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Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen 
 
Miljørapport for Natura 2000-område nr. 163, delområde Holmegårds 
Mose. 
 
Habitatområde H145.  
 
Den enkelte naturplan skal ifølge lovbekendtgørelse nr. 1398 af 22. 
oktober 2007 om miljøvurderinger af planer og programmer have sin 
egen miljørapport. Rapporten skal indeholde oplysninger, der følger 
af bilag 1 i loven.       
 
a) Planens indhold, hovedformål og andre relevante planer 
 
Indhold 
Natura 2000-planen består af 1) en basisanalyse, 2) en målsætning 
af det enkelte område og 3) et indsatsprogram, der angiver 
retningslinjer for planens gennemførsel. Der er udarbejdet en 
overordnet målsætning for hele Natura 2000-området samt konkrete 
målsætninger og afvejning af modstridende naturinteresser. 
Indsatsprogrammet angiver både generelle og konkrete retningslinjer 
for den forvaltning, der skal implementeres i 1. planperiode (6 år dog 
12 år for fredskovspligtige arealer) startende fra 2010. Endelig er der 
en kort beskrivelse af sammenhæng til vandplanen og et 
oversigtsskema, der opsummerer Natura 2000-planen jf. naturtyper 
og arter på områdets udpegningsgrundlag. 
 
Formål 
Planens mål på sigt er skitseret nedenfor. Indsatsen i 1. planperiode 
skal sikre eksisterende naturværdier på udpegningsgrundlaget og 
starte en proces, der genopretter akut truet natur under hensyntagen 
til eventuelle modstridende naturinteresser. For Holmegårds Mose 
gælder følgende overordnede målsætning:  
 


 Genopretning af naturtypen aktiv højmose har højeste 
prioritet. Genopretning af højmose forudsætter på sigt 
hydrologisk integritet for hele området og medfører en 
betydelig udvidelse af det lysåbne areal. 


 Ved naturpleje i mosen sikres den sjældne vandbille, lys 
skivevandkalv, samt de truede naturtyper, tidvis våd eng og 
rigkær. Tiltag for genopretning af højmosen vil samtidigt have 
en positiv effekt for tilstanden af rigkær. 


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


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


 
Relevante planer 
Den vestlige del af Holmegårds Mose har siden 1990 været genstand 
for intensiv pleje med bl.a. håndlugning af birk. I den nordlige del af 
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mosen plejes en lille bestand af mygblomst, og i den sydlige del er et 
rigkær blevet ryddet for opvækst af vedplanter. I forbindelse med en 
igangværende fredning hæves vandstanden i den vestlige del af 
mosen. Skov- og Naturstyrelsen har overtaget plejeforpligtigelserne i 
Holmegårds Mose. 
 
I april 2009 stadfæstede Naturklagenævnet en fredning af 
Holmegaards Mose. Fredningskendelse bygger delvist på og henviser 
til en række frivillige aftaler, som Skov- og Naturstyrelsen indgik med 
lodsejerne i 2004. Af fredningskendelsen fremgår, at Skov- og 
Naturstyrelsen er plejemyndighed på det fredede område. I henhold 
til fredningen skal plejemyndigheden foranledige, at der gennemføres 
en hævning af vandstanden med henblik på at bevare og genskabe 
Holmegaards Mose. Plejemyndigheden skal udarbejde en plejeplan 
som skal være i overensstemmelse med Natura 2000-planen for 
området. Plejeplan såvel som konkret projekt for vandstandshævning 
er aktuelt under udarbejdelse. Vandstandshævningen er finansieret af 
EU LIFE-midler. 
 
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. 
 
 
b) Nul-alternativ 
 
En række naturtyper og levesteder for arter kræver vedvarende drift 
for at sikre og opretholde gunstig bevaringsprognose. Det gælder fx 
en række lysåbne naturtyper. Samtidig kræver andre i ugunstig 
tilstand tiltag, der kan imødegå forringelse. 
 
Jo senere eller jo svagere en indsats til sikring eller forbedring af 
naturtypers og arters bevaringsstatus er, jo mere omfattende og 
kostbar vil den nødvendige mindsteindsats blive. Hvis ikke Natura 
2000-planen for Holmegårds Mose iværksættes i 1. planperiode, vil 
der mere konkret være sandsynlighed/risiko for bl.a.: 
 
 At tilgroning af højmosen vil fortsætte med arealreduktion af aktiv 
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højmose til følge. 
 At fortsat ugunstige hydrologiske forhold gradvist vil forringe 


muligheden for genopretning af aktiv højmose. 
 At fortsat næringsstofbelastning fører til forringelse af tilstanden 


for flere naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget. 
 At arealreduktion og fragmentering af naturtypeforekomster og 


levesteder fører til, at arter forsvinder, herunder karakteristiske 
arter for naturtyperne. 


 
 
Prognosen er gunstig eller vurderet gunstig for:  


 Avneknippemose, da naturtypen er i god tilstand og 
forekomsterne har stabilt areal uden væsentlige trusler. 


 
Prognosen er ugunstig eller vurderet ugunstig for:  


 Tidvis våd eng, pga. ”moderat” tilstand både hvad angår arts- 
og strukturklasse. 


 Højmose. En stor del af arealet er tilgroet og har 
uhensigtsmæssig hydrologi. 


 Nedbrudt højmose. Stærkt tilgroet med blåtop og som følge 
deraf i naturtilstandsklasse V ”dårlig”. 


 Hængesæk, pga. tilgroning. 
 Rigkær. Er i tilstandsklasse II, men forekomsten er meget lille, 


og der er problemer med tilgroning. 
 Skovbevokset tørvemose, da den atmosfæriske 


kvælstofdeposition ligger over naturtypernes laveste 
tålegrænse. 


 
Prognosen er ukendt for:  


 Brunvandet sø, der ikke er kortlagt i dette område. 
 Næringsrig sø, der ikke er kortlagt i dette område. 
 Urtebræmmer, der ikke er kortlagt i dette område. 
 Tørvelavning, der ikke er kortlagt i dette område. 
 Kildevæld, der ikke er kortlagt i dette område. 
 Elle- og askeskov, der ikke er kortlagt i dette område. 
 Lys skivevandkalv, da vidensgrundlaget stadig er spinkelt. 
 Stor vandsalamander, hvis levested ikke er kortlagt. 
 Mygblomst. Bestanden af mygblomst har de senere år 


tilsyneladende været i fremgang. Det er imidlertid usikkert, 
om forekomsten vil blive negativt påvirket af 
vandstandshævning i mosen. 


 
c) Miljøforhold i områder der kan blive berørt  
 
Se evt. beskrivelsen under afsnit h). 
 
d) Eksisterende miljøproblemer 
 
Truslerne mod naturværdierne og områdets udpegningsgrundlag er 
systematisk beskrevet i Natura 2000-planen. Planens mål er, at sikre 
udpegningsgrundlaget mod disse trusler herunder prioritering i 
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tilfælde af modstridende naturinteresser.  
 
e) Internationale miljøbeskyttelsesmål 
 
Natura 2000-planen er en udmøntning af EU's habitat- og 
fuglebeskyttelsesdirektiv implementeret i dansk lov via 
miljømålsloven. Planen vil sikre, at areal og tilstand af udpegede 
naturtyper og levesteder for udpegede arter ikke går tilbage eller 
forringes. Samtidig vil der ske en særlig indsats for truede naturtyper 
og arter, hvilket er afspejlet i statens retningslinjer for 1. 
planperiode.  
 
Indsatsprogrammet består af en række generelle retningslinjer, som 
skal sikre den eksisterende naturtilstand (sigtelinje 1): Areal og 
tilstand af udpegede naturtyper og levesteder for udpegede arter må 
ikke gå tilbage eller forringes. 
 
Indsatsprogrammet består desuden af en række konkrete tiltag, som 
skal sikre små naturarealer, ubeskyttede naturarealer og særligt 
truede arter og naturtyper (sigtelinje 2-4).  
 
For Holmegårds Mose gælder følgende generelle retningslinjer: 
 


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


1.2 De lysåbne terrestriske naturtyper sikres en 
hensigtsmæssig ekstensiv drift og pleje med fokus på at 
hindre tilgroning med vedplanter og søge dominansen af 
græsarten blåtop begrænset. 


1.3 Skovnaturtyper, der ikke planlægges konverteret til 
aktiv højmose, 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 arealer, som i 
forvejen i en længere periode har haft minimal eller 
ingen hugst. 


1.4 Der sikres og vedligeholdes velegnede levesteder for lys 
skivevandkalv, stor vandsalamander og mygblomst. For 
mygblomst gælder dette kun i forhold til tilgroning. 


 
 
 
 
f) Planens indvirkning på miljøet 
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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.  


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 
tilpasninger for 
landbrug, skovbrug og 
turisme. 


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


Kulturarv, herunder 
kirker 


 X  


Arkitektonisk arv  X  
Arkæologisk arv X  Genopretning af høj 


vandstand bidrager til 
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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. Vedrørende modstridende naturinteresser følger 
prioriteringen statens retningslinjer, se afsnit h).  
 
Følgende konkrete tiltag er planlagt: 
 
Indsatser efter sigtelinje 2. Små og fragmenterede habitatnaturtyper 
og levesteder for arter, som ikke kan opretholdes ved drift af det 
nuværende areal alene, sikres ved arealudvidelse, sammenkædning 
af arealer, pleje af naboarealer og/eller etablering af 
spredningskorridorer. 
 


2.1 Udvidelse og genopretning af den aktive del af højmosen 
har højeste prioritet i dette delområde. Sammenkædning 
af eksisterende højmoseforekomster påbegyndes i 1. 
planperiode. 


 
Indsatser efter sigtelinje 3. Naturtyper og levesteder, som ikke er 
beskyttet af natur- og miljølovgivningen skal sikres. 
 


3.1 Brunvandede søer som levested for specielt lys 
skivevandkalv i mosens vestlige del friholdes for 
udsætning af fisk samt andehold. Dette er en del af de 
indgåede aftaler i forbindelse med fredningen. 


3.2 Skovnaturtyper, der ikke planlægges konverteret til 
aktiv højmose, 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. 


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


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


4.1 Nødvendige tiltag, der iværksættes for at kunne 
genoprette aktiv højmose:  


bevarelse af vigtige 
arkæologiske rester i 
mosen. 
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o Genopretning af naturnære hydrologiske forhold for 
den vestlige del af mosen. Dette gennemføres som en 
del af fredning (se under ”igangværende pleje”). 


o Afskæring af næringsrigt vand fra arealer uden for 
mosen.  


o Udvidelse af det lysåbne moseareal (se under 2.1).  
o Næringsbelastningen søges derudover reduceret fra 


tilstødende dyrkningsarealer. 
4.2 Næringsstofbelastning samt overskygning fra vedplanter af 


vandhuller, som er egnede for lys skivevandkalv, 
reduceres. Det sidste kan ske gennem tiltag nævnt i 4.1 
for genopretning af aktiv højmose. 


4.3 Der rettes en særlig opmærksomhed mod at reducere 
tilgroningsproblemer i rigkær.  


 
 
Der udarbejdes handleplaner og vælges virkemidler af kommunerne 
og Skov- og Naturstyrelsen m.fl. inden for rammerne af 
indsatsprogrammet.  
 
 
h) Grundlag for prioriteringer og valg 
 
Natura 2000-planen har til hensigt at sikre udpegningsgrundlaget og 
fremme den biologiske mangfoldighed generelt. En målsætning for en 
bestemt naturtype eller art vil dog kunne indebære en nedprioritering 
af andre naturtyper/arter. For området er der foretaget følgende 
valg: 
 
Arealet med habitatnaturtyperne nedbrudt højmose, skovbevokset 
tørvemose og elle- og askeskov kan reduceres til fordel for udvidelse 
af aktiv højmose og rigkær. 
 
For at genetablere aktiv højmose fjernes en del af skovnaturtypen 
skovbevoksede tørvemose. Forekomsten af skovbevokset tørvemose i 
Holmegårds Mose er et resultat af en kolonisering som følge af 
menneskelig påvirkning. Det er derfor acceptabelt at nedprioritere 
denne skovnaturtype med henblik på at opnå gunstig bevaringsstatus 
for højmosen. Områdets rigkær er af høj botanisk værdi og er i nyere 
tid reduceret i areal pga. tilgroning med bl.a. rød-el. Der accepteres 
derfor en mindre reduktion i elle- og askeskov til fordel for rigkær. 
 
Genopretning af aktiv højmose kræver en vandstandshævning. En 
planlagt vandstandshævning som forudsat i fredningen vil kunne 
påvirke arealet med den kendte forekomst af mygblomst. Der er 
derfor en risiko for, at bestanden af mygblomst vil blive påvirket i 
negativ retning. Uanset denne usikkerhed har genopretning af aktiv 
højmose en højere prioritet end hensynet til mygblomst. 
 
 
 







Forslag til Natura 2000-plan 
Offentlig høring 


 


i) Overvågning 
 
Natura 2000-indsatsen bliver løbende overvåget i forhold til 
udpegningsgrundlag og naturværdier via NOVANA og DEVANO 
overvågningsprogrammer. Desuden afrapporterer Danmark den 
nationale indsats vedr. habitat- og fuglebeskyttelsesdirektivet til EU-
kommissionen hvert 6 år. 
 
Basisanalysen – udarbejdet i forbindelse med Natura 2000-planen - 
udgør det nuværende videns grundlag for områdets 
udpegningsgrundlag i forbindelse med naturplanlægningen. Analysen 
gennemgår systematisk udpegningsgrundlaget med en beskrivelse af 
status for hver enkelt art og naturtype. Det er hensigten, at denne 
analyse opdateres i forbindelse med fremtidige planperioder.  
 
 
j) Ikke teknisk resume 
 
I medfør af lovbekendtgørelse nr. 1398 af 22. oktober 2007 er der 
foretaget en miljøvurdering. Natura 2000-planen vil sikre eller 
forbedre tilstand og bevaringsprognose for områdets 
udpegningsgrundlag - og den biologiske mangfoldighed generelt - 
samt et sammenhængende og varieret landskab. 
 
Det overordnede mål for Holmegårds Mose er, at sikre gunstig 
bevaringsstatus for områdets udpegede arter og naturtyper. Særligt 
fokus er der på naturtypen højmose og den sjældne og truede lys 
skivevandkalv, som er fundet i et par af mosens tørveskær.   
 
En gennemførelse af Natura 2000-planen sikrer og forbedrer den 
biologiske mangfoldighed og naturgrundlaget, med henblik på bl.a. 
opfyldelse af Danmarks forpligtigelse overfor EU.  
 
Hvis ikke Natura 2000-planen iværksættes, vil der være konkret 
sandsynlighed for, at tilstanden af mosens arter og naturtyper 
forværres, og specielt at muligheden for genoprettelse af aktiv 
højmose forringes.  
 
Natura 2000-planens gennemførelse vurderes ikke at få negative 
konsekvenser for miljøet, men der sker dog en prioritering af 
genopretning af aktiv højmose på bekostning af skovbevokset 
tørvemose. Derudover er det sandsynligt, at hævning af vandstanden 
i forbindelse med højmosens genopretning vil forringe levesteder for 
mygblomst. 
 
 
 
  
 
 








 
 
 
 
 


Tillæg om ny viden til Natura 2000-basisanalyse for 
Holmegårds Mose, del af område nr. 163. 
 
Tillægget gælder både i forhold til basisanalysen for lysåben natur og 
skovbasisanalysen for område 163 delområde Holmegårds Mose. 
 
Natura 2000-planerne bygger på den eksisterende viden om natur-
forholdene. Denne viden er områdevis blevet opgjort i basisanalyser 
for henholdsvis lysåben natur og skovbevoksede fredskovsarealer. 
Basisanalyserne, der udgør en del af den færdige plan for Natura 
2000-området, blev offentliggjort i 2007 og kan ses på By- og Land-
skabsstyrelsens hjemmeside (www.blst.dk/Natura2000plan). 
 
Dette tillæg opsummerer den viden, der supplerer basisanalyserne for 
det enkelte Natura 2000-område, og som indgår som grundlag for 
Natura 2000-planen. Tillægget er opbygget med en struktur, der sva-
rer til basisanalysernes opbygning. 
 
For nogle områder er der på baggrund af basisanalysen eller nyere 
overvågningsdata mv. foretaget ændringer i udpegningsgrundlaget 
(afsnit 2 herunder). Datagrundlaget er udvidet ved, at der siden ba-
sisanalyserne i nogle områder er foretaget kortlægning og til-
standsvurdering af skovnaturtyper på ikke-fredskovspligtige arealer 
og/eller en genkortlægning af i første omgang ufuldstændigt kortlagte 
arealer (afsnit 3). 
 
For eventuelle nye naturtyper og arter (habitatarter og fugle) på ud-
pegningsgrundlaget er der foretaget en foreløbig trusselsvurdering 
(afsnit 4.2). I samme afsnit er ændringer i forhold til basisanalyser-
nes trusselsvurdering anført. Med hensyn til den luftbårne kvælstof-
deposition er der foretaget helt nye overslagsberegninger, der omfat-
ter alle kortlagte arealer af både lysåbne naturtyper og skovnaturty-
per (afsnit 4.1). 
 
I nogle områder er der endvidere sket væsentlige ændringer i driften, 
igangsat naturgenopretningsprojekter el.lign. siden færdiggørelsen af 
basisanalyserne (afsnit 6). 
 
 
1. Beskrivelse af området 
Områdets afgrænsning er uændret, og områdets overordnede natur-
indhold er uændret. 
 
 
2. Tilføjelser til udpegningsgrundlaget 
I basisanalyserne er det anført, hvis der i de enkelte Natura 2000-
områder var konstateret habitatnaturtyper og -arter eller fuglearter 
fra fuglebeskyttelsesdirektivet, der ikke var en del af områdernes 
oprindelige udpegningsgrundlag. I forbindelse med overvågning og 
kortlægning udført i perioden 2006 – 2008 er der fremkommet yder-
ligere oplysninger om direktivarter og -naturtyper, og det samlede 
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udpegningsgrundlag er slutteligt revideret i 2008. I enkelte tilfælde er 
arter eller naturtyper fjernet fra udpegningsgrundlaget, fx hvis de 
oprindelige forekomster var meget gamle. Udpegningsgrundlaget for 
fuglebeskyttelsesområderne er dog kun revideret for en enkelt art, 
nemlig skarv. Det reviderede og aktuelle udpegningsgrundlag frem-
går af figur 2 i Natura 2000-planen – og af By- og Landskabsstyrel-
sens hjemmeside. 
 
Siden de oprindelige basisanalyser er der følgende ændringer til ud-
pegningsgrundlaget i Holmegårds Mose: 


 Lys skivevandkalv, fundet ved Novana-overvågningen af 
vandkalve i 2007. 


 
 
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 fle-
ste tilfælde tale om fund i forbindelse med NOVANA-
overvågningsprogrammet. 
 
Reviderede og nye data om areal og antal forekomster af naturtyper 
og arter i Natura 2000-område 163 delområde Holmegårds Mose 
fremgår af nedenstående tabel 1 og 2, for så vidt der er tale om væ-
sentlige ændringer i forhold til basisanalyserne. 
 
Ud over de nævnte naturtyper er der i habitatområdet kortlagt og 
tilstandsvurderet et mindre udvalg af områdets vandhuller. Disse da-
ta 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 udbyg-
get i den kommende planperiode. 
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Tabel 1 
Naturtype Nyregistreret areal Totalt areal 


Lysåbne naturtyper 
- ingen genkortlægning i dette område  
Skovnaturtyper 
*Skovbevokset tørve-
mose (91D0) 


135,8 ha 135,8 ha 


Tabel 1. Opdaterede data om nye eller genkortlagte naturtyper i Na-
tura 2000-område 163. 
* angiver at det er en prioriteret naturtype. 
 
 
 
Tabel 2 
Art Antal forekom-


ster 
 


Lys skivevandkalv 2 Bl.a. fundet ved No-
vana-overvågningen 
af vandkalve i 2007 


Tabel 2. Opdaterede data om nye arter på udpegningsgrundlaget i 
Natura 2000-område 163, Holmegårds Mose. 
 
 
 
4. Supplerende trusselsvurdering 
I basisanalyserne blev der præsenteret en trusselsvurdering og til-
standsdata for de forskellige naturtyper og arter. Vidensgrundlaget 
for at vurdere truslen i form af atmosfærisk kvælstofnedfald over na-
turområderne var dengang beskedent. Dette emne har fået en selv-
stændig behandling i nedenstående afsnit 4.1. Øvrige ændringer i 
basisanalysernes trusselsvurdering samt trusselsvurdering for de nye 
elementer på udpegningsgrundlaget fremgår af afsnit 4.2. 
 
Naturtilstanden og de tilgrundliggende arts- og strukturindeks for de 
kortlagte naturtypeforekomster, der stammer fra basisanalyserne, 
findes på By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside. Baggrundsdata i 
form af strukturparametre og artslister for de enkelte forekomster 
findes i den fællesoffentlige naturdatabase på www.naturdata.dk, der 
er opdateret svarende til nærværende Natura 2000-plan. 
 
 
4.1 Belastning af naturområder med luftbårent kvælstof 
Kvælstof og fosfor er fra naturens hånd begrænsende næringsstoffer 
for mange økosystemer. Når et naturområde belastes med ekstra 
næringsstoffer (eutrofieres), fører det til ændret artssammensætning, 
fordi konkurrencestærke og kraftigt voksende plantearter (som fx 
stor nælde, blåtop og vild kørvel) bliver begunstiget på bekostning af 
lavtvoksende og konkurrencesvage plantearter (såkaldte nøjsomhed-
sarter). 
 
Eutrofieringen kan blive så kraftig, at naturtypernes tålegrænse bliver 
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overskredet. Resultatet bliver, at flere af de karakteristiske nøjsom-
hedsarter forsvinder, og naturtypernes tilstand ændres. 
Selv små ekstra tilførsler af næringsstoffer kan på længere sigt føre 
til ændret artssammensætning. Eutrofiering af naturområder kan ske 
i form af direkte tilførsel af gødning eller indirekte i form af fx 
kvælstofdeposition fra luften eller jordfygning fra marker. 
 
Eutrofiering af terrestriske naturarealer kan påvises på flere måder, 
fx ved forekomst af negative strukturer (fx dominans af blåtop på 
tørre heder), mange plantearter med tilpasning til at vokse på næ-
ringsrig jordbund eller ved at måle eller modelberegne nedfald af 
kvælstof fra luften. 
 
Eutrofiering som trussel kan være meget vanskelig at observere ved 
tilsyn eller registrering. 
 
Tålegrænser 
For de naturtyper, der figurerer på habitatdirektivets bilag 1, er der af 
UN/ECE1 fastsat empirisk baserede tålegrænseintervaller, som frem-
går af tabel 3. Der anvendes her, som overalt i Natura 2000-planen, 
de autoriserede korte navne til naturtyperne. For naturtypernes fuld-
stændige navne henvises til By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside. 
 
Tålegrænsen udtrykker følsomheden i en naturtype over for en for-
øget tilførsel af forsurende eller eutrofierende stoffer, og angiver ”den 
belastning, hvorunder væsentlige skadelige effekter på økosystemet 
ikke vil forventes, vurderet ud fra den bedste tilgængelige viden”.  
 
 
Tabel 3. Tålegrænser for de habitatnaturtyper, der er relevante i 
Sydøstdanmark  
(Skov- og Naturstyrelsen 2005) 
Naturtype (nr) Tålegrænse-


interval 
(kg N/ha/år) 


Sandbanke (1110) - 1 
Vadeflade (1140) - 1 
*Lagune (1150) 30-40 
Bugt (1160) 30-40 
Rev (1170) - 1 
Strandvold med enårige (1210) - 1 
Strandvold med flerårige (1220) - 1 
Kystklint/klippe (1230) 15-25 
Enårig strandengsvegetation (1310) 30-40 
Strandenge (1330) 30-40 


                                                 
1 UN/ECE er FN's Økonomiske Komité for Europa. Tålegrænserne (critical loads) fast-
sættes i Arbejdsgruppen vedr. effekter af konventionen om langttransporterende luft-
forurening (www.unece.org/env/wge) i forbindelse med det internationale samarbejds-
program vedr. modellering og kortlægning af tålegrænser, baggrundsbelastning, effek-
ter, risici og udviklingstendenser for luftforurening. 
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*Indlandssalteng (1340) 30-40 
Forklit (2110) 10-20 2 
Hvid klit (2120) 10-20 2 
*Grå/grøn klit (2130) 10-20 2 
*Klithede (2140) 10-20 2 
Havtornklit (2160) 10-20 2 
Skovklit (2180) 10-20 2 
Klitlavning (2190) 10-25 4 
*Enebærklit (2250) 10-20 2 


Søbred med småurter (3130) 5-10 
Kransnålalge-sø (3140) 5-10 
Næringsrig sø (3150) - 10 
Brunvandet sø (3160) 5-10 
Vandløb (3260) - 1 
Å-mudderbanke (3270) - 1 
Våd hede (4010) 10-25 
Tør hede (4030) 10-20 
Enekrat (5130) 15-25 5 
*Tørt overdrev på kalkholdigt sand (6120) 15-25 
Kalkoverdrev (*vigtige orkidélokaliteter) (6210) 15-25 
*Surt overdrev (6230) 10-20 
Tidvis våd eng (6410) 15-25 6 
Urtebræmme (6430) 15-25 6 
*Højmose (7110) 5-10 
Nedbrudt højmose (7120) 5-10 
Hængesæk (7140) 10-15 3,7 
Tørvelavning 7150) 10-15 3,7 
*Avneknippemose (7210) 15-25 
*Kildevæld (7220) 15-25 8 
Rigkær (7230) 15-25 3 
Bøg på mor (9110) 10-20 2,9 
Bøg på mor med kristtorn (9120) 10-20 2,9 
Bøg på muld (9130) 10-20 2,9 
Bøg på kalk (9150) 10-20 2,9 
Ege-blandskov (9160) 10-20 2,9 
Vinteregeskov (9170) 10-20 2,9 
Stilkege–krat (9190) 10-20 2,9 
*Skovbevokset tørvemose (91D0) 10-20 2,9 
*Elle- og askeskov (91E0) 10-20 2,9 
1 Tålegrænsen for atmosfærisk belastning er ikke relevant, idet 
naturtyperne er naturligt kvælstofrige, ufølsomme for atmosfæ-
risk tilførsel, eller forventes at modtage det største bidrag fra 
andre kilder, fx grundvand eller overfladenær afstrømning. 
2 Tålegrænsen for beskyttelse af laver (10 – 15 kg N/ha/år) kan 
anvendes hvis en væsentlig forekomst af følsomme laver på 
lokaliteten ønskes beskyttet. 
3 Tålegrænsen for højmoser (5 – 10 kg N/ha/år) kan anvendes 
hvis en væsentlig forekomst af følsomme højmosearter på loka-
liteten ønskes beskyttet. 
4 Tålegrænsen for oligotrofe søer (5 – 10 kg N/ha/år) benyttes 
for småsøer i klitlavninger. 
5 Tålegrænsen for heder (10 – 20 kg N/ha/år) anvendes, hvis 







 
 
 
 
 


dværgbuske (lyng mv.) er hyppige. 
6 Naturtypen er en delmængde af den bredere naturtype fersk 
natureng, der kan være mere kvælstoffølsom. 
7 Naturtypen er en delmængde af den bredere naturtype fattig-
kær, der har tålegrænse i intervallet 10 – 20 kg N/ha/år. 
8 Naturtypen omfatter også Palludellavæld, der forventes at ha-
ve tålegrænser i den lave ende af intervallet. 
9 Tålegrænsen bør modelberegnes. En modelberegning kan give 
lavere tålegrænser, ned til 7 kg N/ha/år. 
10 Mange søer og vandhuller er eutrofieret som følge af nærings-
tilførsel fra andre kilder. For de rene, ikke eutrofierede søer af 
type 3150 kan tålegrænsen for de øvrige søtyper på 5-10 kg 
N/ha/år bruges, hvis søen er kvælstofbegrænset. 
 
Som det fremgår af tabel 3, er det særligt hængesæk, tørvelavning 
og rigkær med en væsentlig forekomst af følsomme højmosearter 
(7140, 7150 og 7230), højmose (7110) samt tre søtyper (3110, 3140 
og 3160), der hører til de særligt kvælstoffølsomme naturtyper med 
tålegrænser på 5-10 kg N/ha/år. 
 
Øvrige hængesække og tørvelavninger, heder (4010 og 4030) samt 
sure overdrev (6230), er ligeledes følsomme overfor kvælstofbelast-
ning og har tålegrænser mellem 10-20(-25) kg N/ha/år. Blandt kil-
derne (7220) ligger tålegrænsen for paludellavæld (væld med speciel 
mosart) i den lave ende af intervallet, dvs. 15 kg N/ha/år. 
 
Øvrige rigkær og kildevæld samt tidvis våd eng og enekrat (7230, 
7220, 6410 og 5130) er moderat kvælstoffølsomme med tålegrænser 
mellem 15-25 kg N/ha/år. For artsrige forekomster ligger tålegræn-
sen i den nedre ende af disse intervaller. 
 
For alle skovtyper er tålegrænsen fastsat til 10-20 kg N/ha/år, dog 
10-15 kg N/ha/år for lichenrige skove. 
 
N-deposition og overskridelse af tålegrænser 
Kvælstofdepositionen til danske land- og vandområder kommer fra en 
lang række danske og udenlandske kilder, primært husdyrproduktion 
(ammoniak) og forbrændingsprocesser (kvælstofoxider). I Jylland og 
på Fyn stammer ca. 60 % af kvælstofdepositionen fra husdyrproduk-
tion, mens det på Sjælland og Bornholm drejer sig om ca. halvdelen 
eller under halvdelen (Danmarks Miljøundersøgelser, 2005). De gen-
nemsnitlige tal dækker dog over store lokale variationer afhængig af 
den lokale husdyrtæthed og ruheden af naturområderne. I forhold til 
husdyrproduktionen er staldanlæg uden ammoniakbegrænsende tek-
nik typisk den største kilde til landbrugets ammoniakfordampning. 
 
I tabel 4 er den gennemsnitlige afsætning af kvælstof opgivet som 
kommunevise gennemsnit af NHy og NOx for 2006 (DMU). 
 
 
 







 
 
 
 
 


Tabel 4 
Kommune NHy 


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


Total N 
(kg N/ha) 


Heraf 
stammende 
fra danske 
kilder 


Næstved 8,0 8,0 16 23 % 
Landsgennemsnit 8 9 17 33 % 
Tabel 4. Baggrundsbelastningen (i kg N/ha/år) i de kommuner, som 
Natura 2000-område 163 delområde Holmegårds Mose ligger inden 
for. Kvælstofdepositionen er angivet som kommunevise gennemsnit 
af hhv. NHy (ammoniak og ammonium, primært fra husdyrprodukti-
on), NOx (kvælstofoxider, salpetersyre og nitrat (fra transport, ener-
giproduktion og industri)) og total N (samlet tør- og våddeposition). 
DMU, 2006. 
 
Det gennemsnitlige kvælstofnedfald i Næstved Kommune, hvori Natu-
ra 2000-området ligger, er 16 kg N/ha/år, hvilket er lidt lavere end 
landsgennemsnittet. Belastningen med ammoniak og ammonium 
(NHy) er den samme som landsgennemsnittet, hvilket tyder på, at 
det lokale og regionale husdyrhold har den samme indflydelse på 
kvælstofnedfaldets størrelse som landsgennemsnittet. Nedfaldet af 
NOx’er – der overvejende stammer fra transport, energiproduktion og 
industri – er 11 % mindre end landsgennemsnittet. 
 
Overslagsberegning af den lokale kvælstofbelastning 
Da husdyrbrug ikke ligger jævnt fordelt i landskabet, vil kvælstofbe-
lastningen af et naturområde variere alt efter om der ligger husdyr-
brug tæt på naturområdet, eller der slet ikke er husdyrbrug i nærom-
rådet. Hertil kommer, at afsætningen af kvælstof på forskellige over-
fladetyper varierer i forhold til den såkaldte ruhed. Der er fx stor for-
skel på, hvor meget der afsættes på en skov (med stor ruhed og 
dermed en stor afsætningsoverflade), og på en lysåben eng (med 
lavere ruhed og mindre afsætningsoverflade). 
 
Der er derfor foretaget en korrektion af de kommunevise gennem-
snitstal i forhold til lokal husdyrtæthed (baseret på CHR, det centrale 
husdyrregister) og til forskellige naturtypers ruhed inden for Natura 
2000-området. Ruheden af naturarealerne er vurderet på baggrund 
af den vedplantedækning, som er registreret ved kortlægningen. 
 
Korrektionen er foretaget ved hjælp af en metode beskrevet i Ammo-
niakmanualen (Skov- og Naturstyrelsen, 2003) opdateret som be-
skrevet i boksen nedenfor. Der er ikke tale om en eksakt beregning, 
men om en forholdsvis grov overslagsberegning, der dog giver en 
indikation af om, og i givet fald hvor meget, tålegrænserne er over-
skredet for de forskellige naturtyper. Derfor kan overslagsberegnin-
gerne ikke direkte indgå i myndighedsbehandling af N-belastning fra 
konkrete husdyrbrug/virksomheder. 
 
Overslagsberegningerne i tabel 5 viser, at kvælstofnedfaldet på stør-
steparten af naturområderne i Holmegårds Mose ligger mellem 15 og 







 
 
 
 
 


25 kg N/ha/år, alt afhængig af den lokale husdyrtæthed og naturom-
rådernes overfladeruhed. 
 
Tabel 5 


Kvælstofafsætning overslag 
(kg N/ha/år) 


Naturtype Tålegrænseinterval 
(kg N/ha/år) 


10-15 15-20 20-25 
Tidvis våd eng 
(6410) 15-25 3 0 % 100 % 0 %
Højmose (7110) 5-10 0 % 100 % 0 %
Nedbrudt højmose 
(7120) 5-10 0 % 100 % 0 %
Hængesæk (7140) 10-15 2,3 0 % 100 % 0 %
Avneknippemose 
(7210) 15-25  0 % 100 % 0 %
Rigkær (7230) 15-25 2 0 % 100 % 0 %
Skovbevokset 
tørvemose (91D0) 10-20 1,4 0 % 0 % 100 %
   0 % 42 % 58 %
Tabel 5. Overslag over hvor meget naturtypernes kvælstoftålegræn-
ser er overskredet i Holmegårds Mose. 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 inden for tålegrænse-
intervallet (overstiger den lave ende af tålegrænseintervallet), er vist 
med gult, og N-belastninger, der ligger over tålegrænseintervallet 
(overstiger den høje ende af tålegrænseintervallet), er markeret med 
rødt. 
(1) Tålegrænsen for beskyttelse af laver (10 – 15 kg N/ha/år) kan 
anvendes hvis en væsentlig forekomst af følsomme laver på lokalite-
ten ønskes beskyttet. 
(2) Tålegrænsen for højmoser (5 – 10 kg N/ha/år) kan anvendes hvis 
en væsentlig forekomst af følsomme højmosearter på lokaliteten øn-
skes beskyttet. 
(3) Naturtypen er en delmængde af den bredere naturtype fattigkær, 
der har tålegrænse i intervallet 10 – 20 kg N/ha/år 
(4) Tålegrænsen bør modelberegnes. En modelberegning kan give 
lavere tålegrænser, ned til 7 kg N/ha/år 
 
 
Som det fremgår af tabel 5 gælder det for alle naturområder i Natura 
2000-område 163 delområde Holmegårds Mose, at de enten er eller 
kan være negativt påvirket af luftbårent kvælstof. Værst ser det ud 
for de meget næringsfattige naturtyper højmose, nedbrudt højmose 
og hængesæk, samt for skovnaturtypen skovbevokset tørvemose, 
hvor den høje ende af tålegrænseintervallerne for kvælstofpåvirkning 
er overskredet for hele arealet (vist med rødt). 







 
 
 
 
 


 
Den lave ende af intervallet er overskredet på hele arealet for de øv-
rige kortlagte naturtyper på udpegningsgrundlaget (vist med gult). 
 
 
Bestemmelse af kvælstofnedfaldets størrelse på naturområder og 
sammenligning med andre beregninger 
Den præcise størrelse af kvælstofbelastningen på et konkret natur-
område er vanskelig at bestemme. Der kan enten foretages målinger, 
som er tidkrævende, omkostningstunge og usikre, da de som regel 
kun repræsenterer en kortere måleperiode og derfor skal omregnes 
til ”normale” forhold; eller der kan foretages modelberegninger med 
modeller af forskellig art, hvoraf nogle er meget ressourcekrævende 
og omkostningstunge, mens andre har karakter af overslagsbereg-
ninger. 
 
Resultater fra alle modelberegninger er typisk behæftet med en for-
holdsvis høj usikkerhed. Overslagsberegningerne skal alene anvendes 
til at give et foreløbigt overblik over omfanget af tålegrænseoverskri-
delser til brug ved vurdering af gunstig bevaringsstatus, ikke til kon-
kret sagsbehandling. 
 
Sammenfattende må det dog slås fast, at vurderingen af den atmo-
sfæriske kvælstofbelastning af habitatnaturtyperne i Holmegårds Mo-
se, som den fremgår af tabel 5, er nærmere sandheden end det skøn, 
der blev foretaget i basisanalyserne alene på grundlag af gennem-
snitstal for belastningen i de gamle kommuner. Konklusionen må væ-
re, at belastningen af naturområder i det åbne land generelt er højere 
end det, kommunegennemsnittet udtrykker. Da landbrugsbedrifterne 
må antages at ligge nogenlunde spredt i de fleste kommuner, er det 
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 Natura 
2000-planen er i stort omfang en gentagelse og præcisering af den 
foreløbige trusselsvurdering i basisanalyserne. De vurderes således 
stadig at være reelt eller potentielt influerende på naturtilstanden i 
området. 
 
Natura 2000-planen medtager følgende trusler, der ikke fremgår af 
basisanalyserne: 


 Arealreduktion/fragmentering.  
o Forekomsterne af aktiv højmose dækker i dag et væ-


sentligt mindre areal end naturtypens oprindelige ud-
strækning i Holmegårds Mose. Pga. de specielle hydro-
logiske forhold, der karakteriserer en aktiv højmose 
med levende tørvemos, kan det ikke lade sig gøre på 
lang sigt at opretholde mindre delforekomster.  







 
 
 
 
 


o Arealet med rigkær er botanisk set meget værdifuldt, men 
lille, og er pga. tilgroning mindre end det naturgivne po-
tentiale. Der er dermed øget risiko for at sjældne arter, der 
er knyttet til rigkær, vil forsvinde fra området. 


 
Specifikke trusler for den enkelte art og naturtype på udpegnings-
grundlagene fremgår af Natura 2000-planens bilag 2. 
 
 
5. Supplerende modsatrettede interesser 
Der er ikke som følge af den supplerende kortlægning i Natura 2000-
området identificeret nye modstridende interesser. Som en konse-
kvens af de konkrete planer for hævning af vandstanden i Holme-
gårds Mose (”scenarie 3.1” i rapporten ”Holmegård Mose – Naturpleje 
og naturgenopretning, rev. projektforslag”, Cowi/Skov- og Natursty-
relsen 2004) er det dog muligt, at det kendte levested for mygblomst 
forringes.  
 
 
6. Ændret naturforvaltning og pleje 
Skov- og Naturstyrelsen Storstrøm er i gang med større plejetiltag og 
forarbejde til vandstandshævning i Holmegårds Mose. Plejetiltagene 
er en del af opfyldelsen af Natura 2000-planen. 
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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. 163: 
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Figur 4 b. Skovtilstand for de af Natura 2000 områdets skovnaturtyper, der er tilstandsvurderet. 
 
Ændringen består i, at et areal med ege-blandskov på ca. 5 ha er flyttet fra tilstandsklasse III til 
tilstandsklasse II.”  
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  Natur-/skovtilstand:   I           II           III         IV          V           Ej vurderet 
 
Figur 4. Natur-/skovtilstand for de af Natura 2000-områdets naturtyper, som er tilstandsvurderet.  
 
 
Kommentering af figuren” 
 
[NB! Den nye figur 4 med tilhørende tekst bør skrives i citationstegn, så det er klart, at det er den 
reviderede plantekst] 
 
 







