
Indsæt nyt billede: 

Format: B 254 x 190,5 mm 

Efter indsættelse,  

højreklik på billedet  

og placér det bagerst.  

Delete det gamle foto 
 

Møde den 1/4 og 3/4 2014 med 
lodsejere med væsentlige interesser i 

Natura 2000-planerne 
Forberedelsen til Natura 2000-planer 

for 2016-21 
 

 
 

Naturstyrelsen Vestsjælland 

     



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

SIDE 2 

Dagsorden 

• Velkomst og indledning 

• Dialog- og planproces 

• Direktivforpligtigelser 

• Ny miljømålslov 

• Basisanalyser 2016-21 

• Kommende Natura 2000-planer 

• Spørgsmål / kommentarer / ideer 

     



Indsæt nyt billede: 

Format: B 254 x 190,5 mm 

Efter indsættelse,  

højreklik på billedet  

og placér det bagerst.  

Delete det gamle foto 

 
 
 
 
 
 

Natura 2000 dialog- og planproces 
(2016-21) 
 
 
 

 
 

     



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

SIDE 4 

Dialog- og planproces 
Naturstyrelsens initiativer 

December 2013: Offentliggørelse af basisanalyser 

Februar 2014 (uge 9): Møder med kommunerne 

Marts 2014 (Uge 10-11): Møde med foreninger og kommuner 

Marts-april (indtil påske): Møde med særligt berørte lodsejere  og kommuner  

Inden 1. maj 2014: Deadline for indrapportering af fejl i basisanalyserne 

Før sommerferien: Markvandringer  om basisanalyser 

Oktober 2014: Drøftelse af muligt indhold af planforslagene med kommunerne 

November 2014: Kontakt til lodsejere, der forventes berørt af større projekter 

Ultimo 2014: Forslag til Natura 2000-planer 2016-21 og opdateret basisanalyse 

Efteråret 2015: Endelige Natura 2000-planer 2016-21 offentliggøres 
 

     



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Lodsejere med væsentlig interesse i Natura 
2000-planerne 

Væsentligt berørte lodsejere: 

 ene-ejere af et Natura 2000-område 

 områder med højst tre ejere  

 ejere, der ejer mere end 1/3 af et område 

 ejere med mere end 50 ha kortlagt natur (naturtyper eller 
levesteder)  

 ejere, der ejer mere end 100 ha i et område 

Typisk lodsejere med store arealer, der vil komme i 
kontakt med både stat og kommune 

 

SIDE 5 



Indsæt nyt billede: 

Format: B 254 x 190,5 mm 

Efter indsættelse,  

højreklik på billedet  

og placér det bagerst.  

Delete det gamle foto  
Natura 2000  

 
juridiske forpligtelser til en aktiv 

indsats 

     



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

SIDE 7 

Principper i naturdirektiverne 
Naturdirektivernes 5 ben:  

 

5. at beskytte arter bl.a. mod at blive efterstræbt eller få ødelagt 
yngle- og rasteområder, også udenfor Natura 2000 (bilag 4/5) 

 

     

1.  at udpege Natura 
2000-områder 

 

2. at beskytte 
udpegningsgrundlaget. 
Konsekvensvurderinger i 
forbindelse med 
planlægning. Eks VVM. 

3. at forvalte aktivt frem mod 
gunstig bevaringsstatus 

 

4. at overvåge 
naturtilstanden 

  



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

SIDE 8 

 

• Opretholde eller genoprette en gunstig bevaringsstatus for 
naturtyper samt vilde dyre- og plantearter af fællesskabsbetydning. 
(Tilsvarende bestemmelser efter fuglebeskyttelsesdirektivet) 

• Aktiv forvaltning sker i DK via Natura 2000-planerne 

• Forvaltningen via planerne sker for de arter og naturtyper, som de 
enkelte Natura 2000-områderne er udpeget for. 

• Gunstig bevaringsstatus skal nås inden for et ”rimeligt åremål”. 

 

 

 
Habitatdirektivets overordnede målsætning 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Lars Rudfeld - Pernille Månsson SIDE 9 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Natura 2000-planprocessen 
 

EU Direktiverne 

Miljømålsloven 

Natura 2000 planerne 

Handleplanerne 



Indsæt nyt billede: 

Format: B 254 x 190,5 mm 

Efter indsættelse,  

højreklik på billedet  

og placér det bagerst.  

Delete det gamle foto 

 
 
 
 
 
 

Ny miljømålslov 
 

 
 

     



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

SIDE 12 

Ny miljømålslov (Baggrund) 

• Erfaringer fra 1. planperiode 

• Anbefalinger fra Stormødet i oktober 2012. 

• Drøftelser i Grønt Fremdriftsforum 
 
 

- Planprocessen for lang med for mange led 
- Forventninger fra idefasen har ikke kunnet indfries 
- Ønsker om bedre dialog med NST og på et tidligere tidspunkt 
- Udvikling af mål- og rammestyring 

 

     



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

SIDE 13 

Ny miljømålslov (gældende 1/6  2013) 

Større ændringer 

• Basisanalysen udgør et enkeltstående element og er ikke en 
konkret del af en Natura 2000-plan  

• Idefasen er erstattet med bedre og tidligere dialog med statslige 
myndigheder, kommuner, organisationer, naturparker, 
lodsejere 

• Natura 2000-planer ikke i teknisk forhøring hos kommunerne 

• Høringsperioden for forslag til Natura 2000-planer nedsættes 
fra 6 måneder til mindst 12 uger 

• De statslige planer vil fremover være mindre detaljerede  (mål 
og rammestyring) + Forenkling af de kommunale handleplaner 

 

 

     



Indsæt nyt billede: 

Format: B 254 x 190,5 mm 

Efter indsættelse,  

højreklik på billedet  

og placér det bagerst.  

Delete det gamle foto Basisanalyser  
- datagrundlag 

Peter Leth 

     



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

BASISANALYSER - DATAGRUNDLAG SIDE 15 

 

• Baggrund og formål 

• Datagrundlag – naturtyper og arter 

• Hvor man kan finde oplysninger på nettet  

 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

BASISANALYSER - DATAGRUNDLAG SIDE 16 

Basisanalyser for  
252 danske Natura 2000-områder  

Heraf er 35 under       
Naturstyrelsen Vestsjælland  



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

BASISANALYSER - DATAGRUNDLAG SIDE 17 

Basisanalyserne – baggrund 

Ifølge miljømålsloven skal  

Indsatsprogrammet i Natura2000-planerne  

udarbejdes på baggrund af  

basisanalyserne og overvågning. 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=itc0e6zjWP1LsM&tbnid=jMprxCLDR0-DgM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.karnovgroup.dk/om-os/nyheder-fra-karnov-group/stolte-traditioner&ei=mzM0U4m1AYLB4wTtm4GQBQ&bvm=bv.63808443,d.bGE&psig=AFQjCNGPWdObHiOD-zmI5HW_jb9nFFOQtA&ust=1396016370248698


Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

SIDE 18 

Indsæt nyt billede 
Format: H19,05 x B25,4 cm 

1. Klik på billede-ikonet  
og indsæt billede i korrekt 

størrelse 

2. Højreklik på billedet  
og placér det bagerst 

N2000 planlægning 

Handling 

Overvågning 

Basisanalyser 

(Novana-data) 

Basisanalyserne – formål 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

SIDE 19 

Hvad skal basisanalyserne som minimum 
indeholde? 

BASISANALYSER - DATAGRUNDLAG 

Levesteds- og 
naturtype-
kortlægning 

Tilstands- og  foreløbig 
trusselsvurdering 

Kortbilag med 
beliggenhed af kortlagte 
arealer 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=oMTXBqn1keNO1M&tbnid=0M_wYLexKke8WM:&ved=0CAUQjRw&url=http://eshoes.dk/shop/gummistoevler-163c1.html&ei=fDw0U5K7AYjV4wT25YCQAw&psig=AFQjCNGgv0RUzmHtWFbzPQqXMRQK4KUxFA&ust=1396018661827491
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=WOlrVQON8JrBqM&tbnid=Qr1_z95M-DoaBM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.edbpriser.dk/Articles/Article.aspx?aid%3D{F7A89B5D-22FC-421D-9A7A-219CC1D1292D}&ei=Kz00U_ekLOSK4gT16oDABw&psig=AFQjCNGqkZbJL6cyR1uvO516_J0yRpajOQ&ust=1396018810873574


Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

SIDE 20 

Indsæt nyt billede 
Format: H19,05 x B25,4 cm 

1. Klik på billede-ikonet  
og indsæt billede i korrekt 

størrelse 

2. Højreklik på billedet  
og placér det bagerst 

N2000 planlægning 

Handling 

Overvågning 

Basisanalyser 

(Novana-data) 

Basisanalyserne – formål 

Andre data: 

Forundersøgelser, 
lokale projekter, 
forskning m.fl. 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

SIDE 21 

Hvordan  
indsamles  

data? 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

SIDE 22 

Ensartethed 
• Tekniske anvisninger 

Kvalitet 

• Kvalitetssikring af data 
(internt og eksternt) 

Systematik 
• Tilstandssystemmet 

Data er indsamlet under NOVANA,  

hvilket sikrer ensartede data. 

BASISANALYSER - DATAGRUNDLAG 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Tilstandsvurderingssystemet  

SIDE 23 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Lidt om de indsamlede data 
 
Gæt en naturtype 

SIDE 24 

     

BASISANALYSER - DATAGRUNDLAG 

Kystklint 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

SIDE 25 

     

BASISANALYSER - DATAGRUNDLAG 

Arter 

Strandvold med flerårige planter 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

BASISANALYSER - DATAGRUNDLAG SIDE 26 

     

Arter 

Klitlavning 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

SIDE 27 

     

BASISANALYSER - DATAGRUNDLAG 

Arter 

Surt overdrev 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

SIDE 28 

     

BASISANALYSER - DATAGRUNDLAG 

Strandeng 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

SIDE 29 

     

BASISANALYSER - DATAGRUNDLAG 

Bøg på muld 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

SIDE 30 

Der er foretaget ny- eller 
genkortlægning af 33 lysåbne 
naturtyper og ny kortlægning 
af fem ferske sønaturtyper. 
Basisanalyserne for 
planperioden 2016-21 
medtager kun skovnaturtyper 
kortlagt udenfor fredsskov. 

Kortlægning 

BASISANALYSER - DATAGRUNDLAG 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

SIDE 31 

Naturtyperne i tal ……… 

     

Danmark (ha) 
 

NST-VSJs  
Natura2000-områder 

2010-12 2004-06 2010-12 

Kystklitter og - klinter 32000 636 876 

Strand og strandeng 30000 4470 4538 

Indlandsklitter og heder 15000 88 66 

Overdrev og våd eng 8500 869 951 

Højmoser og hængesæk 4600 72 63 

Kalkmoser herunder rigkær 3300 538 555 

Ikke fredskovpligtig skov 4000 432 432 

Heraf skovbevokset tørvemose og elle/askeskov 3300 368 368 

Naturtilstandsklasse I og II (ej skov) 60% 60% 65% 

Naturtilstandsklasse III (ej skov) 30% 37% 29% 

BASISANALYSER - DATAGRUNDLAG 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

SIDE 32 

Der er foretaget ny- eller genkortlægning af 33 lysåbne naturtyper og ny kortlægning af 
fem ferske sønaturtyper. Basisanalyserne for planperioden 2016-21 medtager kun 
skovnaturtyper kortlagt udenfor fredsskov. 

Tilstandsberegning 

BASISANALYSER - DATAGRUNDLAG 

Eksempel fra H138 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

SIDE 33 

Der er foretaget ny- eller genkortlægning af 33 lysåbne naturtyper og ny kortlægning af 
fem ferske sønaturtyper. Basisanalyserne for planperioden 2016-21 medtager kun 
skovnaturtyper kortlagt udenfor fredsskov. 

Trusselsvurdering 

BASISANALYSER - DATAGRUNDLAG 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Sø-naturtyper 

INDSÆT FOOTER: >VIS >SIDEHOVED & SIDEFOD >APPLICÉR PÅ ALLE, STORE BOGSTAVER SIDE 34 

Der foretaget en kortlægning 
af søer <5 ha. Der er desuden 
gennemført en beregning af 
naturtilstanden for småsøer. 

Søer >5ha beskrives kort i 
basisanalyserne, og er mere 
dybdegående beskrevet  i 
vandplanerne. 

Områdernes vandløb og deres 
miljøtilstand er beskrevet i 
vandplanen for området. 

 

Natura 2000-område nr. 156  Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å.   
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

SIDE 35 

Marine naturtyper 

BASISANALYSER - DATAGRUNDLAG 

Natura 2000-område nr. 154  Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke  

Der er i 2010-2012  foretaget kortlægning  af 56 af de 90 marine Natura 2000 
områder. Under  denne kortlægning er rev, boblerev og sandbanker kortlagt. Øvrige 
marine naturtyper er kortlagt i 2004 og tilpasset med ny viden. 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

SIDE 36 

Lidt om de indsamlede data 

     

BASISANALYSER - DATAGRUNDLAG 

Arter  -  nogle eksempler 

Pigsmerling Skæv  
vindelsnegl 

Mygblomst 

Dværgterne Grøn buxbaumia 

Stor vandsalamander 
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Registrerede forekomster af  stor vandsalamander i N156 

Arter (1) 
Under NOVANA er der indsamlet data til 
belysning af forekomsten  af:  

karplanter, mosser, vindelsnegle, 
mosskorpion, insekter, padder, odder og 
flagermus. 
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Kortlagte levesteder for stor vandsalamander. 

Der er gennemført levestedskortlægning til beskrivelse af kvaliteten af levestederne 
for stor vandsalamander, klokkefrø og eremit.  

Arter (2) 
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Kortlagte levesteder for stor vandsalamander i N157 
(Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken). 

Tilstandsvurdering af  levesteder for stor 
vandsalamander i N157  (Åmose, Tissø, 
Halleby Å og Flasken. 

 

 

God 

Moderat 
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Fra vandmiljøovervågningen inddrages bl.a. data til vurdering af 
forekomsten af de udpegede fiske- og lampretarter, grøn kølleguldsmed, 
to muslingearter samt liden najade og vandranke 

Arter (3) 

Forekomst af pigsmerling, N148, Køge Å. 

 

Pigsmerling 
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Sæler og marsvin 
overvåges årligt ved hhv. 
flytællinger og transekt-
sejlads mv. 

Arter (4) 

Kortlagte levesteder for stor vandsalamander. 

År 2012 2012 2012 2012 2011 

Område Sejlet længde 
(km) 

Antal 
individer 

Heraf kalve Marsvin/km Marsvin/km 

Sydlig Nordsø 423 86 11 0,20 0,14 

Vadehavet 168 5 0 0,03 0,03 

Σ Sydlige Nordsø 906 117 12 0,13 0,14 

N89 Vadehavet. Habitatområde H78 
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N128 Hesselø med omliggende stenrev 

Spættet sæl 
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Arter (5) 

Fuglenes 
bestandsudvikling, antal 
og udbredelse beskrives 
på baggrund af NOVANA 
data. Data er indsamlet 
af Naturstyrelsen og 
suppleret med data fra 
DOFbasen 
(kvalitetssikres af DCE). 
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Rækkenavne 
 

 2004 
 

 2005 
 

 2006 
 

 2007 
 

 2008 
 

 2009 
 

 2010 
 

 2011 
 

 2012 
 

Brushane 0 0 0 

Dværgterne 37 22 14 2 5 6 

Fiskeørn 0 

Fjordterne 18 

Havørn 0 0 0 0 1 1 

Plettet Rørv. 1 1 

Rød Glente 

Rørdrum 1 1 1 2 4 1 

Rørhøg 

Rækkenavne 
 

Max. 
1992-
1997 

 

Max. 
1998-
2003 

 
 2004 

 
 2005 

 
  2006 

 
 2007 

 
 2008 

 
 2009 

 

Fiskeørn 2 6 2 2 2 2 

Grågås 4625 7215 9550 5600 7100 20000 10900 12719 

Pibesvane 387 202 68 13 11 6 23 108 

Sangsvane 436 616 350 624 235 1459 1074 1835 

Skovsædgås 800 1800 1400 631 1300 700 75 1015 

Ynglefugle 2004-2012 i N138 (F100,  Tissø mv.) 

Trækfugle 1992-2009 i N138 (F100, Tissø mv.) 
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Igangværende indsats 
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Eksempel for tilskud med landdistriktsmidler i 

 

- N156, Store Åmose, Skarre Sø og Bregninge Å 

 

 

 

 

- N157, Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken 
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Hvor ser jeg hvad der er på min ejendom? 
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Saltbæk Vig 

Hvor finder jeg 
basisanalyserne og  
data på min ejendom? 

Naturstyrelsens hjemmeside: 

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

Natura_2000_Planer/Natura_2000-plan_2016-21/ 

 

MiljøGis: 

http://miljoegis.mim.dk/?profile=natura2000planer2basis2013 

http://www.naturdata.dk 

http://www.miljoeportal.dk 

 

http://www.naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/natura2000/Natura_2000_Planer/natura_2000-plan_2016-21/
http://www.naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/natura2000/Natura_2000_Planer/natura_2000-plan_2016-21/
http://www.naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/natura2000/Natura_2000_Planer/natura_2000-plan_2016-21/
http://www.naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/natura2000/Natura_2000_Planer/natura_2000-plan_2016-21/
http://www.naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/natura2000/Natura_2000_Planer/natura_2000-plan_2016-21/
http://www.naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/natura2000/Natura_2000_Planer/natura_2000-plan_2016-21/
http://www.naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/natura2000/Natura_2000_Planer/natura_2000-plan_2016-21/
http://miljoegis.mim.dk/?profile=natura2000planer2basis2013
http://www.naturdata.dk/
http://www.miljoeportal.dk/
http://www.miljoeportal.dk/
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Offentliggørelse af basisanalyserne 
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Basisanalyserne er offentliggjort den 20. december 
2013  

Faktuelle rettelser af deres indhold modtages indtil den 
1. maj 2014 for at indgå i grundlaget for forslag til 
Natura 2000-planer 2016-21.  

Disse kan sendes til Naturstyrelsen Vestsjælland: 

vsj@nst.dk 
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Status for LDP-tilsagn 

Hele landet 

Tilsagnstype Samlet areal (ha) 

1. Miljøtilsagn 51608 

2. Forberedelse til græsning 8922 

3. Rydning 1167 

4. Samlet pleje-tilsagn 56152 

Hydrologi_forundersøgelse 8778 

Øst 

Tilsagnstype Samlet areal (ha) 

1. Miljøtilsagn 12244 

2. Forberedelse til græsning 1754 

3. Rydning 606 

4. Samlet pleje-tilsagn 12810 

Hydrologi_forundersøgelse 1348 
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Naturforvaltningsmæssige udfordringer på 
nationalt niveau 

Naturtyper: 

• Ca 50.000 ha plejekrævende habitatnatur plejes ikke 

• Ca 12.000 ha har tilgroning med vedplanter i en grad, der påvirker 
naturen negativt 

• Randpåvirkning (eutrofiering): påvirker ca 6.000 ha negativt  

Levesteder: 

• Odder, enkelte fisk, stor vandsalamander, flagermus, spættet sæl og 
trækfugle har det samlet set OK. 

• Forvaltningsmæssigt skal der via Natura 2000-planlægningen gøres 
en indsats for at fastholde en god udvikling mens det for nogle af de 
øvrige arter, men nok især for ynglefuglene er en indsats nødvendig 
for at forbedre forholdene 

• Vandplanlægningen understøtter indtil videre fisk, muslinger og 
vandplanter. 
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Natura 2000-planer 2016-21 

Natura 2000-planer 2010-2015 havde 4 politisk vedtagne 
sigtelinjer for indsatsprogrammet:  

- Sikring af eksisterende naturtilstand 
- Sikring af små naturarealer 
- Sikring af naturtyper og levesteder der lovligt kan ødelægges 
- Indsats for truede naturtyper og arter 
 
Natura 2000-planer 2016-2021 
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