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Natura 2000 område nr. 142 Saltholm og omliggende hav 

Områdebeskrivelse 

Natura-2000-området består af Saltholm med Svaneklapperne og andre små omliggende øer, 
den kunstige ø Peberholm og de omkringliggende havområder. Området er habitatområde nr. 
H126 og fuglebeskyttelsesområde H110. Det udpegede område udgør 7.218 ha. Heraf udgør 
landarealet 1.813 ha. Saltholm er omfattet af en landfredning, der bl.a. fastholder den eksiste-
rende landskabs- og naturtype, og tilsiger, at der ikke må ske ændring i driftsformen på stran-
dengene. Fredningen fastsætter desuden visse begrænsninger i færdslen, således at der på 
størstedelen af øen er færdselsforbud i fuglenes yngletid. Saltholm er privatejet og har traditi-
onelt været udnyttet til græsning uden anvendelse af kunstgødning og sprøjtemidler. Der er 
kun to fastboende familier på Saltholm, og herudover kun enkelte sommerhusbeboelser på den 
nordlige del af øen. 

 

Vigtigste naturværdier 

Området er udpeget for at beskytte en række fuglearter og naturtyper. Størstedelen af Salt-
holm udgøres af naturtypen strandeng. Ud over en lang række typiske strandengsplanter vok-
ser her vokser den rødlistede Blå Iris, der har sin ene (og langt den største) af to bestande i 
Danmark på Saltholm. Her vokser også den rødlistede plante Øresunds-Hønsetarm 

Saltholm med omgivende fladvand er en af Østdanmarks vigtigste yngle-, fælde- og trækloka-
liteter for kystfugle. Her findes blandt andet Europas største ynglekoloni for edderfugl 
En vigtig grund til det rige fugleliv er driften af øen.  Saltholm har gennem hundrede år været 
udnyttet til sommergræsning af Dragørs bønder. Dette har sikret, at øen ikke er groet til i høje 
grove græsser. Derudover har det stor betydning at øen normalt er fri for rovdyr som ræve, 
mink og rotter Det omgivende fladvand er et vigtigt fødesøgningsområde for vandfugle. Her er 
rigeligt med føde i form af fisk, snegle, muslinger og andre smådyr. Derudover er der udstrak-
te bevoksninger af hav- og ålegræs. 

Den sydlige del af Saltholm og småøerne syd for levested for både plettet og grå sæl. Plettet 
sæl yngler også her. 
 

Trusler mod områdets naturværdier 

Der er foretaget en tilstandsvurdering for de fleste af områdets naturtyper, og truslerne mod 
udpegningsgrundlaget er registreret. 

Flere steder er der konstateret invasive arter, der kan blive en trussel for naturværdierne flere 
steder i området. 

Det omgivende fladvand er derimod påvirket af gennemstrømmende vand fra Østersøen med 
et forholdsvist højt indhold af næringsstoffer.  

 

Målsætning og indsats 

Det overordnede målsætning for området er at havet omkring Saltholm med sandbanker, la-
gune, bugt og rev har god vandkvalitet og en artsrig undervandsvegetation og er et godt leve- 
og fourageringssted både for internationalt vigtige forekomster af trækkende og ynglende fug-
le som området er udpeget for. Særligt fokuseres på de særlige danske ansvarsarter: trækfug-
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lene skarv, knopsvane, sangsvane, grågås og pibeand samt de nationalt truede arter dværg-
terne, mosehornugle og ederfugl. 

Områdets strandenge, der udgør over 5% af arealerne i den kontinentale del af Danmark, prio-
riteres højt, både som naturtype og som yngle- og levested for de fugle området er udpeget 
for. 

Indsats 

Oversigt over væsentlige indsatser til gennemførsel af denne plan: 

Indsats Stort  
omfang 

Mindre  
omfang 

Undersø-
ges nær-

mere 

Ikke  
anvendt 

Rydning, fjernelse af uønsket opvækst 
Herunder bekæmpelse af invasive arter 

 X   

Forbedring af hydrologi 
Fx ved at standse dræning, genoprette vandløb, fjerne diger 

   X 

Ekstensiv drift 
Fx indførsel eller opretholdelse af græsning, høslet mm. 

X    

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

   X 

Reducere forstyrrelser 
Fx færdsel, sejlads og jagt 

   x 

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

X    

 

Indsatsen vil helt overvejende dreje sig om sikring af og/eller genindføre lysåbne forhold ved 
rydning af opvækst og drift (græsning) af naturtyperne samt gennemføre en indsats over for 
invasive plantearter. Der skal sikres gode levesteder for de yngle- og trækfugle området er 
udpeget for samt plettet sæl og gråsæl. Der sikres en beskyttelse af rev. Derudover sikres de 
særligt truede fuglearter brushane, dværgterne og mose-hornugle og ederfugl optimale vilkår. 
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