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Tillæg om ny viden til Natura 2000-basisanalyser 
for Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og 
Knudshoved Odde, område nr. 169. 
 
Tillægget gælder både i forhold til basisanalysen for lysåben natur og 
skovbasisanalysen for område 169. 
 
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 
oprindelige udpegningsgrundlag. I forbindelse med overvågning og 
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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 medtaget 
på udpegningsgrundlaget for habitatområde H148: 


 Forklit (2110),  
 klitlavning (2190),  
 kransnålalge-sø (3140) og  
 tidvis våd eng (6410) 


der alle er konstateret i forbindelse med kortlægningen. 
 
 
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 ved fund af nye direktivarter i de 
fleste tilfælde tale om fund i forbindelse med NOVANA-
overvågningsprogrammet. 
 
Reviderede og nye data om areal og antal forekomster af naturtyper i 
Natura 2000-område 169 fremgår af nedenstående tabel 1, for så 
vidt der er tale om væsentlige ændringer i forhold til basisanalyserne. 
 
 
TABEL 1 


NATURTYPE REGISTRERET 
AREAL (ha) 


ANTAL 
FOREKOMSTER 


Lysåbne naturtyper 
Forklit (2110) Ikke kortlagt  
Klitlavning (2190) 14,3 3 
Kransnålalge-sø (3140) Kun delvis kortlagt  
Tidvis våd eng (6410) 3,0 2 
Egeblandskov (9160) 2,8  
*Elle- og askeskov 
(91E0) 


2,0  


Tabel 1. Opdaterede data om nye eller genkortlagte naturtyper i 
Natura 2000-område 169. 
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Der er i habitatområdet kortlagt og tilstandsvurderet et mindre 
udvalg af områdets vandhuller. Det har resulteret i en ny søtype på 
udpegningsgrundlaget, men tilstandsdata er ikke medtaget, da det 
endnu er en ufuldstændig kortlægning. Tilsvarende er der i Natura 
2000-planen set bort fra oplysninger i basisanalyserne om 
ufuldstændigt kortlagte naturtyper, herunder de marine naturtyper. 
Kortlægning og tilstandsvurdering vil blive udbygget i den kommende 
planperiode. 
 
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 afsnit 4.2. 
 
Naturtilstanden og de tilgrundliggende arts- og strukturindex for de 
kortlagte naturtypeforekomster, der stammer fra basisanalyserne 
samt eventuel genkortlægning, findes på By- og Landskabsstyrelsens 
hjemmeside under ”se på kort”. Baggrundsdata i form af 
strukturparametre og artslister for de enkelte forekomster findes i 
den fællesoffentlige naturdatabase på www.naturdata.dk. 
 
 
4.1 Belastning af naturområder med luftbårent kvælstof 
Kvælstof og fosfor er fra naturens hånd begrænsende næringsstoffer 
for mange økosystemer. Når et naturområde belastes med ekstra 
næringsstoffer (eutrofieres), fører det til ændret artssammensætning, 
fordi konkurrencestærke og kraftigt voksende plantearter (som 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. 
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Eutrofiering af terrestriske naturarealer kan påvises på flere måder, 
f.eks. ved forekomst af negative strukturer (f.eks. dominans af blåtop 
på tørre heder), mange plantearter med 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 2. 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 
økosystemet ikke vil forventes, vurderet ud fra den bedste 
tilgængelige viden”.  
 
TABEL 2. 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 


                                                 
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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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 2, 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 afhængigt 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 3 er den gennemsnitlige afsætning af kvælstof for de 
relevante kommuner opgivet som gennemsnit af NHy og NOx for 
2006 (DMU). 
 







 
 
 
 
 


TABEL 3 
KOMMUNE NHy 


(kg N/ha) 
NOx 


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


Heraf 
stammende 
fra danske 


kilder 
Næstved 8,0 8,0 16 23 % 
Vordingborg 6,8 6,2 13 18 % 
Landsgennemsnit 8 9 17 33 % 
Tabel 3. Baggrundsbelastningen (i kg N/ha/år) i de kommuner, som 
Natura 2000-område 169 ligger inden for. Kvælstofdepositionen er 
angivet som kommunevise gennemsnit af henholdsvis 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 og Næstved 
Kommuner er ret forskelligt, men generelt dog lavere end 
landsgennemsnittet. 
 
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 4 viser, at kvælstofnedfaldet på 2/3 af 
de kortlagte naturarealer i Natura 2000-område 169 modtager 
mellem 10 og 15 kg N/ha/år. Der er givetvis i dette område tale om 
store lokale forskelle, således at de vestvendte og landskabeligt 
isolerede naturtypeforekomster yderst i dobbeltkysten modtager 







 
 
 
 
 


relativt lidt kvælstof, mens bynære og landbrugsnære forekomster i 
den østlige del af området er mere belastede. 
 
TABEL 4 


Kvælstofafsætning overslag 
(kg N/ha/år) 


Naturtype Tålegrænse-
interval 


(kg N/ha/år) 10-15 15-20 20-25 
Strandeng (1330) 30-40  54 % 46 % 
Grå/grøn klit (2130) 10-20 1 100 %  
Klitlavning (2190) 10-25 3 100 %  
Tørt overdrev på 
kalkholdigt sand (6120) 15-25  68 % 32 % 
Kalkoverdrev (6210) 15-25  85 % 15 % 
Surt overdrev (6230) 10-20 85 % 15 % 
Tidvis våd eng (6410) 15-25 4  100 % 
Rigkær (7230) 15-25 2 63 % 37 % 
Elle- og askeskov (91E0) 10-20 1, 5  100 % 
Bøg på muld (9130) 10-20 1, 5  39 % 61 %
Ege-blandskov (9160) 10-20 1, 5  100 % 
 Total   59 % 39 % 2 %
Tabel 4. Overslag over kvælstofafsætning/nedfald i habitatnaturtyperne 
i Natura 2000-område 169. 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) Tålegrænsen for Oligotrofe søer (5 – 10 kg N/ha/år) benyttes for 
småsøer i klitlavninger. 
(4) Naturtypen er en delmængde af den bredere naturtype fersk natur-
eng, der kan være mere kvælstoffølsom. 
(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 169, 
som den fremgår af tabel 4, 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. 
 
Forudsat at landbrugsbedrifterne ligger nogenlunde spredt, er 
sprednigen i størrelsen af kvælstofafsætningen i de forskellige 
naturtyper samtidig en indikation af, at landskabets ruhed – og 
dermed effekten af plejen af lysåbne naturtyper - har meget stor 
lokal betydning. 
 
 
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, kinesisk uldhåndskrabbe og brunlig gracilaria 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: 
 


 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 
fuglebeskyttelsesområdet. 


 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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1 Beskrivelse af området 
Natura 2000-området Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde er 
udpeget som både habitatområde nr. 148 og fuglebeskyttelsesområde nr. 81. 
 
Nr. Navn Areal (ha) 
H148 Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde 16.906
F81 Karrebæk, Dybsø og Avnø Fjorde 18.864
 Samlet areal Natura 2000 18.873
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 H148 
 


 
Figur 1.2: Kort over fuglebeskyttelsesområde F81 
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Skovbevokset areal (ha.): 
Nr. Navn Samlet skovbevokset 


areal (Top10DK) 
Heraf med 
fredskovspligt 


Heraf uden 
fredskovspligt 


H148 Havet og kysten mellem 
Karrebæk Fjord og 
Knudshoved Odde 


109 67 42


F81 Karrebæk, Dybsø og Avnø 
Fjorde 


555 444 111


 Samlet skovbevokset areal 556 444 112
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. 
 
Området skovareal er spredt som mindre kystnære dele af er række skove: Skovene på Gavnø, 
Vejlø, Svinø, Avnø og Knudshoved Odde, samt Borgnakke Skov. Disse skovområder er 
typisk østdanske løvskovsområder med god og næringsrig bund. En beskeden andel nåleskov 
forekommer. Terrænet er let kuperet. 
 
Typisk for områdets skove er, at foryngelse af hjemmehørende løvtræarter sker ved 
naturforyngelse. De fleste skove er domineret af bøg. I bøgebevoksningerne er der en del 
indblanding af især ær, ask og elm. 


 


2 Udpegningsgrundlaget 
Habitatdirektivet fra 1992 har til formål at beskytte naturtyper og arter, der er truede, 
sårbare eller sjældne i EU. Til dette formål er der udpeget en række særlige 
bevaringsområder, de såkaldte habitatområder. Hvert enkelt habitatområde er udpeget 
med henblik på at beskytte bestemte habitatnaturtyper og arter af dyr og planter. Flere af 
disse habitatnaturtyper og arter er prioriterede, hvilket medfører et særligt ansvar for 
beskyttelsen. Habitatnaturtyperne er anført på direktivets bilag I, og arterne på direktivets 
bilag II. 
 
Fuglebeskyttelsesdirektivet fra 1979 har til formål at beskytte levestederne for 
fuglearter, som er sjældne, truede eller følsomme overfor ændringer af levesteder i EU. Til 
dette formål er der udpeget en række fuglebeskyttelsesområder, hvor disse fugle yngler 
eller regelmæssigt gæster for at fælde fjer, raste under trækket eller overvintre. Hvert 
enkelt fuglebeskyttelsesområde er udpeget for at beskytte levesteder for en eller flere af de 
fuglearter, der er opført på direktivets liste I og artikel 4.2. 
 
Som det fremgår af tabel 2.1 er habitatområde nr. 148 og fuglebeskyttelsesområde nr. 81 
udpeget af hensyn til 22 habitatnaturtyper og 18 arter. 
 
Nr.  Habitatnaturtype/Artsnavn Håndtering 
1166 Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus) +/- 
1188 Klokkefrø (Bombina bombina) - 
1365 Spættet sæl (Phoca vitulina) - 
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 - 
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1210 Enårig vegetation på stenede strandvolde - 
1220 Flerårig vegetation på stenede strande - 
1230 Klinter eller klipper ved kysten - 
1310 Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der 


koloniserer mudder og sand 
- 


1330 Strandenge - 
2130 *Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og 


grønsværklit) 
- 


3130 Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske 
planter ved bredden 


- 


3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store 
vandaks 


- 


6120 *Meget tør overdrevs- eller skræntvegetation på kalkholdigt 
sand 


- 


6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* 
vigtige orkidélokaliteter) 


- 


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


- 


6430 Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende 
skovbryn 


- 


7230 Rigkær - 
9110 Bøgeskove på morbund uden kristtorn + 
9130 Bøgeskove på muldbund + 
9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund + 
91E0 *Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld + 
A038 Sangsvane - 
A068 Lille skallesluger - 
A075 Havørn +/- 
A132 Klyde - 
A193 Fjordterne - 
A194 Havterne - 
A195 Dværgterne - 
A338 Rødrygget tornskade +/- 
A036 Knobsvane - 
A039 Sædgås - 
A043 Grågås - 
A054 Spidsand - 
A056 Skeand - 
A061 Troldand - 
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 
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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 


9130 Bøgeskove på muldbund 24,6 2.1 
9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig 


jordbund 
0,4 2.2 


91E0 *Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld 1,9 2.3 
1166 Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus) 0,7  2.4 
A075 Havørn 1 ynglepar 2.5 
A338 Rødrygget tornskade 5 ynglepar 2.6 
Tabel 3.1. Oversigt over den del af udpegningsgrundlaget, som er mere detaljeret beskrevet i bilag 2. 
 
På de skovbevoksede, fredskovpligtige arealer i H148 er der i alt kortlagt 26,9 ha naturtyper 
som er på udpegningsgrundlaget.  
 
9110, Bøgeskove på morbund uden kristtorn, er på udpegningsgrundlaget, men er ikke 
registreret i området. 
 
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.  
 
Det 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. 


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


                                                 
1 NOVANA: Det nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur  
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5 Modsatrettede interesser 
I visse tilfælde kan naturtyper og/eller arter antagelig kun opretholdes på bekostning af 
andre naturmæssige interesser: 
 
Naturlig succession eller tilgroning kan indebære, at én naturtype udvikler sig til en anden, 
og drift eller naturpleje kan derfor indebære en konflikt mellem 2 naturtyper. F.eks. kan 
tør hede (4030) eller surt overdrev (6230) uden græsning udvikle sig til stilkegekrat 
(9190). 
 
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. 


• Skovbevoksede fredskovspligtige arealer i H148 er berørt af følgende fredninger: 
Navn: Dybsø Fjord (id 774800). Omfang: ca. 190 ha. 
Navn: Avnø og Avnø Røn (id. 788000). Omfang: 1358 ha. Fredet 19/6 2002 
Formålet med fredningen er at bevare og forbedre de landskabelige, naturvidenskabelige 
og rekreative værdier i området, herunder særligt forholdene for de naturtyper og arter, 
der har dannet grundlag for områdets udpegning som EF-habitatområde, EF-
fuglebeskyttelsesområde samt Ramsarområde. 
Fredningsbestemmelser med særlig relevans for skov er bl.a., at skoven i Avnøs 
sydøstlige hjørne samt skovarealer øst for Avnøgård skal bevares. Foryngelse af 
skovarealet skal ske med naturligt hjemmehørende danske arter af træer og buske. På 
øvrige arealer er det forbudt at plante træer og buske.  


• Mht. naturpleje i H148 henvises til beskrivelse i Storstrøms Amts basisanalyse 
 


7 Nykonstaterede eller nyindvandrede arter og naturtyper 
Der er ikke konstateret nyindvandrede arter eller naturtyper under kortlægningen. 
 


8 Liste over manglende data 
Ingen manglende data. 







 


Natura 2000-basisanalyse for skovbevoksede fredskovsarealer i H148 og F81                          Side 8 


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 (2003): Manual vedr. vurdering af de lokale miljøeffekter som 
følge af luftbårent kvælstof ved udvidelse og etablering af større husdyrbrug. Udgivet af 
Miljøministeriet. http://www2.skovognatur.dk/udgivelser/2003/87-7279-537-
9/pdf/helepubl.pdf 
 
Skov- og Naturstyrelsen (2005): Opdatering af Ammoniakmanualen.  
http://www.skovognatur.dk/Udgivelser/Tidligere/2003/ 
ammoniakmanualen.htm 
 
Skov- og Naturstyrelsen 2006: Natura 2000 kortlægning af skovarters levesteder 
www.skovognatur.dk/Natura 2000 
 
Skov- og Naturstyrelsen (2006a): Retningslinier for udarbejdelse af Natura 2000-
basisanalyse for de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer. 
 
Skov- og Naturstyrelsen (2007): www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter. 
 
Storstrøms Amt (2006): Basisanalyse for Natura 2000-område nr. 169, Dobbeltkysten. 







 


Natura 2000-basisanalyse for skovbevoksede fredskovsarealer i H148 og F81                          Side 9 


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 muldbund (9130) 
 
2.1.1 Beskrivelse af naturtypen 
Den del af vore bøgeskove (dvs. bøg er arten med størst kronedækning på arealet), hvor 
jordbunden ikke er sur eller meget kalkrig, således at muldbund dominerer. Der kan afhængig 
af alders- og udviklingstrin være tale om større eller mindre indblanding eller underskov af 
andre træarter, f.eks. ask, avnbøg, elm, ær, stilk-eg og vinter-eg. I nogle skove, f.eks. 
græsningsskove, vil underskov typisk mangle. 
 
Plantet (eller sået) skov er undtaget så længe den har plantagekarakter i kraft af ensaldrende 
træer i rækker. Når en plantet skov er uden plantagekarakter, og rummer enten oprindelig 
karakteristisk bundflora, sjældne arter eller arter af fællesskabsbetydning (se liste ved nøglen), 
er den omfattet. 
 
Eksempler på denne type er almindelige i store dele af landet, dog sjældnere mod vest. 
Følgende arter er karakteristiske for naturtypen: bøg, alm. guldnælde, enblomstret flitteraks, 
hvid anemone, skovmærke og tandrod. Disse arters forekomst er ikke afgørende, men hvor de 
findes er der stor sandsynlighed for at arealet svarer til typen. Ofte findes endvidere alm. 
bingelurt, hulrodet lærkespore, miliegræs, ramsløg, knoldet brunrod, skovsalat eller skovviol. 
 
Afgrænsningen mod andre typer bøgeskov er beskrevet under type 9110 og 9120. Bemærk 
endvidere at arealer med højtliggende kalkundergrund/kalkrigt plastisk ler henføres til type 
9150, uanset om der er et tyndt muldlag over mineraljorden. Almindeligt kalkrig muld med 
f.eks. lærkesporeflora er type 9130. Bøgeskov på fattig muldbund/mild morbund, hvor floraen 
typisk er præget af f.eks. stor fladstjerne og/eller skovsyre, hører også hjemme i type 9130 
(DMU 2005b). 
 
2.1.2 Naturtypens areal  
Der er kortlagt et samlet areal på 24,6 ha i H148. 
 
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 14,6 8,1 1,9   24,6 
 
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 
   4,3 20,3 24,6 
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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 
11,9 12,7    24,6 


 
- 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 


18,4 1,9 4,3 24,6 
 
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 


24,6   24,6 
 
- Skovdrift 
Jordbearbejdning. Arealet (ha) af hver forekomst er bl.a. fordelt til én af klasserne i tabellen 
efter andelen af jordbearbejdning i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
 < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Tegn på      0 
Tydelig       0 
Nylig      0 
 
Spor efter kørsel med traktose/dybe spor. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af 
de 5 klasser i tabellen efter andelen af spor efter kørsel i % af det samlede areal af hver enkelt 
forekomst: 


< 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
21,6 3,0    24,6 


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


     0 


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


     0 


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


A B C D E I alt 
1,9 10,7 12,0   24,6 


 
2.1.4 Naturtypens arter  
- Karakteristiske arter 
Der er registreret følgende karakteristiske arter:  
- i 5 meter cirklerne  
Art Areal (ha)* 
Bøg 24,6 
Enblomstret flitteraks 14,9 
Hvid anemone 18,4 
Skovmærke 15,9 
* Det samlede areal af forekomsterne, hvor arten optræder i 5 m cirklen 
 
- på det øvrige areal (ha).   
Art Domine-


rende 
Alm. Hyppig Spredte Få I alt 


Bøg 23,2 1,4    24,6 
Enblomstret flitteraks  6,4 8,4   14,8 
Hvid anemone  13,0 5,4   18,4 
Skovmærke   13,0 4,8  17,8 
 
- Invasive arter.  
Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 klasser i tabellen efter andelen med 
invasive arter i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
Art < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
      0 
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2.2 Data for Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig 
jordbund (9160) 
 
2.2.1 Beskrivelse af naturtypen 
Den del af vore egeskove, inklusive ege-avnbøgeskove, (dvs. eg plus avnbøg dominerer 
kronedækningen af arealet), hvor jordbunden er mere eller mindre rig, og ofte fladgrundet 
(tidvist vandlidende eller højt grundvand), således at egen trives, mens bl.a. bøg ofte 
mistrives, samtidig med at vandbevægelse m.v. ikke er tilstrækkelig til at give en rig 
forekomst af ask.  
 
Plantet (eller sået) skov er undtaget så længe den har plantagekarakter i kraft af ensaldrende 
træer i rækker. Når en plantet skov er uden plantagekarakter, og rummer enten oprindelig 
karakteristisk bundflora, sjældne arter eller arter af fællesskabsbetydning (se liste ved nøglen), 
er den omfattet. 
 
Eksempler på denne type kan være dyrkede egeskove, tilgroningsskove og tidligere 
græsningsskove på fladgrundet bund, f.eks. i bunden af dale, i fladt terræn eller i nærheden af 
åbredder, hovedsageligt i de østlige og sydlige dele af landet. Følgende arter er karakteristiske 
for naturtypen: Stilkeg, avnbøg, navr, småbladet lind, stor fladstjerne, jordbær-potentil, skov-
hundegræs og lundranunkel. Disse arters forekomst er ikke afgørende, men hvor de findes er 
der stor sandsynlighed for at arealet svarer til typen. I veludviklede tilfælde kan endvidere 
findes majblomst, bølget bunke, liljekonval, krans-konval eller stor frytle.  
 
Definitionerne af typen i CORINE og i direktivets fortolkningsmanual er brede og supplerer 
delvis hinanden, således at hovedparten af de egeskove, som ikke umiddelbart kan indplaceres 
til en anden egetype vha. nøglen, må henføres til denne type. Egeskove, der vurderes kun at 
være egedominerede på grund af stævningsdrift af bøge-ege-skove på veldrænede jorder er 
ikke omfattet, men kan være omfattet af type 9120. Endvidere er egeskov med rig forekomst 
af ask og tilknyttet rig flora af kodriver/guldnælde/ramsløg undtaget, idet sådanne skove 
omfattes af Corine type 41.23, som ikke er på direktivet. Avnbøg kan være træarten med 
størst kronedækning, men rene eller næsten rene bestande af avnbøg hører ikke med, da det er 
Corine type 41.A, som ikke er på direktivet (DMU 2005b).  
 
2.2.2 Naturtypens areal  
Der er kortlagt et samlet areal på 0,4 ha i H148. 
 
2.2.3 Naturtypens struktur og funktion 
Nedenstående data stammer fra Skov- og Naturstyrelsens kortlægning af habitatnaturtyper.  
 
- Skovstruktur 
Selvforyngelse af karakteristiske træarter (mindst 2 planter pr. m2).  
Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 klasser i tabellen efter andelen af 
selvforyngelse i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
Art < 1% 1-10% 11-30% 31-75% >76% I alt 
Navr 0,4     0,4 
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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 
   0,4  0,4 


 
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 
 0,4    0,4 


 
- 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 


0,4   0,4 
 
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 


0,4   0,4 
 
- 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 
0,4     0,4 


 
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 
0,4     0,4 


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


rende 
Alm. Hyppig Spredte Få I alt 


Navr  0,4    0,4 
Stilkeg  0,4    0,4 
Stor fladstjerne   0,4   0,4 
 
- Invasive arter.  
Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 klasser i tabellen efter andelen med 
invasive arter i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
Art < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
      0 
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2.3 Data for *Elle- og askeskov ved vandløb, søer og væld (91E0) 
 
2.3.1 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).  
 
2.3.2 Naturtypens areal  
Der er kortlagt et samlet areal på 1,9 ha i H148. 
 
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 
Rødel 1,9     1,9 
 
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 
    1,9 1,9 
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Etagering (areal med mere end 1 etage). Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 
5 klasser i tabellen efter andelen med etagering i % af det samlede areal af hver enkelt 
forekomst: 


< 20 % 20-50 % 51-75 % 76 – 90 % > 90 % I alt 
1,9     1,9 


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


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


 1,9  1,9 
 
- Skovdrift 
Jordbearbejdning. Arealet (ha) af hver forekomst er bl.a. fordelt til én af klasserne i tabellen 
efter andelen af jordbearbejdning i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
 < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Tegn på      0 
Tydelig       0 
Nylig      0 
 
Spor efter kørsel med traktose/dybe spor. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af 
de 5 klasser i tabellen efter andelen af spor efter kørsel i % af det samlede areal af hver enkelt 
forekomst: 


< 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
1,9     1,9 


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


    1,9 1,9 


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


     0 


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


A B C D E I alt 
1,9     1,9 


 
2.3.4 Naturtypens arter  
- Karakteristiske arter i bundvegetation 
Der er registreret følgende karakteristiske arter:  
- i 5 meter cirklerne  
Art Areal (ha)* 
Akselblomstret star 1,9 
Rødel 1,9 
Stor nælde 1,9 
Sværtevæld 1,9 
Vandkarse 1,9 
* 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   1,9   1,9 
Rødel 1,9     1,9 
Stor nælde 1,9     1,9 
Sværtevæld    1,9  1,9 
Vandkarse    1,9  1,9 
 
- Invasive arter.  
Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 klasser i tabellen efter andelen med 
invasive arter i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
Art < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
      0 
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2.4 Data for Stor vandsalamander Triturus cristatus (1166) 
 
2.4.1 Beskrivelse af arten  
En detaljeret beskrivelse af arten kan ses på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside: 
www.skovognatur.dk/emne/Natura2000. 
 
2.4.2 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 H148: Vandhuller i intervallet 100m2-2500m2, som er registreret af amterne som § 
3 områder, eller som registreres i forbindelse med Natura 2000 kortlægningen (Skov- og 
Naturstyrelsen 2006). Der er i alt kortlagt 0,7 ha som levesteder for Stor vandsalamander, se 
kortbilag 1.2. 


2.4.3 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 tillige foretaget overvågning af Stor vandsalamander under NOVANA. Stor 
vandsalamander er af Storstrøms Amt konstateret på 14 lokaliteter. 
 
Det vurderes, at Stor vandsalamander er almindelig udbredt i H148 på fredskovspligtigt areal 
bl.a. på Knudshoved Odde. 
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2.5 Data for Havørn Haliaetus albicilla (A075) 
 
2.5.1 Beskrivelse af arten  
En detaljeret beskrivelse af arten kan ses på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside: 
www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter. 
 
2.5.2 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 F81 (Storstrøms Amt 2006). 
 
2.5.3 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 retfærdiggjort 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. 81 er der registreret følgende antal ynglepar:  
 1983* 1992-1997** 1998-2003** 2006*** 
Observationer - 0 0-1 1 
Kilder: * Skov- og Naturstyrelsen 1995, ** DMU 2006, *** Storstrøms Amt 2006. 
 
Samlet vurderes den aktuelle ynglebestand af havørn i området at være stabil, og med 
potentiale til flere ynglepar.  
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2.6 Data for Rødrygget tornskade Lanius collurio (A338) 
 
2.6.1 Beskrivelse af arten  
En detaljeret beskrivelse af arten kan ses på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside: 
www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter. 
 
2.6.2 Levested  
Rødrygget tornskades foretrukne ynglesteder er åbne områder med buskadser af f.eks. tjørn, 
slåen og ene, krat, levende hegn og enkeltstående træer. Den er således at finde på overdrev, 
græsningsenge og i ryddede arealer i skove samt i skovbryn (Skov- og Naturstyrelsen 2007). 
 
Der henvises til Storstrøms Amts basisanalyse, hvor der er en kortlægning af levesteder for 
rødrygget tornskade i F81 (Storstrøms Amt 2006). 
 
2.6.3 Bestand 
Af DMU’s rapport nr. 462 ”Bevaringsstatus for fuglearter omfattet af EF-
fuglebeskyttelsesdirektivet” fra 2003 fremgår følgende:  
Bestanden af rødrygget tornskade i Danmark synes stabil over de seneste 25-30 år, skønt 
udbredelsen af arten er ændret. Arten er gået tilbage i de østlige dele og frem i de vestlige. 
Den nationale bevaringsstatus for rødrygget tornskade i Danmark må foreløbig vurderes som 
gunstig (DMU 2003).  
 
I Rødlisten er rødrygget tornskade kategoriseret som ”ikke truet” (DMU 2007). 
 
I fuglebeskyttelsesområde nr. 81 er der registreret følgende antal ynglepar:  
 1983* 1992-1997*** 1998-2003** 2006*** 
Observationer - 5 + 5 
Kilder: * Skov- og Naturstyrelsen 1995, ** DMU 2006, *** Storstrøms Amt 2006. 
 
Samlet vurderes den aktuelle ynglebestand af rødrygget tornskade 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). 
 
Der er ikke registreret tegn på jordbearbejdning af de skovbevoksede, fredskovspligtige 
arealer i habitatområdet. 
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Der er kun i mindre omfang registreret spor efter kørsel med traktose/dybe spor. På 11 % af 
det samlede areal med skovnaturtyper er der registreret spor på 1 – 10 % 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 83 % af arealet med skovnaturtyper er en kronedækningsgrad > 90 %  
• på 17 % 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 
Ophørt stævningsdrift er konstateret på hele arealet med elle- og askeskov (91E0) og ikke på 
andre skovnaturtyper. Dette areal udgøres af en enkelt ellemose på 1,9 ha. i Knudsskov. 
 
Der er ikke registreret skovnaturtypearealer med nuværende eller 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.  
 
3.3 Eutrofiering 
Kvælstof er fra naturens hånd begrænsende næringsstoffer for mange økosystemer. Når et 
naturområde belastes med ekstra næringsstoffer (eutrofieres), fører det til ændret 
artssammensætning, fordi konkurrencestærke og kraftigt voksende plantearter (som f. eks 
stor nælde, blåtop og vild kørvel) bliver begunstiget på bekostning af lavtvoksende og 
konkurrencesvage plantearter (såkaldte nøjsomhedsarter). 
 
Eutrofieringen kan blive så kraftig, at naturtypernes tålegrænse2 bliver overskredet. 
Resultatet bliver, at flere af de karakteristiske nøjsomhedsarter forsvinder, og 
naturtypernes tilstand ændres. Selv små ekstra tilførsler af næringsstoffer kan på sigt føre 
til ændret artssammensætning. Eutrofiering af naturområder kan ske i form af direkte 
tilførsel af gødning eller indirekte i form af f.eks. kvælstofdeposition fra luften eller 
jordfygning fra marker.  
 
Eutrofiering af skovarealer kan påvises på flere måder, f.eks. ved forekomst af negative 
strukturer, mange plantearter med god tilpasning til at vokse på næringsrig jordbund eller 
                                                 
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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ved at måle eller modelberegne depositionen af kvælstof fra luften.  
 
Tålegrænser 
Alle de registrerede skovnaturtyper i H148 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 
H148: 
 NHy(kg N/ha) NOx (kg N/ha) Total N (kg N/ha) 
Næstved 7,6 7,0 14,6 
Fladså 7,7 7,5 15,2 
Vordingborg 6,6 6,7 13,3 
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 3 kommuner, der dækker H148, er således på 14,4 kg 
N/ha/år, hvilket ligger under landsgennemsnittet på 15,9 kg N/ha/år.  
 
En betydelig del af NHy-fraktionen består af ammoniak fra lokale husdyrbrug, som er ujævnt 
fordelt i landskabet. Hertil kommer, at afsætningen af kvælstof på forskellige overfladetyper 
varierer i forhold til ruheden. Skov har stor ruhed, og derfor er der en større 
depositionshastighed i skove. Særligt udsatte er skovkanter, hvilket har stor betydning i 
Danmark, da en væsentlig del af de danske skove er små og derfor har relativ stor rand. 
Endvidere er der en særlig stor deposition i bevoksninger med nåletræ (Skov- og 
Naturstyrelsen 2003).  
 
Det er muligt at korrigere de kommunevise gennemsnitstal i forhold til lokal husdyrtæthed og 
til forskellige naturtypers ruhed inden for habitatområdet.  
 
Skov & Landskab har estimeret, at f.eks. ruheden af løvskov medfører en korrektion af den 
gennemsnitlige kvælstofdeposition på 2 i skovkanter (0-25 m) og 1,5 i overgangszonen (25-
50 m) (Skov & Landskab 2006b).  
 
Overskridelse af tålegrænse 
Det fremgår af DMU-rapporten ”Kriterier for gunstig bevaringsstatus”, at tålegrænsen for 
skovnaturtyperne ikke må overskrides (DMU 2003). 
 
Skovene i H148 udgøres af små og mellemstore skovområder med meget 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.  
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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 15 % af arealet er der ikke grøfter 
• på 40 % af arealet er der grøfter, der ikke fungerer 
• på 45 % af arealet er der grøfter, der er fungerende, men ikke vedligeholdt inden for de 


sidste 6 år 
 
Samlet vurderes hydrologien i området ikke at være nogen trussel for skovnaturtyperne og 
kilder og væld i området, da de hydrologiske forhold i området er overvejende naturlige. 
Enhver ændring i hydrologien i området kan imidlertid være en potentiel trussel. 
 
3.5 Invasive arter  
Arter, der ikke er kommet naturligt til landet og som er bevidst indført eller tilfældigt 
slæbt ind af mennesker, kaldes introducerede arter. En lille mængde af disse arter kan vise 
sig problematiske, hvis de spreder sig til naturen. Disse arter kaldes invasive arter.3 
 
Mange af de invasive arter er efterhånden blevet et stort problem, for de spredes og 
etablerer sig i beskyttede naturtyper. Her kan de danne store bestande og derved fortrænge 
det vilde plante- og dyreliv. 
 
Selvsåede nåletræarter (undtagen skovfyr, taks og ene) betragtes i denne sammenhæng 
som invasive arter, hvis de vokser på arealer med habitatnaturtyper. Dog kan rødgran 
indgå som en naturlig del af skovbevoksede tørvemoser (91D0). 
 
Skov- og Naturstyrelsen har ikke konstateret tilstedeværelse af invasive arter på de 
fredskovspligtige, skovbevoksede arealer.  
 
3.6 Forstyrrelse af arter  
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 (Storstrøms Amt 2006).   
 
 
 
 
 
 
                                                 
3 Kilde: Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside www.skovognatur.dk 
 








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


Natura 2000-område: 169 Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde


 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 Karrebæk Fjord og Knudshoved148


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


 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 Karrebæk Fjord og Knudshoved148


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: 169 Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde


 * Kystlaguner og strandsøer1150 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved148


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


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


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


 Større lavvandede bugter og vige1160 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved148


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


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


Fiskeri med slæbende redskaber 
ved bunden (bundtrawl)


Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Invasive arter Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
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Natura 2000-område: 169 Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde


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 Karrebæk Fjord og Knudshoved148


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


Næringsstofbelastning 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 Karrebæk Fjord og Knudshoved148


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: 169 Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde


Klokkefrø1188 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved148


Arealreduktion/ fragmentering Udvidelse af naturarealet Mulige virkemidler til truslen:
Vandhulsrestaurering


Naturpleje


Randzoner


Etablering på driftsarealer


Etablering på §3-arealer


Afgræsning 


Prædation Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Naturpleje


Gældende lovgivning


Næringsstofbelastning Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


 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 Karrebæk Fjord og Knudshoved148


Ingen kendte trusler Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode
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Natura 2000-område: 169 Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde


 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 Karrebæk Fjord og Knudshoved148


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


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


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved148


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


 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 Karrebæk Fjord og Knudshoved148


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


15. november 2011 Side 5 af 21







Natura 2000-område: 169 Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde


 Strandenge1330 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved148


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:
Rydning af vedplanter


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 Karrebæk Fjord og Knudshoved148


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Reduktion i fødegrundlag Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen
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Natura 2000-område: 169 Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde


 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 Karrebæk Fjord og Knudshoved148


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


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 Karrebæk Fjord og Knudshoved148


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


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


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


Tilgroning med vedplanter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter
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Natura 2000-område: 169 Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde


 Fugtige klitlavninger2190 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved148


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


 Ret næringsfattige søer og vandhuller 
med små amfibiske planter ved bredden


3130 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved148


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 169 Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde


 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 Karrebæk Fjord og Knudshoved148


Næringsstofbelastning Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Afskæring af dræn og grøfter


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 Karrebæk Fjord og Knudshoved148


Næringsbelastning fra dyrkede 
arealer


Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:


Afskæring af dræn og grøfter
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Natura 2000-område: 169 Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde


 * Meget tør overdrevs- eller 
skræntvegetation på kalkholdigt sand


6120 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved148


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


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


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


 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 Karrebæk Fjord og Knudshoved148


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
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: 169 Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde


 * 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 Karrebæk Fjord og Knudshoved148


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Invasive arter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter


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


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


Næringsbelastning fra dyrkede 
arealer


Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:


Randzoner


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


6410 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved148


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 169 Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde


 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 Karrebæk Fjord og Knudshoved148


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 Karrebæk Fjord og Knudshoved148


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Uhensigtsmæssig hydrologi 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


Afgræsning 


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


Tilgroning med vedplanter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter
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Natura 2000-område: 169 Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde


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


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved148


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


 Bøgeskove på muldbund9130 Ugunstig Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved148


Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede 
arealer


Mulige virkemidler til truslen:


Skovnaturtypebevarende drift/pleje


Urørt skov


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 169 Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde


 Egeskove og blandskove på mere eller 
mindre rig jordbund


9160 Ugunstig Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved148


Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede 
arealer


Mulige virkemidler til truslen:


Skovnaturtypebevarende drift/pleje


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


 * Elle- og askeskove ved vandløb, søer 
og væld


91E0 Ugunstig Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved148


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: 169 Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde


Knopsvane Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Karrebæk, Dybsø og Avnø Fjorde


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


81


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: Karrebæk, Dybsø og Avnø Fjorde


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


81


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


Sædgås Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Karrebæk, Dybsø og Avnø Fjorde


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


81


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


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


Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 169 Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde


Grågås Vurderet Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Karrebæk, Dybsø og Avnø Fjorde


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


81


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Spidsand Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Karrebæk, Dybsø og Avnø Fjorde


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


81


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


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: Karrebæk, Dybsø og Avnø Fjorde


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


81


Reduktion i fødegrundlag Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen
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Natura 2000-område: 169 Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde


Troldand Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Karrebæk, Dybsø og Avnø Fjorde


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


81


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode


Lille skallesluger Vurderet Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Karrebæk, Dybsø og Avnø Fjorde


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


81


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: Karrebæk, Dybsø og Avnø Fjorde


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


81


Reduktion i fødegrundlag Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen
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Natura 2000-område: 169 Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde


Blishøne Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Karrebæk, Dybsø og Avnø Fjorde


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


81


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


Klyde Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Karrebæk, Dybsø og Avnø Fjorde


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


81


Prædation Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger 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: 169 Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde


Fjordterne Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Karrebæk, Dybsø og Avnø Fjorde


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


81


Prædation Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger 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: 169 Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde


Havterne Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Karrebæk, Dybsø og Avnø Fjorde


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


81


Prædation Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger 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


Dværgterne Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Karrebæk, Dybsø og Avnø Fjorde


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


81


Prædation Konkret indsats 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
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Natura 2000-område: 169 Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde


Rødrygget Tornskade Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Karrebæk, Dybsø og Avnø Fjorde


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


81


Ikke afpasset naturpleje Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 
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Høringsnotat for Natura 2000-plan 
 


NOTAT 
 


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


Forslag til Natura 2000-plan nr. 169 
 


Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde 
 
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. 169 er der modtaget i alt 14 høringssvar jf. nedenstående oversigt. 
  
Svarene har især berørt følgende punkter: 
 
1. Målsætning  
2. Trusler 
3. Indsats, pleje mv. 
4. Områdeafgrænsning  
 
Yderligere har høringssvarene berørt blandt andet følgende emner, hvortil der henvises i det 
generelle høringsnotat (kan findes via ovenstående link): 
 
5. Datagrundlag 
6. Kvælstof 
7. Klima 
8. Indsatsprogram, marint 
 
I det følgende sammenfattes de væsentligste synspunkter til de ovenfor nævnte punkter. 
Kommentarer hertil er anført i kursiv. 
 
Det skal bemærkes, at høringssvarene kun er gengivet i hovedtræk. Ønskes detaljerede oplysninger 
om svarenes indhold, henvises der til de fremsendte høringssvar. 



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

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

http://www.nst.dk/





Bemærkninger til planforslaget 
 
1. Målsætning 
Høringssvar: 
Vordingborg Kommune spørger, hvordan den overordnede målsætning om fri landskabsdannelse 
skal forstås. Vordingborg Kommune finder endvidere, at målsætningen for klokkefrø kan blive svær 
at nå i 1. planperiode. 
Østlige Øers Landboforening og LBF Gefion påpeger, at et allerede gennemført projekt ikke har 
ført til nyetablering af klokkefrøbestande, hvorfor landboforeningen foreslår, at klokkefrøernes 
reelle levemuligheder i området undersøges. 
Danmarks Jægerforbund - Næstved finder, at de konkrete bestandstal for trækfugle i målsætningen 
er for høje, idet de bygger på ”unaturlige” forudsætninger, som fx en given afgrødefordeling på 
markerne. 
 
Naturstyrelsen: 
Mange af naturværdierne i Karrebæk Fjord-området er knyttet til det dynamiske kystlandskab, der 
derfor fortsat – og gerne i endnu større udstrækning – bør være et kendetegn for området. 
Målsætningerne rækker ud over 1. planperiode, og direktivet angiver ikke nogen tidsfrist for, 
hvornår målene skal være nået. Klokkefrøbestanden skal dog være i fremgang i 1. planperiode.   
Det vil være naturligt at positive og negative erfaringer fra den hidtidige indsats, fx i forhold til 
hvor arten evner at etablere sig, indgår i handleplanlægningen og den konkrete implementering. 
Der er konkrete bestandstal for de trækkende fugle, fordi sådanne tal findes fra tidspunktet omkring 
fuglebeskyttelsesdirektivets ikrafttræden. Der har ikke tilsvarende været opgørelser for øvrige 
(ynglende) arter og arealtal for naturtyper, der kan bruges som udgangspunkt. Der henvises til 
afsnittet ’Datagrundlag’ i det generelle høringsnotat. Opfyldelse af målsætningerne for 
fuglearterne ventes gradvis at kunne ske gennem fx tilstandsforbedringer af de naturtyper, der er 
relevante i forhold til arternes levestedskrav, gennem indgåelse af frivillige aftaler om 
naturgenopretningsprojekter og særlig drift af kulturarealer. 
 
 
2. Trusler 
Høringssvar: 
Næstved Kommune, DOF-Storstrøm m.fl. påpeger, at forstyrrelse (bl.a. hurtiggående sejlads, 
kitesurfing, ulovlig landgang, hundeluftning og løse hunde) samt prædation (bl.a. ræv og 
kragefugle) udgør en trussel for fuglelivet. Danmarks Jægerforbund, Næstved anbefaler 
lovliggørelse af lokale tiltag til regulering af kragefugle, der er mere effektive end det, som den 
gældende lov/bekendtgørelse muliggør. DOF omtaler bifangst af fugle i fiskeredskaber som et 
problem. Vordingborg Kommune nævner, at havørn er sårbar over for forstyrrelse. Friluftsrådet 
ønsker, at der sikres offentlig adgang til naturgenoprettede og plejede arealer og anbefaler 
forskellige virkemidler. 
 
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. 
Den konkrete indsats mod prædation, herunder evt. lokale tiltag mod kragefugle, beror på dialog, 
bl.a. med vildtforvaltningsmyndigheden, og prioriteringer i den kommende fase. 







Havørn vurderes at have gunstig bevaringsstatus, men er som øvrige arter omfattet af retningslinje 
1.8. Spørgsmålet om adgang må forhandles i forbindelse med konkrete aftaler ved implementering 
af de kommende handleplaner. 
 
 
3. Indsats, pleje mv. 
Høringssvar: 
DOF-Storstrøm foreslår en række konkrete indsatser på navngivne lokaliteter. Vordingborg 
Kommune nævner, at det er urealistisk at sikre hensigtsmæssig hydrologi og drift på samtlige 
arealer i 1. planperiode. 
 
Naturstyrelsen: 
Indspil vedr. konkret, lokaliseret indsats er relevante i den kommende handleplanlægning og 
efterfølgende implementering. Det fremgår af høringssvarene, at mange af organisationerne har 
stor viden om lokale forhold, som kommunerne efterlyser. Målopfyldelse rækker ud over 1. 
planperiode og forudsætter i øvrigt ikke indsats på samtlige arealer. Det i denne sammenhæng 
relevante kriterium for opnåelse af gunstig bevaringsstatus er, at højst 25% af det kortlagte areal 
med en naturtype må have moderat strukturtilstand eller ringere. 
 
 
4. Områdeafgrænsning 
Rosenfelt Gods har påpeget en række uoverenstemmelser mellem afgrænsningen af Natura 2000-
området og ”forholdene i marken”.  
 
Naturstyrelsen: 
Det vil blive undersøgt i en efterfølgende proces og eventuelt rettet efter en konkret vurdering. Der 
henvises desuden til afsnittet ’Udpegningsgrundlag og afgrænsning’ i det generelle høringsnotat.  
 
 
 
Justeringer af forslag til Natura 2000-plan nr. 169 
I planen er der på baggrund af de indkomne bemærkninger justeret følgende: 
 
Lille skallesluger 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. 
 
Det er indføjet i retningslinjen vedr. forstyrrelse, at Naturstyrelsen undersøger problemets omfang, 
jf. ovenstående pkt. 2. 
 
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. 169 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. 169. 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 828 Næstved Kommune 
ID 1849 Næstved Kajak- og Kanoklub 
ID 2229 Danmarks Jægerforbund 
ID 2549 Friluftsrådet Sydvestsjælland 
ID 2747  WWF 
ID 2764 Friluftsrådet Storstrøm 
ID 2951 Østlige Øers Landboforening 
ID 2956 Landboforeningen Gefion og Sjællandske Familielandbrug 
ID 3689 Danmarks Fiskeriforening 
ID 3977 DOF-Storstrøm 
ID 1430 Peter Oxholm Tillisch 



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

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


Natura 2000 område 169,  
Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og 
Knudshoved Odde 
 
Storstrøms Amt 2006 
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Figur 1.1  
Afgrænsning af Natura 2000 område 169,Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde 
 







 


1. Områdets afgrænsning 
 
Natura 2000 område 169, Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde, udgøres af EF-
fuglebeskyttelsesområde 81og EF-habitatområde 148, jf. figur 1.1. 
 
Den marine afgrænsning af de to beskyttelsesområder er helt sammenfaldende, mens landarealerne i 
fuglebeskyttelsesområdet er betydeligt større end i habitatområdet. Det meste af Knudshoved Odde, Gavnø 
og et bælte på en halv kilometers bredde nord for Dybsø Fjord og øst for Karrebæk Fjord indgår kun i 
fuglebeskyttelsesområdet. Det modsatte er tilfældet på sydsiden af Enø, hvor ca. 9 ha, der er levested for 
Klokkefrø, alene indgår i habitatområdet. Se arealdata i tabel 1.1 og bilag 1.1. 
 
Nr. Navn Areal (ha) 
F 81 Karrebæk, Dybsø og Avnø fjorde 18.862 
H 148 Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde 16.905 
Samlet areal af Natura 2000 område 169 18.871 


Tabel 1.1  
Navn og størrelse på de habitat- og fuglebeskyttelsesområder, der indgår i Natura 2000 område 169 
 
Der er uhensigtsmæssige afgrænsninger af habitatområdet på vestsiden af Jarsskov og sydsiden af 
Knudshoved Odde (Paradiset og det kystnære dele af Knudsskov), hvor værdifulde partier med overdrev og 
ellesump ligger umiddelbart udenfor habitatgrænsen (dog indenfor fuglebeskyttelsesområdet). I sidstnævnte 
område er Klokkefrø ved at etablere sig udenfor habitatgrænsen, som følge af ophjælpning af bestanden i et 
LIFE-projekt, se videre afsnit 3.2. 
 
 
 


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 en række naturtyper på 
habitatdirektivets bilag 1 (opført i tabel 2.1) og arter på henholdsvis habitatdirektivet og 
fuglebeskyttelsesdirektivet (opført i tabel 2.3). Oplysninger om udpegningsgrundlaget findes på Natura 2000 
hjemmesiden, ref. 1. 
 
Den marine del af Natura 2000 område 169 er kortlagt af Skov- og Naturstyrelsen i 2004, mens  
Storstrøms Amt har kortlagt udbredelsen af de vigtigste habitatnaturtyper på landjorden i 2005, se tabel 2.1. 
Kortlægningen af den marine del er endnu ikke dokumenteret. En del naturtyper, særligt kystnaturtyper, er 
endnu kun delvis kortlagt. Det vurderes, at alle naturtyper på udpegningsgrundlaget, måske med undtagelse 
af typerne 2120, "Hvid klit" og 3130, "Næringsfattig sø med amfibiske planter", er tilstede i området. To 
habitatnaturtyper udenfor udpegningsgrundlaget er konstateret, nemlig 2190 "Fugtig klitlavning" og 6410 
"Tidvis våd eng", jf. tabel 2.2. Disse 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 af skovnaturtyper. 
 







Der er medtaget 24 habitatnaturtyper og 18 arter på udpegningsgrundlaget. De 3 arter er fra habitatdirektivets 
bilag 2, de 15 arter fra fuglebeskyttelsesdirektivet: 6 ynglefugle og 9 trækkende og vinterrastende fugle. Af 
disse er der 8 arter på direktivets bilag I og 7 arter (alle trækfugle) udpeget efter direktivets artikel 4 stk.2.  
 
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 16 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, på udpegningsgrundlaget 


En tabel pr. art, dog to for Stor Vandsalamander 
i alt 19 mapinfotabeller. 


 
Bilag 2.4 Kort over levestederne for arter, som ikke er på udpegningsgrundlaget 


Tom for dette område 
 
Bilag 2.5 Dataark for marine naturtyper og sø-naturtyper 
 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 


Kystnaturtyper     
1110 Havdækkede sandbanker  2.061 Eutrofiering Ref. 2 
1140 Mudder- og sandflader (2) 20 (12,9) Eutrofiering Ref. 2, (ref. 3) 
1150 *Kystlaguner og strandsøer (10) 3.351 (42,4) Eutrofiering Ref. 2, (ref. 3)  
1160 Lavvandede bugter  4.107 Eutrofiering, miljøfarlige stoffer Ref. 2  
1170 Rev  4.853 Eutrofiering, miljøfarlige stoffer Ref. 2  
1210 Enårig vegetation på strandvolde 1 0,3  Ref. 4 
1220 Flerårig vegetation på strande 6 29,2  Ref. 4 
1230 Klinter og klipper ved kysten 10 6,1 Invasive arter Ref. 4 
1310 Kvellervade 1 6,4  Ref. 4 
1330 Strandenge 42 716,9 Tilgroning, invasive arter Ref. 3 
2110 Forstrand og begyndende klit 7 17,6  Ref. 4 
2120 Hvide klitter    Ref. 4 
2130 *Grå klit og grønsværsklit 11 38,8 Invasive arter Ref. 3 
Ferskvandstyper     
3130 Næringsfattige søer m. amfibiske 


planter 
   Ref. 4 


3150 Næringsrige søer 1 0,1 Eutrofiering Ref. 4 
Overdrev og enge     
6120 *Tørt kalksand 3 0,5 Fragmentering Ref. 3 
6210 Kalkoverdrev 19 55,8 Eutrofiering, tilgroning, invasive arter, fragmentering Ref. 3 
6230 *Surt overdrev 19 82,7 Invasive arter Ref. 3 
6430 Bræmmer med høje urter    Ref. 4 
Moser     
7230 Rigkær 13 25,8 Eutrofiering, tilgroning, fragmentering Ref. 3 
Tabel 2.1  
Naturtyper på udpegningsgrundlaget for H 148, Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde. * angiver prioriterede 
naturtyper. Tabellen fortsættes…….. 
 
 
 







Kortlagte naturtyper Kode Naturtype 
Antal 
forekomster 


Samlet areal 
(ha) 


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


Skove     
9110 Bøgeskov på mor uden kristtorn    Ref. 5 
9130 Bøgeskov på muldbund    Ref. 5 
9160 Fugtig ege- og blandskov 4 6,8  Ref. 5, ref. 4 
91E0 Elle- og askesump    Ref. 5 
Tabel 2.1 ….fortsat.  
Naturtyper på udpegningsgrundlaget for H 148, Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde. 
* angiver prioriterede naturtyper 
 


Kortlagte naturtyper Kode Naturtype 
Antal 
forekomster 


Samlet areal 
(ha) 


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


Kystnaturtyper     
2190 Fugtige klitlavninger 4 15,5  Ref. 3 
Overdrev og enge     
6410 Tidvis våde enge 2 3,0 Tilgroning Ref. 3 
Tabel 2.2  
Nyligt konstaterede naturtyper, som ikke er på udpegningsgrundlaget for H 148, Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved 
Odde. 
 
 


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 


1166 Stor vandsalamander 14 2,9 63 20,2 23,1  Ref. 6 
1188 Klokkefrø 14 5,4 16 1,9 7,3  Ref. 6 + 7 
1365 Spættet sæl 1 136 0 0 136  Ref. 8 
Tabel 2.3 
Arter på udpegningsgrundlaget for H 148 og F 81. Tabellen fortsættes……. 
 







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 
A075 Havørn F1 1 (2005) Skovdrift/forstyrrelse  102 
A132 Klyde F1 159 (2005) Prædation, forstyrrelse  126, 124, 109, 128, 101 
A193 Fjordterne F1 16 (2005) Prædation, forstyrrelse 128, 109,101 
A194 Havterne F1 66 (2005) Prædation, forstyrrelse 124, 109, 128, 101 
A195 Dværgterne F1 3 (2005) Prædation, forstyrrelse 124, 109, 128, 101 
A338 Rødrygget Tornskade F1 5 (1995)  124 
Trækfugle 
A038 Sangsvane F2, F4 457 (1995)  126, 124, 127, 128 
A036 Knopsvane F4 1160 (1995)  126, 124, 127, 128 
A039 Sædgås F4, F7 100 (1995) Tilgroning  126, 124, 128 
A043 Grågås F4 215 (1995) Tilgroning  128 
A054 Spidsand F4 3 1995)  128 
A056 Skeand F4 28 (1995)  128 
A061 Troldand F4 7500 (1995)  126, 124, 127, 128 
A068 Lille Skallesluger F2 70 (1995)  128 
A125 Blishøne F4 1154 (1995)  126, 124, 127128 
Tabel 2.3….fortsat 
Arter på udpegningsgrundlaget for H 148 samt F 81, tilsammen Natura 2000 område 169, Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og 
Knudshoved Odde. EF-kategorierne angiver forskellige kriterier for udpegning af arten (se bilag 2.6). Bestandsudvikling fremgår af tabel 
2.7. 
 







3. Beskrivelse af området og dets potentiale 
 
Natura 2000 område 169 omfatter den såkaldte dobbeltkyst langs det sydvestlige Sjælland. Området er 
karakteriseret ved tre beskyttede fjordsystemer på række: Avnø Fjord, Dybsø Fjord og Karrebæk Fjord. 
Fjordene er delvis afskærmede fra Smålandsfarvandet af henholdsvis en langstrakt randmoræne 
(Knudshoved Odde) og tætstillede feddannelser (Svinø, Dybsø og Enø). Den dobbelte kystlinje betyder, at 
Natura 2000 området er rigt på såvel erosionskyster ud mod Smålandsfarvandet som marint forland med 
strandvoldssystemer, vadeområder og strandenge på de beskyttede strækninger, og hvor strømforholdene i 
øvrigt betinger det. 
 
Natura 2000 område 169 er arealmæssigt overvejende marint (76 % af Natura 2000 området, 85 % af 
habitatområdet er marint) med en fri og dynamisk landskabsudvikling, som må være et vigtigt udgangspunkt 
ved den fremtidige målfastsættelse i området.  
 
De marine farvande i området er hydrologisk meget forskellige. Karrebæksminde Bugt (det ydre farvand) er 
en stor åben bugt med et stort vandskifte med Østersøen og Kattegat via Storebælt. Karrebæk Fjord har et 
meget stort opland via Susåen og er meget påvirket heraf. Fjorden er ligeledes stærkt modificeret, idet 
udløbet fra Susåen nu sker gennem Næstved Kanal, nord for det gamle udløb ved Appenæs. Fra åudløbet 
fører den dybe gravede sejlrende hovedparten af vandet videre til en gravet kanal i Karrebæksminde Havn. 
Dybsø Fjord har et meget lille opland og fjorden styres mest af det vand, som strømmer med tidevandet ind 
fra Karrebæksminde Bugt gennem det smalle løb ved Dybsø Havn. Avnø Fjord er en åben fjord med et lidt 
større opland end Dybsø Fjord. Avnø Fjord er således styret af både vandskiftet med Karrebæksminde Bugt 
og afstrømningen fra land.   
 


 
Figur 3.1  
Nuværende pumpelag på nordsiden af Avnø Fjord(den grønne streg) viser, hvor der tidligere har været 
udført landvindingsprojekter indenfor Natura 2000 område 169 (den røde streg). Kortet fra 1890 antyder det 
oprindelige landskabsbillede. 







Kun en mindre del af områdets nuværende landnatur er opstået ved landvindingsprojekter. Figur 3.1 viser, 
hvor det er tilfældet: på nord- og sydsiden af Svinø samt for et beskedent areal ud for Skaverup. 
 
Et samlet areal på 1.085 ha , svarende til 24 % af landarealet i Natura 2000 område 169, er beskyttet efter 
naturbeskyttelseslovens § 3, jf. data i bilag 1.1. Der er foreløbig kortlagt 1.061 ha med habitatnaturtyper 
indenfor det godt halvt så store landareal i habitatområde 148, svarende til 42 % af dette. Bortset fra en del 
småvandhuller og de arealmæssigt begrænsede forekomster, der er nævnt i afsnit 1, er der stort set ikke § 3 
natur udenfor habitatgrænsen, og en arealmæssig sammenligning af den terrestriske § 3 beskyttelse og 
habitatnatur-registreringen er derfor alligevel relevant, som den ses i figur 3.2. 
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Figur 3.2 Arealmæssig sammenligning af § 3 natur(vejledende registrering)på land indenfor Natura 2000 
område 169 og kortlagte habitatnaturtyper indenfor habitatområde 148 "omregnet" til § 3 hovednaturtyper. 
 
  
Der ses af figur 3.2 at være et stort sammenfald mellem § 3 registreringen og habitatnatur-registreringen på 
trods af at referenceområderne som nævnt ikke er de samme. Til forskellen bidrager også at nogle § 3 
beskyttede områder, fx med kulturprægede enge og moser under tilgroning, ikke "fanges ind" af 
habitatnaturtyper. Modsat er praktisk taget alle typer kystnatur omfattet af en habitatnaturtype, hvilket gør at 
arealet af § 3 strandeng i nogle områder overgås af det samlede areal af habitat-kystnatur. 
 
Indenfor Natura 2000 område 169 er der i alt 11 landskabsfredninger af tilsammen ca. 800 ha landareal, jf. 
bilag 1.2. Fredningerne har til formål at beskytte den særprægede kystnatur og strækker sig sjældent ret langt 
ind i baglandet. Kun et sted, vest for Karrebæk Fjord, strækker fredningen sig ud over afgrænsningen af 
Natura 2000 området. Ældst er fredningen af badestranden på Svinø fra 1940, yngst fredningen af Avnø fra 
2002. Som den eneste omfatter Avnø-fredningen også marint areal, nemlig 1.128 ha af Avnø Fjord. Jf. bilag 
1.3. 
 
Der er et vildtreservat i Natura 2000 område 169, Dybsø Fjord reservatet, som blev etableret i 1997. 
Reservatbestemmelserne regulerer jagt og færdsel på 1.410 ha, hvoraf de 261 ha er landareal. Jf. bilag 1.4. 
  
I bilag 1.1 ses en sammenfatning af arealmæssige data for Natura 2000 område 169. 







 
 
3.1 Naturtyper 
Natura 2000 område 169 domineres antalsmæssigt og arealmæssigt af de kystrelaterede habitatnaturtyper, 
som det ses i tabel 2.1 og figur 3.2. Af disse er naturtypen 1330, Strandeng, langt den almindeligste. 
Nøjagtigt to tredjedele af det samlede areal med terrestriske naturtyper er kortlagt som strandeng. De 
arealmæssigt største forekomster med kystnatur findes som komplekse strandvoldssystemer på Enø 
Overdrev, Dybsø og Svinøs sydstrand. Her kan identificeres op mod en halv snes habitatnaturtyper bestemt 
af kornstørrelsen af det aflejrede sediment, om det eksponerede sand vindomlejres (klit-naturtyper) og 
hvilken natur, der udvikles på de gamle strandvolde, der ikke saltpåvirkes. Her kan der være tale om 
overdrevs-naturtyper på toppen af strandvoldene og rigkær i lavningerne mellem dem. 
 
Hvor det marine forland har beskeden udstrækning er der typisk langstrakte forekomster af strandrørsump 
eller afgræsset strandeng, begge dele habitatnaturtype 1330. Indenfor det saltpåvirkede vegetationsbælte 
findes ofte smalle bælter af rigkær (type 7230), nogle steder tidvis våd eng (type 6410). På den ovenfor 
liggende moræne kan der være rester af overdrev. I den sammenhæng er Knudshoved Odde noget helt 
enestående, idet den vanskelige tilgængelighed af Knudshoved (de yderste 3 –4 km af odden, udenfor 
stenrevlen "Draget") har betydet en meget lang kontinuitet som ekstensivt udnyttet græsningslandskab på 
moræne. 
 
Kortlægningen af de 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 (sammenfattet i figur 3.3), giver et 
overordnet billede af status for de pågældende naturtyper i et område. Den afspejler, om det er arealer i fri 
dynamik, om der er lang driftsmæssig kontinuitet, graden af negativ påvirkning fra forskellige faktorer 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  6210 *Kalkoverdrev 13 % 
1330 Strandeng 10 % 6230 *Surt overdrev 46 % 
2130 *Grå klit/ grønsværsklit 72 % Moser  
Overdrev og enge  7230 Rigkær 59 % 
6120 Tørt kalksand 100 %   
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. 
 
 
Det overordnede indtryk er stor spredning på fordelingen af positive og negative strukturer. Strandengene har 
generelt fået en negativ vurdering. På mange strandenge er den traditionelle afgræsning ophørt, eller den er 
for ustabil og ekstensiv, jf. afsnit 5.1. Kalkoverdrevene er generelt i bedre drift, men her er der udbredte 
problemer med næringspåvirkning, invasive arter m.v., jf. afsnit 4. De sure overdrev og rigkærene scorer 







bedre i opgørelsen, hovedsageligt fordi de tilbageværende forekomster er knyttet til strandvoldsområderne, 
der er i god drift. De store forekomster på Knudshoved Odde trækker opad, specielt for surt overdrev. 
Naturtype 6120, Tørt kalksand, er en sjælden naturtype med små forekomster på skræntpartier, der ikke er 
afhængige af drift. 
 
 
 
3.2 Arter 
 
Habitatarter: 
Spættet sæl holder til på den lange stenede sandbanke Avnø Røn i Avnø Fjord.  DMU har ved flytælling i 
august 2005 optalt 124 dyr i dette område. Tallene skal erfaringsmæssigt ganges med 2 for at få det totale 
antal sæler i området. Arten yngler såvel som raster i området, men der vurderes ikke at være andre 
potentielle levesteder for arten i dette Natura2000-område. (Ref. 8). 
 
Klokkefrø har to af de sidste danske yngleforekomster i Natura 2000 område 169, nemlig på Knudshoved 
Odde og på Enø. Bestanden på Knudshoved Odde har i mange år været den største tilbageværende bestand 
på mellem 500 og 1000 voksne dyr. De senere år har der været problemer med prædation fra Fiskehejre, men 
bestanden ligger stadig på det nævnte niveau. Storstrøms Amt har i årene 1999 –  2003 deltaget i et LIFE-
projekt for arten, hvor der blev etableret nye levesteder for arten både på Knudshoved, hvor de resterende dyr 
fandtes, og indenfor Draget på odden ved Knudsskov og Paradiset, hvor arten uddøde i 1960'erne. Arten er 
nu under etablering i dette område, hovedsageligt udenfor habitatgrænsen, men indenfor Natura 2000 
området. 
 
På Enø ville bestanden i dag være uddød, hvis ikke amtet havde gjort en regional indsats i 1990'erne med 
gravning af ny vandhuller, opdræt og udsætning af yngel. Forholdene er ikke optimale, i 2005 har der kun 
været yngel i et vandhul. Denne bestand indgår nu i et nyt LIFE-projekt, der i perioden 2004 – 2008 bl.a. går 
ud på at etablere en reservebestand på Svinø, hvorfra arten uddøde for få årtier siden. 
 
Stor Vandsalamander er registreret i forbindelse med øvrig paddeovervågning i området. Den er fundet i 14 
vandhuller på Knudshoved Odde, Enø og Svinø. Da arten erfaringsmæssigt findes i 50 % af vandhuller i 
regionen, er alle § 3 vandhuller og småsøer indenfor habitatområdet regnet for potentielle levesteder. 
 
 
Fugle: 
Fuglebeskyttelsesområdet er primært marint med både åbent hav og fjorde. Langs kysterne er der både 
skove, agerland og kystnatur i form af strandenge, sandstrande, bugter og vige mv. Flere øer indgår i 
området. 
 
Havørnen har siden 2002 ynglet med 1 par i en skov på Gavnø. De fladvandede fjordområder med mange 
andefugle danner fødegrundlag for havørnen. Potentialet for Havørn er større end til 1 par, idet der er flere 
velegnede skove (Vejlø Skov, Jarsskov og Knudsskov) i området og fødemængden er stor. 
 
Med den store sandvandring langs kysten dannes mange meget fladvandede banker i strømlæ specielt 
omkring Enø-odden og øen Dybsø og ind i fjordene bagved. Dette er til fordel for Klyde (max.112 par), 
Havterne (max. 187 par), Dværgterne (max. 21 par) og Fjordterne (max. 45 par). Ternerne flytter rundt, og 
der er potentiale til flere ynglefugle. En forudsætning er dog, at ræve predation nedbringes. En anden 
mulighed er, at der ved stadig sandtilførsel f.eks. på Enø-odden, i Avnø Fjord eller i Dybsø Fjord kan ske nye 
ødannelser (eller rønnen i fjorden bliver større), hvilket kan give ternerne nye muligheder for rævesikre 
ynglepladser. 
 







Der blev talt 5 par af Rødrygget Tornskade i 1995 og ellers er der ikke tal for arten i dette område. Det er 
dog kendt at Knudshoved, som er et overdrev med lidt krat samt den yderste ende af Knudshoved Odde med 
ekstensivt landbrug og braklagte jorder rummer en god bestand af arten. Og med den forøgede 
ekstensivering og andre tiltag på odden synes potentialet her stadig at forøges. Men i det øvrige 
fuglebeskyttelsesområde er potentialet lille og der ses da heller ikke mange eksemplarer af arten. Kun på 
Gavnø og ved Vejløskoven er der rimeligt egnede biotoper. 
 
Det store vandområde, herunder især de fladvandede kystnære områder, er udpeget af hensyn til større 
mængder rastende vandfugle i vinterhalvåret (samt oversomrende fugle). Der er ikke nyere data for arterne 
end frem til 1995, men dengang kunne der tælles over 6000 knopsvaner især i Karrebæk/Dybsø-området, 
mens der især omkring Vejlø/Fladstrandområdet sås mange gæs og ænder, bl.a. 600 sædgæs, 600 
sangsvaner, 22400 troldænder og 18000 blishøns. 70 Lille Skallesluger er heller ikke noget lille tal. Der ses 
dog på dette sted stadig i dag rigtig mange gæs og svaner på marker og enge om vinteren ligesom på 
markerne syd for Dybsø Fjord ved Svinø og Kostræde. Potentialet for rastende vandfugle er p.t. stort og med 
stigende spildevandsrensning vil mulighederne for et større fødegrundlag for fuglene blive større. 
Blandt de store mængder af sangsvaner om vinteren ses ofte pibesvaner, men ikke i et antal som svarer til 
1% kriteriet på 290.  
 
 
 
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 169. 
Der er særlig grund til at fremhæve Løgfrø, Løvfrø, Grønbroget Tudse, Strandtudse, Spidssnudet Frø og 
Markfirben, 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 arterne. 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 
Der er ikke i forbindelse med kortlægningen af habitatnaturtyper konstateret modsatrettede naturinteresser. 
 
I forbindelse med LIFE-projektet for klokkefrø er der blevet opmærksomhed om, at små temporære 
vandsamlinger, som er aktuelle eller potentielle levesteder for sjældne padder – ikke kun klokkefrø, men 
også fx strandtudse og grønbroget tudse – kan rumme en værdifuld fauna af hvirvelløse dyr, som er særligt 
tilpassede den type levested. Det drejer sig fx om arter af små krebsdyr som damrokke, fereje og 
muslingeskalkrebs, hvoraf nogle er udryddelsestruede. Det er derfor vigtigt at temporære vandhuller ikke 
uddybes til permanente vandhuller som led i naturgenopretningsprojekter før man har undersøgt den 
eksisterende fauna. 
 
 
 







4. Foreløbig trusselsvurdering 
 
4.1 Eutrofiering 
Karrebæk Fjord er meget belastet af  det store opland, som tilfører fjorden og de nærliggende vandområder, 
Fladstrand og Krageholms Strøm, store mængder næringsstoffer. Den nordøstlige del af fjorden, omkring 
åudløbet, er meget plaget af massive forekomster af søsalat. I de øvrige vandområder er det overvejende 
trådalgerne, der er problemet, men her ses også en mere varieret vegetation af flerårige bundplanter.  
 
Dybsø Fjord belastes fra spredt bebyggelse og dyrkede arealer i det lille opland. Den største kilde i dag til 
belastning af fjorden kommer dog fra indstrømning fra Karrebæksminde Bugt via tidevandet.  Det er i 
perioder især koncentrationen af fosfor, der er større i bugten end i fjorden. Normalt anvendes ålegræsset 
som indikator for et vandområdes miljøtilstand, men i Dybsø Fjord er det kransnålalgerne der historisk er en 
karakterplante for området. Efter afskæring af spildevandsudledninger har kransnålalgerne vist en markant 
fremgang, hvorimod der ikke er sket en fremgang af ålegræs. Vandområdet er dog stadig plaget af en stor 
forekomst af trådalger. 


Den ydre del af Avnø Fjord er præget af den store vandudveksling med Karrebæksminde Bugt, hvorimod 
den indre og mere lukkede del er mere påvirket af næringssaltforureningen fra oplandet. Forureningen 
stammer for kvælstofs vedkommende hovedsageligt fra dyrkede arealer, mens det for fosfors vedkommende 
hovedsageligt stammer fra byspildevand. I Avnø fjord er der mange trådalger, der flere steder ligger i tykke 
lag og helt dominerer vegetationen.  


Karrebæksminde Bugt er på trods af sin store vandmasse belastet af næringsrigt og iltfattigt indstrømmende 
bundvand fra Kattegat i sensommeren og ud på efteråret. Enkelte år med en god sommer er det 
indstrømmende bundvand så iltfattigt, at det udgør en alvorlig trussel for vandområdets dyre- og planteliv. I 
2002 blev meget store arealer i bugten lagt øde på grund af et massivt iltsvind i lange perioder. Langs kysten 
findes varierende naturtyper, som har fine bevoksninger af ålegræs eller rødalgevegetation. Disse områder 
belastes af den næringsrige afstrømning fra land, hvilket lokalt giver grobund for tætte forekomster af 
trådalger. 


Belastningen af de lysåbne terrestriske habitatnaturtyper med luftbåren kvælstof beregnet på 
kommuneniveau fremgår af bilag 4.1. Niveauet ligger i den højere ende for amtet som helhed, omkring 15 kg 
N ha/år. Der er ingen entydige overskridelser af habitatnaturtypernes tålegrænser vurderet på den 
tilgængelige viden. Som bilag 4.1.a viser, er der i 10 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 dobbeltkystens øer og halvøer. 
Ydermere er dette vest for den fremherskende vindretning, og samlet set må risikoen for ødelæggende 
kvælstofbelastning fra lokale kilder anses for minimal. Beregningsoverslag på lokalitetsniveau kan være 
ønskelige for vigtige forekomster i bunden af fjordene, fx Stejlebanke og Jarsskov. Dette, selvom det 
prioriterede kalkoverdrev, med en af amtets eneste forekomster af Salep-Gøgeurt, vest for Jarsskov ligger 
lige uden for habitatgrænsen. 
  
I forbindelse med kortlægningen af habitatnaturtyper i 2005 er det registreret, hvor stor en del af de kortlagte 
arealer, der er tydeligt påvirket af landbrugsdrift, jf. bilag 4.1.b. 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. Strandengene er de 
mest påvirkede, men generelt er kun en lille del af forekomsterne direkte påvirket. For kalkoverdrevene er 







forekomster, der repræsenterer 40 % af det samlede areal, påvirket i svær grad, Nemlig på mere end 
halvdelen af de enkelte forekomsters areal. 
 
 
4.2 Tilgroning 
Tilgroningen af arealer med terrestriske habitatnaturtyper, målt som den arealandel der er kronedækket af 
træer og buske, fremgår af bilag 4.2. Opgørelsen viser, at der generelt er tale om små tilgroningsprocenter. 
Kun en mindre del af overdrevsarealet virker umiddelbart for tilgroet. 
 
Ud fra lokale vurderinger kan selv små tilgroningsandele dog godt være et problem. På Enø er det centrale 
buskads efterhånden i en størrelse, som skræmmer lokalt ynglende strandengsfugle og terner fra nærområdet.  
 
Vedplanteopvækst på strandengsarealer er ofte beskeden på grund af saltpåvirkning gennem 
vinteroversvømmelser. Her kommer tilgroningsproblemer snarere til udtryk i den gennemsnitlige 
vegetationshøjde. Flere steder, fx ved Jarsskov og på Svinø er strandengsvegetationen stedvis meget høj og 
derfor mindre attraktiv for engenes fugleliv. Dette afspejles i strukturvurderingen, figur 3.3 og vurderingen af 
plejebehovet på strandenge, jf. afsnit 5.3. 
 
 
4.3 Hydrologi 
I forbindelse med kortlægning af habitatnaturtyperne i Natura 2000 område 169 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 169, idet der kun er ubetydelige vandløbsnære arealer i området. 
 
Afvanding er vurderet for lavbundsarealer, jf. bilag 4.3. Det generelle billede er her, at der på 80 % af 
strandengsarealerne er grøfter eller andre tegn på afvanding, men at det ingen af stederne resulterer i 
betydelige effekter i form af udbredt tørlægning. De registrerede rigkær er for flertallets vedkommende 
knyttet til gamle strandvoldssystemer, der ikke er reguleret. De øvrige rigkær er typisk langstrakte 
forekomster i kanten af morænen, bag strandengene. 40 % af arealet med rigkær viser tegn på afvanding, 
men uden tydelig effekt. 
 
Kystsikring spiller generelt en meget ringe rolle i området. Kun 5 % af strandengsarealet ligger  på 
kystsikrede arealer med negativ betydning for vegetationszonering og dynamik, jf. figur 3.1. 
 
 
 
4.4 Invasive arter 
I forbindelse med kortlægning af habitatnaturtyperne i Natura 2000 område 169 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. 10 (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 4 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. Vurderet i 
forhold til naturtypearealet er problemet størst på overdrevsarealerne, hvor et sted mellem 0,5 og 5 % af 
arealet er direkte berørt, først og fremmest af Rynket Rose. Tilgroningsproblemet er dog formentlig størst i 
grå/ grøn klit, hvor der mange steder ikke afgræsses, og hvor roserne breder sig hurtigt på den sandede bund. 
 







I alt 6 invasive arter er registreret. Bemærkelsesværdigt er Kæmpe-Bjørneklo ikke mellem disse. Rynket 
Rose er lokalt et problem i hele Natura 2000 området. De øvrige arter forekommer relativt få steder: i bunden 
af Dybsø Fjord (bl.a. Stejlebanke) og på Enø. 
 
Ørnebregne regnes for hjemmehørende og er derfor ikke på listen over invasive arter, bilag 4.4.b. Nogle 
steder optræder arten dog nærmest invasivt ved at brede sig vegetativt over store arealer og udkonkurrere al 
anden plantevækst. Den er i forbindelse med kortlægningen noteret flere steder på sydsiden af Knudshoved 
Odde, herunder på et værdifuldt historisk overdrev (Paradiset) umiddelbart udenfor habitatgrænsen, jf. afsnit 
1. 
 
Den invasive dyreart Iberisk Skovsnegl er registreret i stor mængde på et mindre overdrevsareal på Gavnø. 
Følgerne af artens tilstedeværelse er ukendte. 
 
 
4.5 Forstyrrelse 
Tiltagende turisme i form af lystbådesejlads, kano- og kajaksejlads samt wind- og kitesurfing lægger et 
stadig større pres på især de ynglende fugle i området. Øen Lindholm er særlig udsat samt de små øer øst for 
Karrebæksminde. Her ses det ofte at windsurfere lander direkte på sandodder mit i kolonier af terner. 
Overnatning og løsgående hunde er også konstateret. Af samme grund har amtet i forståelse med Gavnø 
Gods lukket øen Lindholm i 2006 for offentlighedens adgang i fuglenes yngletid 15.3-15.7; skilte er opsat. 
Overholdelse af adgangsforbudet er afgørende for fuglenes ynglesucces. 
 
Et etableret vildtreservat (Fladstrand, Enø, Dybsø) og fredning på/ved Avnø sikrer også disse områder fra 
færdsel til lands og til vands i fuglenes yngletid samt regulerer jagt på rastende prioriterede fuglearter. Det 
vides ikke i hvilke omfang reservatbestemmelser og fredning overholdes i fuglenes yngletid, men synes at 
virke for rastende/overvintrende fugle.  
 
Iagttagelser fra lokale ornitologer viser, at publikum har svært ved at erkende og overholde adgangsforbudet 
i sydenden af Enø, som er markeret ved lave farvede pæle, og hvor terner gerne yngler. Stedet er samtidig et 
attraktivt sted at fiske havørred i maj måned, hvilket sandsynligvis også lokker lystfiskere til området. 
 
Ynglende Havørn på Gavnø er sikret fra forstyrrelser ved godsets lukning af hele øen for publikum. Såfremt 
øen åbnes igen bør der etableres et adgangsforbud for publikum til Lønned Skov i sydenden af øen for at 
sikre ørnen fornøden ro. Sankning i redens umiddelbare nærhed i foråret har dog formodentlig  medført 
opgiven yngel i et par år. 
 
 
4.6 Andre trusler 
Prædation fra ræv på ynglende strandengsfugle og terner er konstateret på mange strandengsområder – bl. 
Avnø og Svinø, Enø og Dybsø. Af samme grund flytter mange fugle enten væk fra dobbeltkysten eller til 
mere beskyttede lokaliteter som f.eks. Lindholm vest for Gavnø, som p.t. har meget store bestande af også 
prioriterede arter som klyder og terner. Prædationen er et stort problem som udelukker attraktive strandenge 
og øer for fuglene. På Svinø var koncentrationen af ræve så stor, at også rastende gåse- og hjejleflokke søgte 
væk fra området. Efter at Avnø nu igen plejes er også rævebestanden faldet så meget, at de rastende fugle er 
vent tilbage – dog i mindre målestok.På Enø er det i et par år forsøgt at komme til forståelse med den lokale 
ejerforening om at sikre overdrevet og dermed også Dybsø mod ræve ved etablering af et rævehegn. Det er 
dog ikke lykkedes at nå til enighed med ejerne.  
 
En yderligere trussel er belastning med miljøfarlige stoffer til det marine miljø. Forhøjede niveauer af 
tungmetaller og andre miljøfarlige stoffer kan give både kort- og langtidseffekter på dyrelivet, ligesom 
stofferne kan kumuleres op gennem fødekæden. Undersøgelser på f.eks. ålekvabber i Karrebæk Fjord, har 







bl.a. vist negative effekter i udviklingen af fiskens yngel, hvilket menes at være relateret til forekomster af 
miljøfarlige stoffer.     
 
Fragmentering. Nogle af de sårbare naturtyper arter er så små, at lokal påvirkning fra opdyrkede 
naboarealer kan være et problem. Sårbare er også en lang række bestande af dyr og planter på deres oftest 
meget arealmæssigt begrænsede levesteder. 
 
 
 
5. Naturforvaltning 
 
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, strandvolde, klitter m.v. Her spiller kulturbetinget drift først ind, når 
landskabsdannelsen stabiliseres og der gradvis udvikles fx overdrevs- og mosenaturtyper. En naturtype som 
1330, Strandeng, er bredt defineret og omfatter såvel afgræsset strandeng som rørsump uden drift, d.v.s. der 
kan ikke forventes drift på samtlige arealer. For de arealmæssigt vigtigste lysåbne, ikke-kystbundne 
naturtyper bør der normalt være en målsætning om græsning, høslæt eller anden form for drift på alle arealer. 
 
 
5.1 Status ved kortlægningen i 2005 
I forbindelse med kortlægningen af terrestriske habitatnaturtyper er den aktuelle drift af arealerne registreret. 
Opgørelsen ses i bilag 5.1. Kortlægningen af habitatnaturtyper er ikke bundet til driftsenheder. Det vil sige, 
at der fx kan være kortlagt en stor strandengsforekomst, hvor én del af arealet bliver afgræsset, mens en 
anden del ligger ugræsset hen eller måske altid har været uudnyttet rørsump. Derfor er der i søjlediagrammet 
i bilag 5 fraktioner med fx 5 – 10 % og 10 – 25 % drift.  
 
Opgørelsen i bilag 5.1 viser, at der, med undtagelse af strandengene, er afgræsning eller anden form for drift 
på langt den største del af naturtypearealet. For strandengene er der til gengæld tale om, at halvdelen af de 
717 ha har slet ingen drift eller kun på en lille arealandel. 
 
 
5.2 Hidtidig drift og pleje 
På Knudshoved, Knudshoved Odde, Avnø, Svinø, Dybsø, Enø og Gavnø er der godt gang i græsningsplejen. 
men i Karrebæk Fjord og specielt omkring Dybsø Fjord, bør mange strandenge plejes med afgræsning, se 
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, de forskellige trusselsvurderinger i afsnit 4 samt driftsstatus i afsnit 
5.1. 
 
Der vurderes at være stort plejebehov for naturtype 1330 Strandeng og et noget mindre, men dog betydeligt 
plejebehov for 6210 Kalkoverdrev, 6230 Surt overdrev, samt 7230 Rigkær. 
 
 
 
 







6. Liste over manglende data til tilstandsvurdering 
6.1 Kortlægningsdata 
Data for de ikke kortlægningspligtige naturtyper 
Marint: Der mangler data for at kunne kortlægge og dokumentere naturtyperne i området. 
 
6.2 Naturforvaltningsdata 
Driftshistorien for de enkelte arealer 
Marint: Der mangler en forvaltningsplan/vandhandleplan for området. Forventes at komme i forbindelse med 
gennemførelsen af Vandrammedirektivet. 
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8. Bilag 
 
 
Bilag 1. Bilag vedr. arealdata 
 
 
Arealtyper Antal Areal i ha 
Marint areal i Natura 2000 området  14.381 
Landareal i EF-habitatområde 148  2.524 
Landareal i EF-fuglebeskyttelsesområde 81  4.481 
Landareal i Natura 2000 området  4.490 
§ 3 sø og vandhul 99 24,1 
§ 3 mose 14 35,2 
§ 3 fersk eng 13 52,7 
§ 3 overdrev 7 109,4 
§ 3 strandeng 49 863,6 
Skov 553 
heraf fredsskov  
Marker, bebyggelse, veje mm 2.852 
Landskabsfredning 11 801 
Landskabsfredning, marint areal 1 1128 
Offentlige arealer  
 
Bilag 1.1 
Arealfordeling og beskyttet natur i Natura 2000 område 169, Havet og kysten mellem 
Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde 
 


 
 
Registreringsnr. Fredning Ikrafttræden Landareal 


(ha) 
397-2 Svinø badestrand 1940 0,4 
397-1 Svinø 1949 11 
397-3 Knudshoved Odde 1952 92 
373-7 Enø 1953 68 
373-6 Nord for Karrebæksminde 1958 8 
373-4 Skraverup 1962 33,4 
373-5 Strandeng ved Borgnakke Skov 1965 ca. 12 
373-11 Dybsø 1978 124 
373-13 Kysten omkring Dybsø Fjord 1988 195 
373-14 Lindholm  1989 27,3 
397-15 Avnø 2002 230 
 
Bilag 1.2 
Oversigt over landskabsfredninger i Natura 2000 område 169, Havet og kysten mellem 
Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde. Tabellen angiver landarealer. Avnøfredningen 
omfatter tillige 1128 ha af Avnø Fjord. 
 


 







 
Bilag 1.3 Avnø fredningen, der omfatter 230 ha land med naturgenopretning (A) og landbrug (B) samt 1128 
ha vandareal med færdselerestriktioner (område C og D) 
 
 







Bilag 1.4 Vildtreservatet i Dybsø Fjord 
 
 
 
 
 
 







Bilag 2. Naturtyper og arter på habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet 
 
 
 
Bilag 2.1 
Udbredelse af kortlagte habitatnaturtyper fra udpegningsgrundlaget for EF-habitatområde148 
(mapinfotabeller knyttet til wordfilen). 


 
 
Bilag 2.2 
Udbredelse af kortlagte habitatnaturtyper i EF-habitatområde 148, som ikke er på 
udpegningsgrundlaget.(mapinfotabeller knyttet til wordfilen). 


 
 
Bilag 2.3 
Kendte og potentielle levesteder for arter på udpegningsgrundlaget i EF-habitatområde 148 og EF-
fuglebeskyttelsesområde 81 (mapinfotabeller knyttet til wordfilen). 


 
 
Bilag 2.4 
Kendte og potentielle levesteder for direktivarter, som ikke er på udpegningsgrundlaget i EF-habitatområde 
148 og EF-fuglebeskyttelsesområde 81 (mapinfotabeller knyttet til wordfilen). 


 
 
Bilag 2.5 
Dataark for marine habitatnaturtyper og sø-habitatnaturtyper i EF-habitatområde 148. 
 


 
 
Bilag 2.6 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 2.7.  Bestandsudvikling af fugle på udpegningsgrundlaget.


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


81 Karrebæk, Dybsø og Avnø Fjorde


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


Havørn  Y
Klyde  Y 100 72 36 6 35 25 90 66 68 112 50 35 8 45 73 159
Fjordterne  y 2 2 35 20 10 45 30 25 0 20 15 16
Havterne  Y 130 142 147 6 10 68 138 104 110 150 35 10 17 187 66
Dværgterne  Y 45 25 20 2 8 10 6 13 5 4 1 6 21 3
Rødrygget tornskade  Y 5
Sangsvane  T 900 180 610 340 155 430 457
Lille skallesluger  T 40 22 70
Knopsvane  T 3000 3510 6110 4950 5900 1826 1950 1160
Sædgås  T 900 630 600 100
Grågås  T 190 460 215
Spidsand  T 9 55 3
Skeand  T 10 28
Troldand  T 25000 4200 22400 16330 5050 2100 9000 7500
Blishøne  T 14000 12100 17730 5290 7180 3500 5030 1154







Bilag 3. Supplerende oplysninger vedr. naturinteresser 
 
Bilag 3.1 Positive og negative strukturer 
 
 
Strandeng 
(1330) 


 
717 ha 


Strukturer Negative 
Positive I 


 
S U 


U 
(udbredte) 10 %  44 % 


S 
(spredte)   22 % 


I 
(ikke til stede) 1 % 2 % 21 % 


 
Overdrev på tørt 
kalksand (6120) 


 
0,5 ha 


Strukturer Negative 
Positive I S U 


U 
(udbredte)  100 %  


S 
(spredte)    


I 
(ikke til stede)    


 
*Surt overdrev 
(6230) 


 
83 ha 


Strukturer Negative 
Positive I S U 


U 
(udbredte) 18 % 24 % 13 % 


S 
(spredte) 4 % 1 %  


I 
(ikke til stede) 29 % 2 %  


 
Grå klit 
(2130) 


 
39 ha 


Strukturer Negative 
Positive I S U 


U 
(udbredte) 57 % 8 %  


S 
(spredte) 7 % 11 % 7 % 


I 
(ikke til stede)  10 %  


 
Kalkoverdrev 
(6210) 


 
56 ha 


Strukturer Negative 
Positive I S U 


U 
(udbredte) 6 % 5 %  


S 
(spredte) 2 % 13 % 14 % 


I 
(ikke til stede) 15 % 23 % 6 % 


 
Rigkær 
(7230) 


 
26 ha 


Strukturer Negative 
Positive I S U 


U 
(udbredte) 18 % 12 % 6 % 


S 
(spredte) 29 % 18 % 8 % 


I 
(ikke til stede) 2 %  6 % 


 
 
Bilag 3.1 
Fordelingen af positive og negative strukturer for de kortlagte habitatnaturtype på udpegningsgrundlaget for 
Natura 2000 område 169. Tallene angiver procentdelen af naturtypens samlede areal. Hvor summen ikke er 
100 %, mangler der data for de resterende arealandele. 
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). 







 
Bilag 3.2 – 3.7 Rødlisteoplysninger 
 
I bilagene 3.2 til 3.7 er anført hvilke arter i Natura 2000 område 169, 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. 12 – 17) og den nationale rødliste fra 1997 (ref. 18).  
 
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. 19), 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 169 
 
 
Art Regional 


rødlistekategori 
(2006) 


National 
rødlistekategori  
(1997) 


Lokalitet Seneste fund 


Kost-Nellike E V Knudshoved Odde Recent 
Trefliget Ærenpris E X Stejlebanke Recent 
Eng-Ensian V V (A) Enø Do 
Nikkende 
Kobjælde 


V A Stejlebanke Do 


Vibefedt V X Do Do 
Kongebregne R (A) R Knudsskov Do 
Leverurt R X Stejlebanke 1997-? 
Liden Sneglebælg R R Do 


Knudshoved Odde 
Recent  
Do 


Løgurt R (A) R Enø 
Knudsskov 


Recent 
Do 


Salepgøgeurt R R Jarskov, Dybsø Fjord Recent 
Spidshale R X Svinø Sydstrand 2000-? 
Sumpnælde R R Knudsskov Recent 
Svømmende 
Sumpskærm 


R X Knudshoved Odde 2000 - Recent 


Søpryd R X Do Recent 
Tangurt R R (A) Svinø 1997 livskraftige 


bestande 
Vandportulak R X Knudshoved Odde Recent 
 
Bilag 3.2 Rødlistede karplanter i Natura 2000 område 169.  
 
For den regionale rødliste gælder: 
A (regional ansvarsart): Mindst 50 % af den danske bestand antages at vokse i Storstrøms Amt. 
 
Gullistede planter er ikke medtaget. Der henvises til amtets rødliste. 
 


 







Bilag 3.3 Rødlistede fugle i Natura 2000 område 169 
 
 
Art Regional 


rødlistekategori 
(2001) 


National 
rødlistekategori 
(1997) 


Lokalitet Seneste fund 


Tejst Ex - Knudshoved Odde Indtil 1990 
Høgesanger Ex E Knudshoved Odde Starten af 


1980’erne 
Havørn E (A) R Gavnø 2006 
Engryle E (Ex?) R Svinø Vig/Hylteholme 


Dybsø 
Enø Overdrev 


Omkring 1990 
1994 
1995 


Brushane E V Dybsø 1970’erne 
Stor regnspove E R Svinø Vig/Hylteholme 1970’erne 
Stor kobbersneppe E - Gavnø 


Svinø Vig/Hylteholme 
1970’erne 
1970’erne 


Splitterne E - Dybsø 
Lindholm 
Enø Overdrev 


2003 
1996 
2005 


Mosehornugle E - Lindholm i Karrebæk 
Fjord 


Starten af 
1990’erne 


Ravn E - Gavnø 1995 
Skarv V (A) A Avnø Røn Recent 
Spidsand V V Svinø Vig/Hylteholme 


Dybsø 
Enø Overdrev 
Gavnø  


Recent  
Recent 
Recent 
Recent 


Atlingand V V Fladstrand 
Dybsø 
Stenbæksholm 
Svinø Vig/Hylteholme 


2003 
2003 
Uregelmæssig 
2003 


Stor skallesluger V R Knudshoved Odde 2003 
Lille Præstekrave V R Ydernæs 2000 
Hættemåge V  Lindholm 


Dybsø Røn 
Dybsø 
Enø Overdrev 
Ydernæs sø 


Recent 
Recent  
2003  
Recent  
2000-? 


Fjordterne V - Lindholm 
Dybsø 
Enø Overdrev 
Næbbet ved 
Karrebæksminde 


Recent 
2003 
Recent 
1990’erne 


Dværgterne V R Lindholm 
Dybsø 
Enø Overdrev 


2005 
2003 
Recent 


 
Bilag 3.3 fortsættes… 
 


 
 







 
 
 
Art Regional 


rødlistekategori 
(2001) 


National 
rødlistekategori 
(1997) 


Lokalitet Seneste fund 


Rødrygget 
tornskade 


X - Knudshoved Odde 
Knudshoved 
Ydernæs 
Vejlø skov 


Recent  
Recent 
1995-2001 
1995-2001 


Knarand A (Y) - Dybsø 
Enø Overdrev 
Lindholm 


2003 
2005 
2005 


Knopsvane A (T)  Karrebæk/Dybsø Fjorde 
(>2.100) 
Avnø Fjord (>1000)  


Recent 
Recent 
Recent 


Sangsvane A (T)  Karrebæk/Dybsø Fjorde 
(>400)  
Avnø Fjord  (>400) 


Recent  
 
Recent 


Taigasædgås A (T)  Avnø fjord (>1.000) Uregelmæssig  
Grågås A (T)  Karrebæk/Dybsø Fjorde 


(>1.000) 
Recent 


Pibeand A (T)  Karrebæk/Dybsø Fjorde 
(>10.000) 
Ulvsund/Grønsund og 
Præstø Fjord 
(>1.000) 


Uregelmæssig 
 
Recent 
Recent 


Spidsand A (T)  Karrebæk/Dybsø Fjorde 
(>600) 


Recent 


Troldand A (T)  Karrebæk/Dybsø Fjorde 
(>10.000) 


Recent  


Toppet 
skallesluger 


A (T)  Karrebæk/Dybsø Fjorde 
 (>1.200) 
Avnø Fjord  (>1.200) 


Recent 
 
Recent  


 
Bilag 3.3 Rødlistede fugle i Natura 2000 område 169.  
 
De arter, der indgår i udpegningsgrundlaget for EF-fuglebeskyttelsesområde 81, 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 169 
 
 
 
Art Regional 


rødlistekategori 
(2006) 


National 
rødlistekategori 
(1997) 


Lokalitet Seneste fund 


Stor 
vandsalamander 


X X Knudshoved  
Enø Overdrev 
Enø sommerhusområde 


1995 
Recent  
2001 


Klokkefrø R (A) E Knudshoved 
Knudshoved Odde 
Knudsskov 
Svinø By 
Enø Overdrev 
Enø sommerhusområde 


Recent  
Do  
Do  
Do  
Do  
Do  


Løgfrø E V Knudshoved Recent  
Løvfrø* R R Knudshoved Recent  
Grønbroget tudse V (A) V Knudshoved 


Avnø 
Svinø 
Dybsø 
Enø sommerhusområde 
Kostræde Banker 


Recent  
Do 
Do  
2002 
1999 
2004-? 


Strandtudse V R Svinø 
Dybsø 


Recent  
2004-? 


Spidssnudet Frø R X Avnø 
Svinø 
Dybsø 


2004 
Recent  
2004-? 


Markfirben + + Stejlebanke 
Svinø 
Kostræde banker 
Knudshoved 
Knudsskov 
Trehøje 
Næs 


1996-? 
Do 
Do 
Do 
Do 
Do  
Do 


Alm. Snog X X Knudshoved 
Knudsskov 


Recent 
Do 


Hugorm + + Knudshoved 
Knudsskov 


Recent 
Do  


 
Bilag 3.4 
Rødlistede padder og krybdyr i Natura 2000 område 169 
 
*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 169 
 
 
 
Art Regional 


rødlistekategori 
(2000) 


National 
rødlistekategori 
(1997) 


Lokalitet Seneste fund 


Grålig markløber E E Svinø Strand 1971-? 
Lille korsløber R X Knudsskov 1987-? 
Bledius limicola E X Svinø Strand 1983 og senere 
Stor tunnelløber E V Svinø Strand 1984 iog senere 
Dyndløber V X Svinø Strand 1970-? 
Aphodius coenosus E V Knudsskov 1989-? 
Aphodius porcus V X Næstved? 


Vejlø 
1993 
før 1900 


Rødvinget 
moseskovsmælder 


V V Knudsskov 1987 og senere 


Sankthansorm V  X Knudsskov 1988 og senere 
Orangebrystet solbille V X Svinø Strand 1977-? 
Tyklårssolbille V X Svinø Strand 1970                     
Gaffelsnudebille E (A) V Knudsskov 1997 
Polypogon tentacularia Ex Ex Knudsskov 1969-? 
Lille Køllesværmer Ex V Knudsskov 1980-? 
Cryphia domestica V  Knudsskov 


Næstved 
1967-? 
1980 


Idaea subsericeata R X Dybsø 1976 
Seksplettet køllesværmer R X Enø 1999 
Bredrandet 
Humlebisværmer 


X  ’Næstved’ 1980-? 


Chorthodes extrema X (A)  Knudsskov 
Vejlø Skov 


1993 
1993 


Hedepletvinge Ex E Saltø Å og Skov 1922 
Markperlemorssommerfugl V V Stuby 1990’erne 
Skovperlemorssommerfugl V V   
Plettet køllesvirreflue R R V del af 


Knudshoved 
1989 


 
Bilag 3.5 
Rødlistede insekter i Natura 2000 område 169 
 


 
 
 
 
 
 
 







Bilag 3.6 Rødlistede pattedyr i Natura 2000 område 169 
 
 
Art Regional 


rødlistekategori 
(2000) 


National 
rødlistekategori 
(1997) 


Lokalitet Seneste fund 


Marsvin* X X Kysten ud for  Recent 
Skovmår R R Knudsskov 1970-? 
Spættet Sæl - - Avnø Fjord – fredet 


ø aht. til ynglende 
sæler 


Recent  


 
Bilag 3.6 
Rødlistede pattedyr i Natura 2000 område 169. 
 
De arter, der indgår i udpegningsgrundlaget for habitatområdet (H 148), står med kursiv. 
 
*Marsvin er set ud for Svinø, Dybsø og Enø i perioden 1986 – 92. Der er ikke observationer af nyfødte 
unger i området og arten er derfor heller ikke på udpegningsgrundlaget for EF habitatområde 169. 
 


 
 
 
 
 
Bilag 3.7 Rødlistede svampe i Natura 2000 område 169 
 
 
Langs kysten af Vejlø Skov.  Bogstavbetegnelserne under sted henviser til lokaliteter i Vejlø skov – se 
rødlisten. 
 


 







 
Bilag 4. Bilag vedr. trusselsvurderinger 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag 4.1 Eutrofiering 
 
 
 
 


Naturtype 
*) Prioriterede naturtyper 
 


Tålegrænse 
 


kg N/ha/år 


Næstved 
14,58 


kg N/ha/år 


Fladså 
15,24 


kg N/ha/år 


Vordingborg 
13,25 


kg N/ha/år 
Kystnaturtyper     
1330 Strandeng 30 – 40    
2110 - 2130 Klitnaturtyperne 10 – 20¹ (x) (x) (x) 
2190 Fugtig klitlavning 10 – 25    
Ferskvandsnaturtyper     
3150 Næringsrige søer ?    
Overdrev og enge     
6120 *Tørt kalksand 15 – 25  (x)  
6210 *Kalkoverdrev 15 – 25  (x)  
6230 *Surt overdrev 10 – 20 (x) (x) (x) 
6410 Tidvis våd eng 15 – 25  (x)  
Moser     
7230 Rigkær 15 – 25  (x)  
Bilag 4.1.a 
Atmosfærisk kvælstofbelastning på kommuneniveau i Natura 2000 område 169 – samt tålegrænser for de kortlagte 
naturtyper på udpegningsgrundlaget. Naturtyperne 2190 og 6410, udenfor udpegningsgrundlaget, er også medtaget. 
Krydserne i parentes angiver, at den gennemsnitlige belastning er indenfor det angivne tålegrænseinterval for den 
pågældende naturtype, forudsat denne 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 169. 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. 
 
 
 
 
 
 
 


Marine områder 
 


Atmosfærisk 
Nedfald t N/år 


2005 


Belastning 
Tons N/år 


2005 


Belastning 
Tons N/år 


2015 
Karrebæk Fjord 54 1.364 1.009 
Karrebæksminde Bugt (del af 
Smålandsfarvandet) 


1.341 4.306 3.612 


Dybsø Fjord 21 92 78 
Avnø Fjord 50 304 258 
 
Bilag 4.1.c  
Kvælstofbelastning i Natura 2000 område 169 Havet og kysten mellem Karrebæk fjord og Knudshoved 
Odde 
 







Bilag 4.2 Tilgroning 
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Bilag 4.2 
Vedplantetilgroningen af habitatnaturtyperne i Natura 2000 område 169, vurderet som det procentvise 
kronedække af et areal. 
Søjlerne viser, hvor stor en del af arealet med hver naturtype, der findes i forskellig tilgroningsgrad, fra 0 % 
kronedække til over 50 % kronedække. 
 
Habitatnaturtype 1330, Strandeng, samlet areal 716,9 ha 
Habitatnaturtype 2130, *Grå klit / grønsværsklit, samlet areal 38,8 ha 
Habitatnaturtype 2190, Fugtig klitlavning, samlet areal 15,5 ha 
Habitatnaturtype 6120, *Tørt kalksand, samlet areal  0,5 ha 
Habitatnaturtype 6210, *Kalkoverdrev, samlet areal 55,8 ha 
Habitatnaturtype 6230, *Surt overdrev, samlet areal 82,7 ha 
Habitatnaturtype 6410, Tidvis våde enge, samlet areal 3,0 ha 
Habitatnaturtype 7230, Rigkær, samlet areal 25,8 ha 
 
* = prioriterede naturtyper (6210 prioriteret, hvor det er vigtige orkidelokaliteter) 
 


 
 
 
 
 
 
 
 







Bilag 4.3 Hydrologi 
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Bilag 4.3 Arealandel af naturtyper på lavbund med tegn på afvanding. Natura 2000 område 169 
 
Habitatnaturtype 1330, Strandeng, samlet areal 716,9 ha 
Habitatnaturtype 2190, Fugtig klitlavning, samlet areal 15,5 ha 
Habitatnaturtype 6410, Tidvis våde enge, samlet areal 3,0 ha 
Habitatnaturtype 7230, Rigkær, samlet areal 25,8 ha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Bilag 4.4 Invasive arter 
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Bilag 4.4.a 
Invasive arter på arealer med terrestriske habitatnaturtyper i Natura 2000 område 169. 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 716,9 ha 
Habitatnaturtype 2130, *Grå klit / grønsværsklit, samlet areal 38,8 ha 
Habitatnaturtype 2190, Fugtig klitlavning, samlet areal 15,5 ha 
Habitatnaturtype 6210, *Kalkoverdrev, samlet areal 55,8 ha 
Habitatnaturtype 6230, *Surt overdrev, samlet areal 82,7 ha 
Habitatnaturtype 6410, Tidvis våde enge, samlet areal 3,0 ha 
Habitatnaturtype 7230, Rigkær, samlet areal 25,8 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. x. 
 
 
 
 
 Invasiv art Areal med 


den invasive 
art (ha) 


Antal 
forekomster 
med den 
invasive art 


Antal forekomster 
med en eller flere 
invasive arter 


1330, Strandeng Rynket Rose 1,4 – 2,2 3 3 
2130, Grå/ grøn klit Rynket Rose 0,3 – 1,3 6 6 


Rynket Rose 0,1 – 1,1 7 
Bjerg-Fyr 0,1 – 0,8 2 
Østrigsk Fyr < 0,1 - 0,2 1 
Bukketorn < 0,1 - 0,2 1 
Kanadisk Gyldenris < 0,1 1 


6210, Kalkoverdrev 


Gyvel 0,1 2 


7 


Rynket Rose 0,4 – 2,2 6 
Bjerg-Fyr < 0,1 2 
Østrigsk Fyr < 0,1 1 
Bukketorn < 0,1 - 0,2 1 
Kanadisk Gyldenris < 0,1 1 


6230, Surt overdrev 


Gyvel < 0,1 1 
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Bilag 4.4.c  
Invasive arter i Natura 2000 område 169, som de er registreret ved kortlægningen i 2005 
 







Bilag 5. Bilag vedr. naturforvaltning 
 
 
 
Bilag 5.1 Status i forbindelse med kortlægningen i 2005 
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Bilag 5.1  
Arealandel med græsning og høslæt på de terrestriske naturtyper i Natura 2000 område 169. 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. 
 
Kortlægningen af habitatnaturtyper er ikke knyttet til driftsenheder. Hvor der er kortlagt forekomster, der fx 
både rummer græssede og ugræssede arealer, er der noteret en driftsprocent et sted mellem 0 og 100. 
 
Habitatnaturtype 1330, Strandeng, samlet areal 716,9 ha 
Habitatnaturtype 2130, *Grå klit / grønsværsklit, samlet areal 38,8 ha 
Habitatnaturtype 2190, Fugtig klitlavning, samlet areal 15,5 ha 
Habitatnaturtype 6120, Tørt kalksand, samlet areal 0,5 ha 
Habitatnaturtype 6210, *Kalkoverdrev, samlet areal 55,8 ha 
Habitatnaturtype 6230, *Surt overdrev, samlet areal 82,7 ha 
Habitatnaturtype 6410, Tidvis våde enge, samlet areal 3,0 ha 
Habitatnaturtype 7230, Rigkær, samlet areal 25,8 ha 
 
* = prioriterede naturtyper (6210 prioriteret, hvor det er vigtige orkidelokaliteter) 
 
 
 
 







 
Bilag 5.2 Hidtidig drift og pleje 
 
Område 1: Enø overdrev. 


• Gammelt fælles græsningsområde med kreaturer. 
• Udbinding først efter 15. juni pga. fugle. 
• Den eneste klokkefrøyngledam er frahegnet for køer, - men kalve har adgang. 
• Stort ræveproblem.. 
• Lang græsningskontinuitet.  


 
Område 2: Saltø å´s udløb. 


• Fåreafgræsning. 
• Kreaturafgræsning ekstensiv. 
• Mere kreaturafgræsning ønskeligt. 


 
Område 3: Næstved kanals udløb. 


• Afgræsning. 
 
Område 4: Lindholm. 


• Afgræsning med Galloway kreaturer og Mufloner. Næsten helårsgræsning. 
• Øen helt uden ræve. 
• Vigtigste ynglefuglelokalitet for vade-mågefugle i Natura 2000 område 169. 
• Adgangs forbud i fuglenes yngletid fra 2006. 


 
Område 5: Gavnø strandenge. 


• Afgræsses med Galloway kreaturer. 
• Der er ingen afgræsning af strandengene ved havørne reden i Lønnet skov. 


 
Område 6: Strandengene ved Fladsåens udløb. 


• Afgræsses. 
 
Område 7: Strandengene ved Jarlskov. 


• De vestlige strandenge afgræsses nu igen efter 4 års pause med kreaturer. På de østlige strandenge er 
græsningen ophørt i år 2000 pga. jagtinteresser. 


 
Område 8: Overdrevet nord for Stejlebanke. 


• Afgræsses med kreaturer. 
 
Område 9: Stejlebanke, rigkæret og strandengene. 


• Afgræsses ekstensivt med kreaturer. 
• Den frahegnede strandeng, tidligere områdets badestrand, bør afgræsses. 


 
Område 10: Strandengene langs Næstvedvejen. 


• Afgræsses ekstensivt med får og kreaturer. 
• I 1990´erne var alle strandengene afgræsset, nu kun halvdelen. 


 
Område 11: Overdrevet ved Kostræde Banker. 


• Afgræsses fra 2005 med kreaturer. 
• Afgræsningen er ekstensivt pga. publikumspres. 


 
 







Område 12: Strandenge og rigkær vest for Kostræde Banker. 
• Afgræsning med kreaturer de sidste 8 år. 


 
Område 13: Strandenge ved Hjortevængegård. 


• Afgræsses. 
 
Område 14: Strandenge øst for Dybsø havn. 


• Afgræsses. 
 
Område 15: Dybsø ø. 


• Afgræsses med Galloway kreaturer. 
• Øen fredet. 
• Tidligere opdyrkede parceller. 
• Statsejet. 


 
Område 16: Svinø. 


• Afgræsning med kreaturer. 
 
Område 17: Avnø. 


• Høslet og afgræsning med kreaturer. 
• Statsejet. 
 


Område 18: Strandenge ved Oreby. 
• Afgræsning. 


 
Område 19: Strandenge og overdrev på Knudshoved Odde. 


• Afgræsning med Galloway kreaturer. 
• Helårsgræsning. 
• Græsningsforening 


 
Område 20: Knudshoved. 


• Afgræsning med Galloway kreaturer.  
• Helårsgræsning. 
• Græsning nær optimal. 


 
Bilag 5.3 Vurdering af plejebehov 
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Bilag 5.3 
Akut plejebehov på de terrestriske naturtyper i Natura 2000 område 169, 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. 
 
Kortlægningen af habitatnaturtyper er ikke knyttet til driftsenheder. Hvor der er kortlagt forekomster, der fx 
både rummer græssede og ugræssede arealer, kan plejebehovet være vurderet et sted midt mellem 0 % og 
100%. 
 
Habitatnaturtype 1330, Strandeng, samlet areal 716,9 ha 
Habitatnaturtype 2130, *Grå klit / grønsværsklit, samlet areal 38,8 ha 
Habitatnaturtype 2190, Fugtig klitlavning, samlet areal 15,5 ha 
Habitatnaturtype 6120, Tørt kalksand, samlet areal 0,5 ha 
Habitatnaturtype 6210, *Kalkoverdrev, samlet areal 55,8 ha 
Habitatnaturtype 6230, *Surt overdrev, samlet areal 82,7 ha 
Habitatnaturtype 6410, Tidvis våde enge, samlet areal 3,0 ha 
Habitatnaturtype 7230, Rigkær, samlet areal 25,8 ha 
 
* = prioriterede naturtyper (6210 prioriteret, hvor det er vigtige orkidelokaliteter) 
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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. 169: 
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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.” 
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Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen 
 
Miljørapport for Natura 2000-område 169, Havet og kysten mellem 
Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde. 
 
Habitatområde H148, Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og 
Knudshoved Odde.  
Fuglebeskyttelsesområde F81, Karrebæk, Dybsø og Avnø Fjorde. 
 
Den enkelte naturplan skal ifølge lovbekendtgørelse nr. 1398 af 22. 
oktober 2007 om miljøvurderinger af planer og programmer have sin 
egen miljørapport. Rapporten skal indeholde oplysninger, der følger 
af bilag 1 i loven.     
    
 
a) Planens indhold, hovedformål og andre relevante planer 
 
Indhold 
Natura 2000-planen består af 1) en basisanalyse, 2) en målsætning 
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 
Planens mål på sigt er skitseret nedenfor. Indsatsen i 1. planperiode 
skal sikre eksisterende naturværdier på udpegningsgrundlaget og 
starte en proces, der genopretter akut truet natur under hensyntagen 
til eventuelle modstridende naturinteresser. For området gælder 
følgende overordnede målsætning:  
 
Det overordnede mål for Natura 2000-område 168 har særligt fokus 
på kystnaturen, som præger området og har et stort antal tilknyttede 
arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget. 
 
Det overordnede mål for Natura 2000-område 169 er: 
 


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


 At fri landskabsdannelse og dynamik præger langt 
hovedparten af områdets kyststrækninger. 
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 At gunstig bevaringsstatus for de truede naturtyper tørt 
kalksandsoverdrev, kalkoverdrev med forekomster af vigtige 
orkidéer, surt overdrev, tidvis våd eng samt rigkær er opnået 
og sikret. 


 At der er sikret tilstrækkelige, forstyrrelsesfri områder for 
Natura 2000-områdets meget 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 i nogen 
grad omfattet af plejeplaner. Fredningen af Avnø er således ledsaget 
af en omfattende plejeplan for de statsejede arealer.  
 
Driften af et konkret areal kan være bestemt af en indgået 
plejeaftale, fx en mvj-ordning, af kortere eller længere varighed. I 
regi af lodsejerforeningen ”Landbrugets naturplan for Køng Sogn”, er 
der på Svinø udarbejdet individuelle naturplaner for et stort antal 
ejendomme.  
 
Der er gennemført to LIFE-projekter for klokkefrø i området, som 
begge er blevet fulgt af hhv. Vordingborg og Næstved kommuner 
med efterfølgende forvaltning af levesteder. De to kommuner har 
tilsvarende indgået plejeaftaler med lodsejere om plejen af vigtige 
naturområder hhv. på Knudshoved Odde og ved Jarsskov. 
 
Ingen af de nævnte 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 
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. 
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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 169 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: 
 
Prognosen er gunstig eller vurderet gunstig for:  


 Ynglefuglen havørn og trækfuglen grågås, 
 da arterne har positiv bestandsudvikling og ikke vurderes at 
være kritisk belastet af trusler. 


 
Prognosen er ugunstig eller vurderet ugunstig for:  


 De marine naturtyper: Sandbanke, lagune, bugt og rev 
vurderes ugunstige pga. næringsstofbelastning og miljøfarlige 
stoffer. Rev tillige som følge af fiskeri med bundslæbende 
redskaber.  


 Strandeng, primært på grund af manglende drift. 
 Forklit, grå/grøn klit, klitlavning, tørt overdrev på kalkholdigt 


sand, surt overdrev, tidvis våd eng og rigkær på grund af et 
generelt problem med for højt kvælstofnedfald og lokalt 
problemer med tilgroning og forekomst af invasive arter. 
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 Kalkoverdrev på grund af fragmentering, tilgroning, forekomst 
af invasive arter. 


 Kransnålalge-sø, bøg på muld, ege-blandskov samt elle- og 
askeskov, da den atmosfæriske kvælstofdeposition ligger over 
naturtypernes laveste tålegrænse. 


 Klokkefrø på grund af prædation, fragmenterede, forringede 
levesteder og i den mindste bestand muligvis også pga. indavl. 


 Ynglefuglene havterne og dværgterne på grund af prædation, 
tilgroning af levesteder og forstyrrelse. 


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


 Den marine naturtype: vadeflade.  
 Kystnaturtyperne: strandvold med enårige planter, strandvold 


med flerårige planter, kystklint/klippe og enårig 
strandengsvegetation. 


 Sønaturtyperne: søbred med småurter og næringsrig sø. 
 Naturtypen urtebræmme. 
 Habitatarterne: stor vandsalamander og spættet sæl. 
 Ynglefuglene: klyde, fjordterne og rødrygget tornskade.  
 Træk- / rastefuglene: knopsvane, sangsvane, sædgås, 


spidsand, skeand, troldand, lille skallesluger og blishøne. 
 
 
c) Miljøforhold i områder der kan blive berørt  
 
Se 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. Planen vil sikre, at areal og tilstand af udpegede 
naturtyper og levesteder for udpegede arter ikke går tilbage eller 
forringes. Samtidig vil der ske en særlig indsats for truede naturtyper 
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og arter, hvilket er afspejlet i statens retningslinjer for 1. 
planperiode.  
 
Indsatsprogrammet består af en række generelle retningslinjer, som 
skal sikre den eksisterende naturtilstand (sigtelinje 1): Areal og 
tilstand af udpegede naturtyper og levesteder for udpegede arter må 
ikke gå tilbage eller forringes. 
 
Indsatsprogrammet består desuden af en række konkrete tiltag, som 
skal sikre små naturarealer, ubeskyttede naturarealer og særligt 
truede arter og naturtyper (sigtelinje 2-4).  
 
For Natura 2000-område 169 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 Der sikres den for naturtyperne mest hensigtsmæssige 
hydrologi på strandeng og rigkær. Det undersøges 
nærmere, hvor der er behov for at skabe mere 
hensigtsmæssig hydrologi i skovnaturtyperne, og disse 
steder sikres den for skovnaturtyperne mest 
hensigtsmæssig hydrologi. 


1.3 De lysåbne terrestriske naturtyper sikres en 
hensigtsmæssig ekstensiv drift og pleje. Plejen 
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 det, 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 velegnede levesteder og spredningsmuligheder 
for klokkefrø.  


1.8 Der sikres tilstrækkelige, uforstyrrede levesteder for 
arterne på udpegningsgrundlaget, med hensyntagen til den 
enkelte arts sårbarhed. Indsatsen gælder både uønsket 
færdsel og prædation.  
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1.9 Invasive plantearter bekæmpes og deres spredning 
forebygges efter konkret faglig vurdering. Invasive 
dyrearter bekæmpes, hvis der findes egnede 
bekæmpelsesmetoder. 


 
 
 
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.  
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Redegør for 
indvirkning 


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


naturgrundlaget giver 
mulighed for større 
naturoplevelser 


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


Fauna og flora X  Sikring og forbedring. 
Understøtter 
udpegningsgrundlaget 
og 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 
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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 Tre af Natura 2000-områdets fire hovedbestande af 
klokkefrø, den oprindelige på Enø samt de nyetablerede på 
Svinø og på Knudshoved Odde, er truede af fragmentering 
og søges sikret. Antallet af egnede ynglevandhuller og 
overvintringssteder for klokkefrø øges, og der skabes 
mulighed for vandringer mellem delbestande. 


 
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 Udsætning af fisk eller krebsdyr i mindre vandhuller må 
ikke finde sted af hensyn til klokkefrø.  


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


tilpasninger for 
landbrug, fiskeri og 
turisme. 


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


Kulturarv, herunder 
kirker 


 X  


Arkitektonisk arv  X  
Arkæologisk arv  X Ingen kendt påvirkning. 
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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 Naturtypen surt overdrev sikres hensigtsmæssig pleje. 
Hvor der konstateres næringspåvirkning fra nærliggende 
marker, imødegås denne. 


4.2 Rigkær sikres hensigtsmæssig pleje. Forekomsterne 
beskyttes mod næringspåvirkning fra nærliggende, 
dyrkede arealer. Hvis der er et potentiale for 
arealudvidelse, søges dette realiseret. 


4.3 For dværgterne gælder, at relevante strandarealer søges 
beskyttet mod prædation og uhensigtsmæssig færdsel. 
Drift og pleje af relevante kystnaturtyper afstemmes i 
forhold til dværgternens krav til levested. 


  
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. 
 
I Natura 2000-område 169 er der kun identificeret få modstridende 
interesser mellem arter hhv.  naturtyper. Den truede naturtype tørt 
kalksandsoverdrev bør prioriteres på bekostning af typerne 
kystklint/klippe hhv. kalkoverdrev, hvor dette er muligt. 
 
 
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.  
 







Forslag til Natura 2000-plan 
Offentlig høring 


 
 
 
 
 


 
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 169 er at opnå og 
sikre gunstig bevaringsstatus for et stort antal, overvejende 
kysttilknyttede, naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget. 
 
Hvis ikke planen iværksættes, vil tilgroningen af strandenge, 
overdrev, rigkær og andre lysåbne naturtyper sandsynligvis 
fortsætte, og der vil kunne ske en stadig øget arealreduktion, 
fragmentering eller anden forringelse af naturtyper og levesteder.  
 
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. 
 
 







