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Den foreliggende rapport udgør en 
del af den samlede afrapportering af 
undersøgelsen af de fynske Natura 
2000 områder. Formålet med under-
søgelsen, de benyttede metoder og 
defi nitioner mm. samt undersøgel-
sens konklusioner er beskrevet i en 
særskilt rapport ”Natura 2000 Ba-
sisanalyse i Fyns Amt – sammenfat-
ning og konklusion”.


1. Beskrivelse af området


Natura 2000 området har et areal på 
ca. 57 ha, hvoraf ca. 26 ha består af 
kystlaguner og småsøer, som anta-
gelig er strandsøer, mens ca. 31 ha  
er land. I alt er ca. 50 ha af naturom-
råderne omfattet af naturbeskyttel-
seslovens §3. I bilag 1 ses en detal-
jeret arealopgørelse.


Hele området består af marint for-
land, som er dannet efter den sidste 
istid. Der er tale om et såkaldt vin-
kelforland, som efterhånden har af-
snøret den store kystlagune Østerø 
Sø, som er omgivet af strandenge 
og strandvolde. Desuden fi ndes der 
en mindre skov. Området afgrænses 
mod nord af det gamle færgeleje og 
et kursuscenter, mod øst af Store-
bælt, mod syd af en skanse og mod 
vest af Slipshavn Skov. 


Den lavvandede kystlagune Østerø 
Sø har en gennemsnitsdybde på ca. 
0,5 m og saliniteten er på 15 - 28 pro-
mille. Den er et vigtigt yngle- og fou-
rageringsområde for mange ande- og 
vadefugle, og strandengene indehol-
der en artsrig vegetation.


2. Udpegningsgrundlag


Habitatområdet er udpeget for at be-
vare en række af de naturtyper samt 
plante- og dyrearter, som forekom-
mer på Habitatdirektivets bilag 1 og 


NATURA 2000 BASISANALYSE
Habitatområde H99 Østerø Sø


2 og kaldes tilsammen for udpeg-
ningsgrundlaget.


Tabel 2.1 viser de naturtyper, der ak-
tuelt udgør udpegningsgrundlaget 
for habitatområde nr. 99. 


Inden for habitatområdet er endvidere 
fundet naturtypen 1330 strandenge, 
som i de følgende afsnit behandles 
lige som de naturtyper, der aktuelt 
udgør udpegningsgrundlaget.


Udbredelsen af naturtyperne fremgår 
af bilag 2.a, og i bilag 2.c er vist fore-
komsten af de arter, der er opført på 
habitatdirektivets bilag 4. Endelig er 
der i bilag 2.d vist fund af de karakte-
ristiske arter i de enkelte naturtyper.


3. Datagrundlag


Datagrundlaget for de terrestriske 
habitatnaturtyper består primært 
af en kortlægning, der er foretaget i 
2004 og 2005. Desuden er der gen-
nem årene indsamlet en del data 
om beskyttede naturtyper i forbin-
delse med administrationen af na-
turbeskyttelsesloven, og fra 1988 har 
Østerø Sø udgjort en del af det regio-
nale fugleovervågningsprogram.


Fyns Amt har af tidsmæssige/res-
sourcemæssige årsager, samt på 
baggrund af meget få og utilstræk-
kelige oplysninger, valgt at nedprio-
ritere redegørelsen for vandløbene 
– dvs. naturtyperne 3260 og 6430 – i 


Tabel 2.1. Oversigt over de naturtyper, der aktuelt udgør grundlaget for udpeg-
ningen af habitatområde nr. 99 og de typer, der indgår i basisanalysen. 
2. Naturtypen er fundet men ikke eftersøgt systematisk.
* prioriteret naturtype.


Østerø Sø er en fl ot udviklet kystlagune med omgivende strandenge. Billedet er fra 1994, hvor der 
stadig var færgeforbindelse mellem Fyn og Sjælland.
Foto: Jørn Munk Andersen, Fyns Amt.


Nr. Naturtype Areal (ha) Antal
1150 *Kystlaguner og strandsøer 23 1


1210 Enårig vegetation på stenede strandvolde (2) (2)


1220 Flerårig vegetation på stenede strande (2) (2)
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det aktuelle habitatområde, hvor dis-
se naturtyper enten udgør en mindre 
væsentlig del af udpegningsgrundla-
get eller måske kun kan erkendes ved 
hjælp af en detaljeret kortlægning. 
Nedprioriteringen er endvidere sket 
med henvisning til den skitserede 
prioritering i Vejledning til amterne om 
udarbejdelse af Natura 2000-basis-
analyse (juli 2005). De to naturtyper 
– 3260 og 6430 – angives derfor som 
potentielt forekommende i området.


Selve kystlagunen er senest under-
søgt i 1984. De mindre strandsøer er 
ikke undersøgt.


4.  Foreløbig trusselsvur-
dering


Terrestriske naturtyper 
I forbindelse med kortlægningen af 
de terrestriske habitatnaturtyper er 
der registreret forekomsten af positi-
ve og negative strukturer i de enkelte 
naturarealer. De positive strukturer 
vil være til stede i veludviklede fore-
komster af naturtyper, som typisk 
indeholder karakteristiske og sjæld-
nere plantearter. Tilsvarende vidner 
indhold af negative strukturer om, at 
naturtypen påvirkes af 1-fl ere trusler, 
og at der er behov for naturpleje el-
ler -genopretning. Et rigkær kan så-
ledes både have positive strukturer 
som trykvand i terrænniveau, en rig 
mosfl ora eller en rig blomsterfl ora, 
og samtidig have negative strukturer 
som tilgroning med høje urter eller 
vedplanter, påvirkning fra tilførte næ-
ringsstoffer eller udtørring.


Figur 4.1 giver en oversigt over de 
enkelte naturtypers fordeling i for-
hold til deres indhold af positive 
og negative strukturer. Mørkegrøn 
farve viser veludviklede naturtyper, 
som tilsyneladende ikke er udsat for 
nogle nævneværdige trusler, mens 
mørkerød farve viser dårligt udvik-
lede naturtyper, der antagelig påvir-
kes kraftigt af en eller fl ere trusler. 
Ud fra et naturforvaltningsmæssigt 


synspunkt bør der ske en prioritering 
af forekomster med udbredt positive 
strukturer, fordi disse forekomster vil 
være vigtige spredningskilder til an-
dre naturområder.


Strandengene udgør ikke en del af 
udpegningsgrundlaget. Typen er dog 
fundet på 20,2 ha og er beskrevet 
som om den udgjorde en del af ud-
pegningsgrundlaget.


Det ses, at strandengene indehol-
der spredt forekomst af negative 
strukturer og har samtidig spredte 
– udbredte positive strukturer, hvilket 
indicerer, at en del af naturtypen an-
tagelig påvirkes af en-fl ere trusler.


I de følgende afsnit 4.1 – 4.7 er foreta-
get en foreløbig vurdering af de stør-
ste trusler, der påvirker naturtyperne 
i Natura 2000 området. De konstate-
rede trusler kan bidrage til at forklare 
naturtypernes indhold af negative 
strukturelementer i fi gur 4.1. 


Marine naturtyper
Kystlaguner og strandsøer er sær-


ligt sårbare over for tilførsler af næ-
ringsstoffer og miljøfarlige stoffer, 
da vandudskiftningen ofte er meget 
begrænset og der sker en ophobning 
af stofferne i miljøet. Alle kystlaguner 


Flerårig vegetation på stenede strandvolde. Her med arter som bla. Strand-Bede, Slangehoved, 
Pastinak, Gul Snerre.
Foto: Erik Vinther, Fyns Amt.


Figur 4.1. Fordelingen af negative og 
positive strukturer i de polygoner, hvor 
de enkelte naturtyper er registreret. For 
både negative og positive strukturer 
er angivet om strukturerne samlet set 
er udbredte (U), spredte (S) eller ikke 
tilstede (I).  Tallene angiver % af det 
samlede areal af naturtypen. Struktu-
rerne er beskrevet i Fredshavn (2004). 
Mørkegrøn farve viser veludviklede na-
turtype, og mørkerød farve viser dårligt 
udviklede type.


Strukturer


Positive I S U


U 41


S 59


I


Negative


Strandeng
(1330) 20,2 ha
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og strandsøer er således mere eller 
mindre negativt påvirkede. De nega-
tive trusler i kystlaguner og strands-
øer er udførligt beskrevet i basisana-
lysen for vandforekomster (Fyns Amt 
2006).


4.1. Eutrofi ering
Terrestriske naturtyper
Eutrofi ering i form af tilførsel af gød-
ning og pesticider har en negativ 
effekt på de terrestriske naturtyper. 
Højtvoksende og konkurrencedyg-
tige plantearter bliver begunstiget 
af gødningen og udkonkurrerer 
lavtvoksende arter, der er tilpasset 
græsning og høslet, og pesticider 
slår visse plante- og dyrearter ihjel. 
Mange karakteristiske arter vil der-
for forsvinde. Gødning og pesticider 
kan tilføres direkte til naturtyperne, 
men også indirekte ved vinddrift fra 
tilstødende markarealer. Endelig til-
føres luftbåret kvælstof til alle natur-
områder som følge af afdampning af 
ammoniak fra landbrug, industri og 
transport. 


I bilag 4.1 er vist forskellige mål for 
eutrofi eringen.


Strandengene påvirkes ikke direkte 
af landbrugsdriften (bilag 4.1.a).


I bilag 4.1.b er vist den beregnede El-
lenberg indeks for næringsstoffer. Et 
indeks på 5 indikerer et middel ind-
hold af næringsstoffer i jordbunden 
(Ellenberg m.fl . 1992). De 2 stranden-
ge har et forholdsvis højt Ellenberg N 
indeks på mellem 5 og 6. Da stran-
denge generelt har en relativ høj tå-
legrænse på 30-40 kgN/ha (Søgaard 
m.fl . 2003), vurderes der ikke at være 
eutrofi eringsproblemer i områdets 
strandenge.


Bilag 4.1.c viser de beregnede Ellen-
berg indeks for reaktionstal.


Vurderet ud fra det beregnede ned-
fald af kvælstof fra atmosfæren (bilag 
4.1.d), er tålegrænsen ikke overskre-


det for naturtype 1330.


Marine naturtyper
Østerø Sø har et højt næringsstof-
indhold med et stærkt forhøjet fos-
for- og kvælstofi ndhold, forhøjet al-
gemængde og ringe sigtdybde. Der 
vurderes desuden at være en bety-
delig intern belastning. Der forelig-
ger ingen optegnelser over fl ora- og 
fauna for vandområdet.


På baggrund af den nuværende til-
stand og en forventning om en uæn-
dret ekstern belastning for fosfor (0 
% for fosfor og 12 % for kvælstof), 
forventes søen ikke at opfylde sin 
målsætning i 2015 (Fyns Amt 2006). 
Der mangler dog data til at vurdere 
dette tilstrækkeligt sikkert. 


4.2. Tilgroning
Terrestriske naturtyper
Hovedparten af de undersøgte ha-
bitatnaturtyper er afhængig af en 
ekstensiv græsning eller høslet. Hvis 
udnyttelsen ophører eller græsnings-


trykket nedsættes sker der en tilgro-
ning af naturtyperne. Højtvoksende 
urter og græsagtige planter samt bu-
ske og træer får øget dominans og 
”kvæler” mere lavtvoksende plante-
arter, der er tilpasset græsning og 
høslet. Resultatet bliver, at mange 
karakteristiske plante- og dyrearter 
forsvinder.


Tilgroning vurderes ud fra vegeta-
tionens højde og dækningsgraden af 
vedplanter (bilag 4.2.a - 4.2.c) samt 
ud fra de beregnede Ellenberg indeks 
for lys (bilag 4.2.d). Det fremgår, at 
på godt 11 ha strandeng er vegeta-
tionen højere end 50 cm på 30-75% 
af arealet, hvilket viser, at området er 
ved at gro til.


4.3. Hydrologi
Terrestriske naturtyper
Flere af de terrestriske naturtyper er 
afhængige af en høj vandstand og 
en naturlig hydrologi. Vandindvin-
ding, dræning og inddigning med 
bortpumpning af vand betyder, at 


Strandengene omkring Østerø Sø bliver afgræsset af heste. Græsningstrykket bør øges for at hindre 
en tilgroning med bla. Tagrør.
Foto: Erik Vinther, Fyns Amt.
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planter tilknyttet våd og fugtig jord-
bund fortrænges til fordel for arter fra 
mere tør jordbund. Derved forsvinder 
mange af naturtypernes karakteristi-
ske arter. Tilførsel af drænvand eller 
store vandstandshævninger kan dog 
også have meget væsentlige nega-
tive konsekvenser for naturtyperne.


I bilag 4.3.a – 4.3.c ses en sam-
menstilling af naturtypernes hydro-
logi. Det fremgår, at strandengene 
er præget af en svag afvanding. som 
dog ikke har tydelig påvirkning på ve-
getatioen. Påvirkningen sker typisk i 
form af grøfter.


Ellenberg indeks for fugtighed (bilag 
4.3.b) viser værdier på ca. 7 og 8, hvor 
7 er udtryk for en fugtig jordbund.


Marine naturtyper
Østerø Sø modtager vand fra et 0,2 
km2 stort opland. Vandudskiftning 
med Nyborg Fjord sker gennem 
strandvolde, grundvand og bøl-
geskvulp.


4.4. Invasive arter
Invasive arter er ikke naturligt hjem-
mehørende i den danske natur. Arter-
ne breder sig imidlertid til fl ere natur-
typer, hvor de hurtigt kan fortrænge 
den oprindelige fl ora og fauna.


I bilag 4.4.a er der angivet hvilke inva-
sive arter, der er fundet i habitatom-
rådet. Det drejer sig om Rynket Rose, 
som fi ndes i begrænset mængde på 
ca. 4 ha strandeng (bilag 4.4.b).


4.5  Udvikling af naturtypers 
arealer og arters be-
stande 


Terrestriske naturtyper
I bilag 4.5.a er vist fordelingen af de 
enkelte habitatnaturtyper i arealklas-
ser. Det fremgår af bilaget, at kun en 
enkelt af strandengene har et areal 
på mere end 5 ha. De 4 strandenge 
kan dog anses for mere eller mindre 
sammenhængende. 


Figur 4.2. viser arealet af habitatna-
tur fordelt på hovednaturtyper samt 
arealet af de beskyttede naturtyper. 


Det vurderes umiddelbart, at der in-
den for rammerne af de nuværende 
beskyttede strandenge næppe er 
et særligt stort potentiale for at øge 
arealet med habitatnaturtypen. Det 
skyldes, at dele af de beskyttede 
strandenge består af relativt tørre 
strandoverdrev. 


Der er ingen agerjord inden for habi-
tatområdet.


Fuglearter udgør ikke nogen del af 
udpegningsgrundlaget. Østerø Sø og 
de omgivende strandenge indehol-
der dog et rigt fugleliv med bl.a. yng-
lende Klyde, Hættemåge og Fjord-
terne, se oversigt over ynglefuglene i 
bilag 4.5.b. Der har siden 1980 været 
tilbagegang for fl ere arter, bl.a. er 
Hættemåge-kolonien forsvundet ef-


Figur 4.2 Natura 2000 områdets indhold af beskyttede naturtyper (§3 natur) sammenholdt med 
dets indhold af habitatnatur angivet i ha. 


Areal af beskyttet natur og habitatnatur
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Østerø Sø med de tilstødende strandenge er et vigtigt yngle- og fourageringsområde for grågås.
Foto: Erik Vinther, Fyns Amt.
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ter nedgang fra 2300 par i 1990 til 55 
par i 1999. De lavvandede partier af 
lagunesøen er vigtige raste- og fou-
rageringsområder for vadefugle.


Ved Østerø Sø yngler Strandtudse, 
Springfrø og Spidssnudet Frø, som 
alle er på habitatdirektivets bilag 4 
over strengt beskyttede arter (Briggs 
og Damm 1998).


4.6 Forstyrrelse af arter
Ynglefuglene er udsat for forstyrrel-
ser fra færdsel langs stranden og på 
diget, hvor der tidligere lå et jernba-
nespor. I forbindelse med optællin-
ger af fugle rapporteres om mange 
gående mennesker. Samlet set vur-
deres forstyrrelser sammen med rov-
dyr at være begrænsende for yngle-
bestandene. 


I selve søen er den væsentligste for-
styrrelse jagt, som visse år har været 
intensiv med andeudsætning og fod-
ring. Andeudsætningen blev stand-
set i 1998-99 efter naturbeskyttel-
seslovens § 3.


4.7 Miljøfarlige stoffer 
Miljøfarlige stoffer er blevet fundet 
i såvel det åbne vand som i fjorde/
nor i koncentrationer, der kan være 
skadeligt for miljøet (Fyns Amt 2005; 
Boutrup et al 2006). Der er ikke 
blevet målt for miljøfarlige stoffer i 
Østerø Sø, men det kan forventes, at 
der kan forekomme visse miljøfarlige 
stoffer også i denne strandsø. 


4.8 Fysisk påvirkning
En ældre jernbanedæmning er anlagt 
igennem habitatområdet.


4.9 Andre trusler
Der vurderes ikke at være andre 
markante trusler mod habitatnatur-
typerne.


5.  Modsatrettede inte-
resser 


Der er ikke kendskab til modsatret-
tede interesser for de nuværende ha-
bitatnaturtyper.


6.  Naturforvaltning og 
pleje


Hele habitatområdet ligger inden for 
fredningen (Naturklagenævnet 2004) 
af Knudshovedhalvøen. Fyns Amt har 
ifølge kendelsen ret til at foretage na-
turpleje af de udyrkede arealer til op-
fyldelse af fredningens formål. Staten 
ejer 6 ha af området. Fyns Amt har si-
den begyndelsen af 1990-erne sikret 
afgræsning af strandengene gennem 
naturforvaltningsaftaler. I dag er der 
aftaler om afgræsning på 17 ha privat 
ejede arealer. 


Bilag 6.a – 6.g viser detaljerede oplys-
ninger om plejeindgreb, aftaletyper, 
fredninger og offentligt ejede arealer. 
Natura 2000 området indeholder i alt 
27 ha, der som strandeng er omfat-
tet af naturbeskyttelseslovens §3 om 
beskyttede naturtyper. Heraf plejes i 
alt ca. 23 ha svarende til ca. 85 % af 
det terrestriske §3-areal. 


Det ses af bilag 6.a og 6.f, at selvom 
der er aftaler om afgræsning/slæt på 
75 % af arealet med habitatnaturty-
pen strandenge, så fremstår største-
delen af areal med begrænset pleje. 
Der vurderes at være behov for en 
større plejeindsats på 12 ha (bilag 
6.h). De enkelte arealers skønnede 
plejebehov i 2004/2005 er vist i bilag 
6.i. 


7.  Nykonstaterede eller 
nyindvandrede arter 
og naturtyper


Der fi ndes udbredte 1330 strandenge 
omkring Østerø Sø. Afgrænsningen 
af habitatområdet bør snarest revi-
deres, idet afgrænsningen mod vest 
går tværs igennem en strandeng. 


I 1996 blev dele af strandengene græsset af kreaturer, og græsningstrykket var optimalt.
Foto: Birgit Bjerre Laursen, Fyns Amt.
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8.  Manglende data til 
tilstandsvurderingen


Da datamaterialet for Østerø Sø er 
meget sparsomt, bør der foretages 
undersøgelser af fl ora- og fauna med 
vandkemiske støtteparametre. For at 
få et kendskab til miljøfarlige stoffers 
udbredelse bør der også analyseres 
for disse på de mere afsidesliggende 
vandområder som Østerø Sø, ikke 
mindst taget i betragtning af det sær-
lige ansvar, der er for at bevare netop 
denne naturtype.


I bilag 8 er der vist de naturtyper og 
arter, hvor der bør indsamles fl ere 
data til brug ved tilstandsvurderin-
gen. 


9. Anvendt materiale


I bilag 9 er der angivet en liste med 
anvendt materiale.
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BILAG                      NATURA 2000 BASISANALYSE
til afsnit 1


Arealtyper Antal Areal i ha
Habitatområdet 57
Hav 23
Landjord 57
Sø 1 22,9
Vandløb 0
Mose 0 0
Fersk eng 0 0
Strandeng 1 26,9
Overdrev 0 0
Hede 0 0


H99 Østerø Sø


Bilag 1. 
Oversigt over arealer i ha af hav, landjord og beskyttede naturtyper 
i Natura 2000-området. For vandløb opgøres længden i km.
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BILAG                      NATURA 2000 BASISANALYSE
til afsnit 2


Knudshoved


Slipshavn Skov


Ålehus Røn


Knudshoved Flak


Tungen


Slipshavn


Østerø


Sommerbyen


m


Lindholm


0,7


kilometer


0,350


Natura2000 afgrænsning
Skov


§3 natur
1330 Strandeng


Bilag 2.a – terrestriske naturtyper.
Forekomst af terrestriske habitatnaturtyper inden for habitatområdet.
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BILAG                      NATURA 2000 BASISANALYSE
til afsnit 2
Bilag 2.a – søer og vandløb.
Forekomst af habitatnaturtyper af søer og vandløb inden for habitatområdet. Også potentielle områ-
der er vist. Der er her vist samtlige søer > 100 m2 på basis af søer fra Top10DK.


Knudsh


Slipshavn Skov


Knudshoved Flak


Slipshavn


0,50,25


kilometer


0


Natura2000 afgrænsning


Skov
§3 natur


1150 Kystlaguner og strandsøer - Udpegningsgrundlag
Potentielle søer
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BILAG                      NATURA 2000 BASISANALYSE
til afsnit 2
Bilag 2.a – marine naturtyper (2).
Oplysningsskemaer for havområder, der tilhører en af habitatdirektivets marine naturtyper. Tabelbilag 1 – 4.b, jf. Skov- 
og Naturstyrelsens vejledning (juli 2005) bilag 3, registrering af marine naturtyper; samt skabelon for basisanalyse hav: 
1. Stamoplysninger


2.1 Oplysninger om naturtypernes arealmæssige udbredelse med udgangspunkt i kortene på Skov- og natursty-
relsens hjemmeside.


3.4 Datagrundlag: eksisterende data opdelt i data indenfor habitatområdet og udenfor, samt pr. naturtype.


4.b. Trusselsregistrering, opdelt pr. naturtype, samt opdelt i fysisk påvirkning og anden på-virkning, herunder eutrofi e-
ring samt påvirkninger af miljøfarlige stoffer (MFS).


Natura 2000 område: DK008X189
Fyns Amt 1. juli 2006
Område Navn
Habitat H99 Østerø Sø
Fuglebeskyttelse Ingen
Ramsar Ingen


Bilag 2.1


Naturtypens arealmæssige udbredelse med udgangspunkt i kortene på SNS-hjemmeside
Type Areal i ha Naturtype Indberettet areal Arealer i ha jf. Arealer i ha jf. Udbredelse jf. SNS Afvigelse i ha Afvigelse indtegnet på


totalt/marint kode til EU i 2003 i ha Foverskov 2004 Fyns Amt 2006 kort er bekræftet SNS-kort, vedlagt
Habitatområde 57/57 1150* 23,2 24,1 23,0 nej -0,2 nej
Fuglebeskyttelse 0
Ramsarområde 0 Samlet: 23 24 23 nej -0,2 nej


Bilag 3.4


Datagrundlag:
Eksisterende data opdelt i data indenfor habitatområdet og udenfor samt pr. naturtype
NOVA/NOVANA-data Regionale-data


Indenfor eller Digitale/Analoge Indenfor natur- Digitale/Analoge/ Indenfor eller Digitale/Analoge Indenfor natur- Digitale/Analoge
Udenfor habi- i Standat, typen Standat udenfor habi- i Standat, typen i Standat,
tatområdet: I/U D/A/S kode D/A/S tatområdet: I/U D/A/S kode D/A/S


ingen ingen 1150* ingen I A/D 1150 A/D


Bilag 4.b


Trusselsregistrering
Naturtypekode Fysisk påvirkning Anden påvirkning


Råstofindvinding Fiskeri Færge Anden sejlads Klapning Sejlrende Vandstandsregulerin Eutrofiering MFS-effekter


1150 nej nej nej nej nej nej nej ja ikke målt
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BILAG                      NATURA 2000 BASISANALYSE
til afsnit 2
Bilag 2.c.
Forekomst af arter, der er opført på habitatdirektivets bilag 4. Der er angivet det typiske levested 
for arten samt et eksempel på, hvor arterne forekommer inden for habitatområdet.


Art Levested - generelt Kendte levesteder


Strandtudse Vandhuller og oversvømmelser på 
strandenge


Vandhuller ved Østerø Sø
Status ukendt


Springfrø Vand- og mosehuller nær løvskov, 
ofte lysåbne


Vandhuller ved Østerø Sø


Spidssnudet frø Vand- og mosehuller, 
ofte lysåbne og næringsfattige


Vandhuller ved Østerø Sø


Bilag 2.d – terrestriske naturtyper.
Fund af karakteristiske plantearter inden for 5 m 
cirklerne i de kortlagte habitatnaturtyper.


Naturtype 1330
Antal 5 m cirkler 2
harril 2
strandasters 2
annelgræs, strand- 1
gåsepotentil 1
hindeknæ, kødet 1
hvene, kryb- 1
kvik, almindelig 1
sandkryb 1
svingel, rød 1
trehage, strand- 1
vejbred, strand- 1
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BILAG                      NATURA 2000 BASISANALYSE
til afsnit 4


Bilag 4.1.a.
Arealer af naturtyper med tydelige påvirkninger fra 
landbrugsdriften.
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Bilag 4.1.b.
Ellenbergs indikatorværdi for næringsstof for hver habitatna-
turtype. Røde streger viser mid-delværdierne. Værdierne er 
beregnet ud fra de forekommende plantearter inden for de 
udlagte 5 m cirkler (Ellenberg m.fl . 1992).
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Bilag 4.1.c.
Ellenbergs indikatorværdi for reaktionstallet for hver habitat-
naturtype. Røde streger viser mid-delværdierne. Værdierne 
er beregnet ud fra de forekommende plantearter inden for de 
udlagte 5 m cirkler (Ellenberg m.fl . 1992).
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Bilag 4.1.d.
N-deposition for habitatområdet beregnet ud fra kommunetallet og korrigeret med antallet af dyreenheder inden for 
habitatområdet og inden for en radius af 2,5 km. Angivelse af forekommende naturtyper og deres tålegrænser.


Naturtype Areal Tålegrænse Belastning Tålegrænse Laveste tålegrænse Højeste tålegrænse
ikke overskredet overskredet overskredet


ha kg N/ha/år kgN/ha/år % af areal % af areal % af areal
1330 26,7 30-40 14 100% 0% 0%
I alt 26,7
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BILAG                      NATURA 2000 BASISANALYSE
til afsnit 4
Bilag 4.2.a.
Arealandelen med bar jord og vegetationshøjden <15 cm, 15-50 cm og >50 cm inden for hver naturtype. 
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Bilag 4.2.b.
Arealandel med vedplantedækning inden for hver habitat-
naturtype.
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Bilag 4.2.c.
Arealandel med dækning af dværgbuske inden for hver 
naturtype. 
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BILAG                      NATURA 2000 BASISANALYSE
til afsnit 4


Bilag 4.3.a.
Arealer inden for de våde naturtyper præget af afvanding 
og vandindvinding.


Arealandel præget af afvanding og vandindvinding
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Bilag 4.3.b.
Ellenbergs indikatorværdi for fugtighedsforhold inden 
for hver habitatnaturtype. Røde streger viser middel-
værdierne. Værdierne er beregnet ud fra de forekom-
mende plantearter inden for de udlagte 5 m cirkler 
(Ellenberg m.fl . 1992).
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Bilag 4.3.c.
Arealer påvirket af kystsikring.


Arealandel påvirket af kystsikring


0


2


4


6


8


10


12


14


16


18


1330
Habitatnaturtyper


A
re


al
 i 


ha


Hæmmer dynamik
Ingen kystsikring


Bilag 4.4.a.
Invasive arter fundet i de enkelte naturtyper.


Nr Naturtyper Invasive arter


1330 Strandeng Rynket Rose


Bilag 4.4.b.
Arealer med forekomst af invasive arter i hver 
naturtype.
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Bilag 4.2.d.
Ellenbergs indikatorværdi for lysforholdene inden for 
hver habitatnaturtype. Røde streger viser middelværdi-
erne. Værdierne er beregnet ud fra de forekommende 
plantearter inden for de udlagte 5 m cirkler (Ellenberg 
m.fl . 1992).
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ab tato åde 99
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Bilag 4.5.a.
Fordeling af de enkelte naturtyper i arealklasser.


BILAG                      NATURA 2000 BASISANALYSE
til afsnit 4


Bilag 4.5.b – fugle.
Udvikling i ynglefugle i Natura 2000 området. Tal-
lene er optalte/vurderede samlede ynglefuglebe-
stande i par (udtræk fra Fyns Amts Naturdatabase).


Ynglefugle i Østerø Sø
Fugleart   /   Antal par 1980 1990 1995 1999 2003
Sorthalsetlappedykker 2
Knopsvane 19 8 10 3 3
Grågås 7 8 5 6 15
Gravand 4 6 5
Knarand 1 2
Krikand 1
Gråand 6 5 4 3 10
Skeand 2 5 1 1
Taffeland 4 2 1 2
Troldand 2 6 5 2 1
Ederfugl 1 1
Toppet skallesluger 3 10 5 5 12
Spurvehøg 1
Tårnfalk 1 1 1
Vandrikse 1
Grønbenet rørhøne 2 6 2 2
Blishøne 7 8 12 8 12
Strandskade 1 8 5 4
Klyde 3 18 1 5 4
Vibe 4 3 2 11
Stor præstekrave 1 3 2 2
Rødben 4 5 8 8 5
Dobbeltbekkasin 1
Stormmåge 15 60
Sølvmåge 3
Svartbag 1
Hættemåge 900 2300 100 55 0
Fjordterne 10 36 2 19 6
Havterne 4 1
Dværgterne 1
Bysvale 120
Engpiber 20
Sivsanger 2
Rørsanger 12 30
Kærsanger 3
Rørspurv 15
Stillits 2
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BILAG                      NATURA 2000 BASISANALYSE
til afsnit 6
Bilag 6.a.
Arealer med græsning / høslet inden for hver habitatnaturtype.
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Bilag 6.c.
Pleje af beskyttede naturområder (§3) i Natura 2000 området, baseret på varige og tidsbe-
grænsede aftaler/forpligtigelser.
  Alle arealer er opgivet i hektar.
*Aftaler, som kan opsiges af lodsejeren efter en årrække, betragtes som tidsbegrænsede.


Plejeindgreb Varige 
aftaler/forpligtigelser


Tidsbegrænse
aftaler*


Udført / igang-
værende pleje Rydning/slåning/afbrænding


Hævet vandstand


Afgræsning/slæt 17


Offentligt ejede §3-arealer 6


I alt (samlet areal) 23


Oprensning af vandhuller 
(antal)


Planlagt ny 
plejeindsats Rydning/slåning/afbrænding


Hævet vandstand


Afgræsning/slæt


I alt (samlet areal)


Oprensning af vandhuller 
(antal)
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BILAG                      NATURA 2000 BASISANALYSE
til afsnit 6
Bilag 6.b.
Naturområdets beskyttede naturtyper (§3) og arealer, der bliver plejet gennem MVJ-aftaler, naturforvaltningsaftaler 
med amtet, VMPII-vådområdeprojekter, amtets pleje af fredede områder eller det offentliges pleje af egne §3-arealer.


Knudshoved


Slipshavn Skov


Knudshoved Flak


Slipshavn


0 0,25 0,5


kilometer


Natura2000 afgrænsning


MVJ aftaler


VMPII vådområdeprojekter


Planlagt forbedring af vandhul / nyt vandhul
Vandhul med naturforvaltningsaftale (oprensning / ny)


Fyns Amts pleje
Fyns Amts naturforvaltningsaftaler


Fredning med naturformål
Offentligt ejet §3 natur


Habitatnatur
§3 natur
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BILAG                      NATURA 2000 BASISANALYSE
til afsnit 6
Bilag 6.d.
Etablering af ny natur baseret på varige og tidsbegrænsede MVJ-aftaler og 
amtslige naturforvaltningsaftaler, og VMPII-vådområder, hvor omdriftsarealer 
tages ud af drift og udlægges til naturområder.
Alle arealer er opgivet i hektar.
* Aftaler, som kan opsiges af lodsejeren efter en årrække, betragtes som 
tidsbegrænsede.
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Bilag 6.f.
Arealer med plejeindgreb i de terrestriske habitatnaturtyper. Der kan være overlap mellem de forskellige indgreb.
 * areal i hektar
** fordelt på tidsbegrænset / varig plejebaggrund i hektar


Rydning/
slåning/
afbræn-
ding
**


Afgræs-
ning/
slæt
**


Vand-
stands-
hævning
**


Plejet
areal
i alt
*


Plejet
areal
i %


Pleje         Vand-
stands-
hævning


1330 Strandeng 20 15 / 15 75


Planlagt indgrebHabitat-
naturtype


Areal      i 
alt           *


Nr. Udført indgreb


Bilag 6.h.
Vurdering af plejebehov inden for habitatnaturtyperne. 


Plejebehovets omfang Antal Areal
Ingen indsats nødvendig 2 8,3
Mindre indsats i en kortere årrække
Større indsats i en kortere årrække
Betydelig indsats i en længere årrække
Omfattende og langvarig indsats 5 12


1330
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BILAG                      NATURA 2000 BASISANALYSE
til afsnit 6
Bilag 6.e.
Pleje af Natura 2000 områdets terrestriske habitatnaturtyper baseret på plejeindgreb. 
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BILAG                      NATURA 2000 BASISANALYSE
til afsnit 6
Bilag 6.i.
Skønnede plejebehov for de enkelte habitatnaturtyper.
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BILAG                      NATURA 2000 BASISANALYSE
til afsnit 8+9


Nr. Naturtype/art


1150 Kystlaguner of strandsøer


Bilag 8. 
Liste over naturtyper og arter, hvor der mangler data til tilstandsvurderingen


Bilag 9. 
Liste over anvendt materiale.


Boutrup, S., Fauser, P., Thomsen, M., Dahlöff, I., Larsen, M.M., Strand, J., Sortkjær, O., El-
lermann, T., Rasmussen, P., Jørgensen, L.F., Pedersen, M.W. & Munk, L.M.  (2006): Miljø-
fremmede stoffer og tungmetaller i vandmiljøet. Tilstand og udvikling, 1998-2003. DMU, fag-
lig rapport Nr. 585. 140 s. 


Briggs, L. & Damm, N. 1998: Sjældne padder i Fyns Amt 1990-96. Amphi Consult og Fyns 
Amt. Upubl. 


De danske Amter 2006. Korrektion af de kommunevise gennemsnit af NHy og NOx for årene 
2000, 2003 og 2004 beregnet med modellen DEHM-REGINA (Skov- og Naturstyrelsen 2005) 
i forhold til lokal husdyrtæthed og til forskellige naturtypers ruhed inden for habitatområdet. 
Ruheden af naturarealerne (z0) er vurderet på baggrund af kortlægningsdata (vedplantedæk-
ningen i TILDA). Korrektionen er foretaget ved hjælp af metoden beskrevet i Ammoniakma-
nualen (Skov- og Naturstyrelsen 2003). 


Ellenberg, H., Weber, H.E., Düll, R., Wirth, V., Werner, W. & Paulissen, D. 1992: Zeigerwerte 
von Pflanzen in Mitteleuropa. Scripta Geobotanica. Vol. 18. 2. udgave. 


Fyns Amt: Overvågningsdata (upubl). 


Fyns Amt: Naturdatabasen (upubl). 


Fyns Amt 1993: Strandenge i Fyns Amt. Fredningsplanlægning. Rapport nr. 24. 


Fyns Amt 2005: NOVANA – kortlægning af habitatnaturtyper i 2004-2005. Upubl. 


Fyns Amt (2005): Kystvande 2004. Indikator- og fokusrapport. Natur- og Vandmiljøovervåg-
ning. 104 pp. 


Fyns Amt (2006): Vanddistrikt Fyn. Basisanalyse del II. Risikovurdering. Sammenfatning. 
Fyns Amt. 12 pp. 


Gravesen, P. 1979: Foreløbig oversigt over botaniske lokaliteter. 2. Den fynske øgruppe. Fred-
ningsstyrelsen / Dansk Botanisk Forening. 


Nielsen, M. 1997: Fuglelokaliteterne i Fyns Amt. Dansk Ornitologisk Forening. 







24


Skov- og Naturstyrelsen 2003. Manual vedr. vurdering af de lokale miljøeffekter som følge af 
luftbåret kvælstof ved udvidelser og etablering af større husdyrbrug. 


Skov- og Naturstyrelsen 2003. Vejledning vedrørende sagsvurdering for lokale miljøeffekter. 


Skov- og Naturstyrelsen 2005. Opdatering af bilag 1 (baggrundsbelastning) og bilag 3 (tåle-
grænser) i Manual vedr. vurdering af de lokale miljøeffekter som følge af luftbåret kvælstof 
ved udvidelser og etablering af større husdyrbrug, 2003 (Ammoniakmanualen), samt opdate-
ring af bilag 1 og tekst vedr. tålegrænser i Vejledning vedrørende sagsvurdering for lokale mil-
jøeffekter, 2003. 


Søgaard, B., Skov, F., Ejrnæs, R., Nielsen, K.E., Pihl, S., Clausen, P., Laursen, K., Bregnballe, 
T., Madsen, J., Baattrup-Pedersen, A., Søndergaard, M., Lauridsen, T.L., Møller, P.F., Riis-
Nielsen, T., Buttenschøn, R.M., Fredshavn, J.R., Aude, E. & Nygaard, B. (2003). Kriterier for 
gunstig bevaringsstatus. Naturtyper og arter omfattet af EF-habitatdirektivet & fugle omfattet 
af EF-fuglebeskyttelsesdirektivet. Danmarks Miljøundersøgelser. - Faglig rapport fra DMU 
457 (elektronisk): 463 s. 


Vinther, E. & Tranberg, H. 1999: Naturkvalitet i strandenge i Fyns Amt – før og efter 1980.  
Fyns Amt. 












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


Natura 2000-område: 115 Østerø Sø


 * Kystlaguner og strandsøer1150 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Østerø Sø99


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


 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: Østerø Sø99


Mulige virkemidler til truslen:


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


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Østerø Sø99


Mulige virkemidler til truslen:


16. november 2011 Side 1 af 3







Natura 2000-område: 115 Østerø Sø


 Strandenge1330 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Østerø Sø99


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


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


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


Arealreduktion/ fragmentering Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Arealreduktion/ fragmentering Udvidelse af naturarealet Mulige virkemidler til truslen:
Etablering på driftsarealer
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Natura 2000-område: 115 Østerø Sø
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Tillæg om ny viden til Natura 2000-basisanalyse 


for Østerø Sø (Natura 2000-område nr. 115). 


Tillægget gælder både for basisanalyser for lysåbne naturtyper og 


arter samt for skovbasisanalyser. 


Natura 2000-planerne bygger på den eksisterende viden om naturforholdene. Denne viden er 


områdevis blevet opgjort i basisanalyserne for hhv. Natura 2000-skovplanlægning, Natura 


2000-havplanlægning samt Natura 2000-planlægning for øvrige arealer. 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 – ud over basisanalysens – supplerende indgår som 


grundlag for Natura 2000-planen. Tillægget er opbygget med et indhold og en struktur, der 


svarer til basisanalysens opbygning. 


 


For nogle områder er der på baggrund af basisanalysen eller overvågningsdata mv. foretaget 


ændringer i udpegningsgrundlaget. Det gældende udpegningsgrundlag kan ses i figur 2 i na-


turplanen. I det tilfælde at nye arter er tilføjet udpegningsgrundlaget er vurderinger af deres 


levestedsareal opgjort i dette bilag. 


 


Siden basisanalyserne er der i nogle områder foretaget kortlægning af yderligere naturtyper, 


skovnaturtyper på ikke-fredskovspligtige arealer og/eller en genkortlægning af i første omgang 


oversigtligt kortlagte arealer. De ny- eller genkortlagte arealer har bidraget med ny viden af 


betydning for Natura 2000-planerne. 


 


Der er foretaget nye overslagsberegninger af den luftbårne kvælstofdeposition til de kortlagte 


naturtyper. Beregningerne omfatter nu alle kortlagte arealer af både lysåbne naturtyper og 


skovnaturtyper. 


 


I nogle områder er der endvidere sket væsentlige ændringer i driften, igangsat naturgenopret-


ningsprojekter el.lign. siden færdiggørelsen af basisanalyserne. 


 


1. BESKRIVELSE AF OMRÅDET 


Områdets afgrænsning er uændret, og områdets overordnede naturindhold er uændret.  



http://www.blst.dk/Natura2000plan





 


2. TILFØJELSER TIL UDPEGNINGSGRUNDLAGET 


I basisanalysens afsnit 7 er omtalt væsentlige nyopdagede eller nyindvandrede forekomster af 


arter eller naturtyper, der ikke var en del af områdets oprindelige udpegningsgrundlag. Der er 


desuden fremkommet yderligere oplysninger om naturtyper og arter i forbindelse med over-


vågning og kortlægning udført 2006-2008. Disse arter og naturtyper er vurderet i forbindelse 


med en revision af udpegningsgrundlaget. Det aktuelle udpegningsgrundlag fremgår af figur 2 


i naturplanen – og af By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside. 


Følgende naturtyper: Strandeng er tilføjet det oprindelige udpegningsgrundlag. 


 


3. NYE DATA OM NATURTYPER OG ARTER 


Første runde af kortlægningen af EF-habitatområdernes naturtyper blev foretaget i perioden 


2004-2005. I første omgang blev kun 18 lysåbne naturtyper samt skovnaturtyper på fred-


skovspligtige arealer kortlagt. I løbet af 2007 og 2008 er der foretaget kortlægning af flere 


lysåbne naturtyper, og der er kortlagt skovnaturtyper på ikke-fredskovspligtige arealer, Ende-


lig er der foretaget genkortlægning af områder, som kun blev kortlagt oversigtligt/stikprøvevist 


i første runde. 


Nye data om areal og antal forekomster af naturtyper og arter i dette Natura 2000-område 


fremgår af nedenstående tabel 1 og 2. Ud over de nævnte naturtyper er der i habitatområdet 


kortlagt et mindre udvalg af områdets vandhuller. 


Data om ny-/genkortlagte naturtyper er medtaget såfremt der er tale om nykonstaterede na-


turtyper eller væsentlige ændringer i forhold til oplysningerne i basisanalysens afsnit 2 eller 7. 


Data om nye arter er medtaget såfremt der er nye oplysninger i forhold til basisanalysens af-


snit 7. 


 
Nr. Naturtype Regi- 


streret  


areal (ha) 


Antal 


fore- 


komster 


Kilde 


1330 Strandeng 16,1 4 2 


Tabel 1. Opdaterede data om nye eller genkortlagte naturtyper i habitatområde nr. 99. Data stammer fra 


1) NOVANA-overvågningsprogrammet (2004-2008) samt Fyns Amts overvågning i perioden 1988-2006. 


2) Naturtypekortlægning 2004-06 (NOVANA/DEVANO). 3) Genkortlægning, supplerende kortlægning 


2007-08 (DEVANO). Kortlægningsdata for naturtyperne (ekskl. vandnaturtyper) kan ses på By- og Land-


skabsstyrelsens hjemmeside under ”Se på kort”. *Prioriteret naturtype.  
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Nr. Art 
Antal forekom-


ster 
Areal  (ha)/ 


vandløb (km) Kilde 


  Ingen    


Tabel 2. Opdaterede data om nye arter på udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 115. 1) Data 


stammer fra national overvågning 2004-2008 (NOVANA m.v.) samt Fyns Amts overvågning i perioden 


1988-2006. 


 


4. SUPPLERENDE TRUSSELSVURDERING 


I basisanalysen blev der præsenteret en trusselvurdering og tilstandsdata for de forskellige 


naturtyper og arter. Hvad angår de ny- og genkortlagte naturtyper vurderes disse forhold at 


være afspejlet i henholdsvis struktur- og artstilstand, som kan ses på By- og Landskabsstyrel-


sens hjemmeside under ”Se på kort”. Struktur- og artstilstand udgør tilsammen naturtilstan-


den, som fremgår af figur 4 i naturplanen. De registrerede data (strukturparametre og 


artslister) for de enkelte forekomster kan endvidere ses i den fællesoffentlige naturdatabase på 


www.naturdata.dk.  


 


Ud over basisanalysens opgørelse af trusler mod områdets naturindhold er der nedenstående 


tilføjelser og ændringer.  


 


4.1 Belastning af naturområder med luftbårent kvælstof 


I tabel 3 er den gennemsnitlige afsætning af kvælstof opgivet som kommunevise gennemsnit 


af NHy og NOx for 2006 (DMU).  


Kommune NHy (kg N/ha) NOx (kg N/ha) Total N (kg N/ha) Heraf stammende fra danske kilder (%) 


Nyborg 9 7 16 31 % 


Landsgennemsnit 8 9 17 33 % 


Tabel 3. Baggrundsbelastningen (i kg N/ha/år) i de kommuner, som Natura 2000-området ligger inden 


for. Kvælstofdepositionen er angivet som kommunevise gennemsnit af hhv. NHy (ammoniak og ammoni-


um, primært fra husdyrproduktion), NOx (kvælstofoxider, salpetersyre og nitrat (fra transport, energi-


produktion og industri) og total N (samlet tør- og våddeposition). DMU, 2006. 
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Det gennemsnitlige kvælstofnedfald i de kommuner, hvori Natura 2000-området ligger, er 16 


kg N/ha/år, hvilket er lidt lavere end landsgennemsnittet. Belastningen med ammoniak og 


ammonium (NHy) er ca. 13 % højere end landsgennemsnittet.  hvilket tyder på, at det lokale 


og regionale husdyrhold har en relativt stor indflydelse på kvælstofnedfaldets størrelse. Ned-


faldet af NOx’er – der overvejende stammer fra transport, energiproduktion og industri – ligger 


under landsgennemsnittet. 


Overslagsberegning af den lokale kvælstofbelastning 


Da husdyrbrug ikke ligger jævnt fordelt i landskabet, vil kvælstofbelastningen af et naturområ-


de variere alt efter om der ligger husdyrbrug tæt på naturområdet, eller der slet ikke er hus-


dyrbrug i nærområdet. Hertil kommer, at afsætningen af kvælstof på forskellige overfladetyper 


varierer i forhold til ruheden. Der er f.eks. stor forskel på, hvor meget der afsættes på en skov 


(med stor ruhed og dermed med stor afsætnings-overflade) og på en lysåben eng (med lavere 


ruhed og mindre afsætnings-overflade). Der er derfor foretaget en korrektion af de kommune-


vise gennemsnitstal i forhold til lokal husdyrtæthed og til forskellige naturtypers ruhed inden 


for Natura 2000-området. Ruheden af naturarealerne er vurderet på baggrund af den vedplan-


tedækning, 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 ek-


sakt 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. Der-


for kan overslagsberegningerne ikke direkte indgå i myndighedsbehandling af N-belastning fra 


konkrete husdyrbrug/virksomheder. 


Overslagsberegningerne viser, at kvælstofnedfaldet på størsteparten af naturområderne i Na-


tura 2000-område nr. 115 ligger mellem 10 og 15 kg N/ha/år alt afhængig af den lokale hus-


dyrtæthed og naturområdernes overfladeruhed.  
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115 Østerø Sø 
     


Tålegrænse- 
interval 


Kvælstofafsætning overslag 
(kg N/ha/år) 


Naturtype kg N/ha/år 10-15 15-20 20-25 
Strandeng (1330) 30-40  100,0%     


Total   100,0%     


Tabel 4. Overslag over tålegrænseoverskridelser i Natura 2000-området. For hver naturtype er angivet 


naturtypens tålegrænseinterval og andelen af det samlede areal i forskellige intervaller af belastninger. 


Tålegrænsen for et konkret naturområde vil typisk ligge indenfor tålegrænseintervallet. 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 (oversti-


ger den lave ende af tålegrænseintervallet), er vist med gult, og N-belastninger, der ligger over tåle-


grænseintervallet (overstiger den høje ende af tålegrænseintervallet), er markeret med rødt. 


(a) 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. 


(b) Tålegrænsen for beskyttelse af laver (10 – 15 kg N ha-1år-1) kan anvendes hvis en væsentlig forekomst af følsomme laver på lokaliteten ønskes beskyttet. 


(c) Tålegrænsen for højmoser (5 – 10 kg N ha-1år-1) kan anvendes hvis en væsentlig forekomst af følsomme højmosearter på lokaliteten ønskes beskyttet. 


(d) Tålegrænsen for Oligotrofe søer (5 – 10 kg N ha-1år-1) benyttes for småsøer i klitlavninger. 


(e) Tålegrænsen for heder (10 – 20 kg N ha-1år-1) anvendes, hvis dværgbuske (lyng mv.) er hyppige. 


(f) Naturtypen er en delmængde af den bredere naturtype fersk natureng, der kan være mere kvælstoffølsom. 


(g) Naturtypen er en delmængde af den bredere naturtype fattigkær, der har tålegrænse i intervallet 10 – 20 kg N ha-1år-1


(h) Naturtypen omfatter også Palludellavæld, der forventes at have tålegrænser i den lave ende af intervallet. 


(i) Baseret på tålegrænsen for laver. 


(j) Tålegrænsen bør modelberegnes. En modelberegning kan give lavere tålegrænser, ned til 7 kg N ha-1år-1


 


Som det fremgår af tabel 4 gælder det for naturområder(strandeng) i Natura 2000-området, at 


hele arealet ligger under laveste tålegrænse(vist med grøn). 


Bestemmelse af kvælstofnedfaldets størrelse på naturområder og sammenligning 


med andre beregninger 


Den præcise størrelse af kvælstofbelastningen på et konkret naturområde er vanskelig at be-


stemme. Der kan enten foretages målinger (som er tidskrævende, omkostningstunge og usik-


re, 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 for-


holdsvis høj usikkerhed. 


Overslagsberegninger i basisanalysen 2006 og i dette tillæg (2009): De nye overslagsbereg-


ninger, der er præsenteret ovenfor, viser især på de meget tilgroede naturområder en lavere 


belastning på de fleste lysåbne naturområder end de overslagsberegninger, der blev lavet i 


2006 i forbindelse med basisanalysen. Forskellen skyldes, at korrektionsfaktoren i forhold til 


naturområdets ruhed er revurderet, og der er anvendt opdaterede tal for kommunevise gen-


nemsnitsdepositioner, geografisk fordeling af dyreenheder (CHR) og samlet N-emission på 
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landsplan. Til forskel fra de daværende beregninger er der nu også beregnet kvælstofnedfald 


til skovnaturtyper. De nye overslagsberegninger vurderes at være mere retvisende end over-


slagsberegningerne fra 2006 – og de dækker ensartet alle landets Natura 2000 områder. 


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. 


 


4.2 Andre trusler mod nye naturtyper på udpegnings-
grundlaget 


Strandengene er truet af for lille areal, fragmentering, tilgroning, dræning, udgrøftning og in-
vasive arter(rynket rose). 


 


4.3 Foreløbig trusselsvurdering for nye arter på udpeg-
ningsgrundlaget 


Der er ingen nye arter i udpegningsgrundlaget. 


 


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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Resumé


I Fyns Amt er der udpeget 26 internatio-
nale naturbeskyttelsesområder – de så-
kaldte Natura 2000 områder. Udpegnin-
gen er sket på baggrund af områdernes 
indhold af de naturtyper og arter, der er 
angivet på Habitatdirektivets bilag 1 og 
2 eller er omfattet af EF-Fuglebeskyttel-
sesdirektivets bilag 4, stk. 1 og 2. Tilsam-
men kaldes disse naturtyper og arter for 
områdernes udpegningsgrundlag.


Ifølge Lov om Miljømål skal amterne 
udarbejde en basisanalyse for hver af 
Natura 2000 områderne. Basisanalysen, 
der er den første del af et større plan-
lægningsarbejde for Natura 2000 områ-
derne, skal vise forekomsten af områ-
dernes udpegningsgrundlag og vurdere 
truslerne mod de pågældende naturty-
per og arter. 


På baggrund af basisanalyserne laver 
Miljøministeriet herefter Natura 2000 pla-
ner. Disse planer beskriver målsætningen 
for de enkelte områder og den indsats, 
der er nødvendig, for at arter og naturty-
per får en ”gunstig bevaringsstatus”. 


Kommunerne skal herefter udarbejde 
konkrete handleplaner, der beskriver 
hvorledes den nødvendige indsats kan 
gennemføres.
 
Den foreliggende samlerapport giver en 
overordnet beskrivelse af naturtyper og 
arter i de fynske Natura 2000 områder. 
Rapporten opsummerer resultaterne 
opnået i de enkelte basisanalyser og be-
skriver de anvendte metoder til indsam-
ling og behandling af data. Den vedlagte 
CD indeholder 23 basisanalyser med til-
hørende bilag, idet Skov- og Natursty-
relsen selv står for basisanalysen for de 
3 resterende mindre havområder. 


De fynske Natura 2000 områder er ud-
peget på baggrund af 41 naturtyper, 26 
fuglearter og 8 andre dyre- og plantear-
ter. Af de 41 naturtyper har amtet foreta-
get en detaljeret kortlægning i felten af 
17 terrestriske naturtyper (naturtyper på 
land) og en mere sporadisk registrering 


af 6 andre terrestriske naturtyper. Der er 
ikke indsamlet nye oplysninger om de 5 
havtyper, 4 søtyper og 3 typer tilknyttet 
vandløb, men udelukkende benyttet de 
eksisterende data. Desuden foretager 
Skov- og Naturstyrelsen en kortlægning 
af 6 skovtyper.


Resultaterne viser, at alle naturtyper 
og arter i større eller mindre omfang er 
udsat for en-fl ere trusler. Generelt har 
størstedelen af de undersøgte naturty-
peforekomster et så beskedent areal, at 
de på langt sigt næppe kan fastholde 
deres indhold af plante- og dyrearter. En 
meget stor trussel er desuden tilførsel af 
kvælstof fra atmosfæren. Med undtagel-
se af strandengene er den nedre del af 
de terrestriske naturtypers tålegrænse 
overskredet på næsten alle arealer, hvil-
ket betyder, at naturtyperne risikerer at 
miste fl ere af de karakteristiske plante-
arter. Tilgroning som følge af ophørende 
eller utilstrækkelig afgræsning udgør et 
stort problem i rigkær, kilder, Hvas Av-
neknippe moser, overdrev og strand-
enge, og samtidig er mosetyperne og 
strandengene i stort omfang påvirket af 
dræning. Endelig udgør invasive arter 
som fx Rynket Rose og Kæmpe-Bjørne-
klo et stigende problem i en lang række 
naturtyper. 


Undersøgelser udført i regi af den regio-
nale og nationale vandmiljøovervågning 
har vist, at miljøtilstanden i de fynske 
kystnære områder, størstedelen af de 
fynske søer og i godt halvdelen af vand-
løbene ikke opfylder de regionale og 
nationale målsætninger, og er utilfreds-
stillende for de biologiske elementer. 
Blandt de største trusler mod de ma-
rine naturtyper kan nævnes tilførsel af 
næringsstoffer og miljøfarlige stoffer og 
fi skeri med slæbende redskaber, samt 
regulering af vandskifte og inddæmnin-
ger i kystlaguner og strandsøer. 


Tilførsel af næringsstoffer og i et vist 
omfang pesticider er de største trusler 
mod søer. For vandløb er de væsentlig-
ste trusler forskellige former for fysiske 
forstyrrelser og tilførsel af næringsstof-
fer (herunder organisk stof) samt i nogle 


tilfælde tilførsel af pesticider. De fysiske 
forstyrrelser af vandløb omfatter bl.a. 
regulering og vedligeholdelse, dræning 
af vandløbsnære arealer samt i visse 
tilfælde vandindvinding. De omtalte på-
virkninger medfører samlet set, at leve-
vilkårene for mange sårbare plante- og 
dyrearter forringes væsentligt i og om-
kring vandområderne.


Det fremgår desuden af det indsamlede 
materiale, at mange fuglearter er gået 
markant tilbage siden 1980´erne. Det 
gælder bl.a. de 4 arter af terner samt 
vadefuglene Klyde, Almindelig Ryle og 
Brushane. Årsagen vurderes at være 
forstyrrelser og for de 2 sidstnævnte 
manglende afgræsning. Blandt de træk-
kende vandfugle er der fremgang for 
Sangsvane, Grågås og Skeand og en 
væsentlig tilbagegang for de øvrige ar-
ter. Der er behov for en undersøgelse af 
årsagen til denne tilbagegang.


Indenfor Natura 2000 områderne er 
Danmark forpligtet til at sikre en gunstig 
bevaringsstatus for de naturtyper og ar-
ter, der udgør områdernes udpegnings-
grundlag, med særligt fokus på de af 
EU prioriterede naturtyper. Omfanget af 
denne opgave vil blive fastlagt på bag-
grund af den tilstandsvurdering og mål-
fastsættelse, som Miljøministeriet skal 
foretage i løbet af 2007. 


Alene resultaterne fra basisanalysen vi-
ser dog, at der er behov for en meget 
væsentlig indsats bestående af natur-
pleje og naturgenopretning ikke blot in-
denfor, men også udenfor Natura 2000 
områderne. 


Leverurt er knyttet til rigkæret. Den er helt afhængig 
af at rigkæret enten bliver afgræsset eller slået.
Foto: Erik Vinther, Fyns Amt.
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Indledning


Rammer for basisanalysen
EU og Danmark har en overordnet 
målsætning om at stoppe forringelsen 
af biodiversiteten senest i 2010. Et af 
de vigtige midler til at opfylde denne 
målsætning er EF-Fuglebeskyttelses-
direktivet og Habitatdirektivet. I hen-
hold til disse direktiver er der udpeget 
256 Natura 2000 områder i Danmark 
hvoraf 26 ligger på Fyn.


De fynske Natura 2000 områder (se 
kort) udgør foreningsmængden af 9 


EF-Fuglebeskyttelsesområder og 26 
Habitatområder. Hvert af disse om-
råder er udpeget på grund af deres 
indhold af naturtyper og arter, der 
enten er opført på Habitatdirektivets 
bilag I eller II eller er omfattet af EF-
Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 4, 
stk. 1 og 2. Tilsammen kaldes disse 
naturtyper og arter for ”udpegnings-
grundlaget”.


I medfør af Lov om miljømål skal der 
laves en plan for hvert Natura 2000 
område. En sådan plan skal bestå af:
- en basisanalyse


- en målfastsættelse
- et indsatsprogram


En basisanalyse skal ifølge Skov- og 
Naturstyrelsens ”Vejledning til basi-
sanalyse” fra juli 2005 bestå af føl-
gende 3 dele:


1.    Kortlægning af naturtyper og le-
vesteder for arter, som udgør om-
rådernes udpegningsgrundlag


2.    Vurdering af tilstand og foreløbig 
vurdering af trusler


3.   Et resume på kortbilag


Amterne har i 2006 udarbejdet basi-
sanalysen for de enkelte Natura 2000 
områder og indsendt dem til Skov- 
og Naturstyrelsen. Amterne har dog 
ikke foretaget en vurdering af natur-
typernes tilstand. Dette gøres efter-
følgende af Skov- og Naturstyrelsen 
og Danmarks Miljøundersøgelser 
efter et system udarbejdet af Dan-
marks Miljøundersøgelser (Freds-
havn & Skov 2005).
 
Basisanalysen skal herefter danne 
grundlag for opstilling af mål for na-
turtilstanden i de enkelte Natura 2000 
områder. Målene for naturtilstanden 
udarbejdes af Miljøministeriet.


I 2007 sender Miljøministeriet her-
efter et resumè af basisanalyserne 
ud til offentlig høring i minimum ½ 
år (idéfasen), hvorefter ministeriet 
senest december 2008 udarbejder 
færdige Natura 2000 planer (inklu-
sive målfastsættelser og indsatspro-
grammer). De endelige Natura 2000 
planer fremlægges af Staten senest 
december 2009.


Natura 2000 planerne skal danne ram-
merne for at sikre en gunstig beva-
ringsstatus for de naturtyper og arter, 
der udgør en del af udpegningsgrund-
laget for Natura 2000 områderne.


På baggrund af planerne skal kom-
munerne senest december 2010 ud-


Habitatområder


EF-Fuglebeskyttelsesområde


Natura 2000 områderne på Fyn består af 26 habitatområder, hvoraf 9 tillige er 
udlagt som EF-Fuglebeskyttelsesområder.
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arbejde konkrete handleplaner for 
områderne.


Basisanalysens indhold
Der er lavet en basisanalyse for hvert 
Natura 2000 område, hvor der er ta-
get udgangspunkt i de enkelte områ-
ders udpegningsgrundlag. Dog er der 
også taget hensyn til nykonstaterede 
naturtyper og arter. Ved overlap mel-
lem et Habitatområde og et EF-Fug-
lebeskyttelsesområde er der lavet én 
basisanalyse for det geografi sk sam-
menhængende Natura 2000 område. 


Fyns Amt har udarbejdet 23 basis-
analyser, idet Skov- og Naturstyrel-
sen selv står for basisanalysen af 3 
mindre havområder. Hver af de 23 
basisanalyser indeholder:


1.   En kort tekst om 
      - området
      -  udpegningsgrundlaget (na-


turtyper og arter på habitat-
direktivets bilag 1 og 2)


      - foreløbig trusselvurdering
      -  evt. modsatrettede naturin-


teresser
      -  igangværende og aftalte na-


turplejetiltag


2.    Kortbilag med angivelse af de 
enkelte naturtyper og levesteder 
for arter som udgør udpegnings-
grundlaget.


3.   Oplysninger om
      -  data for hver forekommende 


habitatnaturtype og -art til 
brug ved tilstandsvurderin-
gen


      -  liste over evt. manglende 
data til at gennemføre til-
standsvurderingen


      -  nyindvandrede eller nyop-
dagede forekomster af ha-
bitatnaturtyper og -arter til 
kommende revision af ud-
pegningsgrundlaget


      -  liste over anvendt materiale 
herunder også rapporter, ar-
tikler o.l.


Omfanget af basisanalysen for de 
23 Natura 2000 områder er meget 
forskelligt alt efter områdernes stør-
relse og indhold af de naturtyper og 
arter, der udgør de enkelte områders 
udpegningsgrundlag. Den vedlagte 
CD omfatter de 23 basisanalyser og 
tilhørende bilag.


I den foreliggende rapport har Fyns 
Amt opsummeret resultaterne fra de 
23 basisanalyser og således lavet en 
samlet basisanalyse for de fynske 
Natura 2000 områder som en helhed. 
Nogle af de opnåede resultater er 
sammenlignet med naturforholdene 
udenfor Natura 2000 områderne.


1.  Naturgrundlaget for 
Fyn og Natura 2000


Det fynske landskab er dannet under 
og efter den sidste istid, som sluttede 
for ca. 11.500 år siden (Larsen 2002). 
I løbet af denne istid bredte isen 
sig ned over Danmark og Fyn i alt 3 
gange og i de mellemliggende år lå 
store dele af områderne hen som en 
tundra. Det første isfremstød kaldes 
”Den gammelbaltiske Is”. Denne is 
trængte frem fra sydøst gennem den 
nuværende Østersø og dækkede 
hele Fyn. Isen smeltede igen for ca. 
60.000 år siden.


For ca. 22-24.000 år siden begyndte 
det andet isfremstød fra nordøst. Isen 
nåede sin største udbredelse ved 
”Hovedopholdslinien” i Jylland, og 
hele Fyn var igen dækket af is. Det-
te isfremstød kaldes ”Nordøstisen”. 
Kort efter at størstedelen af Nord-
østisen var smeltet bort, skete det 
sidste isfremstød for ca 17.000 år in-
den (Den ungbaltiske Is), som denne 
gang trængte ind gennem Østersøen 
og bredte sig mod nord og nordvest. 
Denne is nåede ikke til den centrale 
del af Fyn, som stadig var dækket af 
resterne af Nordøstisen, der lå som 
en stor ”dødismasse”.


Afsmeltningen skete dog ikke kon-
tinuerligt, men blev til tider afl øst af 
mindre isfremstød, hvoraf Bælthavs-
fremstødet er det mest markante.


De mange isfremstød har skabt nogle 
af Fyns meget markante bakker. Den 
store randmoræne, der omfatter De 
fynske Alper, Jordløse Bakker og 
Egebjerg Bakker er dannet af Nord-
østisen og til dels Den ungbaltiske Is.


Fyns Amt dækker et areal på ca. 7310 
km2, hvoraf ca. 3481 km2 er land og 
3829 km2 består af hav. De fynske 
Natura 2000 områder har på land et 
areal på ca. 226 km2, hvilket svarer til 
ca. 6,5% af det fynske landareal. Na-


Svanninge Bakker er en stor randmoræne dannet under den sidste istid. Bakkerne blev tilplantet i 
starten af 1900-tallet, men er nu blevet fritlagt, så det er muligt at nyde det kuperede terræn. Nubi-
ske geder, Galloway kvæg og får afgræsser bakkerne så opvækst af vedplanter holdes nede. 
Foto: Peter Storkholm, Fyns Amt.
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tura 2000 områderne udgør på havet 
ca. 950 km2 og dermed ca. 25% af 
det samlede fynske havområde (se 
tabel 1).


I tabel 1 er der ligeledes angivet 
arealet af de beskyttede naturtyper 
inden for Natura 2000 områderne og 
i amtet totalt. Det fremgår af tabel-
len, at alle de beskyttede naturtyper 
er ”overrepræsenteret” i Natura 2000 
områderne i forhold til, at Natura 
2000 områderne udgør 6,5% af det 
fynske landareal. Det viser, at områ-
derne indeholder særligt store og/el-
ler en særlig høj koncentration af de 
beskyttede naturtyper.


Specielt de fynske strandenge, he-
der, søer og overdrev er godt repræ-
senteret inden for Natura 2000 om-
råderne, som indeholder ca. 65%, 
36%, 30% og 21% af de pågælden-
de naturtypers samlede arealer. Der-
imod indeholder Natura 2000 områ-
derne mindre end 20% af de fynske 
vandløb, moser og ferske enge.


Den meget markante repræsentation 
af strandenge indenfor Natura 2000 
områderne er en naturlig konsekvens 
af, at strandengene er knyttet til de 
lavvandede havområder med mange 
små-øer, fjorde og nor, og fl ere af 
disse områder er allerede i slutnin-
gen af 1970`erne udpeget som inter-
nationale naturbeskyttelsesområder 
på grund af områdernes store ind-
hold af især rastende fugle.


De fynske strandenge er desuden 
målt ud fra en national målestok en 
af amtets vigtigste ”naturressour-
cer” inden for den terrestriske natur. 
Strandengene er uhyre artsrige med 
forekomst af stort set alle danske 
strandengsplanter. Den store arts-
rigdom skyldes amtets beliggenhed 
midt i den sydlige del af Danmark. 
Dermed får strandengene et stort 
indhold af planter med en sydlig og 
sydøstlig udbredelse, hvoraf fl ere 
er forholdsvis sjældne i Danmark. 
Af sådanne arter kan bl.a. nævnes 
Mangeblomstret Ranunkel, Tangurt 
og Strand-Stenkløver.


Langt størstedelen af jordbunden på 
Fyn består af moræneafl ejringer, der 
har et forholdsvis højt indhold af ler. 
Der er ligeledes et højt kalkindhold 
i de områder på Hindsholm og det 
øvrige Nordfyn, som består af hævet 
havbund. Hovedparten af de fynske 
naturtyper er derfor udviklet på en 
forholdsvis kalkrig jordbund. Blandt 
habitatnaturtyperne drejer det sig 
om bl.a. rigkær og kalkrige overdrev. 
Især rigkær er meget almindelig på 
Fyn og øerne, men præges af mange 
negative faktorer.


Specielt i tilknytning til de store rand-
moræner på Sydfyn og de mange 
åse er der en del sand- og grusaf-
lejringer. Den store hedeslette om-
kring Langeskov og Seden består 
ligeledes af  grus- og sandafl ejringer. 
Sådanne områder giver mulighed for 
etablering af mere kalk- og nærings-
fattige naturtyper. Blandt habitat-
naturtyperne drejer det sig om især 
artsrige overdrev på sur bund.


Søer og vandløb
Der er kun få store søer i Fyns Amt, 
men mange mellemstore og små. De 
tre største søer, Arreskov Sø, Bræn-


Arealtyper Fyns Amt Natura 2000 %
I alt 731.030 117.913 16,1
Hav 382.926 95.291 24,9
Landjord 348.104 22.622 6,5
Sø 2.816 839 29,8
Vandløb 2.059 200 9,7
Mose 6.663 917 13,8
Fersk eng 5.468 919 16,8
Strandeng 4.671 3029 64,8
Overdrev 1.716 352 20,5
Hede 90 33 36,2


Tabel 1. Arealer i ha af beskyttede naturtyper, hav og landjord i Fyns Amt og in-
denfor Natura 2000 områderne. Vandløb er angivet i længde i km.


De fynske Natura 2000 områder er rig på strandenge, som udvikles på læsiden af de mange øer og 
halvøer. De fynske strandenge er uhyre rige på plantearter og er vigtige levesteder for en lang række 
af de fuglearter, som er opført på EF-Fuglebeskyttelsesdirektivet. Strandengene er samtidig levested 
for Grønbroget Tudse og Strandtudse, som begge er opført på Habitatdirektivets bilag 4.
Foto: Leif Bisschop-Larsen, Fyns Amt.
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degård Sø og Nørresø er alle væsent-
lige dele af Natura 2000 områder. De 
ligger i tilknytning til randmoræne-
bakkerne De Fynske Alper. Jordbun-
den i området er overvejende sandet, 
og her fi nder man også den brun-
vandede og naturligt næringsfattige 
Sortesø. De fl este fynske søer er dog 
naturligt nærings- og kalkrige, da de 
ligger i kalkholdig morænejord. Mod 
øst fi ndes ved Klintholm afl ejringer af 
Danien kalk, hvori der efter kalkgrav-
ning er opstået stærkt kalkrige søer.


Vandløbene spænder vidt fra ganske 
små <20 cm brede kildebække til 
Odense Å med en bredde på 30 m 
ved dens udløb. Mange vandløb er 
desværre fysisk ændret, men der er 
alligevel fl ere naturlige (og ret uforure-
nede) og dermed værdifulde stræk-
ninger tilbage. Her fi ndes et rigt plan-
te- og dyreliv, om end artsrigdommen 
samlet set er væsentlig mindre end 
i fx Jylland. Blandt vandløbene in-
den for de fynske habitatområder er 
Odense Å og dens 3 største tilløb de 
mest artsrige og værdifulde. Det er 
her værd at fremhæve, at vandløbene 
uden for habitatområderne er mindst 
lige så artsrige som dem indenfor, li-
gesom også enkelte af dem er leve-
sted for Pigsmerling, Bæklampret og 
Tykskallet Malermusling fra Habitat-
direktivets bilag II.


Marine områder
Fyns Amt består af næsten 90 øer. 
Kyststrækningen er derfor lang, 
mere end 1100 km, svarende til ca. 
0,33 km kystlinje/km2 land. De fyn-
ske kystvande er meget varierede, 
fra åbne gennemstrømningsfarvande 
og dybe bassiner til store lavvande-
de områder, og et stort antal mindre 
fjorde, nor, kystlaguner og strandsø-
er. Hovedtrækkene i det fynske hav-
landskab er formet af den sidste is-
tid, hvor Lillebælt og Storebælt blev 
dannet af 2 store gletchertunger og 
bl.a. fungerede som smeltevands-
fl oder for Den ungbaltiske Is. Siden 
stenalderen er den nordlige del af 
Fyn hævet ca. 1 m, mens Sydfyn er 


sunket mere end 4 m. Det Sydfynske 
Øhav udgør således et oversvømmet 
istidslandskab.


Tidevandsforskellene er relativt små, 
ca. 0,25 m ved Nordfyn, og 0,05 m 
ved Ærøs sydkyst. Vandstands- og 
vandskifteforholdene i de fynske 
kystvande er derfor hovedsageligt re-
guleret af de meteorologiske forhold, 
hvor vindstuvning ofte kan udløse 
vandstandsforskelle på over 1 m.


Bælthavet, og dermed de fynske 
kystvande, ligger som forbindelses-
led mellem Østersøen og Skager-
rak/Kattegat, hvor relativt let og fersk 
vand fra Østersøen strømmer ud i 
overfl aden, mens mere salt og tungt 
vand fra Skagerrak trænger ind langs 
bunden. Der optræder derfor ofte 
lagdeling af vandmasserne i de fyn-
ske kystvande. Disse naturgivne for-
hold øger kystvandenes sårbarhed 
for udvikling af iltsvind. Vandudveks-
lingen mellem Kattegat og Østersøen 


betyder også, at saliniteten i de fyn-
ske farvande er meget varierende, 
både geografi sk og årstidsmæssigt. 
Den højeste salinitet ses om vinteren 
og i de nordlige områder, mens den 
laveste salinitet ses om sommeren og 
i de sydlige farvande. Salintetsforhol-
dene er meget vigtige for udbredelse 
af mange plante- og dyrearter, og en 
række af de arter, der ses i de fynske 
kystvande, er tæt ved deres nordlige 
eller sydlige udbredelsesgrænse.


Inddæmning og dræning har gennem 
de sidste 200 år betydet en markant 
reduktion af antal og areal af fjorde 
og nor; specielt er der forsvundet 
mange kystlaguner og strandsøer på 
Langeland og Ærø, og der er indvun-
det store arealer af Odense Fjord.


Istidens afl ejringer af sand og grus, 
og den efterfølgende kysterosion har 
betydet at de marine naturtyper  1110, 
sandbanker, og 1170, rev, er vidt ud-
bredte, og udgør en stor andel af de 


Havområdet nord for Fyn består af et stort fl advandet område. På billedet ses i baggrunden Æbelø 
som via et smalt drag hænger sammen med Æbelø Holm. I forgrunden ses Dræet. Umiddelbart efter 
sidste istid var øerne landfast med Fyn og fremstod som morænebakker. Men stenalderhavet over-
svømmede området, således at kun de højeste bakkepartier stak op af vandet og blev omdannet til 
øer. Området præges nu af landhævning, og der dannes til stadighed nye små øer bl.a. Mågeøerne 
vest for Bogense.
Foto: Jan Kofod Winther.
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5 marine naturtyper, der forekommer 
i de fynske kystvande. Også naturty-
perne 1160, større lavvandede bug-
ter og vige, samt 1150, kystlaguner 
og strandsøer, udgør en betydende 
andel. Naturtypen 1140, mudder og 
sandfl ader blottet ved ebbe, er are-
almæssigt meget begrænset, idet 
tidevandsforskellen i de fynske far-
vande er lille.


2. Udpegningsgrundlag


Natura 2000 områderne er udpeget 
for at bevare en række af de natur-
typer samt plante- og dyrearter, som 
forekommer på Habitatdirektivets 
bilag 1 og 2 eller er omfattet af EF-
Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 4, 
stk. 1 og 2 og kaldes tilsammen for 
udpegningsgrundlaget.


Tabel 2.1 og 2.2 viser de naturtyper 
og arter, der aktuelt udgør udpeg-
ningsgrundlaget for de fynske habi-
tatområder. Desuden er der i tabel 
2.3 vist de fuglearter, der udgør ud-
pegningsgrundlaget for EF-Fuglebe-
skyttelsesområderne i Fyns Amt.


Der er ikke vist en samlet oversigt 
over forekomsterne af de enkelte 
naturtyper eller arternes levesteder. 
For arterne er der i afsnit 4.10 lavet 
prikkort over deres nuværende fore-
komster og for nogle arter er der vist 
udviklingstendenser. Der henvises i 
øvrigt til de separate rapporter for de 
23 Natura 2000 områder på den ved-
lagte CD, hvor der er vist detaljerede 
kort over forekomster af naturtyper 
og levesteder for arter.


3. Datagrundlag


Datagrundlaget for de terrestriske 
habitatnaturtyper består primært af 
en kortlægning, der er foretaget af 
Fyns Amt i 2004 og 2005 efter en 
metode beskrevet i Fredshavn (2004) 
samt amtets generelle kortlægning af 
de beskyttede naturtyper. Den sidste 


Nr. Naturtype
Areal (ha) /


Længde (km)
1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand 38.411
1140 Mudder- og sandflader blottet ved ebbe 922
1150 *Kystlaguner og strandsøer 2.078
1160 Større lavvandede bugter og vige 25.822
1170 Rev 8.785


1210 Enårig vegetation på stenede strandvolde (2)


1220 Flerårig vegetation på stenede strande (2)


1230 Klinter eller klipper ved kysten (2)


1310 Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder og sand (2)


1330 Strandenge 2.062


2110 Forstrand og begyndende klitdannelser (2)


2120 Hvide klitter og vandremiler (2)


2130 *Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit ) 44,5


2140 *Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede) (2)


3130 Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden 0,7
3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger 5
3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks 428
3160 Brunvandede søer og vandhuller 1,2
3260 Vandløb med vandplanter 108


3270 Vandløb med tidvis blottet mudder med enårige planter (2)


4010 Våde dværgbusksamfund med klokkelyng 14,8
4030 Tørre dværgbusksamfund (heder) 16,9
5130 Enebærkrat på heder, overdrev eller skrænter 17,4
6120 *Meget tør overdrevs- eller skræntvegetation på kalkholdigt sand 3,1
6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélokaliteter) 151,8
6230 *Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund 65,2
6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund ofte med blåtop 42,5


6430 Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn (2)


7110 *Aktive højmoser 15,5
7120 Nedbrudte højmoser med mulighed for naturlig gendannelse 36,7
7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand 1,8


7150 Plantesamfund med næbfrø, soldug eller ulvefod på vådt sand eller blottet tørv (3)


7210 *Kalkrige moser og sumpe med hvas avneknippe 20,1
7220 *Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand 12,1
7230 Rigkær 293


9110 Bøgeskove på morbund uden kristtorn (1)


9130 Bøgeskove på muldbund (1)


9150 Bøgeskov på kalkbund (1)


9160 Egeskove på mere eller mindre rig, ofte vandlidende jordbund (1)


91D0 *Skovbevoksede tørvemoser (1)


91E0 *Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld (1)


Tabel 2.1. Oversigt over de naturtyper, der aktuelt udgør grundlaget for udpeg-
ningen af de fynske habitatområder. Vandløb er angivet i længde (km), mens de 
øvrige naturtyper er angivet i areal (ha). Vandløb er dog kun kortlagt detaljeret i 
habitatområderne nr. 98, 104 og 105.
(1) Skovtyperne kortlægges af Skov- og Naturstyrelsen og er ikke inkluderet i den-
ne basisanalyse.
(2) Naturtypen er fundet men ikke eftersøgt systematisk.
(3) Naturtypen fi ndes måske, men er ikke konstateret aktuelt.
* Prioriteret naturtype, der er særlig truet i EU.


Nr. Artsnavn
Ynglebestand Tilfældig gæst


1016 Sump-Vindelsnegl x
1032 Tykskallet Malermusling x
1096 Bæklampret x
1149 Pigsmerling x
1166 Stor vandsalamander x
1188 Klokkefrø x
1365 Spættet Sæl x
1903 Mygblomst x


Forekomst


Tabel 2.2. Oversigt over de arter, der aktuelt udgør grundlaget for udpegningen 
af de fynske habitatområder.
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kortlægning er sket over en 20-årig 
periode (1983-2003).  Desuden har 
Fyns Amt gennem årene indsamlet en 
del data om beskyttede naturtyper i 
forbindelse med administrationen af 
naturbeskyttelsesloven. Endelig er 
der indsamlet data om naturtyperne 
i forbindelse med den regionale og 
nationale (NOVANA) overvågning.


Oplysninger om arterne er indsamlet 
i forbindelse med den regionale og 
nationale overvågning samt ved ind-
samling af data om de beskyttede 
naturtyper. Desuden er der målret-
tet indsamlet data om de rødlistede 
plantearter, der er tilknyttet de lys-
åbne terrestriske naturtyper. 


For søerne stammer datagrundlaget 
først og fremmest fra den overvåg-
ning, der er gennemført i forbindelse 
med nationale eller regionale over-
vågningsprogrammer. Overvågnin-
gen er ofte startet i 1980’erne, og 
har været mest omfattende efter 
igangsættelsen af Vandmiljøpla-
nens overvågningsprogram i 1989. 
Overvågningen er først og fremmest 
gennemført i de større søer med det 


formål at vurdere miljøtilstanden i for-
hold til opstillede målsætninger samt 
at dokumentere effekten af indsatser 
til forbedring af tilstanden. Som følge 
af dette er en del større søer grun-
digt undersøgt, mens det store fl ertal 
af mindre søer og småsøer aldrig er 
undersøgt. Søer i habitatområder er 
ikke prioriteret særskilt, og derfor er 
kendskabet til naturtyperne i speci-
elt de mindre søer meget ringe, idet 
det ofte indskrænker sig til sporadi-
ske observationer.


Datagrundlaget for vandløb, dvs. na-
turtyperne 3260 og 6430, stammer 
dels fra den nationale overvågning 
(NOVANA/NOVA), som Fyns Amt ud-
fører, dels fra amtets egen regionale 
overvågning. De regionale stationer 
er undersøgt årligt i perioden 1988-
2006, mens det nationale program, 
som er langt mindre omfattende, 
har kørt siden 1989. Datagrundla-
get er bedst for naturtype 3260, men 
overvågningen har kun været rimelig 
dækkende siden 2003. Arter fra na-
turtype 6430 i den regionale over-
vågning er til gengæld kun tilfældigt 
registreret, hvis de har forekommet i 
selve vandløbene (ved vandkanten). 
Dog er forekomst af visse arter på 
vandløbsbræmmen noteret særskilt 
ved de regionale stationer (Strand-
Kvan og Rød Hestehov, samt den in-
vasive art Kæmpe-Bjørneklo). På en 
del af NOVANA stationerne er bræm-
mevegetationen undersøgt grun-
digt i løbet af perioden 2004-2006. 
Oplysninger om ”fi sk” (Bæklampret 
og Pigsmerling) er indsamlet ved 
elfi skeri i perioden 1996/1997-2005. 
Data for Tykskallet Malermusling 
er fra en specialovervågning udført 
2005-2006 (Larsen & Wiberg-Larsen 
2006).


Datagrundlaget for de marine ha-
bitatområder stammer dels fra den 
nationale overvågning, som udføres 
af Fyns Amt, dels fra amtets egen re-
gionale overvågning. Kystvandene er 
blevet undersøgt siden begyndelsen 
af halvfjerdserne. De har været om-


Fugleart Ynglefugl Trækfugl


Rørdrum Y
Havørn Y
Hvepsevåge Y 
Rørhøg Y 
Plettet rørvagtel Y 
Engsnarre Y 
Klyde Y 
Almindelig ryle Y 
Brushane Y 
Splitterne Y 
Havterne Y 
Fjordterne Y 
Dværgterne Y 
Mosehornugle Y 
Knopsvane T
Sangsvane T
Grågås T
Mørkbuget knortegås T
Skeand T
Troldand T
Bjergand T
Ederfugl T
Havlit T
Hvinand T
Toppet skallesluger T
Blishøne T


Tabel 2.3. Oversigt over de fuglearter, 
der aktuelt udgør udpegningsgrundla-
get for de fynske EF-Fuglebeskyttel-
sesområder. 


Kæmpe-Bjørneklo fi ndes i meget store bestande langs Odense Å bl.a. ved Brobyværk.
Foto: Erik Vinther, Fyns Amt.
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fattet af Vandmiljøplanens overvåg-
ningsprogram i perioden 1989-1997, 
siden af det nationale overvågnings-
program NOVA/NOVANA. En række 
af de mindre områder i den priorite-
rede naturtype 1150, strandsøer og 
kystlaguner, er kun sporadisk eller 
ikke overvågede. En detaljeret over-
sigt over datagrundlaget for om-
råderne er beskrevet i ”Kystvande 
2004” (Fyns Amt 2005). 


4.  Foreløbig trusselsvur-
dering


Naturtyper og arter er udsat for en 
række forskellige påvirkninger. I det-
te afsnit er der foretaget en vurdering 
af, hvilke påvirkninger, der udgør en 
trussel mod forekomsten og opret-
holdelsen af de enkelte naturtyper og 
arter. For naturtyperne skal den sær-
lige struktur og de særlige funktioner, 
der er nødvendige for naturtypens 
opretholdelse på lang sigt, være til 
stede. Arterne skal have levedygtige 
bestande, og deres naturlige udbre-
delsesområder må ikke være i tilba-
gegang eller blive mindsket. Samti-
dig skal arterne sikres tilstrækkeligt 
store levesteder, således at deres 
bestande på sigt kan bevares (Habi-
tatdirektivet 2004).


Truslerne er opdelt i følgende kate-
gorier:


• eutrofi ering
• tilgroning
• hydrologi
• invasive arter
• reduceret areal
• forstyrrelse
• miljøfarlige stoffer
• fysisk påvirkning
• andre trusler
• trusler mod arter


Terrestriske naturtyper
Påvirkninger fra forskellige trusler re-
sulterer i ændringer i naturtyperne. Fx 
kan manglende afgræsning resultere 
i tilgroning, jordbundens pH kan æn-


dres, vandstanden kan sænkes, der 
kan ske en øgning i jordbundens ind-
hold af næringsstoffer mm. Sådanne 
ændringer kan over tid kun opdages 
gennem et overvågningsprogram. 


Den nuværende kortlægning giver 
et øjebliksbillede af vegetationens 
sammensætning, som igen afspej-
ler jordbundsforholdene, vandstand, 
drift mm. Ved at beregne forskellige 
indeks for vegetationen (Ellenberg et 


Strukturer Strukturer Strukturer


Positive I S U Positive I S U Positive I S U


U 24 14 16 U 89 U


S 2 19 10 S 11 S 100


I 1 2 12 I I


Strukturer Strukturer Strukturer


Positive I S U Positive I S U Positive I S U


U U U 100


S 1 99 S S


I I I


Strukturer Strukturer Strukturer


Positive I S U Positive I S U Positive I S U


U 12 54 19 U 15 40 2 U 100


S 1 11 1 S 22 2 16 S


I 2 I 1 1 1 I


Strukturer Strukturer Strukturer


Positive I S U Positive I S U Positive I S U


U 100 U 98 U 64


S S 2 S 36


I I I


Strukturer Strukturer Strukturer


Positive I S U Positive I S U Positive I S U


U 40 U 22 6 U 2 12 20


S 1 59 S 4 7 30 S 7 54


I I 15 16 I 1 4


Negative


Strandeng
(1330) 2062,4 ha


Stabile kystklitter
(2130) 44,5 ha


Negative


Våd hede
(4010) 14,8 ha


Negative


Tørt overdrev
(6120) 3,1 ha


Negative Negative Negative


Tør hede
(4030) 16,9 ha


Enebærkrat
(5130) 17,4 ha


Blåtop eng
(6410) 42,5 ha


Negative Negative Negative


Kalkoverdrev
(6210) 151,8 ha


Surt overdrev
(6230) 65,2 ha


Hængesæk
(7140) 1,8 ha


Negative Negative Negative


Aktiv højmose
(7110) 15,5 ha


Nedbr. højmose
(7120) 36,7 ha


Rigkær
(7230) 293,0 ha


Negative Negative Negative


Hvas Avneknippe
(7210) 20,1 ha


Kilde
(7220) 12,1 ha


Figur 4.1. Fordelingen af negative og positive strukturer i de forekomster, hvor de 
enkelte naturtyper er registreret. For både negative og positive strukturer er angi-
vet om strukturerne samlet set er udbredte (U), spredte (S) eller ikke tilstede (I).  
Tallene angiver % af det samlede areal af naturtypen. Strukturerne er beskrevet 
i Fredshavn (2004). Mørkegrøn farve viser veludviklede naturtyper, og mørkerød 
farve viser dårligt udviklede typer.
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al 1992) er det muligt at få et udtryk 
for planternes vækstbetingelser og 
dermed forudsige, om vegetationen 
er udsat for trusler. I Ellenbergs in-
deks er hver planteart tildelt en værdi 
fra 1 til 9 i forhold til artens præfe-
rence for at vokse under indvirken af 
næringsstoffer, lys, vand og pH. Hvis 
et prøvefelt har en stor forekomst af 
plantearter, der kan vokse under næ-
ringsrige forhol, giver det en høj El-
lenberg værdi for næringsstoffer.


I forbindelse med kortlægningen af 
de terrestriske habitatnaturtyper er 
der registreret forekomsten af positi-
ve og negative strukturer i de enkelte 
naturarealer. De positive strukturer vil 
være til stede i veludviklede forekom-
ster af naturtyper, som typisk inde-
holder karakteristiske og måske også 
sjældnere plantearter. Tilsvarende 
vidner indhold af negative strukturer 
om, at naturtypen påvirkes af 1- fl ere 
trusler, og at der er behov for natur-
pleje eller -genopretning. Et rigkær 
kan således både have positive struk-
turer som trykvand i terrænniveau, en 
rig mosfl ora eller en rig blomsterfl ora, 
og samtidig have negative strukturer 
som tilgroning med høje urter eller 
vedplanter, påvirkning fra tilførte næ-
ringsstoffer eller udtørring. 


Defi nitionen af positive og negative 
strukturer i de enkelte naturtyper er 
angivet i Fredshavn (2004).


Figur 4.1 giver en oversigt over de 
enkelte naturtypers fordeling i for-
hold til deres indhold af positive og 
negative strukturer. Mørkegrøn farve 
viser veludviklede naturtyper, som 
tilsyneladende ikke er udsat for næv-
neværdige trusler, mens mørkerød 
farve viser dårligt udviklede naturty-
per, der antagelig påvirkes kraftigt af 
en eller fl ere trusler. Ud fra et natur-
forvaltningsmæssigt synspunkt bør 
der ske en prioritering af forekomster 
med udbredt positive strukturer, for-
di disse forekomster vil være vigtige 
spredningskilder til andre naturom-
råder.


Det ses af fi gur 4.1, at mindst 50% 
af arealerne af klitterne og de 3 over-
drevstyper er forholdsvis veludvikle-
de og kun i mindre omfang udsat for 
trusler (grønne farver). 


Derimod er mindst 50% af arealerne 
af den våde og tørre hede, Hvas Av-
neknippe bevoksningerne, kilderne 


og rigkærene tilsyneladende så 
stærkt påvirkede af forskellige trus-
ler, at de enten kun har spredt eller 
ingen forekomst af positive struktu-
rer (røde farver). Dertil kommer, at 
samtlige eller langt hovedparten af 
arealer af Blåtop-engen, den aktive 
og nedbrudte højmose samt moser 
på hængesæk har udbredt forekomst 


Rødme Svinehaver domineres af naturtypen surt overdrev. Overdrevet er meget veludviklet med 
forekomst af tuer af gul engmyre, store sten i jordoverfl aden, bidformede træer og buske samt en 
meget artsrig fl ora med bl.a. Guldblomme. Overdrevsindeks for Rødme Svinehaver er ”kun” bereg-
net til 13, hvilket skyldes, at der optræder en del arter tilknyttet næringsrig jordbund.
Foto: Leif Bisschop-Larsen, Fyns Amt.
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af negative strukturer, men samtidig 
også udbredt forekomst af positive 
strukturer. Det vil antagelig kræve en 
stor naturforvaltningsmæssig indsats 
at genskabe en god tilstand i disse 
naturområder.


Strandengene indtager en mellem-
stilling. Næsten 25% af det meget 
store strandengsareal er veludviklet 
uden forekomst af negative struktu-
rer. De øvrige strandenge er derimod 
i større eller mindre omfang udsat for 
negative påvirkninger og har behov 
for en naturforvaltningsmæssig ind-
sats.
 
I bilag 4.a er der vist en oversigt over 
det foreløbige trusselsbillede for de 
terrestriske habitatnaturtyper uden 
for Natura 2000 områderne. En sam-
menligning med fi gur 4.1 viser, at de 
forholdsvis små heder og Blåtop-
enge uden for Natura 2000 områder-
ne tilsyneladende i mindre omfang er 
udsat for trusler end de tilsvarende 
typer inden for områderne. 


Derimod er de forholdsvis store are-
aler med rigkær, strandenge og sure 
overdrev betydelig mere udsat for 
trusler uden for Natura 2000 områ-
derne.


Overdrevenes naturkvalitet kan be-
skrives ved et indeks udviklet af Bruun 
& Ejrnæs (1998). Indekset er baseret 
på forekomst af bestemte plantearter 
inden for et 100 m2 stort analysefelt, 
der er placeret i en ensartet vegeta-
tion. Bruun & Ejrnæs (1998) har op-
stillet en række plus- og minusarter, 
hvor minusarterne fortrinsvis fore-
kommer på lokaliteter, der har været 
gødet eller opdyrket. Plusarterne er 
karakteristiske på gode overdrev el-
ler næringsfattig opgivne agre eller 
let gødede overdrev (+1 arter) eller 
gamle ugødede overdrev (+2 arter). 


I fi gur 4.2 er der vist indeks for de en-
kelte overdrev af typerne 6120, 6210 
og 6230. De pågældende indeks er 
udarbejdet på baggrund af fund af 


arter inden for en cirkel med radius 
på 5 m, der ifølge metode beskrevet 
af Fredshavn (2004) er placeret i en 
veludviklet vegetation i de enkelte 
overdrev. Indeks er således baseret 
på arter fundet i et ca. 75 m2 stort 
prøvefelt og er antagelig en smule 
underestimeret i forhold til et indeks 
beregnet fra en artsliste fra et 100 m2 
stort prøvefelt. Overdrevenes indeks 
varierer fra -5 (meget dårligt udvik-
let overdrev) til 18 (meget fi nt over-
drev). Naturpleje som fx afgræsning 
uden brug af gødning og pesticider 
eventuelt kombineret med øgning af 
overdrevsarealet vil over en årrække 
antagelig medføre en øgning af over-
drevenes indeks. 
 
I de følgende afsnit 4.1 – 4.7 er der 
foretaget en foreløbig vurdering af de 
største trusler, der påvirker arterne 
og naturtyperne i Natura 2000 om-
råderne. De konstaterede trusler kan 
bidrage til at forklare naturtypernes 
indhold af negative strukturelemen-
ter i fi gur 4.1 og de lave indeks for 
overdrevene i fi gur 4.2. 


Søer og vandløb
Undersøgelser af de fynske søer og 
vandhuller viser, at langt hovedpar-
ten ikke opfylder regionplanens mål-
sætninger om et alsidigt plante- og 


dyreliv (Fyns Amt 2006). Årsagen til 
dette er først og fremmest eutrofi e-
ring som følge af tilførsel af nærings-
stoffer med spildevand fra byer eller 
spredt bebyggelse eller fra landbru-
get. Selvom tilførslen af spildevand i 
mange tilfælde er ophørt eller stærkt 
reduceret, er søerne stadig påvirket. 
Således er det typisk kun søer, der 
ligger i meget naturprægede omgi-
velser, som har en tilfredsstillende 
natur- og miljøkvalitet.


Vandløb er generelt sårbare over 
for både forurening og fysiske på-
virkninger. Artsrigdommen af fi sk, 
smådyr og i nogen grad vandplan-
ter reduceres, når vandet forurenes 
med organisk stof i form af dårligt 
renset spildevand. Desuden kan be-
stemte pesticider selv i relativt lave 
koncentrationer udrydde krebsdyr 
og insekter. Forhøjede koncentratio-
ner af næringsstoffer kan også have 
indfl ydelse på artssammensætnin-
gen af alger og i et vist omfang også 
de større vandplanter. Dertil kom-
mer, at forstyrrelser af vandløbenes 
fysiske miljø afgørende forringer le-
vemulighederne for et varieret dyre- 
og planteliv. Fysiske forstyrrelser er 
eksempelvis regulering af vandløb 
(uddybning, udretning af naturlige 
slyngninger mv.) eller vandløbsvedli-


Indeks for overdrev
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Figur 4.2. Indeks for overdrev i de fynske Natura 2000 områder (metode følger 
Bruun & Ejrnæs 1998). Hver søjle på fi guren repræsenterer et overdrev.







16


geholdelse, hvor bunden enten gra-
ves op, eller vegetationen skæres. 
Selv såkaldt miljøvenlig vedligehol-
delse ændrer afgørende konkur-
renceforholdene mellem planterne, 
således at nogle arter begunstiges, 
mens andre forsvinder.


Data fra især amtets regionale over-
vågning viser, at miljøtilstanden i det 
overvejende fl ertal af vandløb herun-
der vandløbene indenfor habitatom-
råderne er i risiko for ikke at opfylde 
regionplanens målsætninger i 2015. 
Miljøtilstanden er her vurderet på 
baggrund af Dansk Vandløbsfauna In-
deks (faunaklasse 1-7), Dansk Fysisk 
Indeks (beskriver variationen i de fysi-
ske forhold) og forekomsten af spær-
ringer for vandrefi sk. Dertil kommer, 
at vegetationen af vandplanter, som 
karakteriserer naturtype 3260 (”Vand-
løb med vandplanter”), generelt er 
præget af arter, som tåler eutrofi ering 
og frem for alt tåler og begunstiges 
af grødeskæring og bundoprensning. 
Eksempelvis forekom der i habitatom-
råde H98 omkring år 1900 en meget 
artsrig vegetation af bl.a. forskellige 
arter af vandaks og hybrider mellem 
disse, ikke mindst inden for de stor-
bladede former (se Riis et al 1999 
samt Riis & Sand-Jensen 2000). Det 
betyder, at vandløb tilhørende denne 
naturtype generelt ikke har en god til-
stand og derfor er truet.


Naturtype 6430 (”Bræmmer med høje 
urter langs vandløb eller skyggende 
skovbryn”) påvirkes især af eutrofi e-
ring, ligesom den mange steder også 
påvirkes af sprøjtning med herbici-
der. Enkelte arter (fx Strand-Kvan) 
påvirkes desuden negativt i forbin-
delse med slåning og bekæmpelse 
af Kæmpe-Bjørneklo. Dertil kommer, 
at bræmmerne på lange strækninger 
er meget smalle og dermed artsfatti-
ge (begrænsning af arealet medfører 
forarmning), ligesom kontakten mel-
lem vandløbet og de vandløbsnære 
arealer er begrænset som følge af 
udførte vandløbsreguleringer/dræ-
ninger (se fx Vikstrøm 1992; Ravn & 


Friberg 2004). Naturtypen vurderes 
generelt at være truet både indenfor 
og udenfor habitatområderne.


Marine naturtyper
Overvågning gennemført under NO-
VANA-programmet samt kortlæg-
ning af de marine naturtyper har vist, 
at miljøtilstanden i de danske kyst-
nære områder ikke opfylder målsæt-
ningerne, og er utilfredsstillende for 
de biologiske elementer (Ærtebjerg 
et al 2005, Dahl et al 2005 a). 


Miljøtilstanden i de fynske kystvande 
opfylder ikke målsætningerne i Fyns 
Amts Regionplan 2005-, og der kan 
påvises negative strukturer i plan-
te- og dyrelivet i alle de naturtyper 
der indgår i udpegningsgrundlaget. 
Områderne er ligeledes efter Miljø-
målsloven vurderet til at være i risiko 
for ikke at opfylde målsætningerne 
i 2015, som følge af direkte påvirk-
ninger af fl ora og fauna, påvirknin-
ger fra næringsstoffer, miljøfarlige 
stoffer samt fysiske påvirkninger, se 
”Kystvande 2004” (Fyns Amt 2005) 
og ”Basisanalyse 2006” (Fyns amt 
2006).


Som væsentligste antropogene 
presfaktorer anføres generelt for alle 
marine naturtyper i Danmark eutro-
fi ering, fi skeri med slæbende red-
skaber, sugning af sandforekomster, 
etablering af vindmølleparker, miljø-
farlige stoffer, marin akvakultur samt 
invasive arter (Dahl et al 2005).


4.1 Eutrofi ering
Terrestriske naturtyper
Eutrofi ering i form af tilførsel af gød-
ning og pesticider har en negativ 
effekt på de terrestriske naturtyper. 
Højtvoksende og konkurrencedygtige 
plantearter som fx Stor Nælde bliver 
begunstiget af gødningen og udkon-
kurrerer lavtvoksende arter, der er til-
passet næringsfattig jordbund. Des-
uden slår pesticider visse plante- og 
dyrearter ihjel. Mange karakteristiske 
arter vil derfor forsvinde. Gødning og 


pesticider kan tilføres direkte til na-
turtyperne, men også indirekte ved 
vinddrift fra tilstødende markarealer. 
Endelig tilføres luftbåret kvælstof til 
alle naturområder som følge af af-
dampning af ammoniak fra landbrug, 
industri og transport. Eutrofi eringen 
kan blive så kraftig, at naturtypernes 
tålegrænse bliver overskredet. Re-
sultatet bliver, at fl ere af de karak-
teristiske plantearter forsvinder, og 
naturtypernes tilstand ændres.


Nye undersøgelser fra England viser, 
at selv beskedne tilførsler af kvælstof 
til sure overdrev resulterer i, at plan-
tearter forsvinder. Ved en kvælstof-
deposition på 17 kg N/ha/år er godt 
20% af arterne forsvundet i forhold til 
arealer, der kun tilføres 5 kg N/ha/år 
(Stevens et al 2004).


Eutrofi ering af naturtyperne er vur-
deret visuelt i felten, ud fra vegeta-
tionens indeks for næringsstoffer og 
reaktionstal (Ellenberg et al 1992) 
samt ved en modelberegning af de-
positionen af kvælstof fra luften (De 
danske Amter 2006).


I bilag 4.1.a-c er vist forskellige måle-
resultater for eutrofi eringen.


Mere end 50% af arealet af strand-
enge, sure overdrev, Blåtop-enge, 
højmoser, kilder og rigkær er direkte 
påvirket af den omgivende land-
brugsdrift (bilag 4.1.a).


I bilag 4.1.b er der vist de beregnede 
Ellenberg indeks for næringsstoffer. 
Det fremgår, at der er en meget stor 
variation i Ellenberg indeks for de en-
kelte habitatnaturtyper. Da et indeks 
på 5 indikerer et middel indhold af 
næringsstoffer i jordbunden (Ellen-
berg et al 1992), tyder det på, at et 
stort antal af især kalkoverdrev, kilder 
og rigkær samt hovedparten af Hvas 
Avneknippe bevoksningerne vok-
ser på en næringsrig jordbund, som 
måske er tilført næringsstoffer. Selv 
om Ellenberg N indeks for langt ho-
vedparten af strandengene er større 
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end 5, er det vanskeligt at vurdere, 
om der er eutrofi eringsproblemer i 
strandengene, da naturtypen har en 
relativ høj tålegrænse på 30-40 kgN/
ha (Søgaard et al 2003).


Bilag 4.1.c viser de beregnede Ellen-
berg indeks for reaktionstal.


Nedfaldet af kvælstof til de enkelte 
forekomster af terrestriske habitatna-
turtyper er bestemt ud fra en metode 
beskrevet i De danske amter (2006). 
Vurderet ud fra det beregnede ned-
fald af kvælstof fra atmosfæren (ta-
bel 4.1) er laveste tålegrænse over-
skredet på stort set alle forekomster 
af terrestriske habitatnaturtyper i 
Fyns Amt. Kun i strandengene er 
tålegrænsen ikke overskredet. Hø-
jeste tålegrænse er overskredet for 
100 % af arealet med naturtyperne 
7110, 7120 og 7140 og for henholds-
vis 82 %, 65 %, 12 %, 9 %, 7 %, 3 
% og 1 % af arealet med naturtype 
6230, 7210, 4030, 7220, 7230, 6410 
og 6210.


Søer og vandløb
Søer og vandhuller er ofte stærkt 


eutrofi erede, når de ligger i dyrkede 
oplande og/eller har tilførsel af hus-
spildevand. Desuden er en del påvir-
ket af næringstilførsel i forbindelse 
med opdræt af ænder til jagt (Fyns 
Amt 2002). Også intensiv kreatur-
græsning ved vandhuller, hvor dyre-
ne har direkte adgang til vandet, kan 
medføre eutrofi ering. Ved eutrofi ering 
øges væksten af alger, vandet bliver 
grønt og uklart og undervandsplan-
ter knyttet til næringsfattige forhold 
erstattes af mere robuste arter. Ved 
yderligere eutrofi ering forsvinder un-
dervandsplanterne helt. I vandhuller 
og småsøer er der ofte en meget rin-
ge udskiftning af vandet, og selv en 
kortvarig eutrofi ering vil derfor kunne 
ændre søens tilstand i lang tid, fordi 
næringsstofferne ikke skylles ud.


Eutrofi ering er den største trussel 
mod sønaturtyperne, og langt de 
fl este er påvirket heraf. De nærings-
fattige naturtyper 3130 (Ret nærings-
fattige søer og vandhuller med små 
amfi biske planter ved bredden) og 
3160 (brunvandede søer og vandhul-
ler) er de mest sårbare, og kun fun-
det, hvor eutrofi eringen er lav.


Flere af vandløbene modtager dårligt 
renset spildevand med let omsætte-
ligt organisk stof fra spredtliggende 
ejendomme og i tilfælde af regn også 
ved regnvandsudløb. Desuden tilfø-
res næringsstoffer i form af kvælstof 
og fosfor via spildevandet og fra de 
omkringliggende dyrkede arealer. 
Disse påvirkninger kan have ind-
fl ydelse på artssammensætningen 
af vandplanter i naturtype 3260, og 
næringsberigelsen fremmer bl.a. en 
uønsket stor opvækst af trådalger. 
Desuden kan udvaskning af kvæl-
stof og fosfor til de brednære arealer, 
samt oplægning af afskåret grøde el-
ler opgravet bundmateriale påvirke 
artssammensætningen i naturtype 
6430 (fx i form af begunstigelse af 
Stor Nælde, Skvalderkål mv.).


Marine naturtyper
Kystvandene omkring Fyn tilføres 
næringsstoffer og miljøfarlige stof-
fer fra renseanlæg, den spredte be-
byggelse, samt diffuse udledninger, 
primært fra landbruget, ligesom de 
tilføres næringsstoffer fra de øvrige 
tilstødende farvande. I Fyns Amts 
’Regionplan 2005-’ er fastlagt ret-


Naturtype Areal Tålegrænse Belastning Tålegrænse Laveste tålegrænse Højeste tålegrænse
ikke overskredet overskredet overskredet


ha kg N/ha/år kgN/ha/år % af areal % af areal % af areal
1330 2163,4 30-40 11,8-26,3 100% 0% 0%
2130 49,1 10-20 14,6-15,7 0% 100% 0%
4010 14,8 10-20 18,3 0% 100% 0%
4030 19,1 10-20 18,4-23,5 0% 100% 12%
5130 17,3 10-20 18,4 0% 100% 0%
6120 3,1 10-20 14,3 0% 100% 0%
6210 184,2 15-25 14,6-27,4 9% 91% 1%
6410 49,4 15-25 17,4-28,5 0% 100% 3%
6230 122,5 10-20 12,3-29,3 0% 100% 82%
7110 15,4 5-10 18,6-27,9 0% 100% 100%
7120 36,6 5-10 19,0-21,9 0% 100% 100%
7140 8,2 5-10 21,5-32,0 0% 100% 100%
7210 34,6 15-25 12,6-23,9 0% 100% 65%
7220 19,1 15-25 12,6-32,1 4% 96% 9%
7230 495,9 15-25 12,3-30,5 7% 93% 7%


Tabel 4.1. N-depositionen er udregnet for de enkelte forekomster af terrestriske habitatnaturtyper beregnet ud fra kom-
munetallet og korrigeret med antallet af dyreenheder inden for habitatområdet og inden for en radius af 2,5 km. Der er i % 
angivet arealerne af hver naturtype, hvor N-depositionen overskrider naturtypernes nederste og højeste tålegrænse. 
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ningslinjer for rensning af spildevand 
fra den spredte bebyggelse i oplan-
dene til habitatområderne; oplande 
til sårbare kystvande som fx kystla-
guner er generelt tildelt højeste ind-
satsprioritet. Næringsstofafstrøm-
ningen fra diffuse kilder, primært 
landbrug, udgør nu hovedkilden til 
den samlede landbaserede afstrøm-
ning af både kvælstof og fosfor. 


Den atmosfæriske belastning af 
kystvandene udgør 30-40% af den 
samlede kvælstofbelastning og ca. 
25% af fosforbelastningen i de åbne 
kystområder, hvor oplandet er lille i 
forhold til vandarealet. Andelen for 
fjorde, nor og kystlaguner er væsent-
ligt mindre. 


Tilførslen af næringsstoffer fra tilgræn-
sende havområder er ikke opgjort.


I kystlaguner og strandsøer er be-
lastningstrykket afhængig af op-
landstørrelsen, vandvolumen og 
opholdstiden. Alle de fynske kystla-
guner og strandsøer har et stort be-


lastningstryk. I mange oplande er der 
dog etableret vådområder, som vil 
reducere både kvælstof- og fosfor-
belastningen til en række strandsøer, 
kystlaguner og kystnære områder.


Næringsstoffer og fytoplankton
Næringsstofkoncentrationerne i kyst-
vandene er relateret til afstrømningen 
fra land. De reducerede udledninger 
siden 1990’erne som følge af bl.a. 
Vandmiljøplanerne afspejles i fal-
dende koncentrationer af især fosfor, 
men de senere år også af kvælstof. 
Dette betyder samtidig at potentia-
let for næringsstofbegrænsning af 
fytoplanktonvæksten er øget, og fy-
toplanktonmængden er aftaget. Ved 
iltsvind i de dybe dele af de fynske 
kystvande kan der dog ske frigivelse 
af ophobede næringssalte, der sti-
mulerer algevæksten i sommer- og 
efterårsperioden. Der forekommer 
jævnligt opblomstringer af potentielt 
giftige alger, der betinger hel eller 
delvis lukning af muslingefi skeriet i 
længere perioder. I kystlagunerne 
kan der lejlighedsvis optræde høj fy-


toplanktonproduktion, som følge af 
de højere næringssaltniveauer her i 
forhold til de åbne kystvande.


Iltforhold
De dybe områder af de fynske kyst-
vande rammes hvert år af iltsvind. 
Under ugunstige vejrforhold, som 
lange perioder med varmt og stille 
vejr, rammes også de lavvandede 
åbne områder og fjordene af iltsvind. 
I kystlaguner og strandsøer kan der 
stedvis forekomme kortvarende ilts-
vind som oftest i områder, der er 
dækket af søsalat og trådalger.


Bundvegetation
I store dele af de fynske kystvande 
udgøres hovedparten af havbunden 
af sandede sedimenter, og salinite-
ten er relativt lav. Der ses udbredte 
enge af rodfæstede makrofyter, pri-
mært Ålegræs, men på lavt vand 
også store bevoksninger af Hav-
græs, Vandkrans og i de mest fersk-
vandsprægede dele også Børstebla-
det Vandaks. Kransnålalger udgør i 
de mest rene områder et betydende 
vegetationselement. 


Iltsvind og massive forekomster af 
trådalger og fytoplanktonopblom-
stringer giver indimellem anledning 
til kraftige reduktioner i den rodfæ-
stede makrofytvegetation i både de 
åbne lavvandede områder samt i de 
mindre fjorde og nor. Trådalger og 
søsalat var indtil midten af 1990’erne 
et dominerende vegetationselement, 
og reducerede ved skygning mv. ud-
bredelsen af rodfæstede makrofyter 
over store arealer. Trådalgemæng-
den er siden aftaget betydeligt i de 
åbne kystvande i takt med de gene-
relt faldende næringsstoftilførsler fra 
land, og søsalatmængden er reduce-
ret, specielt i Odense Fjord. I fjorde, 
kystlaguner og strandsøer, hvor der 
tilføres ferskvand med højt indhold 
af næringsstoffer, ses dog stadig 
udbredte forekomster af Søsalat og 
trådformede alger (hovedsagelig 
Vandhår og Fedtemøg), og i nogle af 
disse områder er vegetationen me-


Sortesø er en af amtets meget få brunvandede søer. Specielt langs sydenden af Sortesø er der en 
veludviklet hængesæk dannet af tørvemos og med store bestande af Kærmysse. Sortesø er des-
værre blevet ret stærkt eutrofi eret, og store dele af vandoverfl aden kan om sommeren være dækket 
af andemad.
Foto: Erik Vinther, Fyns Amt.
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get artsfattig eller helt forsvundet.


Stenrevsområderne udviser generelt 
en divers og relativt artsrig makro-
algevegetation med mindre islæt af 
trådformede alger. De store blad-
formede brunalger som Laminaria 
saccharina og L. digitata udgør et 
meget betydende vegetationsislæt i 
områderne nord for Fyn, mens rødal-
gerne dominerer i de sydfynske sten-
revsområder. Trådalgeforekomsten 
på stenrevene er aftaget gennem de 
senere år, og udgør ikke længere en 
trussel for makroalgevegetationen.


Bundfauna
De dybere kystvande er generelt 
præget af tilbagevendende iltsvind, 
der hvert år påvirker bundfaunaen 
negativt i varierende omfang. Arts-, 
individ- og biomassetætheden er så-
ledes som oftest lav, da bundfaunaen 
aldrig når at komme på fode, før det 
næste iltsvind hærger området. Det 
er således i mange områder sjældent 
at møde de mere iltsvindsfølsomme 
arter som pighude, ligesom de ilt-
svindsfølsomme krebsdyr forekom-
mer meget sporadisk. Bundfaunaen 
er præget af store fl uktuationer i de 


enkelte arters forekomst og udbre-
delse, hvilket tyder på et ustabilt 
bundfaunamiljø, der tid til anden be-
gunstiger først den ene så den anden 
art. Iltsvindet har i de senere år været 
så omfattende, at bunddyrene i vis-
se dele af de fynske kystvande har 
været helt udryddet. I kystlagunerne 
er bundfaunaen typisk artsfattig og 
præget af eutrofi eringsbetingede ar-
ter.


4.2 Tilgroning
Terrestriske naturtyper
Hovedparten af de undersøgte ha-
bitatnaturtyper er afhængig af en 
ekstensiv græsning eller høslet. Hvis 
udnyttelsen ophører, eller græs-
ningstrykket nedsættes, sker der en 
tilgroning af naturtyperne. Højtvok-
sende urter og græsagtige planter 
samt buske og træer får øget domi-
nans og ”kvæler” mere lavtvoksende 
plantearter, der er tilpasset græsning 
og høslet. Resultatet bliver, at mange 
karakteristiske plante- og dyrearter 
forsvinder. 


Tilgroningen er vurderet ud fra vege-
tationens højde (fi gur 4.3) og dæk-
ningsgraden af vedplanter (fi gur 4.4) 
samt ud fra de beregnede Ellenberg 
indeks for lys (bilag 4.2.a). Det frem-
går, at der især er tilgroningsproble-
mer med vedplanter i kalkoverdrev, 
sure overdrev, højmoser, og rigkær. 
Tilgroning med høje græs- og urte-
agtige planter udgør et særligt pro-
blem i de samme naturtyper samt i 
strandenge, Hvas Avneknippe be-
voksninger og kilder. 


Tilgroning med høj vegetation og ved-
planter i habitatnaturtyperne uden for 
habitatområderne er mindst lige så 
markante som indenfor (bilag 4.2.b 


Iltsvind rammer hvert år store dele af havområderne omkring Fyn og især Øhavet. På billedet ses 
”liglagenet”, der dækker den døde havbund. Liglagenet består af hvide svovlbakterier.
Foto: Nanna Rask, Fyns Amt.


Ålegræs på sandbund. For 100 år siden var ålegræs udbredt helt ud til 10-11 m dybde. Eutrofi ering 
har imidlertid bevirket, at ålegræs i dag kun fi ndes på dybder på under 5-7 m. 
Foto: Nanna Rask, Fyns Amt.
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– 4.2.c). Tilskud til miljøvenlig jord-
brugsdrift (MVJ) er pt. det vigtigste 
redskab til at sikre og øge afgræs-
ningen af de lysåbne naturtyper som 
overdrev, strandenge, ferske enge og 
rigkær.


Desværre har det fra og med 2005 
kun været muligt at yde MVJ-tilskud 
til naturområder, der ligger inden for 
de internationale naturområder. Am-
terne har derfor ikke kunnet forny de 
eksisterende aftaler eller indgå nye 
MVJ-aftaler inden for langt hoved-
parten af de fynske naturområder 
(cirka 80 procent af overdrevene) og 
de højst målsatte naturområder (cir-
ka 69 procent af overdrevene), fordi 
de ligger uden for de internationale 
naturområder. 


Det betyder, at tilgroningen af de fyn-
ske naturområder vil øges markant i 


de kommende år, og det vil næppe 
være muligt at nå EU`s og regerin-
gens mål om at standse nedgangen i 


biodiversitet i 2010.
 


Figur 4.3. Arealandel med bar jord samt vegetationshøjden af urtelaget (<15 cm, 15-50 cm og >50 cm) inden for hver ha-
bitatnaturtype. Y-aksen til venstre er mål for areal af 1330 Strandeng, mens y-aksen til højre er mål for arealet af de øvrige 
naturtyper.


Figur 4.4. Arealandel med vedplantedækning inden for hver habitatnaturtype. 
Y-aksen til venstre er mål for areal af 1330 Strandeng, mens y-aksen til højre er 
mål for arealet af de øvrige naturtyper.
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Søer og vandløb
Større søer er sjældent truede af 
tilgroning. Vandhuller og småsøer 
er som regel lavvandede, og derfor 
kan de med tiden gro til med sump-
planter som Bredbladet Dunhammer, 
Tagrør og Grå-Pil. Tilgroningen kan 
begrænses ved pleje som fx afgræs-
ning omkring vandhullerne og ved at 
undgå eutrofi ering.


Tilgroning er kun i sjældne tilfælde et 
problem for habitatnaturtyperne.


Naturtype 6430 kan stedvis være 
påvirket af tilgroning med træer og 
buske.


4.3 Hydrologi
Terrestriske naturtyper
Flere af de terrestriske naturtyper er 
afhængige af en høj vandstand og 
en naturlig hydrologi. Vandindvin-
ding, dræning og inddigning med 
bortpumpning af vand betyder, at 
planter tilknyttet våd og fugtig jord-
bund fortrænges til fordel for arter fra 
mere tør jordbund. Derved forsvinder 
mange af naturtypernes karakteristi-
ske arter. Tilførsel af drænvand eller 
store vandstandshævninger kan dog 
også have meget væsentlige nega-
tive konsekvenser for naturtyperne. 


Kystsikring og diger hindrer vandets 
og vindens påvirkning af kysten, og 
kan fx hæmme naturlige oversvøm-
melser og de jordskred og vindbrud, 


der er en del af den naturlige dyna-
mik i mange kystnære naturtyper og 
samtidig er en forudsætning for en 
naturlig vegetationsudvikling.


Naturtypernes hydrologi er vurderet 
visuelt i felten ud fra forekomst af 
grøfter, dræn og kystsikring samt ud 
fra vegetationens indeks for fugtig-
hed (Ellenberg et al 1992).


Figur 4.5 viser omfanget af påvirk-
ningen på naturtypernes hydrologi. 
Det fremgår, at langt hovedparten af 
strandenge (71%), højmoser (100%), 
moser på hængesæk (100%), Hvas 
Avneknippe bevoksninger (82%), kil-
der (65%) og rigkær (85%) i større 
eller mindre omfang er påvirket af 
afvanding. Påvirkningen sker typisk i 
form af grøfter, men især strandenge-
ne påvirkes også af bortpumpning af 
vand fra inddæmmede arealer. Nogle 
af disse arealer ligger dog under kote 
0 og vil ved ophørende pumpning bli-
ve vanddækket. Specielt strandenge 
(58%) og klitter (61%) er i et vist om-
fang påvirket af en form for kystsik-
ring, hvilket nedsætter områdernes 
dynamik og naturlige udvikling.


Ellenberg indeks for fugtighed  (bi-
lag 4.3.a) viser store variationer for 
de enkelte naturtyper. Forekomster 
af moser, kilder og hængesæk, der 
har et indeks på under 7 (fugtig jord-
bund), er måske i et kritisk omfang 
påvirket af afvanding.


Søer og vandløb
Opstemning og afvanding kan på-
virke søernes hydrologi. Afvanding af 
strandenge, kær og moser påvirker 
også hydrologien i evt. tilknyttede 
søer, idet deres vandspejl sænkes, 
således at de kan udtørre helt eller 
delvist. Desuden er der gennem ti-
den sket opfyldning af mange vand-
huller. Omvendt kan man ved vand-
standshævning og evt. udgravning 
(gen)skabe søer. Disse forhold har 
påvirket sønaturtypernes størrelse 
og antal gennem tiden, men i dag 
har de fl este søer i habitatområderne 
en forholdsvis naturlig hydrologi, der 
ikke påvirker naturtyperne negativt.


Regulering i form af udretning og 
uddybning af vandløb, dræning i 
de vandløbsnære arealer og en ef-
terfølgende opdyrkning af tidligere 
naturarealer i ådalene - og de deraf 
følgende ændringer i det oprindelige 
afstrømningsmønster - har negativ 
indfl ydelse på såvel naturtype 3260 
som 6430. Således falder artsrig-
dommen i vand og på land, når ud-
vekslingen af arter mellem vandløb 
og omliggende arealer begrænses, 
de naturlige fugtighedsgradienter 
mellem vand og land forstyrres, og 
arealet af bræmmen formindskes. 
Desuden medfører store svingninger 
i afstrømningen og en deraf følgende 
ustabil vandløbsbund, at mange plan-
tearter forsvinder fra vandløbene. 


Arealandel præget af afvanding og vandindvinding


Figur 4.5. Arealer inden for de våde naturtyper præget af afvanding og vandindvinding samt kystsikring. Y-aksen til venstre 
er mål for areal af 1330 Strandeng, mens y-aksen til højre er mål for arealet af de øvrige naturtyper.
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Planterne i vandløb påvirkes negativt 
af pludseligt opståede – og unatur-
ligt store - forøgelser i vandføringen 
(hydraulisk stress), som tidvis opstår 
nedstrøms større regnvandsudløb.


Regulering af vandstanden ved 
stemmeværker kan ligeledes i kor-
tere perioder medføre betydelige 
svingninger i afstrømningen ned-
strøms disse, hvilket i et vist omfang 
påvirker naturtyperne 3260 og 6430. 
Enkelte strækninger i mindre vandløb 


tørrer jævnligt ud om sommeren. Det 
har indfl ydelse på den fl ora og fauna, 
som fi ndes i vandløbene, men er dog 
ofte et naturligt fænomen, som fl ere 
organismer er tilpasset til at klare.


Marine naturtyper
I løbet af de seneste 200 år er det 
fynske landareal blevet kunstigt 
drænet og større enge/moseområ-
der forsvundet eller gjort dyrkbare, 
ligesom mange vandløb og grøfter 
er blevet rørlagt, eller vandløb er 


blevet udrettet. Store lavvandede 
kystområder er blevet indvundet og 
tørlagt og omdannet til landsbrugs-
land. Det har betydet, at den natur-
lige selvrensningsevne i oplandet til 
habitatområderne er reduceret bety-
deligt, samtidig med at vandskiftet i 
de tilbageværende områder er æn-
dret væsentligt. Udgravning af sejl-
render, udledning af spildevand og 
kølevand, som fx ved Fynsværket i 
Odense Fjord, medvirker ligeledes 
til betydelige vandskifteændringer i 
mange kystvandsområder. I mange 
af de fynske kystlaguner og strands-
øer sker kunstig regulering af vand-
skiftet med det omgivende hav, hvil-
ket medfører betydelig påvirkning af 
miljøtilstanden i områderne.


4.4 Invasive arter
Invasive arter er ikke naturligt hjem-
mehørende i den danske natur. De er 
typisk blevet indført som prydplan-
ter. Arterne breder sig imidlertid til 
fl ere naturtyper, hvor de hurtigt kan 
fortrænge den oprindelige fl ora og 
fauna. 


Det fremgår af fi gur 4.6, at Rynket 
Rose er den mest udbredte af de in-
vasive arter, idet den forekommer i 
både strandeng, grå klit, tør hede, tørt 
overdrev, kalkoverdrev, surt overdrev 
og rigkær. Kæmpe-Bjørneklo fi ndes 
også i de 3 sidstnævnte typer samt 
i hængesæk. I alle de nævnte typer 
udgør invasive arter et stort problem, 
fx påvirkes næsten 500 ha strandeng 
af disse arter.


Kæmpe-Balsamin og Kæmpe-Bjør-
neklo forekommer langs vandløb 
både indenfor og udenfor habitatom-
råderne. Især sidstnævnte skaber væ-
sentlige problemer, fx mange steder 
langs Odense Å, Lindved Å, Sallinge 
Å og Hågerup Å. Planten er effektivt 
i stand til at udkonkurrere arter i na-
turtype 6430 og bekæmpes stedvis 
(ved slåning, sprøjtning eller græs-
ning). Den kan imidlertid af ukyndi-
ge forveksles med Strand-Kvan (en 


Odense Å ved Hillerslev Bro er reguleret og vandløbsbunden er sænket. Der foretages regelmæssigt 
grødeskæring. På sådanne regulerede strækninger har vandløb generelt svært ved at udvikle en god 
miljøtilstand. Tidligere var åen omgivet af enge, men de er nu omdannet til dyrkede marker.
Foto: Erik Vinther, Fyns Amt.







23


af karakterarterne for naturtypen), 
som derved utilsigtet også bekæm-
pes. Kæmpe-Bjørneklo kan ligeledes 
skade Sump-Vindelsneglen ved at 
bortskygge de sumpplanter, hvorpå 
den lever. Iberisk Skovsnegl, som for 
tiden breder sig meget på Fyn, fi ndes 
fl ere steder langs fx Odense Å. Her er 
den er en trussel for de mere sårbare 
eller sjældne plantearter i naturtype 
6430, idet den formerer sig hurtigt og 
spiser ganske store mængder plan-
temateriale.


Der er observeret forekomst af rød-
algen Dusktang (Dasya baillouviana) 
i fl ere af de fynske marine habitatom-
råder, bl.a. i Odense Fjord, Gamborg 
Fjord og Nakkebølle Fjord. Derudover 
blev der i 2006 i Holckenhavn Fjord 
observeret en udbredt forekomst af 
rødalgen Gracilaria vermiculophylla.


NOBANIS (North European and Bal-
tic Network on Invasive Alien Speci-
es) har udpeget en række invasive ar-
ter herunder børsteormen Neanthes 
succinea og muslingen Mya arena-
ria. Begge arter er udbredt i de fl este 
områder, mens sneglen Potamopyr-


gus antipodarum forekommer i de 
lavvandede brakvandsområder i Det 
Sydfynske Øhav.
 


4.5 Udvikling af naturtypers 
arealer
Antallet af plante- og dyrearter på en 
lokalitet afhænger alt andet lige af 
lokalitetens størrelse, således at et 
stort areal kan oppebære et større 
artsantal end et lille areal. Store are-
aler kan desuden typisk indeholde 
større bestande af de enkelte arter 
end små lokaliteter, hvilket til dels 
kan skyldes, at store arealer har en 
større variation i levestederne. På fi -
gur 4.7 er der vist sammenhængen 
mellem antal plantearter og logarit-
men til arealet for 400 fynske stran-
denge. Det ses, at store strandenge 
indeholder fl ere plantearter end små 
strandenge. Græssede strandenge 
indeholder desuden fl ere plantearter 


Rynket Rose er indført til Danmark fra det nordøstlige Asien som prydplante. Den er blevet plantet i 
haver, hegn og som vildtplante, hvorfra den har spredt sig til naturområderne. Rynket Rose betegnes 
nu som en invasiv art, som spreder sig voldsomt især langs de danske kyster. Her kan den danne 
store bestande, som kvæler al anden vegetation. I Fyns Amt er Rynket Rose  den mest udbredte af 
de invasive plantearter.
Foto: Leif Bisschop-Larsen, Fyns Amt.


Nr. Naturtype Invasive arter
1330 Strandeng Rynket Rose, Japan Pileurt, Gyvel, Bukketorn
2130 Grå klit Rynket Rose
4030 Tør hede Rynket Rose, Glansbladet Hæg, Snebær
6120 Tørt overdrev Rynket Rose, Bjerg-Fyr
6210 Kalkoverdrev Rynket Rose, Kæmpe-Bjørneklo, Gyvel, Bjerg-Fyr, Bukketorn
6230 Surt overdrev Rynket Rose, Kæmpe-Bjørneklo
6430 Vandløbsbræmmer Kæmpe-Bjørneklo, Kæmpe-Balsamin
7140 Hængesæk Kæmpe-Bjørneklo, Rød-Gran
7230 Rigkær Rynket Rose, Kæmpe-Bjørneklo, Sildig Gyldenris


Figur 4.6. Arealer med forekomst af invasive arter i hver naturtype. Y-aksen til 
venstre er mål for areal af 1330 Strandeng, mens y-aksen til højre er mål for 
arealet af de øvrige naturtyper.
Desuden er der i tilhørende tabel angivet, hvilke invasive plantearter, der er fun-
det i naturtyperne.
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end ugræssede (Vinther & Tranberg 
1999).


Reduktion af en naturtypes areal vil 
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. 


Et reduceret naturareal kombineret 
med forringede levevilkår i mange 
af de resterende naturområder be-
virker, 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 spre-
de sig dertil, netop fordi lokaliteterne 
er isolerede.


En øget opsplitning og isolation af 
lokaliteterne forringer derfor i sig 
selv muligheden for at opretholde en 
levedygtig bestand af de forekom-
mende arter ikke blot på hver af de 
enkelte lokaliteter, men også inden 


for det lokale og regionale område. 
Det er klart, at de mest sjældne ar-
ter med de mindste bestande har 
størst risiko for at uddø. Der er dog 
stor forskel på plantearternes spred-
ningsmuligheder. Arter med en ef-
fektiv vindspredning har lettere ved 
at sprede sig til egnede lokaliteter og 
kan derfor overleve i længere tid end 
arter med en ringe spredningsevne.


Undersøgelser fra Fyns Amt viser, at 
der i hele amtet er sket en arealmæs-
sig reduktion af naturområderne på 
omkring 70% i løbet af perioden 
fra 1940’erne til 1992 (upubliserede 
data), og at fl ere plantearter er ud-
døde eller kun eksisterer i ganske få 
bestande (Vinther & Tranberg 1999; 
2002; 2005). Det antages, at reduk-
tionen i de naturtyper, der udgør 
udpegningsgrundlaget er af samme 
størrelsesorden. Der foreligger ikke 
nogen undersøgelse af udviklingen 
af habitatområdernes udpegnings-
grundlag fra 1994, hvor habitatdirek-
tivet trådte i kraft. 


Undersøgelser har imidlertid vist, at 
der kan være en betydelig forsinkelse 
mellem reduktionen af naturtypernes 
arealer og arternes uddøen (Hanski 
& Gilpin 1997; Lindborg & Eriksson 


2004; Vellend et al 2006). Det tyder 
derfor på, at der i de kommende år vil 
uddø yderligere et antal plantearter, 
selv om der sker en total opbrems-
ning i reduktionen af levestedernes 
arealer og selv om de resterende 
lokaliteter fastholdes i deres nuvæ-
rende tilstand.


Terrestriske naturtyper
Figur 4.8 viser fordelingen af de en-
kelte habitatnaturtyper i arealklasser. 
Det fremgår af fi guren, at langt de 
fl este forekomster af habitatnaturty-
perne er meget små. Således er 50% 
af samtlige forekomster mindre end 1 
ha og 73% er mindre end 5 ha. Så-
danne små forekomster kan på langt 
sigt kun indeholde et forholdsvis be-
skedent antal plante- og dyrearter, 
og der er en forholdsvis stor risiko 
for, at arter uddør.


Figur 4.9 viser arealet af habitatna-
tur fordelt på hovednaturtyper samt 
arealet af de beskyttede naturtyper. 
Det fremgår af fi guren, at der er stor 
forskel på, hvor stor en del af de be-
skyttede naturtyper, der udgøres af 
habitatnaturtyper. For strandenge og 
overdrev udgør habitatnaturtyperne 
ca. 70%, for moser, søer og vand-
løb er tallet ca. 50%, mens habitat-
naturtyperne inden for ferske enge 
kun udgør ca. 5% af de beskyttede 
arealer.


For søer og vandløb er opgørelsen 
noget misvisende, idet der ikke er 
foretaget en målrettet kortlægning 
af habitatnaturtyperne. Habitatnatur-
typernes reelle andel af Natura 2000 
områdernes søer og vandløb er gi-
vet vis væsentlig større, og samtidig 
vurderes der at være et godt poten-
tiale for via naturgenopretning at øge 
arealet / længden med habitatnatur-
typerne.


En stor del af de beskyttede moser 
består af skovsumpe, der er opstået 
ved tilgroning af rigkær, der tidligere 
er holdt lysåbne ved græsning og 
høslet. Ved at foretage fældning af 


Figur 4.7. Sammenhæng mellem antal plantearter og logaritmen til arealet for 
400 fynske strandenge. Logaritmen til arealet betyder, at 1 ha fremtræder som 
0, mens 10 ha fremtræder som 1 og 100 ha som 2. Der er skelnet mellem 
græssede og ugræssede strandenge.
(Vinther & Tranberg 1999).
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træopvæksten og genindførelse af 
græsning kan der genskabes store 
arealer med habitatnaturtypen rig-
kær. De ferske enge rummer ligele-
des et meget stort potentiale for at 
genskabe både rigkær og habitat-
naturtypen Blåtop-eng. Det kræver 
en vandstandshævning kombine-
ret med en fortsat afgræsning uden 
brug af gødning.


Selv om habitatnaturtyperne allerede 
i dag udgør en stor del af de beskyt-
tede overdrev, vurderes det, at en af-
græsning af de resterende overdrev 
uden brug af gødning og sprøjte-
midler på sigt kan øge arealet med 
habitatnatur. Derimod er det næppe 
muligt at øge arealet med habitatna-
turtypen strandeng, idet store dele af 
de beskyttede strandenge består af 


relativt tørre strandoverdrev. 


Der vurderes ligeledes at være et 
stort potentiale for øgning af fl ere af 
habitatnaturtyperne ud fra den eksi-
sterende agerjord. Fyns Amt har alle-
rede genskabt fl ere vådområder (se 
afsnit 6). Det skal dog understreges, 
at det normalt vil tage adskillige år, 
før der udvikles de karakteristiske 
naturtyper og strukturer ud fra ager-
jord. Genskabte søer vil derimod hur-
tigt blive værdifulde fuglelokaliteter.
 
Fyns Amt har tidligere beregnet, at 
såfremt det skal lykkes blot at bevare 
den nuværende status quo for biodi-
versiteten i de fynske moser, enge, 
overdrev og heder, er det nødvendigt 
at fordoble det nuværende naturareal 
(Vinther & Tranberg 2002; 2005). Det 
samme er givet vis tilfældet for habi-
tatnaturtyperne. 


Søer og vandløb
Siden 1800-tallet er der generelt sket 
en tilbagegang for søer og vådom-
råder som følge af dræning og tør-
lægning. Eksempelvis er 29 større og 
mindre søer i Fyns Amt med et samlet 
areal på ca. 540 ha  blevet tørlagt. De 
senere år er antallet af søer dog igen 
stigende som følge af nygravninger 
af vandhuller og (gen)etablering af de 
tidligere drænede vådområder/søer. 
Ud af det samlede areal af søer og 
vandhuller i habitatområderne er ca. 
halvdelen registreret som habitatna-
tur. Antalsmæssigt er dog kun godt 
1 % af søerne registreret som habi-
tatnatur, først og fremmest som følge 
af manglende kendskab til de mange 
små søer. Det er således ikke muligt 
at udtale sig konkret om udviklingen 
af sø-naturtyperne, da de i vidt om-
fang ikke er undersøgte. Det må dog 
formodes, at især de typer, der er føl-
somme overfor eutrofi ering - herun-
der naturtype 3140 ”Kalkrige søer og 
vandhuller med kransnålalger” - er 
gået tilbage som følge af eutrofi ering. 
Derimod kan type 3150 ”Næringsrige 
søer og vandhuller med fl ydeplanter 
eller store vandaks” eksistere under 
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en betydelig eutrofi ering, da en ka-
rakterart som Liden Andemad kan 
fi ndes under stærkt eutrofe forhold. 
Der er ingen tvivl om, at denne na-
turtype er den mest udbredte både 
areal- og antalsmæssigt. Desværre 
er ingen af de store vandaksarter 
Hjertebladet, Glinsende, Langbla-
det eller Langstilket Vandaks fundet 


i fynske søer på trods af, at eksem-
pelvis Hjertebladet Vandaks fi ndes i 
Odense Å systemet og antagelig tid-
ligere har været i fx Arreskov Sø.


Naturtyperne 3260 og 6430 er for-
modentlig udbredt i størstedelen af 
vandløbene inden for habitatområ-
derne. Det er desværre ikke muligt 


at beskrive udviklingen for disse 
naturtyper (se kap. 3). Samlet set 
fremtræder begge naturtyper dog 
med en forarmet artssammensæt-
ning i forhold til tidligere, hvor kul-
turpåvirkningen af vandløbene og de 
vandløbsnære arealer var betydelig 
mindre (se fx Riis et al1999). Eksem-
pelvis synes den sjældne Rust-Vand-
aks at være gået tilbage i Odense Å  
(Sode upubl.).


Marine naturtyper
De marine dele af habitatområderne 
har generelt et stort potentiale for et 
alsidigt dyre- og planteliv. Men om-
råderne er udsat for et massivt eutro-
fi eringstryk, der har øget iltsvindenes 
udbredelse og ændret havbundens 
plante- og dyreliv de seneste 100 år. 
Hertil kommer indvirkninger af miljø-
farlige stoffer, der især i områder nær 
havne og sejlrender har vist sig at 
påvirke dyre – og plantelivet i negativ 
retning på mange lokaliteter i de fyn-
ske kystvande. 


Inddæmning, dræning og landvin-
ding har reduceret udbredelsen 
af især naturtyperne kystlaguner, 
strandsøer samt lavvandede bugter 
og vige markant i løbet af de seneste 
200 år.


Råstofi ndvinding i form af stenfi skeri 
og sandsugning vides at have fjernet 
store mængder hårdt substrat fra hav-
bunden på vanddybder over ca. 2 m i 
mange af de udpegede habitatområ-
der. Derved er især forekomsten af 
stenrev reduceret. Bygning af havne, 
udgravning af sejlrender, dumpning 
af opgravet sediment mv. har også 
medvirket til at reducere arealet eller 
ændre udbredelsen af fl ere af de ma-
rine naturtyper.


4.6 Forstyrrelse af arter
Specielt fuglene er sårbare over for 
menneskelig færdsel. Når ynglefugle 
skræmmes op, er æg og unger ud-
sat for afkøling og prædation fra rov-
dyr, mens opskræmning af rastende 


Som et led i Vandmiljøplan 2 har Fyns Amt genskabt en række vådområder til fjernelse af kvælstof. 
Nørreballe Nor blev genskabt i 2005 for at nedbringe tilførslen af kvælstof til Tryggelev Nor. Ud over 
at fjerne kvælstof er Nørreballe Nor allerede blevet en vigtig fuglelokalitet.
Foto: Claus Paludan, Fyns Amt.


Der er opstået en del nye søer i de gamle råstofgrave som her på Østfyn ved Klintholm, hvor der 
frem til en gang i 1960`erne blev gravet kalk. De gamle kalkgrave er nu blevet vandfyldte og fremstår 
som rentvandede søer med en rig undervandsfl ora og ynglende Klokkefrø og Stor Vandsalaman-
der. Både Fyns Amt og mange private lodsejere har desuden etableret søer af hensyn til plante- og 
dyrelivet.
Foto: Leif Bisschop-Larsen, Fyns Amt.
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fugle betyder, at de får kortere tid til 
fødesøgning. Forstyrrelse kan både 
bestå i almindelig færdsel og jagt og 
kan være et stort problem i specielt 
strandenge, andre kystområder og 
på havet.


Den intensive erhvervs- og fritidssej-
lads, kajakroning, vindsurfi ng, fritids- 
og lystfi skeri i de fynske kystvande 
medfører mange forstyrrelser ikke 
blot for fuglene men også for marsvin 
og sæler.


Arternes påvirkning af forstyrrelse 
er vurderet ud fra det eksisterende 
kendskab til Natura 2000 områderne 
og deres udnyttelse og er nærmere 
belyst i rapporterne fra de enkelte 
Natura 2000 områder.


4.7 Miljøfarlige stoffer
Søer og vandløb
Miljøfarlige stoffer i søer og vandløb 
stammer typisk fra spildevand og/el-
ler sprøjtemidler. Generelt er niveauet 
af disse stoffer lavt i søer, men der er 
ikke kendskab til den aktuelle udbre-
delse af miljøfarlige stoffer i søerne 
indenfor habitatområderne.


Herbicider udgør en reel trussel mod 
naturtype 6430, fx i forbindelse med 
sprøjtning af tilstødende dyrkede 
arealer. Desuden kendes til sprøjt-
ning med herbicider under elektriske 
hegn langs vandløb for at forhindre 
kortslutning. Derimod er det ikke 
sandsynligt, at vandplanterne i na-
turtype 3260 påvirkes væsentligt af 
udledte herbicider. Vandplanter er 
således – på grund af herbicidernes 
virkemåde i det akvatiske miljø - re-
lativt mindre følsomme overfor disse 
stoffer end terrestriske planter. De 
hidtil målte koncentrationer af her-
bicider er således langt fra de kon-
centrationer, som udløser negative 
effekter over for vandplanter (Ceder-
gren et al. 2004).


Marine naturtyper
Miljøfarlige stoffer er generelt et pro-


blem for dyrelivet i de indre danske 
farvande. Især er havsnegle ramt af 
kønsforstyrrelse forårsaget af TBT 
(tributyltin), som indtil 2003 var til-
ladt i bundmaling til skibe. Der er 
også generelt fundet høje koncen-
trationer af PCB (polychlorerede 
biphenyler) og PAH (polyaromatiske 
hydrokarboner) i sediment og mus-
linger. Disse stoffer har potentiale til 
at inducere morfologiske ændringer 
i ålekvabbeyngel, øget produktion 
af afgiftningsenzymer hos ålekvab-
ber, effekter på celleorganeller i blå-
muslinger og en ændret kønsratio 
hos muslinger. Effekterne er fundet i 
dyrelivet i de indre danske farvande, 
og i Odense Fjord og Det Sydfynske 
Øhav er der også påvist effekter på 
plantelivet.


4.8 Fysisk påvirkning
Søer og vandløb
Regulering af vandløb samt dræning 
og opdyrkning af de ånære arealer 
har i væsentlig grad forringet livsvil-
kårene for mere sårbare plantear-
ter i naturtype 3260 og 6430. Dertil 
kommer, at vandløbene - og i et vist 
omfang også bræmmerne langs 
disse - fortsat påvirkes væsentligt 


af vandløbsvedligeholdelse. Den 
”vandløbspleje” – som består i grø-
deskæring og undertiden bundop-
gravning - foregår regelmæssigt i de 
offentlige vandløb, mens dette sker 
sjældnere i de privat vedligeholdte 
vandløb. Både grødeskæring og 
bundoprensning er fysiske indgreb, 
der modvirker udviklingen af artsrige 
samfund af naturtype 3260. Skæring 
af vegetationen i naturtype 6430 vil 
tilsvarende favorisere visse arter, der 
er i stand til hurtig genvækst. Hyp-
pig men mindre omfattende skæring, 
som er del af den såkaldt ”miljøven-
lige vedligeholdelse”, vil derfor føre 
til artsfattige plantesamfund både i 
naturtype 3260 og 6430.


Delstrækninger af især en del mindre 
vandløb er rørlagt, ligesom der også 
stedvis forekommer opstemninger. 
Disse fysiske påvirkninger kan med-
føre passage- og spredningsproble-
mer for arter som Bæklampret og 
Pigsmerling, ligesom de begrænser 
mulighederne for spredning af Tyk-
skallet Malermusling (der spredes 
via sin værtsfi sk, elritsen).


Marine naturtyper
Mange af de fynske kystvande er re-


Bundfaunaen i havet omkring Fyn er gennem de sidste hundrede år blevet stærkt reduceret af den 
tiltagende eutrofi ering og iltsvind. Dyrelivet domineres af muslinger og børsteorme. Her ses en pæn 
bestand af blåmusling. Bundskrabende fi skeredskaber, som anvendes til blåmuslingefi skeri har alvor-
lige negative indvirkninger på dyre- og plantelivet på havbunden.
Foto: Nanna Rask, Fyns Amt.
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lativt lavvandede, og gennemskæres 
derfor af sejlrender for at gøre fær-
getrafi k mulig mellem de beboede 
øer og Fyn. Der er ligeledes anlagt 
et stort antal havne (færgehavne, 
værftshavne, lystbådehavne, anløbs-
broer mv.). Både sejlrender og havne 
skal med mellemrum oprenses og 
uddybes, og det oprensede materiale 
fjernes eller dumpes på klappladser. 
Disse aktiviteter medfører dels en fy-
sisk belastning af havmiljøet ved di-
rekte fjernelse af sediment og nedsat 
sigtbarhed i vandfasen som følge af 
opslæmmet materiale, dels en øget 
påvirkning af havmiljøet fra frigivne 
næringsstoffer og miljøfarlige stoffer 
i det oprensede materiale. Den inten-
sive erhvervs- og fritidssejlads i man-
ge af de fynske kystvande medfører 
også frigivelse af miljøfarlige stoffer 
fra bundmaling samt spild af olie og 
affald fra skibene.


Fiskeri udøver i perioder et betyde-
ligt tryk på miljøet, dels ved fjernelse 
af vigtige dele af fi skepopulationen, 
dels ved direkte fysisk påvirkning 
som følge af anvendelse af slæbende 
redskaber. 


Kystbeskyttelse i form af byggeri af 
diger og høfder er meget udbredt 
langs de fynske kyster specielt i det 
sydfynske område, hvor områdets 
karakter af druknet istidslandskab 
betyder, at mange af kysterne er ud-
sat for kraftig erosion og/eller over-
svømmelse. Herved kan forekomme 
negativ påvirkning/indskrænkning af 
udbredelsesområde af de kystnære 
forekomster af bl.a. naturtyperne rev, 
sandbanker, mudderfl ader mv.


I nogle af områdets kystlaguner og 
strandsøer sker kunstig regulering af 
vandskiftet med det omgivende hav, 
hvilket medfører betydelig påvirkning 
af miljøtilstanden i områderne.


4.9 Andre trusler
Flere af havområderne omkring Fyn 
er omfattet af Fiskeridirektoratets 


produktionsområder for blåmuslin-
ger. Bundskrabende fi skeredskaber 
som anvendes til blåmuslingefi skeri 
har alvorlige negative indvirkninger på 
dyre- og plantelivet på havbunden.


4.10 Trusler mod arter og ud-
vikling i deres bestande
Den mindste bestand, som sikrer, 
at en art kan overleve i et længere 
tidsrum på et bestemt areal, kaldes 
artens ”minimum levedygtige be-
stand” (Nunney & Campbell 1993). 
Der fi ndes meget få undersøgelser af 
disse bestandsstørrelser, men Pihl et 
al (2000) vurderer, at en sådan be-
stand skal være i størrelsesordenen 
1000-2000 individer. Det må dog an-
tages, at bestandsstørrelsen svinger 
meget for de enkelte arter. 


På samme måde vil det inden for en 
region være nødvendigt at oprethol-
de et bestemt antal bestande af de 
enkelte arter, for at arterne kan over-
leve i regionen. Der foreligger kun 
meget begrænsede undersøgelser 
af dette antal, men ud fra matema-
tiske modeller og begrænsede data 
for sommerfugle foreslår Hanski & 
Gilpin (1997), at det som minimum 
er nødvendigt med 10-20 lokaliteter 
med gode levevilkår for en art, hvis 
den pågældende art skal overleve 
på langt sigt. Det er endvidere en 
forudsætning, at disse lokaliteter er 
indbyrdes forbundet således, at der 
er mulighed for, at arten kan spredes 
mellem de pågældende lokaliteter.


Ved vurdering af arternes tilstand 
er det nødvendigt at fokusere på 
deres samlede levested. Levested 
er en samlet betegnelse for både 
ynglested, fourageringsområde og 
opholdssteder udenfor yngletiden, 
og disse områder kan være meget 
forskellige. Dette er især tilfældet 
for fugle, som er meget mobile. En 
forringelse af blot en del af arternes 
samlede levested, kan således resul-
tere i en negativ bestandsudvikling 
og en eventuel uddøen.


Nedenfor er der foretaget en gen-
nemgang af de dyre- og plantearter, 
der optræder på Habitatdirektivets 
bilag II, som ynglefugl på EF-Fugle-
beskyttelsesdirektivets bilag I eller 
trækfugl efter EF-Fuglebeskyttelses-
direktivets artikel 4.2.


Da fouragerings- og rasteområder 
ikke er kortlagt for fuglene, er kun 
ynglestederne vist som arternes le-
vesteder. De viste ynglesteder for 
fuglearterne er generelt både ak-
tuelle forekomster og registrerede 
ynglelokaliteter siden 1980, som vur-
deres at være potentielle levesteder. 
Der skelnes ikke mellem aktuelle og 
potentielle ynglefuglelokaliteter på 
fi gurerne, men den aktuelle status 
beskrives i teksten. Afgrænsningen 
af den enkelte fuglelokalitet er ikke 
artsspecifi k, men er sket som en 
afgræsning af et naturområde som 
levested for alle fuglearterne. Større 
lokaliteter, der er vist som polygoner 
i basisanalyserne, vil måske kun for 
en mindre dels vedkommende være 
levested for en given art. I fi gurer 
over hele Fyns Amt vises fugleloka-
liteterne som punkter.


Arter på Habitatdirektivets bilag II
Spættet Sæl
Spættet Sæl ses regelmæssigt i far-
vandene omkring Fyn. Det drejer sig 
dog udelukkende om omstrejfende 
individer, idet arten ikke har ynglet 
inden for amtets grænser i de sidste 
mange år. Det skyldes antagelig for-
styrrelser fra sejllads og andre rekre-


Spættet Sæl udgør en del af udpegnings-
grundlaget i de fynske habitatområder. Der ses 
jævnligt enkelte dyr i havområderne og langs de 
fynske kyster, men der fi ndes ikke nogen yng-
lebestand, antagelig som følge af forstyrrelser.
Foto: Leif Bisschop-Larsen, Fyns Amt.
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ative aktiviteter. Hvis der skal etab-
leres en ynglebestand kræver det 
oprettelse af adgangsforbud inden 
for en vis radius fra egnede småøer 


Marsvin 
Marsvin udgør p.t. ikke en del af ud-
pegningsgrundlaget for de fynske 
habitatområder. Der er ikke udført 
en systematisk overvågning af arten, 
men Marsvin er blevet registreret si-
den 1993, når de er observeret under 
det rutinemæssige togt Fyn rundt 
hver anden uge i forbindelse med 
amtets prøvetagninger i medfør af 
det nationale og regionale vandmiljø-
overvågningsprogram. Disse obser-
vationer fremgår af fi gur 4.10. Mar-
svinene er tilsyneladende udbredt 
i hele farvandet omkring Fyn, dog 
har observationerne af marsvin væ-
ret hyppigere omkring Fyns Hoved 
og Snævringen end den øvrige del 
af Fyn. Der er observeret mellem 30 
og 70 marsvin om året omkring Fyn. 
I århundreder har der været målrettet 
hvalfangst fl ere steder i landet, men 
især i det Nordlige Lillebælt omkring 
Middelfart, Svinø og Gamborg Fjord 
har de største fangster fundet sted, 
og der er rapporteret om fangster på 
fl ere hundrede marsvin om året. Mid-
delfart var fra 1593 til 1898 hjemsted 
for Danmarks eneste organiserede 
marsvinsjægerlaug. I dag fanges en 
del marsvin utilsigtet i garn. 


Klokkefrø
De fynske bestande af klokkefrø 
fi ndes på Østfyn (6-7 lokaliteter), 
Avernakø (8 lokaliteter), Ærø (3 loka-
liteter), Sydlangeland (3 lokaliteter), 
Birkholm og Hjortø. Se fi gur 4.11. De 
største delbestande på mere end 
200 voksne dyr fi ndes på Østfyn 
(Klintholm) og Avernakø (Skallevejen 
og Bjerggård). Se tabel 4.2. Specielt 
på Østfyn og Avernakø er habitat-
udpegningen meget snæver, og en 
stor del af klokkefrøens levesteder 
fi ndes her uden for de udpegede 
habitatområder. Ingen af de fynske 
delbestande opfylder kriteriet om en 
bestandsstørrelse på mere end 1000 


vokse dyr, som vurderes at være et 
nødvendigt niveau for, at bestande-
ne kan være levedygtige på lang sigt 
(Søgaard et al 2003).


Klokkefrøen yngler i lavvandede og 
lysåbne vandhuller med bundfæste-
de vandplanter og god vandkvalitet. 
Mange af klokkefrøens levesteder er 
omgivet af i intensivt dyrkede land-
brugsområder, hvor et tæt netværk 
af egnede vandhuller og temporære 


oversvømmelser er meget sjældne. 
Mange vandhuller påvirkes negativt 
som følge eutrofi ering ved udsivning 
af næringsstoffer fra dyrkede marker 
eller på grund af fodring eller udsæt-
ning af ænder. 


Klokkefrøen lever størstedelen af sit 
liv i vandet, og det er derfor vigtigt, 
at den udover de temporære yngle-
vandhuller har permanente vandhul-
ler til rådighed, hvor den kan søge 


1993  (24)
1994  (33)
1995  (49)
1996  (52)
1997  (55)
1998  (39)
1999  (43)
2000  (43)
2001  (38)
2002  (49)
2003  (68)
2004  (19)
2005  (53)


Natura2000 områder


Figur 4.10. Observationer af Marsvin fra amtets miljøskib i perioden 1993-2005.
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føde. Overvintringen foregår i mu-
sehuller, under kvas, stenbunker og 
trærødder samt i skrænter. Et godt 
levested består derfor ikke blot af 
gode og varierede vandhuller, men 
også af eksempelvis afgræssede 
overdrev og enge, levende hegn, 
stendiger, kystskrænter eller skove. 
Det er gennem fl ere danske under-
søgelser dokumenteret, at klokkefrø 
bestande, som lever i et intensivt 
dyrket landbrugslandskab har en 
betydelig ringere overlevelse sam-
menholdt med bestande, som lever 
i et varieret landskab med sammen-
hængende naturarealer i afgræsning. 
På levesteder med en lav overlevelse 
kan få år med ingen eller ringe yngle-
succes være en alvorlig trussel mod 
bestanden.


Stor Vandsalamander
Fyns Amt har ikke foretaget nogen sy-


stematisk undersøgelse af udbredel-
sen af Stor Vandsalamander. I 2006 
er arten dog eftersøgt i udvalgte søer 
inden for Natura 2000 områderne i 
forbindelse med NOVANA overvåg-
ningen og blev fundet på 4 ud af 7 
potentielle lokaliteter. Stor Vandsa-
lamander er således pt. registreret i 
9 af de fynske habitatområder. Stor 
Vandsalamander antages dog at 
være udbredt over store dele af Fyn.


Ved eftersøgningen af Stor Vand-
salamander i 2006 på Fyns Hoved 
(H91) og Brahetrolleborg (H104) blev 
arten fundet ynglende i ca. 25% af 
områdets vandhuller. Figur 4.11 viser 
artens kendte levesteder. Arten fi n-
des dog antagelig i fl ere af de øvrige 
Natura 2000 områder og har væsent-
lig fl ere levesteder.


Stor Vandsalamander foretrækker 


skovnære vandhuller, men fi ndes 
også i gravede vandhuller og natur-
lige oversvømmelser på landbrugs-
jord og enge. Den yngler i vandhuller 
med rent vand og vandplanter, hvor 
den fasthæfter sine æg. I områder 
med åbent vand samles larverne 
fra Stor Vandsalamander og søger 
føde. Stor Vandsalamander er også 
afhængig af en landhabitat, hvor den 
kan søge føde om natten, skjule sig 
og overvintre. De primære trusler 
vurderes at være eutrofi ering, tilgro-
ning og overskygning af vandhuller-
ne, kombineret med intensiv drift af 
landhabitaten. 


Bæklampret
Denne såkaldte ”rundmund” lever 
i sine ungdomsstadier nedgravet i 
”stabilt” sandet/siltet sediment, og 
hvor der ofte også forekommer vand-
planter. Som voksen opsøger den 


Klokkefrø fi ndes på Østfyn, Avernakø, Ærø, Sydlangeland, Birkholm og 
Hjortø. Fyns Amt har gravet adskillige vandhuller med henblik på at øge 
bestanden. P.t. deltager amtet i et internationalt LIFE-projekt, der bl.a. 
indebærer gravning og oprensning af ynglevandhuller, afgræsning af 
klokkefrøens levesteder, udsætning af arten på tidligere levesteder og 
udsætning af reservebestande.
Foto: Leif Bisschop-Larsen, Fyns Amt.


Natura2000 afgrænsning


Klokkefrø, kendte levesteder


Klokkefrø, potentielle levesteder


Stor Vandsalamander, kendte levesteder Figur 4.11. Kendte og potentielle levesteder for Klokkefrø. 
På kortet er ligeledes angivet kendte levesteder for Stor 
Vandsalamander.
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grusede partier, hvor den anlægger 
gydegruber og lægger sine æg. Bæk-
lampretten kræver en god vandkva-
litet samt gode passagemuligheder 
mellem opvækst- og gydeområder. 
Potentielle trusler er opgravning af 
fi nkornet bundmateriale i forbindelse 
med vandløbsvedligeholdelse og 
dårlig vandkvalitet. Bæklampretten 
vurderes generelt ikke at være truet 
på sine levesteder hhv. inden for ha-
bitatområderne (H98, H105) og uden 
for disse. Der er dog undtagelser. 
Det gælder fx Odense Å, der mod-
tager store mængder spildevand via 
regnvandsudløb, hvor den løber gen-
nem Odense By. Desuden medfø-
rer eutrofi eringen af Arreskov Sø, at 
Odense Å tidvis om sommeren mod-
tager store mængder alger udledt fra 
søen. Når disse alger rådner, hvor 
vandet fl yder langsomt, falder iltfor-
holdet i vandløbssedimentet og evt. 
i vandfasen, hvilket skader arten. En-
delig påvirkes bæklampretten nega-
tivt i forbindelse med vandløbsved-
ligeholdelse, hvis det sediment, som 
den fi ndes i, graves op (fx i Odense 
Å på en delstrækning opstrøms for 


Borreby). Desuden påvirkes den ne-
gativt af fl ere årlige grødeskæringer, 
idet de kan bidrage til at skabe min-
dre varierede og ugunstige bundfor-
hold.


Undersøgelser i perioden 2001-2005 
(fi gur 4.12) viser, at Bæklampret er 
vidt udbredt i selve Odense Å fra 
Åsumvej og opstrøms til opstemnin-
gen i Brobyværk. Den er ikke fundet 
i Odense Å opstrøms herfor og heller 
ikke i tilløbene Sallinge Å og Hågerup 
Å. Derimod fi ndes der en levedygtig 


bestand i Rislebæk, som er et tilløb 
til Arreskov Sø. Derimod fi ndes arten 
ikke i tilløbet Lindved Å, som udmun-
der nær Åsumvej. Den tilsyneladende 
manglende tilstedeværelse i Lindved 
Å, Sallinge Å og Hågerup Å er over-
raskende, fordi de skønnes at være 
velegnede som levesteder. En mulig 
forklaring er, at Bæklampret har væ-
ret udryddet i disse tilløb, og at den 
ikke har kunnet sprede sig hertil fra 
nedstrøms lokaliteter i Odense Å pga. 
diverse spærringer i vandløbet. Der 
er anlagt stryg forbi de pågældende 


Lokalitet Navn i henhold til plejeplan Areal
 (ha)


Natura 2000 Levested Bestand 
(voksne dyr)


Yngle
vandhuller


Østfyn Tårup Strand Camping 13,3 Indenfor Ja 15 2
Østfyn Klintholm 36,0 Delvist indenfor Ja 235 4
Østfyn Tårup Syd 30,4 Udenfor Ja Ukendt
Østfyn Frigaardsvej 28,2 Udenfor Ja Ukendt
Østfyn Tåruplunde, Åhusene 61,8 Udenfor Ja 34
Østfyn Teglgårdshuse, Bøsøre Strand Camping 40,7 Udenfor Ja 34
Avernakø Ladefogedgård 15,3 Udenfor Potentielt Ukendt
Avernakø Skovhuse 80,9 Delvist indenfor Ja 28
Avernakø Ø Avernak By 0,3 Udenfor Ja 27
Avernakø Skalllevejen 102,4 Delvist indenfor Ja 262 5
Avernakø Korshavn Vest 22,5 Udenfor Ja 15
Avernakø Søkilde 9,4 Udenfor Ja 4
Avernakø Nattergalebjerg 8,5 Udenfor Potentielt Ukendt
Avernakø Vibensbjerg 5,5 Udenfor Ja 9
Avernakø Bjerggård 14,5 Delvist indenfor Ja 224 1
Birkholm Birkholm 94,5 Indenfor Ja 16
Hjortø Hjortø 95,1 Indenfor Ja 6
Hjelmshoved Hjelmshoved 20,6 Indenfor Potentielt Ukendt
Langeland Gulstav-Ørnehøj 86,5 Indenfor Ja 8
Langeland Søgård 44,1 Indenfor Ja 4
Langeland Skovsgård 293,8 Udenfor Ja 41 1
Ærø Strandhuse, Stokkeby Nor 240,0 Delvist indenfor Ja Ukendt
Ærø Vodrup 672,3 Indenfor Ja 32 3
Ærø Vester- og Øster Bregninge Mark 178,8 Udenfor Ja Ukendt


Tabel 4.3. Forekomst af Bæklampret uden for habitatområderne i Fyns Amt.


Vandsystem Vandløb År
Borreby Møllebæk 2003-2004
Holmehave Bæk 2004-2006
Vindinge Å 1998-2005
Kastel Å 1995-2005


Kongshøj Å Kongshøj Å 2002-2004


Stavis Å 1986-2005
Sværup Mølleå 1988


Tange Å Tange Å 1998-2004


Odense Å 


Vindinge Å 


Stavis Å 


Tabel 4.2. Kendte bestande af Klokkefrø i Fyns Amt.
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spærringer inden for de seneste 3-
10 år, hvilket på længere sigt burde 
give arten mulighed for at indvandre. 
Bæklampret fi ndes i adskillige vand-
løb uden for habitatområderne (tabel 
4.3), ofte ret talrigt. Desværre er der 
ingen mulighed for at vurdere udvik-
lingen i bestandene, hverken inden 
eller uden for habitatområderne.


Pigsmerling
Arten lever i dagtimerne nedgravet i 
vandløbets sediment, hvor dette er 
sandet/siltet. Om natten opholder 
den sig ved sedimentoverfl aden, 
hvor den søger føde.  Pigsmerlingen 
kræver en god vandkvalitet og rela-
tivt stabile bundforhold med egnet 
substrat. Potentielle trusler indenfor 
og uden for habitatområderne (H98) 
er opgravning af bundmateriale i for-


bindelse med vandløbsvedligehol-
delse. Pigsmerlingen vurderes ikke 
umiddelbart at være truet på sine le-
vesteder i Fyns Amt. Der er dog und-
tagelser. Det gælder fx Odense Å, 
der modtager store mængder spilde-
vand via regnvandsudløb, hvor den 
løber gennem Odense By. Desuden 
medfører eutrofi eringen af Arreskov 
Sø, at Odense Å tidvis om sommeren 
modtager store mængder alger ud-
ledt fra søen. Når disse alger rådner, 
hvor vandet fl yder langsomt, falder 
iltforholdet i vandløbssedimentet og 
evt. i vandfasen, hvilket skader arten. 
Endelig påvirkes Pigsmerling nega-
tivt i forbindelse med vandløbsved-
ligeholdelse, hvis det sediment, hvor 
den fi ndes, graves op (fx i Odense 
Å på en delstrækning opstrøms for 
Borreby). Desuden påvirkes den ne-


gativt af fl ere årlige grødeskæringer, 
idet de kan bidrage til at skabe min-
dre varierede og ugunstige bundfor-
hold.


Undersøgelser i perioden 2002-2005 
(fi gur 4.12) viser, at Pigsmerling er 
vidt udbredt i selve Odense Å fra 
Åsumvej til afl øbet fra Arreskov Sø. 
Der mangler kun fund fra stræknin-
gen gennem Odense By (Ejby Mølle 
til Dalumvej). I Lindved Å er arten fun-
det en enkelt gang nær udløbet, men 
der er egnede levesteder opstrøms 
herfor. Muligvis har arten haft – eller 
har stadig – vanskeligt ved at indvan-
dre til disse områder, som vides at 
have været meget stærkt forurenede 
i 1950’erne (se Riis et al. 1999). Arten 
er ikke fundet i Sallinge Å, til trods 
for talrige – om end ikke målrettede - 


Natura2000 afgrænsning
Pigsmerling
Bæklampret


Natura2000 afgrænsning
Tykskallet Malermusling


Figur 4.12. Kendte levesteder for Bæklampret, Pigsmerling og Tykskallet Malermusling.
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undersøgelser i årene 1997-2001, og 
til trods for tilstedeværelsen af veleg-
nede levesteder. Årsagen er muligvis 
den samme som i Lindved Å. Deri-
mod fi ndes Pigsmerling fl ere steder 
i Hågerup Å fra udløbet i Odense 
Å til Lydinge Mølle, som indtil 2000 
udgjorde en effektiv spærring for op-
strøms spredning af arten. I Odense 
Å er de største tætheder af Pigs-
merling op til 2-6 individer/m2 eller 
35-100/100 m. Disse tætheder er af 
samme størrelsesorden, som angi-
vet som tilfredsstillende for engelske 
vandløb (Perrow & Jowitt 2000). Ar-
ten fi ndes i enkelte vandløb uden for 
habitatområderne (tabel 4.4), især 
talrigt i Stavis Å og Silke Å. Desværre 
er der ingen mulighed for at vurdere 
udviklingen i bestandene, hverken in-
den eller uden for habitatområderne.


Tykskallet Malermusling 
Muslingen lever helt eller delvis ned-
gravet i sedimentet, hvor dette består 
af stabil sandbund med et relativt lille 
indhold af fi n-partikulært organisk el-
ler mineralsk materiale. Særlig sårba-
re er de 0-2 år gamle muslinger, som 
fi ndes helt nedgravet i sedimentet. 
Desuden kræver muslingen en god 
vandkvalitet, ligesom dens reproduk-
tion er helt afhængig af tilstedeværel-
sen af egnede værtsfi sk (primært El-
ritse), hvorpå dens larver snylter i 4-5 
uger, inden de frigør sig og graver sig 
ned i sedimentet. Potentielle trusler er 
reguleringer, opgravning af vandløbs-
sediment, tilslamning af sedimentet, 
dårlig vandkvalitet (fx forhøjet indhold 
af nitrat, pesticider mv) og manglen-
de/for små bestande af elritse.


Ifølge Larsen & Wiberg-Larsen (2006) 
forekommer malermuslingen over en 


ca. 36 km lang strækning af Odense 
Å (fra Den Fynske Landsby og til op-
strøms for tilløbet af Hågerup Å), fra-
regnet kortere eller længere stræk-
ninger, hvor vandløbet er påvirket af 
opstemninger (Brobyværk, Dalum 
Papirfabrik), eller hvor den er ”gen-
slynget” i forbindelse med et restau-
reringsprojekt (ved Tørringe), og hvor 
arten endnu ikke har haft mulighed 
for at indvandre (fi gur 4.12). Bestan-
den er forsigtigt skønnet til 145 000 
individer, hvoraf langt størstedelen 
fi ndes på en ca. 6 km lang uregule-
ret strækning nedstrøms for Borreby. 
Ca. 85 % af bestanden består imid-
lertid af individer over 17 år og der er 
ingen positive tegn på rekruttering. 
Det betyder, at bestanden er i alvorlig 
fare for at uddø, selvom den maksi-
male levealder kan være ca. 30 år. De 
nuværende tætheder er imidlertid op 
til 35 individer/m2, hvilket burde være 
tilstrækkeligt til at sikre en reproduk-
tion (Henker et al 2003). I Hågerup Å 
forekommer malermuslingen på en 
ca. 8 km lang strækning (fra udløbet 


i Odense Å og opstrøms til Lydinge 
Mølle). Bestanden er forsigtigt skøn-
net til 11 000 individer med en langt 
bredere aldersfordeling, relativt store 
tætheder, og positive tegn på, at be-
standen kan reproducere sig. Uden 
for habitatområde H98 fi ndes der en 
lille bestand af udelukkende gamle 
individer i Ryds Å ved Villestofte.


Arten er i kraftig tilbagegang over 
næsten hele dens samlede udbre-
delsesområde, herunder i Danmark, 
hvor den i dag med sikkerhed kun 
fi ndes på Fyn. Der er fl ere årsager 
til tilbagegangen. Disse omfatter ge-
nerelt vandløbsreguleringer, opgrav-
ning af vandløbsbunden i forbindelse 
med vandløbsvedligeholdelse, dårlig 
vandkvalitet eller manglende værts-
fi sk for larverne. Malermuslingen 
vurderes også at være truet på sine 
levesteder i habitatområde H98 og i 
Ryds Å. Årsagerne hertil kendes ikke 
præcist, men der kan muligvis især 
være tale om forøget tilslamning af 
vandløbsbunden som følge af tilfør-


Levende eksemplarer af Tykskallet Malermusling fra Hågerup Å. I Danmark kendes arten p.t. kun fra 
vandløbssystemerne Odense Å og Stavis Å.
Foto: Frank Gert Larsen, Fyns Amt.


Vandsystem Vandløb År


Odense Å Silke Å 2002


Vindinge Å 1998-2005
Hellerup Å 2005


Stavis Å Stavis Å 1986-2005


Vindinge Å 


Tabel 4.4. Forekomst af Pigsmerling 
uden for habitatområderne i Fyns Amt.
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sel af fi npartikulært materiale fra op-
strøms regulerede strækninger og en 
vandløbsvedligeholdelse, der under-
støtter en for stor materialtransport 
og efterfølgende partikelafl ejring til 
skade for de helt unge muslinger. 
Desuden kan bestanden af elritsen 
i Odense Å og Ryds Å være for lille 
til, at den effektivt kan fungere som 
værtsfi sk for muslingens larver. Em-
net er indgående diskuteret i Larsen 
& Wiberg-Larsen (2006).


Sump-Vindelsnegl
Arten kræver permanent våde og lys-
åbne områder med høje urter (som 
fx Sødgræs, store Star-arter, Tagrør, 
Dunhammer, Pindsvineknop, Gul Iris 
eller Rørgræs, hvorpå den græsser) 
langs vandløb eller søer, men kan 
også forekomme i ådalenes våd-


områder. Den begunstiges tilsynela-
dende også af fx opstemninger, hvis 
der dannes ekstra vådområder langs 
vandløbene (se Killien 2003). Den er 
truet af vandstandssænkninger, fx 
dræning af vådområder eller regule-
ring af vandløb, og påvirkes også ne-
gativt af skæring af bredvegetationen, 
indvandring af invasive arter, intensiv 
græsning af det foretrukne ”substrat” 
(planter), tilgroning med fx elletræer 
langs vandløb, samt brug af pestici-
der (Killien 2003). Sump-Vindelsneg-
len påvirkes negativt af fx tilgroning 
med invasive urteagtige plantearter 
eller elleopvækst, der udkonkur-
rerer/bortskygger de sumpplanter, 
som den er tilknyttet. Flere af disse 
trusler forekommer såvel indenfor 
som uden for habitatområderne. På 
fi gur 4.13 er der vist 12 forekomster 


af Sump-Vindelsnegl, som er fundet 
ved NOVANA-overvågningen i 2005 
samt ved en eftersøgning i 2000 (Pihl 
& Laursen 2002). Udbredelsen i for-
hold til habitatområderne er endnu 
ufuldstændigt kendt, men arten er 
dog fundet i 5 habitatområder. Be-
standsudviklingen kendes ikke.


Skæv Vindelsnegl
Arten er ikke opført som udpegnings-
grundlag for fynske habitatområder.
Skæv Vindelsnegl har meget vari-
erende levesteder, hvor der også er 
varierende fugtighedsforhold, fx på 
skrænter. Arten er afhængig af et let 
fugtigt førnelag. Blandt levestederne 
er rigkær og tuet eng, lysåben løv-
skov, overdrev, stendiger og strand-
volde.


Natura2000 afgrænsning


Sump-vindelsnegl
Skæv vindelsnegl


Natura2000 afgrænsning


Mygblomst forsvundet efter 1980
Forekomst af Mygblomst både før og efter 1980
Nye fynd af Mygblomst


Figur 4.13. Kendte levesteder for Sump-Vindelsnegl og Skæv Vindelsnegl. Fundene stammer fra eftersøgningen i 2000 og 
2005. Desuden er der angivet nuværende og tidligere kendte voksesteder for orkideen Mygblomst.
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På fi gur 4.13 er vist forekomster af 
Skæv Vindelsnegl fundet ved NO-
VANA-overvågningen i 2005. Arten 
er fundet på 5 lokaliteter, hvoraf 1 er 
indenfor habitatområdet Lillebælt og 
1 er umiddelbart udenfor habitatom-
rådet Sydfynske Øhav. Bestandsud-
viklingen kendes ikke.


Mygblomst. 
Mygblomst er en ca. 5-15 cm høj 
gulgrøn orkide, som især er tilknyt-
tet kalkrige moser. Mygblomst har 
tidligere været kendt fra 15 lokalite-
ter i Fyns Amt, men er efter 1980 kun 
genfundet på 1 af disse lokaliteter. 
Til gengæld er arten fundet på en ny 


lokalitet, således at Mygblomst i dag 
har 2 voksesteder i Fyns Amt (Vinther 
& Tranberg 2002). Figur 4.13 viser ar-
tens nuværende og tidligere kendte 
voksesteder. Amtet har igennem 
fl ere år foretaget en optælling af de 
2 bestande, som begge svinger mel-
lem ca. 100 til 1300-1400 individer 
(se Basisanalyse for habitatområde 
nr. 97 og 108 og Bisschop-Larsen et 
al 2005). Mygblomst er afhængig af, 
at dens voksested afgræsses uden 
brug af gødning, og at voksestedet 
har en høj vandstand. Afgræsning 
bevirker, at Mygblomst ikke skygges 
væk af højtvoksende planter, og sam-
tidig skaber optrædning af jordbun-
den gode spiringsmuligheder. Tilgro-
ning og sænkning af vandstanden er 
derfor nogle af de største trusler mod 
Mygblomst. På begge de 2 fynske 
voksesteder fi ndes Mygblomst på 
begrænsede arealer og i forholdsvis 
beskedne bestande med meget sto-
re svingninger, så arten kan hurtigt 
risikere at uddø, hvis voksestederne 
udvikles i negativ retning. 


Ynglefugle på EF-Fuglebeskyttel-
sesdirektivets bilag 1
Rørdrum
Samlet bestand 20-25 par, hvoraf 
13-15 par yngler indenfor EF-Fugle-
beskyttelsesområder i det sydfynske 
område, og 7-10 par yngler udenfor 
på Sydlangeland. Bestanden har 
været stigende frem til slutningen af 
1990-erne til det nuværende niveau. 
Stigningen kan til dels forklares ved, 
at tidligere intensiv rørhøst er opgivet 
de fl este steder, og at vintrene ge-
nerelt har været milde. Da Rørdrum-
mens levesteder udgøres af større 
lokaliteter med vanddækket rørsump, 
forventes de naturgenoprettede søer 
og moser i det sydfynske område, at 
kunne blive nye ynglesteder for ar-
ten, hvilket bl.a. er sket i Nakkebølle 
Inddæmning. Se fi gur 4.14.


Hvepsevåge
Yngler fåtalligt i de fl este større sko-
ve. Bestanden er ikke opgjort, men 
ud fra antallet af registrerede yng-


Mygblomst er en lille gulgrøn orkide, som er skilleart for ekstremrigkær. Arten er opført på den sene-
ste danske rødliste som ”sårbar”, og den står på EF-Habitatdirektivets liste over arter, hvis bevarelse 
tillægges særlig betydning inden for det Europæiske Fællesskab. Mygblomst er helt afhængig af en 
høj vandstand, og at dens voksested afgræsses. Den er tidligere registreret fra 15 fynske moser, 
men kendes i dag kun fra Helnæs Made og Urup Dam.
Foto: Leif Bisschop-Larsen, Fyns Amt.
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EF-Fuglebeskyttelsesområde
Rørdrum


EF-Fuglebeskyttelsesområde
Hvepsevåge


EF-Fuglebeskyttelsesområde


Havørn
EF-Fuglebeskyttelsesområde
Rørhøg


Figur 4.14 Kendte og potentielle ynglesteder for Rørdrum, Hvepsevåge og Rørhøg. EF-fuglebeskyttelsesområder med 
faste forekomster af Havørn.
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lelokaliteter (20 skovdistrikter i na-
turdatabasen) er et forsigtigt skøn 
ca. 50 par i Fyns Amt. Kun omkring 
10 % af bestanden yngler indenfor 
EF-Fuglebeskyttelsesområderne. 
Bestanden har sandsynligvis været 
stort set uændret gennem de sene-
ste år, men udviklingen kendes ikke 
nøjere. Se fi gur 4.14.


Rød Glente
Arten er ikke opført som udpeg-
ningsgrundlag for fynske EF-Fugle-
beskyttelsesområder, men har nu 
ynglesteder tæt ved. Efter at have 
ynglet uregelmæssigt med 1-2 par 
siden 1990-erne, har Rød Glente i 
2004-2006 etableret sig mere fast 
med op til 4 ynglepar (2006). Disse 
par har alle redested uden for EF-
Fuglebeskyttelsesområderne, men 
ét af parrene har ynglet tæt ved om-
rådet på Sydlangeland og har haft 
fourageringsområde ind i EF-Fugle-


beskyttelsesområdet. Bestanden er 
tilsyneladende inde i en positiv ud-
vikling i Fyns Amt. 


En væsentlig trussel mod arten er 
forstyrrelser ved redestedet, og der 
søges i hvert enkelt tilfælde eta-
bleret beskyttelse gennem aftaler 
med skovejerne efter en handlings-
plan, som administreres af Dansk 
Ornitologisk Forening og Skov- og 
Naturstyrelsen. Rød Glente er som 
udpræget ådselsæder stærkt udsat 
for forgiftninger, hvilket er sket ved 
ulovlig udlægning af forgiftede åds-
ler eller gennem brug af muse- og 
rottegift i skov- og landbrug. Oplys-
ningskampagner i artens yngleom-
råder vurderes at kunne hjælpe til en 
bedre ynglesucces. 


Havørn
1 par har ynglet i Fyns Amt siden 
1998, og yderligere 1 par gjorde yng-


leforsøg i 2004. Begge redesteder er 
udenfor EF-Fuglebeskyttelsesområ-
derne, men såvel yngleparrene som 
et antal ikke-ynglende ørne fourage-
rer hovedsageligt indenfor EF-Fug-
lebeskyttelsesområder. Den danske 


EF-Fuglebeskyttelsesområde
Plettet Rørvagtel


EF-Fuglebeskyttelsesområde
Engsnarre


Figur 4.15. Potentielle ynglesteder for Plettet Rørvagtel og Engsnarre.


Klyde yngler kun regelmæssigt på 8 lokaliteter 
i Øhavet på trods af, der fi ndes et meget stort 
antal egnede lokaliteter. Det skyldes antagelig 
forstyrrelser og prædation.
Foto: Leif Bisschop-Larsen, Fyns Amt.
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bestand er i en positiv udvikling, og 
der vurderes at være 1-2 potentielle 
ynglepar i Fyns Amt. Redestederne 
må fortsat forventes at være udenfor 
EF-Fuglebeskyttelsesområderne. 


En forøgelse af den fynske bestand 
vurderes at forudsætte, at der etab-
leres særlig beskyttelse i hvert enkelt 
tilfælde for at sikre den nødvendige 
ro ved redestederne. Beskyttelsen 
skal omfatte både regulering af of-
fentlighedens færdsel og begræns-
ning i skovdriften umiddelbart ved 
reden. Se EF-Fuglebeskyttelsesom-
råder med faste forekomster af Hav-
ørn på fi gur 4.14.


Rørhøg
Yngler forholdsvis almindeligt i moser 
og ved søer i hele amtet. Bestanden 
er i 2003-2004 opgjort til 105-112 
par (Bøgelund 2005). Ca. 50 af 122 
ynglelokaliteter i Fyns Amts naturda-
tabase ligger indenfor EF-Fuglebe-
skyttelsesområderne, hvilket svarer 


EF-Fuglebeskyttelsesområde
Klyde


EF-Fuglebeskyttelsesområde
Almindelig Ryle


Figur 4.16. Kend-
te og potentielle 
ynglesteder for 
Klyde, Almindelig 
Ryle og Brus-
hane.


EF-Fuglebeskyttelsesområde
Brushane
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EF-Fuglebeskyttelsesområde
Splitterne


Figur 4.17. Kendte og potentielle ynglesteder for Splitterne, Fjordterne, Havterne og Dværgterne.


EF-Fuglebeskyttelsesområde
Fjordterne


EF-Fuglebeskyttelsesområde
Havterne


EF-Fuglebeskyttelsesområde
Dværgterne
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til knap halvdelen af den samlede 
bestand. Bestanden har været stabil 
siden midt i 1980-erne. Se fi gur 4.14.


Vanddækket rørsump og tilgræn-
sende fourageringsområder på enge 
og marker udgør Rørhøgens leveste-
der, og de nyetablerede vådområder 
virker i positiv retning for bestands-
udviklingen, mens problemerne med 
tilgroning af strandenge og ferske 
enge samt intensiv landbrugsdrift 
tæller negativt. 


Plettet Rørvagtel
Yngler meget sjældent og uregel-
mæssigt i Fyns Amt. Den samlede 
bestand er sandsynligvis 0-5 par. I 
Fyns Amts naturdatabase er arten 
registreret ynglende på 8 lokaliteter 
siden 1980, og disse lokaliteter er 
potentielle levesteder. 5 lokaliteter 
ligger indenfor EF-Fuglebeskyttel-
sesområder. Vanddækket rørsump 
og våde enge er dens levested, men 
da disse levesteder fi ndes i et vist 
omfang, vurderes andre årsager end 
mangel på levested at være grun-
den til, at den ikke yngler hyppigere. 
Se fi gur 4.15.


Engsnarre
Yngler ikke fast i amtet, men optræ-
der sporadisk i år med infl ux sydfra. 
Gråsten Nor er den eneste lokalitet, 
som sandsynligvis har haft ynglende 
Engsnarre i fl ere år, og derfor kan 
regnes som potentiel ynglelokalitet. 
Se fi gur 4.15.


Klyde
Yngler på mange småøer og ved la-
gunesøer, hvor den i alt er registreret 
ynglende på 99 lokaliteter siden 1980. 
Den samlede bestand er 200-250 
par, på basis af den regionale fug-
leovervågning var bestanden i 2004 
ca. 250 par, hvoraf ca. 175 par eller 
70 % ynglede indenfor EF-Fuglebe-
skyttelsesområderne. Det Sydfynske 
Øhav er det vigtigste yngleområde 
med 100-150 par. Se fi gur 4.16.


Bestanden fl uktuerer meget, men 


der ses ikke en bestemt udviklings-
tendens gennem de seneste 15 år. 
Klyden har mange fysisk set gode 
ynglesteder i Fyns Amt, men yngler 
ustabilt de enkelte steder, sandsyn-
ligvis på grund af forstyrrelser eller 
prædation. Ud af 23 potentielle yng-
lesteder i Det Sydfynske Øhav yngler 
Klyde kun regelmæssigt på 8. For-
bedring af artens bestandsudvikling 
kan ske gennem adgangsregulering 
og oplysning overfor besøgende ved 
ynglestederne, således som det er 
iværksat i forbindelse med naturtu-
rismeprojektet. 


Almindelig Ryle
Yngler på 2 lokaliteter indenfor Det 
Sydfynske Øhav med samlet 1-3 par. 
Siden 1980 har arten ynglet på 11 lo-
kaliteter med op til 16 par (1980), og 
før da var arten meget mere almin-
delig både på strandenge og ferske 
enge. Bestanden er således gået så 
voldsomt tilbage, at den nu er truet 
med at uddø i den fynske region. 


Almindelig Ryles levested skal være 
en fugtig og kortgræsset eng. Tilgro-
ning af en stor del af de fynske strand-
enge - selv dens sidste ynglepladser 
må anses for en hovedårsag til dens 
tilbagegang. Genetablering af græs-


ning og intensivering af eksisterende 
græsning anses nødvendig for at 
redde den fynske bestand. Se artens 
potentielle levesteder på fi gur 4.16.


Brushane
Arten er ikke opført som udpegnings-
grundlag for fynske EF-Fuglebeskyt-
telsesområder, og den yngler ikke 
mere i Fyns Amt, men der er poten-
tielle levesteder. Siden 1980 har arten 
ynglet på 11 lokaliteter med op til 32 
”par” (1980), den seneste ynglefore-
komst var Noret på Tåsinge i 1994. 
Tilbagegangen har været dramatisk, 
som i det øvrige land, og er sket i takt 
med forringelser af artens levesteder 
i lighed med Almindelig Ryle. Se po-
tentielle levesteder på fi gur 4.16.


Splitterne
Yngler i 3 faste kolonier samt usta-
digt ca. 10 steder på småøer og hol-
me. I 2006 er den samlede bestand 
759 par fordelt på 4 lokaliteter såle-
des: Fiskeholm 516 par, Siø 205 par, 
Vigelsø 35 par og Romsø 3 par. Kun 
32 % af bestanden er således inden-
for EF-Fuglebeskyttelsesområder. 
Bestanden på de enkelte lokaliteter 
fl uktuerer meget, men samlet set har 
bestanden ligget på samme niveau 
indenfor de seneste 10 år. Figur 4.17.


Havternen ynglede i 2006 på 45 lokaliteter i Fyns Amt. Arten er gået voldsomt tilbage siden 1980`er-
neer, hvilket bl.a. skyldes forstyrrelser i yngletiden.
Foto: Leif Bisschop-Larsen, Fyns Amt.
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I 1980 er bestanden opgjort til 1228 
par fordelt på 10 lokaliteter, og med 
forsigtighed kan dette pege på en no-
get større og mere udbredt bestand 
på det tidspunkt. Da bestanden i høj 
grad er koncentreret på ganske få og 
små lokaliteter, er Splitternen meget 
udsat for forstyrrelser og prædation, 
og de relativt få ynglelokaliteter bør 
beskyttes gennem adgangsregule-
ring og fjernelse af ræve og rotter mv. 


Havterne
Yngler på en stor del af de fynske 
småøer og kystlokaliteter. Siden 1980 
har Havterne ynglet på i alt 113 lokali-
teter med en bestand på mindst 3150 
par i 1980, 1000-1200 par i 1996 og i 
2006 en mere præcis optalt bestand 
på 763 par fordelt på 45 lokaliteter (fi -
gur 4.17). Arten er således gået vold-
somt tilbage i det fynske område, og 
talmaterialet tyder på, at nedgangen 
ikke er standset. Sammenlignet med 
Det Sydfynske Øhav, hvor bestands-
nedgangen i samme periode er ca. 29 
par pr. år (Bisschop-Larsen 2003), er 
nedgangen væsentlig større for hele 
amtet, nemlig i størrelsesordenen 90 
par pr år. Den samlede bestand er i 
2006 fordelt med 326 par i Det Syd-
fynske Øhav og 437 par i resten af 
amtet. Ca. 504 par eller 66 % yngler 
indenfor EF-Fuglebeskyttelsesområ-
derne. 


Havterne er som Klyde, Fjordterne, 
Dværgterne og Splitterne sårbar 
overfor forstyrrelser og prædation, og 
disse faktorer regnes som væsent-
lige årsager til den store bestands-
nedgang. Udviklingen bør modvirkes 
ved en samlet indsats for at beskytte 
arternes ofte fælles ynglepladser. 
I Det Sydfynske Øhav er antallet af 
ynglefuglereservater netop udvidet, 
og dette forventes sammen med op-
lysning i forbindelse med naturturis-
men at kunne bremse tilbagegangen 
i øhavet. Flere initiativer vil dog nok 
være nødvendige, hvis havternens 
negative bestandsudvikling skal ven-
des.


Fjordterne
Yngler nu kun meget fåtalligt i store 
søer og kystlaguner. Bestanden er i 
2006 optalt til kun 7 par i Nakkebølle 
Inddæmning, altså kun på én lokali-
tet, som er udenfor EF-Fuglebeskyt-
telsesområderne. Tidligere ynglede 
Fjordterne langt hyppigere og på fl ere 
lokaliteter, alene i Det Sydfynske Øhav 
ynglede omkring 120 par i 1970-80. 
Der har enkelte år været større kolo-
nier i Odense Fjord, i Brændegård Sø 
og på Bågø i Lillebælt og udenfor EF-
Fuglebeskyttelsesområderne i Østerø 
Sø, men ellers optræder Fjordterne 
kun med enkelte par uregelmæssigt 
siden 1980 på de 29 lokaliteter, som 
er potentielle ynglesteder for arten. 
19 af lokaliteterne ligger indenfor EF-
Fuglebeskyttelsesområderne. Se fi -
gur 4.17.


Den særligt negative udvikling for 
Fjordternes bestand i det fynske om-
råde er vanskelig at give en præcis 
årsag til. Da den i højere grad end de 
andre ternearter er knyttet til ferske 
søer og kystlaguner, vil tilgroning 
være en væsentlig negativ faktor, 
som bør modvirkes på de potenti-
elle ynglesteder. 


Dværgterne
Yngler meget fåtalligt på småøer og 


større kystlokaliteter. I 2006 blev der 
registreret i alt 20 ynglepar i Fyns 
Amt. 15 par eller 75 % af bestanden 
ynglede indenfor EF-Fuglebeskyttel-
sesområderne. Dværgterne har yng-
let på i alt 52 lokaliteter i Fyns Amt 
siden 1980 og med en samlet optalt 
bestand på 222 par i 1980 har be-
standen haft en voldsom tilbagegang 
på ca. 90 %. Den samlede bestands-
nedgang for Fyns Amt svarer nøje til 
udviklingen i Det Sydfynske Øhav, 
hvor bestandsudviklingen siden 
1970-80 viser en eksponentiel ned-
adgående tendens (Bisschop-Lar-
sen 2003). Med 20 ynglepar i 2006 
har der ikke været fald i bestanden i 
de allerseneste år.


Dværgterne vælger fortrinsvis åbne 
sandede kyster til redested, og ar-
ten er derfor meget udsat for men-
neskelige forstyrrelser. 85 % af 
ynglebestanden i 2006 fi ndes på lo-
kaliteter med en eller anden form for 
adgangsforbud eller henstillingsskilt-
ning, og dette peger på betydningen 
af denne beskyttelse. De initiativer, 
der er taget i denne retning i de se-
neste år, kan være forklaringen på, 
at den nedadgående bestandskurve 
er fl adet ud. Det peger samtidig på, 
at der bør arbejdes videre i denne 
retning, som det er nævnt for Hav-


Edderfugl er som trækfugl udpegningsgrundlag i EF-Fuglebeskyttelsesområdet Lillebælt, Vresen og 
Det sydfynske Øhav. Mens den fynske bestand af ynglende Edderfugl er stigende, er der sket en mar-
kant tilbagegang i antallet af rastende fugle på omkring 70% sammenlignet med situationen i 1983.
Foto: Leif Bisschop-Larsen, Fyns Amt.
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terne. Se potentielle ynglesteder for 
Dværgterne på fi gur 4.17.


Mosehornugle
Yngler uregelmæssigt med 1-3 par i 
Fyns Amt. I de seneste 2-3 år er der 
dog tegn på mere stabile ynglepar, 
og i 2006 ynglede 4-5 par i Det Syd-
fynske Øhav (indenfor EF-Fuglebe-
skyttelsesområdet). Denne øgning i 
bestanden skal ses i sammenhæng 
med stigende overvintrende bestan-
de i bestemte strandengsområder (fx 
Monnet og Helnæs Made), og der 
kan være tale om en afsmitning fra 
disse invasionsagtige vinterforekom-
ster. Mosehornugle foretrækker en 
halvhøj engvegetation, og den øgede 
tilgroning af strandengene kan være 
en positiv faktor for arten. Se poten-
tielle levesteder på fi gur 4.18.


Isfugl
Arten er ikke opført som udpeg-
ningsgrundlag for fynske EF-Fugle-


EF-Fuglebeskyttelsesområde
Isfugl


EF-Fuglebeskyttelsesområde
Mosehornugle


Figur 4.18. 
Kendte og poten-
tielle ynglesteder 
for Mosehornugle, 
Isfugl og Rødryg-
get Tornskade.


EF-Fuglebeskyttelsesområde
Rødrygget Tornskade







43


beskyttelsesområder, men er dog en 
sjælden ynglefugl ved de fynske åer 
og søer. Der er ikke foretaget over-
vågning af bestanden, men ud fra 
Dansk Ornitologisk Forenings oplys-
ninger vurderes der at være 5-6 yng-
lepar, hvoraf måske 30 % er indenfor 
EF-Fuglebeskyttelsesområderne. 
Opsætning af redekasser med stor 
succes tyder på, at mangel på rede-
muligheder er en begrænsende fak-
tor for arten i Fyns Amt. Fritlægning 
af stejle brinker, bevaring af rodkager 
fra væltede træer i åbrinkerne og evt. 
opstilling af redekasser vil kunne op-
hjælpe bestanden. Se fi gur 4.18.


Hedelærke
Arten er ikke opført som udpegnings-
grundlag for fynske EF-Fuglebeskyt-
telsesområder.


Yngler uregelmæssigt med enkelte 
par i skovlysninger. Der er i 2004 re-
gistreret 4 ynglepar i Fyns Amt. Be-
standsudviklingen kendes ikke.


Rødrygget Tornskade
Yngler fåtalligt på overdrev og enge 
med buske og levende hegn. Be-
standen er i dag sandsynligvis i stør-
relsesordenen 20 par, i 2004 var 
der registreret 11 par uden egentlig 
overvågning. Rødrygget Tornskade 
er samlet registreret på 32 lokaliteter 
siden 1980, og bestanden vurderes 
at have været i tilbagegang over en 
længere årrække, uden at udviklingen 
dog kan beskrives nøjere (fi gur 4.18).


Trækkende vandfugle efter EF-
Fuglebeskyttelsesdirektivets arti-
kel 4.2.
Overvågningen af de trækkende 
vandfugle er udført af Danmarks Mil-
jøundersøgelser, som har sammen-
stillet optællingsresultater for hvert 
enkelt EF-Fuglebeskyttelsesområde 
(Clausen 2006). Det er ikke muligt 
at beskrive bestandsudviklinger for 
hele Fyns Amt, men det vurderes, at 
en meget stor del af bestandene op-
holder sig indenfor EF-Fuglebeskyt-
telsesområderne. 


I tabel 4.5 gives en oversigt over ar-
ternes samlede udvikling og status 
indenfor EF-Fuglebeskyttelsesom-


råderne i Fyns Amt. For mere detal-
jerede statusopgørelser henvises til 
basisanalyserne for de enkelte NA-
TURA 2000-områder.


Opgørelsen viser fremgang for 
Sangsvane, Grågås og Skeand. De 
øvrige arter viser alle relativt store 
tilbagegange. Talstørrelserne kan 
være misvisende, idet det oprinde-
lige udpegningsgrundlag næppe er 
beregnet på samme måde som de 
seneste middeltal. Men tendensen 
er sandsynligvis overordnet rigtig. 
Dette betyder, at en del af arterne 
på udpegningsgrundlaget for de en-
kelte EF-Fuglebeskyttelsesområder 
i perioden 1998-2003 ikke opfylder 
kriteriet om, at området skal rumme 
1 % af den trækkende bestand. 


Årsagerne til de trækkende arters 
tilbagegange kan være mange. I re-
lation til forvaltningen af områderne 
er der behov for nærmere at under-
søge, om forringede føderessourcer 
eller forstyrrelser kan være begræn-
sende faktorer for bestandene.


Marin bundvegetation og bund-
fauna
Både bundvegetationens og bund-
faunaens sammensætning i de ma-


Art Samlet bestand, 
middel af maksima 


1998-2003


Udvikling i forhold til oprindelige 
udpegningsgrundlag


Knopsvane 8490 Bestanden er mindsket med 53 %
Sangsvane 8143 Bestanden er steget væsentligt (datafejl?)
Grågås 3234 Bestanden er steget med 138 %
Mørkbuget Knortegås 411 Bestanden er mindsket med 80 %
Skeand Fremgang, nuværende bestand 400-800 i F74
Troldand 11764 Bestanden er mindsket med 75 %
Bjergand 1296 Bestanden er mindsket med 98 %
Ederfugl 31542 Bestanden er mindsket med 70 %
Havlit Ingen tal der belyser udviklingen
Hvinand 6635 Bestanden er mindsket med 26 %
Toppet Skallesluger 1735 Bestanden er mindsket med 73 %
Blishøne 19682 Bestanden er mindsket med 63 %


Tabel 4.5. Udvikling i antallet af trækkende vandfugle indenfor de fynske EF-fug-
lebeskyttelsesområder.


Slangestjerner og Søfjer på 22 m vand i Storebælt.
Foto: Nanna Rask, Fyns Amt.
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rine habitatområder har ændret ka-
rakter inden for de sidste hundrede 
år. Historiske vegetationsdata viser, 
at dybdeudbredelsen af Ålegræs i 
de åbne kystvande er reduceret fra 
8-9,5 m i 1900-tallets begyndelse til 
ca. 6-7 m i dag. I Lillebælt sås alge-
vegetaion ned til over 30 m dybde, 
hvor der i dag sjældent fi ndes vege-
tation dybere end ca. 12 m. I de min-
dre fjorde og nor er den rodfæstede 
makrofytvegetation gået stærkt 
tilbage eller helt forsvundet, mens 
trådalger og søsalat har overtaget. 
Historiske bundfaunaundersøgelser 
har vist at fl ere arter som var almin-
deligt forekommende for snart 100 år 
siden enten ikke forekommer i dag 
eller kun genfi ndes meget sjældent. 
I Lillebælt er arealet af områder, hvor 
bundfaunaen enten påvirkes nega-
tivt af iltsvind eller er helt forsvundet, 
øget med en faktor 5 fra 1930´erne til 
i dag.


En række plante- og dyrearter der 
naturligt indgår i de udpegede ma-
rine naturtyper må således ud fra 
det historiske datagrundlag beskri-
ves som truede og/eller reducerede 
i forekomst og udbredelse.


5.  Modsatrettede inte-
resser


I nogle tilfælde vil en optimal drift af 
en naturtype være ødelæggende for 
en anden naturtype eller en bestemt 
plante- eller dyreart. 


I små vandløb vil der fx grundlæg-
gende være indbygget en konfl ikt 
mellem naturtype 3260 og 6430. Så-
ledes vil veludviklede bræmmer ofte 
overskygge vandløbet og dermed 
hæmme væksten af vandplanter. 
Dette er i øvrigt naturligt, idet vand-
planter i det af mennesket upåvir-
kede landskab overvejende er vidt 
udbredte i vandløb af en vis bredde, 
idet der normalt vil vokse træer, bu-
ske eller høje urter langs bredden. 
Det betyder, at hvis man fx ønsker at 


sikre naturtype 3260 i små vandløb, 
kan det være nødvendigt at slå vege-
tationen i naturtype 6430


I hvert af Natura 2000 områderne er 
der redegjort for sådanne aktuelle 
konfl ikter.


6.  Naturforvaltning og 
pleje


Terrestriske naturtyper
Udgangspunktet for naturforvalt-
ningsarbejdet i Fyns Amt har været 
regionplanens målsætning for natur-
områderne og i de seneste år tillige 
EU- krav til naturområderne af inter-
national betydning.


Indsatsen for naturbevaring og -
forbedringer samt udvidelse af na-
turarealet er primært baseret på fri-
villige aftaler med private jordejere 
om pleje og drift af deres arealer og 
i mindre udstrækning det offentliges 
opkøb af arealer samt fredninger. 


Aftalerne med de private ejere omfat-
ter EU-aftaler om miljøvenlige jord-
brugsforanstaltninger (MVJ) samt 
naturforvaltningsaftaler indgået med 


amtet. Aftalerne kan omfatte omlæg-
ning af agerjord til natur, forbedring 
af vandstandsforholdene, fjernelse af 
træer og buske (rydning), slåning af 
fx Tagrør og andre høje urter og en 
drift på arealet i form af afgræsning 
og/eller slæt. Her ud over omfatter 
aftalerne typisk også et forbud mod 
gødskning samt brug af pesticider og 
andre hjælpestoffer på arealerne. De 
fl este af aftalerne løber i 5-10 år, og 
plejen er således kun sikret i en tids-
begrænset periode. Arealer omfattet 
af MVJ-aftaler kan i de fl este tilfælde 
endvidere bringes tilbage til den til-
stand, der var på arealerne før MVJ-
aftalen blev indgået. Omlægning og 
gødskning kan fx genoptages.


Arealer, der er fredede med et natur-
formål, kan plejes af amtet, og de of-
fentligt ejede naturområder skal ple-
jes, jf. naturbeskyttelseslovens §52. 
Naturplejen er således sikret varigt 
på disse arealer. Hertil kommer area-
ler med naturforvaltningsaftaler, der 
er tinglyst tidsubegrænset på ejen-
dommen. 


I opgørelsen over arealer med natur-
pleje er der derfor skelnet mellem de 


Græsset overdrev og vandhul på Fyns Hoved. Vandhullet er ynglested for fl ere arter af padder. Både 
overdrevets vegetation og vandhullets padder er afhængige af en kontinuerlig afgræsning. Siden 
2005 har Staten kun ydet MVJ-tilskud (tilskud til Miljø Venlig Jordbrug) til afgræsning indenfor de 
internationale naturområder. 
Foto: Birgit Bjerre Laursen, Fyns Amt.
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forskellige aftaletyper, plejeindgreb, 
og om der er tale om permanente 
eller tidsbegrænsede aftaler/forplig-
tigelser. 


Inden for Natura 2000 områderne i 
Fyns Amt er i alt 5.003 ha fredet med 
et naturformål. 921 ha af disse områ-
der er omfattet af naturbeskyttelses-
lovens §3 og kan plejes af frednings-
myndigheden. Inden for Natura 2000 
områderne ejer det offentlige tilsam-
men 827 ha naturområder, der er om-
fattet af §3, hvoraf 84 ha ligger inden 
for fredninger med naturformål.


På privatejede §3-arealer er der ind-
gået varige aftaler om pleje på i alt 
372 ha (bilag 6.a). En del heraf ligger 
inden for de fredede områder. Afta-
lerne omfatter 46 ha med rydning/
slåning/afbrænding, 129 ha med 
hævet vandstand og 226 ha med af-
græsning/slæt. For nogle af arealerne 
omfatter aftalerne fl ere elementer, fx 
både en rydning og afgræsning. Der 
er oprenset 67 vandhuller og etable-
ret 57 nye. Der er indgået varige af-
taler om udlæg af omdriftsarealer til 
naturudvikling på i alt 358 ha (bilag 
6.b). Heraf indgår 175 ha som led i 
realisering af VMP II planen. Der er 
på baggrund af varige aftaler plan-
lagt ny plejeindsats på i alt 38 ha 
samt forbedring af 36 vandhuller.


På privatejede §3-arealer er der pr. 
april 2006 indgået tidsbegrænsede 
aftaler om naturpleje på i alt 1.997 
ha, hvoraf 95 % er omfatter af aftaler 
om afgræsning og/eller slæt. Her ud 
over er der indgået tidsbegrænsede 
aftaler om udlægning af ager til na-
turudvikling på 1.102 ha. Der er plan-
lagt nye tidsbegrænsede aftaler om 
afgræsning på 14 ha. 


Et areal kan være omfattet af både 
varige og tidsbegrænsede aftaler, fx 
kan et areal være omfattet af en va-
rig aftale om ændret afvanding og en 
tidsbegrænset aftale om afgræsning. 
Det samlede §3 areal, som er omfat-
tet af en eller fl ere aftaler er på 2.141 


ha. Aftaletyperne på de enkelte §3 
arealer kan ses i de enkelte rappor-
ters bilag 6.b. 


Natura 2000 områderne i Fyns Amt 
indeholder i alt 5.250 ha, der som 
fersk eng, mose, strandeng, over-


drev eller hede er omfattet af natur-
beskyttelseslovens §3 om beskyt-
tede naturtyper. Heraf plejes (aftaler, 
fredninger og offentligt ejede om-
råder) i alt ca. 3.020 ha svarende til 
ca. 58 % af det terrestriske §3-areal. 
På de 1.199 ha eller ca. 23 % af na-


Tabel 6.1. Pleje af §3-arealer opdelt efter naturtype og målsætningskategori, hen-
holdsvis inden for og uden for Natura 2000 områder. Arealerne med tilskud til na-
turpleje (MVJ – aftaler om efterafgrøder og nedsat kvælstoftilførsel er ikke regnet 
med- og Naturforvaltnigsaftaler med amtet) udgør tilnærmelsesvis det samlede 
areal med græsning og/eller høslæt. Arealerne er angivet i ha.


Inden for 
Natura 2000
Naturtyper A B C D A+B i %
Mose 687 164 25 40
  - med tilskud 166 13 1 2 21
  - uden tilskud 521 151 24 38
Ferske enge 590 179 57 91
  - med tilskud 272 76 26 28 45
  - uden tilskud 318 103 31 63
Strandenge 2.186 753 70 19
  - med tilskud 1.241 308 17 0 53
  - uden tilskud 945 445 53 19
Overdrev 235 70 33 13
  - med tilskud 117 24 14 3 46
  - uden tilskud 118 46 19 10
Hede 33 0 0 0
  - med tilskud 29 0 0 0 88
  - uden tilskud 4 0 0 0
I alt 3.731 1.166 185 163
  - med tilskud 1.825 421 58 33 46
  - uden tilskud 1.906 745 127 130


Regionplanens målsætningskategori for 


naturområder


Uden for 
Natura 2000
Naturtyper A B C D A+B i %
Mose 2.031 1.548 959 1.150
  - med tilskud 192 67 31 9 7
  - uden tilskud 1.839 1.481 928 1.141
Ferske enge 522 1.069 711 2.299
  - med tilskud 80 285 97 159 23
  - uden tilskud 442 784 614 2.140
Strandenge 685 707 204 53
  - med tilskud 186 147 16 2 24
  - uden tilskud 499 560 188 51
Overdrev 362 319 406 303
  - med tilskud 84 29 40 22 17
  - uden tilskud 278 290 366 281
Hede 57 0 0 0
  - med tilskud 2 0 0 0 4
  - uden tilskud 55 0 0 0
I alt 3.598 3.643 2.280 3.805
  - med tilskud 544 528 184 192 15
  - uden tilskud 3.113 3.115 2.096 3.613


naturområder


Regionplanens målsætningskategori for 
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turarealet er plejen baseret på varige 
aftaler/forpligtigelser – primært som 
offentligt ejet.


I Fyns Amt ligger 72 % af de eksi-
sterende §3-arealer uden for Natura 
2000 områder. I tabel 6.1 er vist hvor 
stor en del af de enkelte §3-naturty-
per, der plejes i relation til regionpla-
nens naturkvalitetsmålsætning hen-
holdsvis inden for og uden for Natura 
2000 områderne. Fyns Amt har i en 
udredning til Wilhjelm-udvalget skøn-
ner at ca. 80 % af strandengene og 
ca. 50 % af moserne ideelt set har 
et behov for græsning eller høslæt, 
mens alle ferske enge og overdrev 
har et drifts-/plejebehov.   


Både inden for og uden for Natura 
2000 områderne ligger plejeniveauet 
for selv de højest målsatte naturare-
aler (A+B) for alle naturtyper væsent-
lig lavere end det nødvendige for at 
opretholde biodiversiteten inden for 
naturtyperne. Den bedste pleje ses 
på strandengene hvor 53 % af de 
højest målsatte strandenge inden 
for Natura 2000 området plejes, men 


dog kun 24 % uden for Natura 2000 
områderne. For moser, ferske enge 
og overdrev ligger plejeniveauet for 
de højest målsatte arealer under 
halvdelen af det skønnede behov in-
den for Natura 2000 områderne og 
endnu lavere uden for. I 2006 er der 
inden for Fyns Amt udbetalt ca. 6,2 
mio. kr. i MVJ-tilskud til naturpleje af 
arealer, som ligger inden for Natura 
2000 områder, og ca. 8,1 mio. kr. til 


arealer som ligger uden for.


Det ses af fi gur 6.1, at store dele af 
arealerne med habitatnaturtyperne 
bliver afgræsset og ifølge tabel 6.2 
også er omfattet af aftaler om natur-
pleje. På trods heraf, er der store til-
groningsproblemer i fl ere naturtyper 
og specielt i rigkærene, jf. afsnit 4.2. 
Der er behov for en større plejeind-
sats i væsentlige dele af strandenge-
ne, kalkoverdrev, aktiv og nedbrudt 
højmose og rigkærene (tabel 6.3). De 
enkelte arealers skønnede plejebe-
hov i 2004/2005 er vist i de enkelte 
rapporters bilag 6.i. 


For at sikre biodiversiteten i den 
danske natur er det først og frem-
mest nødvendigt at værne om den 
eksisterende natur af høj kvalitet (A 
og B målsat natur), som naturtyper 
med lang kontinuitet. Det er disse 
områder, som ofte har den største 
værdi for den biologiske mangfoldig-
hed, og der kan gå meget lang tid, 
før de mere specielle naturtyper med 
deres karakteristiske arter genetab-
lerer sig, hvis de først er forsvundet. 
Hvis de lysåbne terrestriske naturty-
per skal opretholdes, kræver det en 
målrettet indsats med en fortløbende 
drift i form af afgræsning eller høslæt 
og evt. pleje med rydning af opvækst 
af træer og buske samt en reduktion 
af påvirkningerne fra omgivelserne 


Fyns Amt foretager rydning af træer og buske. På de relativt tørre områder foregår rydningen med 
maskiner, mens det i meget våde moser kan være nødvendigt at fælde træerne med motorsav.
Foto: Peter Storkholm, Fyns Amt.


Figur 6.1. Arealer med græsning / høslet inden for hver habitatnaturtype.
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som følge af fx afvanding og tilfør-
sel af næringsstoffer. Det er derfor 
vigtigt, at der i naturforvaltningen er 
mulighed for at kunne gennemføre 
langsigtede og helst varige løsninger 
- kontinuitet er afgørende. 


Det er samtidig også nødvendigt at 
foretage drift og naturforbedringer i 
de lavere målsatte områder samt at 
udvide naturarealet. Fyns Amt har 
beregnet, at såfremt det skal lykkes 
blot at bevare den nuværende ”sta-
tus quo” for biodiversiteten i de fyn-
ske moser og overdrev, er det nød-
vendigt at fordoble det nuværende 
mose- og overdrevsareal (Vinther og 
Tranberg, 2002; 2005).  


Inden for habitatområderne er Dan-
mark forpligtet til at sikre en gunstig 
bevaringsstatus for naturtyperne på 
habitatdirektivets bilag I, arterne på 
direktivets bilag II samt fuglene omfat-
tet af EF-Fuglebeskyttelsesdirektiv. 


Omfanget af denne opgave vil bli-
ve fastlagt på baggrund af den til-
standsvurdering og målfastsættelse, 
som Miljøministeriet skal foretage i 
starten af 2007. Alene resultaterne 
fra basisanalysen viser dog, at der 
er behov for en meget væsentlig ind-
sats inden for naturpleje og -genop-
retning ikke blot i habitatområderne, 
men også i resten af det nuværende 
Fyns Amt, hvis vi skal gøre os håb 
om at vende udviklingen og på langt 
sigt genskabe en høj naturkvalitet i 
de fynske naturområder.


Flere af de negative påvirkninger på 
naturområderne vil dog fortsat virke i 
en periode - også selv om der gribes 
ind nu (Wilhjelmudvalget 2001). Pga. 
dette efterslæb i naturens tilpasning 


Fyns Amt har fældet en del af skovsumpen med henblik på at genskabe et rigkær. ”Jernhesten” 
benyttes til at transportere træstammerne ud fra moseområdet.
Foto: Peter Storkholm, Fyns Amt.


Rydning/
slåning/
afbræn-


ding
**


Afgræs-
ning/


høslet
**


Vand-
stands-


hævning
**


Plejet
areal
i alt


*


Plejet areal
i %


Pleje         Vand-
stands-


hævning


1330 Strandeng 2062 1 \ 967 \ 397 16 \ 29 1281 62 9 \


2110
Beg. klit-
dannelse


0


2120 Hvid klit 0


2130
Grå og grøn 
klit


44 1 \ 14 15 34


2140 Klithede 0


2190
Fugt. klit-
lavninger


0


2250
Kystklit med 
Ene


0


4010 Våd hede 15 \ 1 13 \ 12 13 87


Planlagt indgrebHabitat-
naturtype


Areal      i 
alt           *


bergdni trøfdU.rN


Tabel 6.2. Arealer med plejeindgreb i de terrestriske habitatnaturtyper. Der kan 
være overlap mellem de forskellige indgreb.
 * areal i hektar
** fordelt på tidsbegrænset / varig plejebaggrund i hektar


032702270127041702170117014603260126021603150304010403120331vohebejelP
5,013,08,18,87teredruv jE
3,142,015,84,245,436,558,419,40,847gidnevdøn stasdni negnI
4,827,03,75,05,228,236,936,523ekkærrå eretrok ne i stasdni erdniM
2,295,06,37,03,01,031,34,718,091ekkærrå eretrok ne i stasdni errøtS
8,830,09,115,61,819,805ekkærrå eregnæl ne i stasdni giledyteB


Omfattende og langvarig indsats 210,3 16,9 13,3 1,1 0,1 3,6 36,7 0,7 0,7 0,8 81,8


Tabel 6.3. Vurdering af plejebehov inden for habitatnaturtyperne. 


Se ny tabel på sidste side 
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vil man antagelig også i årene frem-
over kunne se, at arter forsvinder fra 
de fynske naturområder, hvis ikke der 
gennemføres meget væsentlige na-
turforbedringer (se også afsnit 4.5).


Et af de meget væsentlige virkemid-
ler til at fastholde / genskabe en høj 
naturkvalitet i de lysåbne habitatna-
turtyper er MVJ-ordningen (støtte til 
MiljøVenlig Jordbrugsdrift), hvor der 
bl.a. kan udbetales støtte til afgræs-
ning. I den forbindelse er det vigtigt, 
at ordningen fortsætter og ikke kun 
målrettes mod de internationale be-
skyttelsesområder, men også kom-
mer til at gælde udenfor områderne. 
Kun på den måde kan der opbygges 
det nødvendige netværk af leveste-
der og spredningsmuligheder for 
plante- og dyrearter, således at der 
kan genskabes en god naturtilstand 
både indenfor og udenfor de interna-
tionale beskyttelsesområder. 


7.  Nykonstaterede arter 
eller naturtyper


Natura 2000 områderne er udpeget 
på baggrund af en række aktuelt fore-
kommende arter og naturtyper, som 
er opført på Habitatdirektivets bilag I 
og II. Hvis der i forbindelse med ba-
sisanalysen gøres fund af andre arter 
og naturtyper fra disse bilag, er det 
noteret, således at arterne og natur-
typerne kan indgå i en kommende 
revision af udpegningsgrundlaget.


For Natura 2000 områderne som hel-
hed er det konstateret, at stort set 
alle farvandene omkring Fyn er leve-
sted for Marsvin. 


Det er desuden muligt, at Havlam-
pret (Petromyzon marinus, 1095) 
forekommer i Odense Å. To eksem-
plarer af arten, som er anført på di-
rektivets bilag II er således fundet 
– tilsyneladende i leg – på en grus-
banke i Odense Å ved Åsum (primo 
juni 2001). Der er egnede gyde- og 
opvækstpladser på lange stræknin-


ger af Odense Å. Imidlertid er kun 
strækningen fra Åsum til Munkemo-
se, hvor der fi ndes en opstemning 
med kammerfi sketrappe, tilgængelig 
for arten, idet hverken opstemningen 
eller trappen formodes at kunne pas-
seres.


Der er ikke fundet ”nye” naturtyper.


8.  Manglende data til 
tilstandsvurderingen


Datagrundlaget er for en række af de 
marine habitatområder ret spinkelt, 
idet den marine overvågning primært 
har været rettet mod vandkemiske og 
økologiske forhold, og i mindre grad 
mod kortlægning af forekomst og ud-
bredelse af arter i de enkelte udpe-
gede habitatområder. Især mangler 
data for den prioriterede naturtype 
1150, kystlaguner og strandsøer.


Det samme er gældende for både 
søer og vandløb.


Der mangler oplysninger om de 
mange terrestriske naturtyper, som 
ikke er omfattet af kortlægningen fra 
2004-2005 samt arter af Vindelsneg-
le og Stor Vandsalamander, 


I de enkelte Natura 2000 områder er 
der nærmere angivet de naturtyper 
og arter, hvor der bør indsamles fl ere 
data til brug ved den kommende til-
standsvurdering.
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Tabel 6.2, side 47.


Udskiftes med nedenstående tabel.


Rydning/
slåning/
afbræn-


ding
**


Afgræs-
ning/
høslet


**


Vand-
stands-


hævning
**


Plejet
areal
i alt


*


Plejet areal
i %


Pleje         Vand-
stands-


hævning


1330 Strandeng 2062 1 \ 967 \ 397 16 \ 29 1281 62 9 \


2110 Beg. klit-
dannelse 0


2120 Hvid klit 0


2130 Grå og grøn 
klit 44 1 \ 14 15 34


2140 Klithede 0


2190 Fugt. klit-
lavninger 0


2250 Kystklit med 
Ene 0


4010 Våd hede 15 \ 1 13 \ 12 13 87


4030 Tør hede 17  \ 9 15 \ 16 16 94


6120 Tørt
overdrev 3 \ 2 2 67


6210 Kalk-
overdrev 152 23 \ 68 \ 36 114 75


6230 Surt
overdrev 65 6 \ 34 \ 39 59 91


6410 Blåtop eng 42 \ 42 42 100


7110 Aktiv
højmose 15 \ 14 15 100 \ 15 \ 11


7120 Nedbrudt
højmose 37 1 \ \ 34 35 95


7140 Hænge-
sæk 2 1,5 \ 0,3 0,5 \ \ 0,3 2 100


7150 Lavninger
på tørv 0


7210 H. Avnekn. 
mose 20 3 \ 9 12 60


7220 Kilde 12 3 \ 3 1 \ 7 58


7230 Rigkær 293 5 \ 8 103 \ 46 6 \ 2 157 54


Planlagt indgrebHabitat-
naturtype


Areal      i 
alt           *


Nr. Udført indgreb
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BILAG                      NATURA 2000 BASISANALYSE
til afsnit 4


Strukturer Strukturer Strukturer


Positive I S U Positive I S U Positive I S U


U 8 24 U 100 U 63 5


S 5 41 S S 11 3 18


I 22 I I


Strukturer Strukturer Strukturer


Positive I S U Positive I S U Positive I S U


U 9 U 36 29 U 100


S 41 36 13 S 34 S


I 1 I 1 I


Strukturer Strukturer Strukturer


Positive I S U Positive I S U Positive I S U


U 2 U 3 34 U 1 3


S 76 22 S 35 S 10 61


I I 28 I 1 1 23


Strukturer Strukturer Strukturer


Positive I S U Positive I S U Positive I S U


U U U


S S S


I I I


Strukturer Strukturer Strukturer


Positive I S U Positive I S U Positive I S U


U U U


S S S


I I I


Negative


Strandeng
(1330) 94,6 ha


Tør hede
(4030) 2,2 ha


Negative


Kalkoverdrev
(6210) 32,2 ha


Negative


Hængesæk
(7140) 6,1 ha


Negative Negative Negative


Surt overdrev
(6230) 57,5 ha


Blåtop eng
(6410) 7,1 ha


Rigkær
(7230) 238,1 ha


Negative Negative Negative


Hvas Avneknippe
(7210) 14,7 ha


Kilde
(7220) 7,0 ha


Negative Negative Negative


Negative Negative Negative


Bilag 4.a
Fordelingen af negative og positive strukturer i de forekomster, hvor de enkelte naturtyper er registreret. Der er tale om 
naturtypeforekomsterne udenfor Natura 2000 områderne. For både negative og positive strukturer er angivet om struk-
turerne samlet set er udbredte (U), spredte (S) eller ikke tilstede (I).  Tallene angiver % af det samlede areal af naturtypen. 
Strukturerne er beskrevet i Fredshavn (2004). Mørkegrøn farve viser veludviklede naturtyper, og mørkerød farve viser 
dårligt udviklede typer.
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BILAG                      NATURA 2000 BASISANALYSE
til afsnit 4
Bilag 4.1.a.
Arealer af naturtyper med tydelige påvirkninger fra landbrugsdriften.


Ellenberg Næring 
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Bilag 4.1.b.
Ellenbergs indikatorværdi for næringsstof for hver habitatnaturtype. Røde streger viser 
middelværdierne. Værdierne er beregnet ud fra de forekommende plantearter inden for de 
udlagte 5 m cirkler (Ellenberg m.fl . 1992).


Bilag 4.1.c.
Ellenbergs indikatorværdi for reaktionstallet for hver habitatnaturtype. Røde 
streger viser middelværdierne. Værdierne er beregnet ud fra de forekommende 
plantearter inden for de udlagte 5 m cirkler (Ellenberg m.fl . 1992).
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BILAG                      NATURA 2000 BASISANALYSE
til afsnit 4


Bilag 4.2.b.
Arealandelen med bar jord og vegetationshøjden <15 cm, 15-50 cm og >50 cm inden for hver naturtype udenfor Natura 
2000 områderne. 
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Bilag 4.2.a. 
Ellenbergs indikatorværdi for lysforholdene inden for hver habitatnaturtype. Røde 
streger viser middelværdierne. Værdierne er beregnet ud fra de forekommende 
plantearter inden for de udlagte 5 m cirkler (Ellenberg m.fl . 1992).
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Dækning med vedplanter
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Bilag 4.2.c.
Arealandel med vedplantedækning inden for hver habitatnaturtype udenfor Na-
tura 2000 områderne.
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Bilag 4.3.a.
Ellenbergs indikatorværdi for fugtighedsforhold inden for hver habitatnaturtype. Røde 
streger viser middelværdierne. Værdierne er beregnet ud fra de forekommende plante-
arter inden for de udlagte 5 m cirkler (Ellenberg m.fl . 1992).
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Bilag 6.a.
Pleje af beskyttede naturområder (§3) i Natura 2000 området, baseret på varige og tidsbe-grænsede aftaler/forplig-
tigelser.


  Alle arealer er opgivet i hektar.
*Aftaler, som kan opsiges af lodsejeren efter en årrække, betragtes som tidsbegrænsede.


Plejeindgreb Varige 
aftaler/forpligtigelser


Tidsbegrænsede
aftaler*


Rydning/slåning/afbrænding 46 49


Hævet vandstand 129 78


Afgræsning/høslet 226 1.896


Offentligt ejede §3-arealer 827


I alt (samlet areal) 1.199 1.997


Oprensning af vandhuller 
(antal)


67


Rydning/slåning/afbrænding 25


Hævet vandstand 25


Afgræsning/slæt 1 14


I alt (samlet areal) 38 14


Forbedring af vandhuller (antal) 36


Udført
"engangspleje" og 
nuværende
vedligeholdende
pleje


Planlagt ny 
plejeindsats


Projekttype
Varige


aftaler/forpligtigelser
Tidsbegrænsede


aftaler*
Planlagt


VMPII 175


Ager til natur (andet) 183 1102


Samlet areal 358 1102


Nye vandhuller (antal) 57 34


Ny natur


Bilag 6.b.
Etablering af ny natur baseret på varige og tidsbegrænsede MVJ-aftaler og amtslige naturfor-valtningsaftaler, og 
VMPII-vådområder, hvor omdriftsarealer tages ud af drift og udlægges til naturområder.


Alle arealer er opgivet i hektar.
* Aftaler, som kan opsiges af lodsejeren efter en årrække, betragtes som tidsbegrænsede.












 
 
 


Høringsnotat for Natura 2000-plan 
 


NOTAT 
 


vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) 
Forslag til Natura 2000-plan nr. 115 


Habitatområde H99 
 


Østerø Sø 
Udkast til Natura 2000-plan var i offentlig 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. 115 er der modtaget i alt 7 høringssvar (se sidst i dette notat for en 
oversigt). 
  
Svarene har især berørt følgende punkter: 
 
1. Indsatsprogram 
2. Trusler 
3. Målsætning 
4. Udpegningsgrundlag og afgrænsning  
 
Yderligere har høringssvarene berørt følgende emner, hvortil der henvises til det generelle 
høringsnotat (kan findes via ovenstående link): 
 
5. Datagrundlag 
6.  Indsatsprogram  
7.  Overvågning 
8. Lovgrundlag 
9. Udpegningsgrundlag og afgrænsning 
10. Virkemidler herunder tilskudsordninger 
11. Økonomi 
12. Synergi med vandplaner 
 
I det følgende sammenfattes de væsentligste synspunkter til de ovenfor nævnte punkter 1-4. 
Naturstyrelsens 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. 
 
Bemærkninger til planforslaget 
 
1. Indsatsprogram 
 
Høringssvar: 
Nyborg Kommune foreslår, at formuleringen om hydrologi ændres så etablering af naturlig 
hydrologi kun foretages i det omfang, det sikrer fortsat mulighed for afgræsning af arealerne.  
 
Danmarks Naturfredningsforening(DN) foreslår, at der til retningslinje 1.2 og 1.3 tilføjes Kystlagune 
således at naturtypen sikres gode fysiske og kemiske forhold. DN støtter at arealerne med 
strandeng sammenkædes idet der er et presserende behov for at håndtere de negative 
konsekvenser som fragmenteringen har for området. DN opfordrer til, at det præciseres hvilke 
fragmenterende elementer, der skal fjernes for at sikre strandengens integritet jf. retningslinje 2.1.   
 
DN, Dansk Botanisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Patriotisk selskab og Friluftsrådet foreslår 
en række virkemidler.  
 
DN har bemærket at der i bilag 2 under strandeng og truslen arealreduktion/fragmentering er 
nævnt et ikke hensigtsmæssigt virkemiddel.   
 
Naturstyrelsen: 
Rammerne for indsatsen i 1. planperiode bygger på Miljøministeriets notat fra 2007 (bilag 3 i alle 
udkast til Natura 2000-planer) om væsentlige naturforvaltningsmæssige opgaver i Natura 2000-
planlægningen. Den nationale prioritering af indsatsen i 1. planperiode fokuserer på at sikre 
naturtilstanden for udpegede naturtyper og bestandene for udpegede arter.  
 
Naturstyrelsen finder ikke, at naturtypen kystlagune skal tilføjes retningslinje 1.2 og 1.3, der 
omfatter tørre naturtyper. Kystlagunen er omfattet af retningslinje 1.1. Naturstyrelsen finder at 
retningslinje 2.1 er den mest hensigtsmæssige, da det er op til de efterfølgende handleplaner at 
præcisere omfang og brug af virkemidler til sikring af strandengens integritet.       
 
Natura 2000-planen er en rammeplan, som angiver den nødvendige indsats, der skal gennemføres 
i 1. planperiode. Efterfølgende skal primært kommunerne og Naturstyrelsen udarbejde 
handleplaner og her vælge virkemidler, der sikrer gennemførelse af Natura 2000-planen.  
 
Mht. formulering om hydrologi beskrives den ikke som naturlig hydrologi, men som den mest 
hensigtsmæssige hydrologi i målsætning og indsatsprogram. 
 
Naturstyrelsen er enig i, at indsats og virkemiddel i bilag 2 under strandenge og truslen 
arealreduktion/fragmentering ikke er hensigtsmæssig. 
 
Angående virkemidler se generelt høringsnotat 
 
2. Trusler 
 
Høringssvar: 
Danmarks jægerforbund og friluftsrådet foreslår begge, at truslen om tilgroning fremhæves og 
mener, at problemet kan løses, hvis de tiltag, som der er lagt op til i naturplanen om afgræsning og 
bekæmpelse af invasive arter, iværksættes. Desuden ønskes tilføjet en trussel om den øgede 







færdsel, som den nye lystbådehavn i den tidligere færgehavn ved Knudshoved forventes at 
betyde. Friluftsrådet nævner desuden, at der i området er en del problemer med hunde, der luftes 
uden snor. 
 
DN efterlyser, at luftforureningen fra trafikken på den nærliggende motorvej tages med som 
trussel.    
 
Naturstyrelsen: 
De nævnte trusler i planen er altid aktuelt forekommende påvirkninger af de naturtyper og arter, 
der udgør områdets udpegningsgrundlag. Eventuelle potentielle påvirkningsfaktorer, der typisk kan 
forekomme periodevis, vil altid være nævnt konkret, hvis der er konstateret sådanne typer af 
påvirkninger. Færdsel er ikke en trussel mod udpegningsgrundlaget. I tillæg til basisanalyse er der 
angivet en vurdering af tilførslen af kvælstof fra transport, energiproduktion og industri.  
 
Tilgroning som trussel er beskrevet i planforslaget. Afsnittet omformuleres.   
 
Kilderne/truslerne til næringsstoftilførslen og miljøfarlige stoffer til de våde naturtyper er omfattet af 
vandplanlægningen. 
 
 
3. Målsætning 
 
Høringssvar: 
DN mener, at målsætningerne er for generelle og efterlyser mere konkrete mål og foreslår derfor, 
at målsætningen tilføjes: ”De nuværende strandenge sammenkædes, og der sikres en 
hensigtsmæssig hydrologi for strandengene og kystlagunen”.  
 
Nyborg Kommune ønsker at målsætningen om god vandkvalitet ændres til bedst mulig 
vandkvalitet pga. lagunens høje interne belastning.  
 
Naturstyrelsen: 
Efter Naturstyrelsens opfattelse er den nuværende overordnede målsætning dækkende for 
områdets naturtyper herunder strandenge. I den konkrete målsætning for naturtypeforekomster i 
artsklasse I er der nævnt: ”Det drejer sig om områdets strandenge”. Ingen strandenge er vurderet 
til artsklasse I, så sætningen slettes. 
 
Målsætning om god vandkvalitet i lagunerne er et langsigtet mål, som fastholdes. Vandkvaliteten i 
bl.a. laguner løftes gennem vandplanlægningen.   
 
Hvad angår forslag til generelle justeringer af målsætninger henvises til det generelle høringsnotat. 
 
4. Udpegningsgrundlag og afgrænsning 
 
Høringssvar: 
Danmarks Naturfredningsforening foreslår, at arterne strandtudse, klokkefrø, springfrø, 
spidssnuder frø og stor vandsalamander indgår i områdets udpegningsgrundlag. DN henviser 
desuden til at der i basisanalysen står, at afgrænsningen af området bør revideres da den 
nuværende afgrænsning går tværs igennem en strandeng og foreslår af Natura 2000-området 
udvides til at omfatte hele det fredede område mellem slipshavn, golfbanen og færgehavnen. 
 
Nyborg Kommune foreslår, at Natura 2000-området udvides til også at omfatte strandengen vest 
for Sliphavnsvej.     
 







Naturstyrelsen:  
Der henvises til det generelle høringsnotat. 
    
 
Justeringer af forslag til Natura 2000-plan nr. 115 
Afsnit om tilgroning omformuleres. 
  
I bilag 2 under strandenge og truslen arealreduktion/fragmentering ændres indsatsen ”genskabelse 
af naturlig dynamik” til ”afhjælpning af negative fysiske påvirkninger” og det tilhørende virkemiddel 
”fri dynamik” ændres til ”naturforvaltning”. 
 
Der foretages ændring i den generelle målsætning: 


 Naturtypeforekomster i artsklasse I målsættes til tilstandsklasse I og skal søges 
udvidet/sammenkædet, hvis de naturgivne forhold gør det muligt. Det drejer sig om områdets 
strandenge.  


 Til: 
 


 Naturtypeforekomster i artsklasse I målsættes til tilstandsklasse I og skal søges 
udvidet/sammenkædet, hvis de naturgivne forhold gør det muligt. 


 
Ændringen er begrundet i, at der ikke findes strandenge, der er vurderet til artsklasse I. 
 
 
Naturstyrelsens egne justeringer af forslag til Natura 2000-plan nr. 115 
 
På baggrund af dialog i høringsperioden, og Naturstyrelsens egne overvejelser, er der foretaget 
mindre justeringer af teksten. 
 
Naturstyrelsens justeringer giver ikke anledning til fornyet høring af planforslaget. 
 
Sammenfattende redegørelse for høring over miljørapport (SMV) 
Parallelt med offentlig høring af planudkast til Natura 2000-plan for område nr. 115 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. 115. SMV-rapporten viste ikke 
modstrid med andre miljøhensyn, og der er i den offentlige høring ikke modtaget kommentarer til 
rapporten. 
 
Naturstyrelsen vil overvåge effekten af Natura 2000-planen gennem det nationale 
overvågningsprogram NOVANA, 
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/National_naturbeskyttelse/Overvaagning_af_vand_og_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. 
 
Afsendere af høringssvar til Forslag til Natura 2000-plan nr. 125 Havet mellem Romsø og 
Hindsholm samt Romsø: 
 


 ID1457 - Danmarks Naturfredningsforening (se også generelt notat)  
 ID405 -  Danmarks Naturfredningsforening, Samråd Fyn (se også generelt notat) 
 ID3310 - Friluftsrådet 







 ID4256 - Dansk Botanisk Forening, Fyn 
 ID765 - Nyborg Kommune (se også generelt notat) 
 ID3338 – Danmarks Jægerforbund 
 ID3242 – Patriotisk Selskab (se også generelt notat) 








Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen 
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Miljørapport for Natura 2000-område nr. 115 Østerø Sø 
 
Den enkelte naturplan skal ifølge Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/09/2009 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, 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 og 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:  
 


Natura 2000-området udvikles til sammenhængende og artsrige strandengsarealer i 
mosaik med laguner, strandvolde og andre kystnære naturtyper.  
 
De lysåbne naturtyper sikres en god-høj naturtilstand, og lagunerne har god 
vandkvalitet og gode betingelser for en artsrig flora og fauna med forekomst af flere af 
de karakteristiske arter. 
 
Områdets økologiske integritet sikres i form af en for naturtyperne hensigtsmæssig 
drift/pleje og hydrologi, en lav næringsstofbelastning og gode sprednings- og 
etableringsmuligheder for arterne. 


 
 
Relevante planer 
Hele Natura 2000-området ligger indenfor fredningen af Knudshoved-halvøen. Fyns Amt har 
siden begyndelsen af 1990’erne sikret afgræsning af strandengene gennem 
naturforvaltningsaftaler. I dag er der aftaler om græsning af 17 ha privatejede strandenge. På 
trods af den hidtidige naturpleje er der et stort plejebehov i området. 
 
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 og opretholde 
gunstig bevaringsstatus det gælder fx en række lysåbne naturtyper. Samtidig kræver andre i 
ugunstig tilstand tiltag, der kan imødegå forringelse.  
 
Hvis ikke planen for 1. planperiode iværksættes, vil der ske følgende udvikling i området: 
 


- Arealreduktion og fragmentering af de lysåbne naturtyper vil øge risikoen for, at 
 sjældne og karakteristiske plante- og dyrearter uddør.  
- Tilgroning med tagrør og anden høj vegetation vil fortsat have en negativ effekt på 
 store dele af strandengene. 
- Uhensigtmæssig hydrologi som følge af dræning vil fortsat udgøre en trussel mod 
 strandengene. 
- Anlæg og anlægsaktiviteter i form af gammel jernbanedæmning opdeler strandengen. 
- Invasive arter som Rynket Rose vil brede sig og kvæle den oprindelige 
 vegetation. 


 
Bevaringsprognose er ugunstig eller vurderet ugunstig for: 


- Lagune pga. stærkt forhøjet næringsstofindhold. 
- Strandeng på grund af lille areal og fragmentering, invasive arter, tilgroning og 


uhensigtsmæssig hydrologi. 
 
Bevaringsprognose er ukendt for: 


- Enårige vegetation på strandvolde og flerårig vegetation på stenede strande pga. 
manglende kortlægning. 


 
 
c) Miljøforhold i områder der kan blive berørt  
 
Der er ikke kendskab til modsatrettede interesser i området. 
 
Området vurderes tillige at indeholde arter, der er opført på Habitatdirektivets bilag 4, og som 
derfor kræver en streng beskyttelse. Der drejer sig om arter af flagermus samt markfirben, 
spidssnudet frø, springfrø og strandtudse. Planens gennemførelse vurderes ikke at få negative 
konsekvenser for disse arter.  
 
 
d) Eksisterende miljøproblemer 
 
Truslerne mod naturværdierne og områdets udpegningsgrundlag er systematisk beskrevet i 
planen. Planens mål er, at sikre udpegningsgrundlaget mod disse trusler herunder prioritering i 
tilfælde af modstridende naturinteresser.  
 
 
e) Internationale miljøbeskyttelsesmål 
 
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. For Østerø Sø gælder: 
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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 
havnaturtyper, større søer og vandløb reguleres tilførslen af næringsstoffer via 
vandplanen.  


1.2 Der sikres den for naturtyperne mest hensigtsmæssige hydrologi i strandengene.  
1.3 De terrestriske naturtyper skal sikres en hensigtsmæssig ekstensiv drift og pleje, og 


vandløb med vandplanter sikres gode fysiske og kemiske forhold samt kontinuitet.  
1.4 Invasive arter som fx rynket rose bekæmpes og deres spredning forebygges.  


 
I henhold til vandplanen vil følgende del af Natura 2000-planens indsatsprogram blive 
gennemført: 
 
Natura 2000-planen er koordineret med vandplanen. Ifølge Vandrammedirektivet må 
tilstanden af vandområderne ikke forringes, og vandplanens indsatsprogram vil generelt 
forbedre den eksisterende vandkvalitet i større søer, vandløb, fjorde og kystvande. 
Forbedringen sker ved reduktion i tilførslen af næringsstoffer og miljøfarlige stoffer samt 
stedvis sikring af en mere naturlig hydrologi i ådale. Vandplanen vil desuden forbedre de 
fysiske forhold og sikre kontinuiteten på udvalgte vandløbsstrækninger. Disse indsatser 
forventes i de fleste tilfælde at bidrage til at forbedre tilstanden i de vandafhængige 
habitatnaturtyper og i levestederne for de arter, der er tilknyttet vand. 
 
Der er gode muligheder for at opnå andre synergieffekter mellem de 2 planer, men i enkelte 
tilfælde kan der opstå konflikter, f.eks. hvor indsats efter vandplanen medfører oversvøm-
melser af habitatnaturtyper eller levesteder for arter. 
 
Planlagt indsats efter vandplanen der kan påvirke udpegningsgrundlaget i et Natura 2000-
område væsentligt, skal konsekvensvurderes i henhold til habitatdirektivets artikel 6, stk. 3. 
Indsatsen kan i givet fald kun gennemføres, hvis det på grundlag af bedste faglige viden 
dokumenteres, at aktiviteten ikke vil skade bevaringsmålsætningen for området. Potentielle 
konflikter mellem Vand-og Natura 2000-planen skal som udgangspunkt være afdækket i 
forbindelse med vedtagelse af vandplanen.  
 
Vandplanens indsatsprogram for hovedvandopland Storebælt vurderes ikke at understøtte 
Natura 2000-planen på konkrete punkter. 
 
 
f) Planens indvirkning på miljøet 
 
I tabel 1 herunder er gennemgået planens sandsynlige indvirkning på en række faktorer ifølge 
lovens bilag 1f, i de tilfælde hvor de vurderes at være af væsentlig betydning.  


 4







 
 
 
 
 
 


Planens indvirkning på  


P
å
v
irk


e
s 


In
g


e
n


 
p


å
v
irk


n
in


g
 


 


 
 
 
 
 


Redegør for indvirkning 


Biologisk mangfoldighed x  Den biologiske mangfoldighed bevares eller øges. 
Befolkningen x  De rekreative oplevelser i tilknytning til området 


sikres eller forbedres via et forbedret 
naturgrundlag. 


Menneskers sundhed  x  
Fauna og flora x  Flora og fauna påvirkes generelt positivt. 
Jordbund x  Jordbundens fysisk/kemiske forhold kan blive 


ændret ved fx hævning af vandstand, rydning af 
træer og buske eller ved udlægning af agerjord 
til ny natur.  


Vand x  Der forventes en bedre vandkvalitet i de 
omgivende marine og ferske vandområder. 


Luft  x  
Klimatiske faktorer  x  
Materielle goder  x  
Landskab x  Et varieret landskab bestående af forskellige 


naturtyper fastholdes og udbygges. 
Fragmentering af naturområder imødegås. 


Kulturarv, herunder 
kirker 


 x  


Arkitektonisk arv  x  
Arkæologisk arv x  Vandstandshævning kan sikre den arkæologiske 


arv. 
Tabel 1. Gennemgang af planens indvirkning på en række miljøforhold. 
 
 
g) Foranstaltninger der modsvarer negativ indvirkning på miljøet 
 
Planen har indvirkning på de faktorer, der er listet i tabel 1. Vedrørende modstridende 
naturinteresser følger prioriteringen statens retningslinjer.  
 
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 Strandengene sammenkædes om muligt ved helt eller delvist at fjerne 
fragmenterende elementer, således at strandengens integritet bliver sikret.  


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


3.1 Konstaterede forekomster af habitatnaturtyper, der ikke er omfattet af lovgivningen, 
skal sikres mod ødelæggelse. 
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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. 
 
Der gennemføres ingen indsats efter denne sigtelinie. 
 
Der udarbejdes handleplaner og vælges virkemidler af kommunerne og Skov- og 
Naturstyrelsen m.fl. indenfor rammerne af indsatsprogrammet.  
 
 
h) Grundlag for prioriteringer og valg 
 
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.  
 
Der er ikke konstateret modstridende interesser i området. 
 
 
i) Overvågning 
 
Natura 2000-indsatsen bliver løbende overvåget i forhold til udpegningsgrundlag og 
naturværdier via NOVANA og DEVANO overvågningsprogrammer. Desuden afrapporterer 
Danmark den nationale indsats vedr. habitat- og fuglebeskyttelsesdirektivet til EU-
kommissionen hvert 6 år. 
 
Basisanalysen – udarbejdet i forbindelse med naturplanen - udgør det nuværende videns 
grundlag for områdets udpegningsgrundlag i forbindelse med naturplanlægningen. Analysen 
gennemgår systematisk udpegningsgrundlaget med en beskrivelse af status for hver enkelt art 
og naturtype. Det er hensigten, at denne analyse opdateres i forbindelse med fremtidige 
planperioder.  
 
 
j) Ikke teknisk resume 
 
I medfør af Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/09/2009 er der foretaget en miljøvurdering. 
Planen vil sikre eller forbedre tilstand og bevaringsprognose for områdets udpegningsgrundlag 
og den biologiske mangfoldighed generelt samt et sammenhængende og varieret landskab. 
 
Natura 2000 området sikres udbredte, sammenhængende og artsrige strandengsarealer i 
mosaik med laguner, vandhuller, vegetation på stenede strande og andre kystnære 
naturtyper. 
 
En gennemførelse af planen betyder, at der opnås større sammenhængende strandenge, som 
tillige sikres en hensigtsmæssig drift/pleje og hydrologi. 
 
Hvis planen ikke fuldføres, er der øget risiko for at områdets plante- og dyrearter vil uddø eller 
få forringede levevilkår.      
 
En gennemførelse af planen vil bl.a. fastholde og udbygge et varieret landskab med større 
sammenhængende naturarealer og sikre den arkæologiske arv. Planen får desuden en positiv 
effekt på flora og fauna, således at områdets biologiske mangfoldighed bevares eller øges. Det 
forbedrede naturgrundlag giver større rekreative oplevelser i området. Planens gennemførelse 
vurderes ikke at få negative konsekvenser for de arter, som er opført på Habitatdirektivets 
bilag 4.  
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