Natura 2000-område nr. 116 Centrale Storebælt og Vresen.
Områdebeskrivelse
Natura 2000 området har et areal på ca. 8.692 ha hvoraf størstedelen udgør hav.
Området består af det tidligere Natura-2000 område Sprogø og Halsskov Rev og det tidligere
Natura 2000-område Vresen. Natura 2000-området bliver desuden udvidet med nyt område i
det centrale Storebælt, der alene er udpeget af hensyn til beskyttelse af marsvin.
Den del der udgør det nyudpegede område er ikke omfattet af denne planperiode.
Havområdet har meget dynamiske forhold mht. saltindhold og er stærkt påvirket af vind,
strøm og bølgepåvirkninger. Rev er eneste naturtype på udpegningsgrundlaget.
Landområderne udgør Lejsø på det vestlige Sjælland samt øerne Sprogø og Vresen, der ikke er
en del af udpegningsgrundlaget. Sprogø, Vresen og de mange tilstødende stenrev udgør en
fortsættelse af det nord-sydgående bakkestrøg, der løber gennem Langeland og videre i en
bue fra Lohals til Korsør. Der findes således store forekomster af sten på lavt vand. På dybere
vand findes stadig forekomster af sten, selvom en del af disse tidligere er blevet fjernet ved
stenfiskeri.
Vigtigste naturværdier
I området findes naturtyper, som er af regional og national betydning. Dette gælder
stenrevene som generelt har en rigt dyre- og planteliv.
Marsvin er generelt udbredt i farvandene rundt om Fyn, med særlig hyppighed i Storebælt,
hvilket er årsagen til at området udvides.
Muslingebankerne udgør et vigtigt fødegrundlag for rastende andefugle og de store lavvandede
havområder omkring Vresen, Sprogø og Halsskov Rev er derfor i vinterhalvåret levested for
store flokke af rastende ederfugle. Splitterne yngler uregelmæssigt på Sprogø.
Trusler mod områdets naturværdier
Havområderne præges af en relativ høj belastning af næringsstoffer og miljøfarlige stoffer.
Fiskeri med bundslæbende redskaber er især en trussel mod områdets rev og dermed også
levestederne for ederfugl. Stenrevenes udbredelse er reduceret ved tidligere tiders stenfiskeri.
Især fiskeri med garn vurderes at være en trussel mod marsvin. Forstyrrelser er desuden en
trussel mod de tre udpegningsarter ederfugl, splitterne og marsvin.
Målsætning
De marine naturtyper sikres en god vandkvalitet og en rig bundvegetation og fauna.
Havområdet sikres som et af landets vigtigste kerneområder for marsvin og som rasteområde
for ederfugl samt yngleområde for splitterne.
Indsats
Oversigt over væsentlige indsatser til gennemførsel af denne plan:
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Marsvin, ederfugl og splitterne sikres gode levesteder. Der gennemføres en regulering af
tilførslen af næringsstoffer til naturtyperne.
Konstaterede forekomster af habitatnaturtyper, der ikke er omfattet af lovgivningen, skal
sikres mod ødelæggelse.

