
Natura 2000 område nr. 180 Stege Nor 

Områdebeskrivelse 

Stege Nor er en typisk kystlagune med det snævre udløb ved Stege by. Vandet er 
brakvand, og mere ferskt end havet omkring Møn. Området omfatter også norets 
vandpåvirkede bredzone. Noret er lavvandet og den centrale del har dybder ned til tre 
meter. Bunden består overvejende af sand og mudder, og særligt ved Maglegrund også 
med enkelte store sten. Kysten omkring noret består af rørsump og afgræssede 
strandenge.  

Natura 2000-området har et areal på 572 ha, heraf er 519 ha marint og 49 ha strandeng. 

Vigtigste naturværdier 

Stege Nor har historisk haft fine bede med ålegræs og kransnålalger, som siden er 
forsvundet som følge af øget næringsstoftilførsel. I dag fremstår området med store 
bestande af vandaks, blæretang omkring Maglegrund og mange hurtigvoksende trådalger. 
Der ses i dag kun enkelte mindre bede med ålegræs og kransnålalger. Noret er en vigtig 
lokalitet for rastende pibe- og troldænder. På enkelte af strandengene omkring noret, 
forekommer sjældne danske salttålende planter som samel og vild selleri. 

Trusler mod områdets naturværdier 

Næringsstofbelastning er generelt et stort problem i den marine del af området, hvilket 
giver en udbredt vækst af trådalger og en reduktion i udbredelsen af ålegræs. 
Belastningen stammer både fra det lokale opland og fra indstrømning af næringsrigt vand 
fra Stege Bugt. 

Norets strandenge trues af tilgroning med tagrør og lokalt med træer og buske. På de 
fleste strandengsområder omkring noret er græsningen for ekstensiv eller ophørt, hvilket 
truer de artsrige samfund af lavtvoksende urter. Endelig er der på størstedelen af 
strandengene tegn på afvanding. 

Målsætning  

Den overordnede målsætning for området er, at Stege Nor skal have en god vandkvalitet 
og rumme et artsrigt dyreliv og undervandsvegetation. Derudover skal strandengene 
sikres ved en hensigtsmæssig drift og lav næringsstofbelastning.  

Indsats i 1. planperiode 

Oversigt over væsentlige indsatser til gennemførelse af denne plan:  

Indsats Stort 
omfang 

Mindre 
omfang 

Undersøges 
nærmere 

Ikke anvendt



Rydning, fjernelse af 
uønsket opvækst 

Herunder bekæmpelse af invasive 
arter 

 X   

Forbedring af hydrologi 

Fx ved at standse dræning, 
genoprette vandløb, fjerne diger 

 X   

Ekstensiv drift 

Fx indførsel eller opretholdelse af 
græsning, høslet mm. 

X    

Sikring af arealer 

Sikring af natur der ikke pt. er 
beskyttet (fx stenrev og skovnatur) 

   X 

Reducere forstyrrelser 

Fx færdsel, sejlads og jagt 
   X 

Forbedring/sikring af 
levesteder 

Fx ved etablering af vandhuller, 
sikring af redetræer eller større 
fouragerings- eller yngleområder  

   X 

 

Tilførslen af næringsstoffer reguleres via vandplanen. Derudover skal der sikres 
hensigtsmæssig hydrologi og naturpleje på strandengene. 

 


