 
bekendt med dem. Spørgsmålet om adgang må forhandles i forbindelse med konkrete aftaler ved 
implementering af de kommende handleplaner. 
 
 
Justeringer af forslag til Natura 2000-plan nr. 168 
I planen er der på baggrund af de indkomne bemærkninger justeret følgende: 
 
Pibeand er flyttet fra ukendt bevaringsstatus/prognose til gunstig bevaringsstatus/prognose på 
baggrund af nye tal om positiv bestandsudvikling - nationalt og lokalt - over en årrække – svarende 
til grågås og bramgås. 
 
Indsatsen for den truede art plettet rørvagtel er justeret på baggrund af udbygget viden om artens 
levestedskrav. 
 
Det er indføjet i retningslinjen vedr. forstyrrelse, at Naturstyrelsen undersøger problemets omfang, 
jf. ovenstående pkt. 2. 
 
Mink er tilføjet listen over invasive arter i trusselsafsnittet. 
 
Enkelte justeringer med henblik på overensstemmelse mellem planens hovedtekst og bilag 2. 
 
 
Sammenfattende redegørelse for høring over miljørapport (SMV) 
Parallelt med offentlig høring af planudkast til Natura 2000-plan for område nr. 168 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. 168. SMV-rapporten viste ikke 
modstrid med andre miljøhensyn, og der er i den offentlige høring ikke modtaget kommentarer til 
rapporten. 
 
Den offentlige høring har ikke givet anledning til ændring af Natura 2000-planen.  
 
Naturstyrelsen vil overvåge effekten af Natura 2000-planen gennem det nationale 
overvågningsprogram NOVANA, 







http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/National_naturbeskyttelse/Overvaagning_af_vand_o
g_natur/ 
som følger udviklingen i naturtilstanden og arealudbredelse af de naturtyper og arter, som 
planlægningen omfatter.  
 
Desuden vil Naturstyrelsen i samarbejde med FødevareErhverv og Kommunernes Landsforening 
overvåge fremdriften i den forudsatte forvaltningsindsats. 
 
 
Høringssvar er modtaget fra: 
ID 484 Vordingborg Kommune 
ID 826 Næstved Kommune 
ID 1333 Guldborgsund Kommune 
ID 2031 Danmarks Jægerforbund 
ID 2610 DN-Faxe 
ID 2611 Danmarks Jægerforbund 
ID 2747 WWF 
ID 2763 Friluftsrådet Storstrøm 
ID 2951 Østlige Øers Landboforening 
ID 2956 Landboforeningen Gefion og Sjællandske Familielandbrug 
ID 3253 Danmarks Jægerforbund 
ID 3253 Fugleværnsfonden 
ID 3453 Pumpelauget Askeby Rødinge Sø 
ID 3689 Danmarkls Fiskeriforening 
ID 3977 DOF-Storstrøm 
ID 1185 Høvdingsgaard 
ID 2076 Marianne Stampe Holst 
ID 2104 Carsten Stoltze 
ID 3943 Arne Nielsen 
ID 148 Poul Erik Kaarde  
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