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Høringsnotat for Natura 2000-plan 
 


NOTAT 
 


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


Forslag til Natura 2000-plan nr. 142 
 


Saltholm og omliggende hav 
 
Udkast til Natura 2000-plan blev annonceret i ekstern 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. 142 er der modtaget i alt 8 høringssvar jf. nedenstående oversigt. 
  
Svarene har især berørt følgende punkter: 
 
1. Jagt   
2. Flysikkerhed  
3. Trusler 
4. Information og formidling 
 
Yderligere har høringssvarene berørt blandt andet følgende emne, hvortil der henvises i det 
generelle høringsnotat (kan findes via ovenstående link): 
 
5. Datagrundlag 
6. Udpegningsgrundlag 
7. Målsætning 
 
I det følgende sammenfattes de væsentligste synspunkter til de ovenfor nævnte punkter. 
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. 
 



http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/

http://websag.mim.dk/HoeringVandOgNatur2010/WebSider/visalle.aspx

http://www.nst.dk/





  
 
Bemærkninger til planforslaget 
 
1. Jagt  
 
Høringssvar: 
Danmarks Jægerforbund, Saltholm-ejerlauget og Friluftsrådet, København ønsker ikke yderligere 
indskrænkninger i jagten. 
DOF nævner, at jagten til tider kan være intens og bidrager til at forstyrre fuglelivet, som ligeledes 
er følsomt over for almindelig færdsel. 
 
Naturstyrelsen: 
DOF´s oplysninger om jagttrykket står i modstrid til oplysninger fra Danmarks Jægerforbund 
(JFK-Dragør/Tårnby), der mener, at der et relativt lavt antal jagtbare dage i løbet af året.  
 
Færdsel og jagt er i et vist omfang reguleret gennem fredningen fra 1983. Der er senere forsøgt en 
ny fredning, som dog nu er opgivet. Yderligere indskrænkninger vil kræve en reservatbekendt-
gørelse, som Naturstyrelsen vil tage initiativ til at udarbejde. 
 
 
2. Flysikkerhed  
 
Høringssvar: 
Jørgen Hagen finder ikke, at der skal være et Natura 2000-område på Saltholm, da det er alt for 
farligt for flytrafikken. 
 
Naturstyrelsen: 
Natura 2000-området på Saltholm er levested for et betydeligt antal især andefugle og disse udgør 
en risiko for sammenstød med fly. Der udfoldes imidlertid betydelige anstrengelser for at minimere 
denne risiko fra lufthavnens side. 
 
 
3. Trusler 
 
Høringssvar: 
DOF-København påpeger, at det er afgørende, at 4 - benede prædatorer holdes væk fra Saltholm.  
 
Naturstyrelsen: 
Naturstyrelsen er enig med DOF i, at prædatorer skal bekæmpes.  
 
4. Information og formidling 
 
Høringssvar: 
Friluftsrådet (FR), København mener, at der bør ske en formidling af natur- og kulturforhold fra en 
station i øens nordende. Og oplyser i øvrigt at planens beskrivelse af, at der er 2 fastboende familier 
på øen ikke er korrekt. Der er 3 husstande, og antallet vil ifølge FR kunne øges til 5-7. FR pointerer 
i den sammenhæng, at det er vigtigt også fremover at kunne formidle et levedygtig ø-samfund. 







 
 
 
Naturstyrelsen: 
Naturstyrelsen er enig i, at formidling i mange tilfælde kan bidrage til en bedre forståelse og 
dermed oplevelse af natur og (kultur)landskab. Beslutningen om, der skal laves en 
formidlingsstation er handleplanmyndighedens. 
 
Justeringer af forslag til Natura 2000-plan nr. 142 
Der foretages ikke nogen ændringer i planen på baggrund af de indkomne høringssvar, men de 
fremkomne bemærkninger kan indgå i overvejelserne i forbindelse med udarbejdelsen af 
handleplanen. 
 
Naturstyrelsens egne justeringer af forslag til Natura 2000-plan nr. 142 
På baggrund af dialog i høringsperioden, og Naturstyrelsens egne overvejelser, er der foretaget 
mindre justeringer af teksten.  
 
Hverken ændringerne som følge af de indkomne bemærkninger, eller Naturstyrelsens egne 
justeringer giver 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. 142 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. 142. SMV-rapporten viste ikke 
modstrid med andre miljøhensyn, og der er i den offentlige høring ikke modtaget kommentarer til 
rapporten. 
 
Den offentlige høring har ikke givet anledning til ændring af Natura 2000-planen.  
 
Naturstyrelsen vil overvåge effekten af Natura 2000-planen gennem det nationale 
overvågningsprogram NOVANA, 
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/National_naturbeskyttelse/Overvaagning_af_vand_o
g_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. 
 
 
 
 
 
 
 
 



http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/National_naturbeskyttelse/Overvaagning_af_vand_og_natur/
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Høringssvar er modtaget fra: 
ID 4461 Tårnby Kommune 
ID 557 Jørgen Hagen 
ID 2743 WWF 
ID 2952 Danmarks Jægerforbund (JFK-Dragør/Tårnby) 
ID 3852 Saltholm Ejerlauget 
ID 4451 DOF-København 
ID 4458 DN-Amager 
ID 5633 Friluftsrådet, København 
 
Notatet er revideret 5. januar 2012 





		Høringsnotat for Natura 2000-plan

		Bemærkninger til planforslaget






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


Natura 2000-område: 142 Saltholm og omliggende hav


 Sandbanker med lavvandet vedvarende 
dække af havvand


1110 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Saltholm og omliggende hav126


Næringsstofbelastning Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode


Miljøfarlige stoffer Reduktion af miljøfarlige stoffer Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode


 * Kystlaguner og strandsøer1150 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Saltholm og omliggende hav126


Næringsstofbelastning Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode


Miljøfarlige stoffer Reduktion af miljøfarlige stoffer Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode
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Natura 2000-område: 142 Saltholm og omliggende hav


 Større lavvandede bugter og vige1160 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Saltholm og omliggende hav126


Næringsstofbelastning Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode


Miljøfarlige stoffer Reduktion af miljøfarlige stoffer Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode


 Rev1170 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Saltholm og omliggende hav126


Næringsstofbelastning Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode


Miljøfarlige stoffer Reduktion af miljøfarlige stoffer Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode
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Natura 2000-område: 142 Saltholm og omliggende hav


 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: Saltholm og omliggende hav126


Mulige virkemidler til truslen:


 Vegetation af kveller eller andre 
enårige strandplanter, der koloniserer 
mudder og sand


1310 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Saltholm og omliggende hav126


Mulige virkemidler til truslen:
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Natura 2000-område: 142 Saltholm og omliggende hav


 Strandenge1330 Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Saltholm og omliggende hav126


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Høslet


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


Gråsæl1364 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Saltholm og omliggende hav126


Færdsel og slitage Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Spættet sæl1365 Vurderet Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Saltholm og omliggende hav126


Færdsel og slitage Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 142 Saltholm og omliggende hav


Skarv Vurderet Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Saltholm og omliggende hav


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


110


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Jagt Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Reduktion i fødegrundlag Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen


Knopsvane Vurderet Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Saltholm og omliggende hav


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


110


Reduktion i fødegrundlag Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Jagt Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 142 Saltholm og omliggende hav


Sangsvane Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Saltholm og omliggende hav


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


110


Reduktion i fødegrundlag Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Jagt Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Grågås Vurderet Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Saltholm og omliggende hav


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


110


Reduktion i fødegrundlag Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Jagt Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 142 Saltholm og omliggende hav


Bramgås Vurderet Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Saltholm og omliggende hav


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


110


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Høslet


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Jagt Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Prædation Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:


Reduktion i fødegrundlag Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen
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Natura 2000-område: 142 Saltholm og omliggende hav


Pibeand Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Saltholm og omliggende hav


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


110


Reduktion i fødegrundlag Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Jagt Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Skeand Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Saltholm og omliggende hav


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


110


Reduktion i fødegrundlag Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen


Jagt Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 142 Saltholm og omliggende hav


Ederfugl Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Saltholm og omliggende hav


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


110


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Reduktion i fødegrundlag Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen


Jagt Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Havørn Vurderet Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Saltholm og omliggende hav


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


110


Reduktion i fødegrundlag Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen


Jagt Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


15. november 2011 Side 9 af 16







Natura 2000-område: 142 Saltholm og omliggende hav


Rørhøg Vurderet Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Saltholm og omliggende hav


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


110


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Jagt Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Prædation Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:


Vandrefalk Vurderet Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Saltholm og omliggende hav


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


110


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Jagt Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 142 Saltholm og omliggende hav


Klyde Vurderet Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Saltholm og omliggende hav


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


110


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Høslet


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Jagt Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Prædation Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:


Reduktion i fødegrundlag Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen
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Natura 2000-område: 142 Saltholm og omliggende hav


Almindelig ryle Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Saltholm og omliggende hav


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


110


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Høslet


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Jagt Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Prædation Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:


Reduktion i fødegrundlag Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen
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Natura 2000-område: 142 Saltholm og omliggende hav


Brushane Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Saltholm og omliggende hav


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


110


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Høslet


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Prædation Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:


Jagt Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Reduktion i fødegrundlag Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen
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Natura 2000-område: 142 Saltholm og omliggende hav


Fjordterne Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Saltholm og omliggende hav


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


110


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Høslet


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Jagt Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Prædation Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:


Reduktion i fødegrundlag Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen
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Natura 2000-område: 142 Saltholm og omliggende hav


Havterne Vurderet Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Saltholm og omliggende hav


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


110


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Høslet


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Basisanalyse til Natura 2000-plan for 


Saltholm og omliggende hav 
 
 


1. Beskrivelse af området 
Beliggende indenfor området er Saltholm (med Svaneklapperne og andre små omliggende øer), den 
kunstige ø Peberholm og de omkringliggende havområder. Dette omfatter fuglebeskyttelsesområde 
nr. 110 og habitatområde nr. 126. Det udpegede område efter de to direktiver er identisk og udgør 
7.218 ha. Heraf udgør landarealet 1.813 ha. Langt størstedelen af landarealet er registreret som § 3, 
strandeng. Strandengen udgør 1.694,5 ha (93,5% af det totale landareal). Desuden er 7,7 ha (0,4%) 
registreret som § 3, sø. I alt 1702,2 ha (93,9%). Saltholm er omfattet af en landfredning, der bl.a. 
fastholder den eksisterende landskabs- og naturtype, og tilsiger, at der ikke må ske ændring i 
driftsformen på strandengene. Fredningen fastsætter desuden visse begrænsninger i færdslen, 
således at der på størstedelen af øen er færdselsforbud i fuglenes yngletid. Saltholm er privatejet og 
har traditionelt 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. Saltholm med omgivende fladvand er en af Østdanmarks vigtigste yngle-, 
fælde- og træklokaliteter for kystfugle. En vigtig grund hertil udover driften er, at øen normalt er fri 
for prædatorer i form af landpattedyr som ræve, mink og rotter. 
 
 


 
Figur 1.1 Afgrænsning af Natura 2000 området, F110 og H126, Saltholm med omliggende hav. 







 
Fredning på Saltholm 
 
Navn Formål DocuLive_nr Dokument Fredet areal 
Saltholm Landskabsfredning 9811813 Fredningskendelser\Saltholm 9811813.pdf 1689,3 ha 


 


2. Udpegningsgrundlag 
Habitatdirektivet fra 1992 har til formål at beskytte naturtyper og arter, der er truede, sårbare eller 
sjældne i EU. Til dette formål er der udpeget en række særlige bevaringsområder, de såkaldte 
habitatområder. Hvert enkelt habitatområde er udpeget med henblik på at beskytte bestemte 
naturtyper og arter af dyr og planter. Flere af disse naturtyper og arter er prioriterede, hvilket 
medfører et særligt ansvar for beskyttelsen. Naturtyperne er anført på direktivets bilag I, og arterne 
på direktivets bilag II. 
 
Området er udpeget for følgende naturtyper og arter: 
Kode Naturtyper og arter  Kortlagt areal i ha Antal forekomster 


H126 
1364 Gråsæl (Halichoerus grypus) Ikke relevant Ikke relevant 
1365 Spættet sæl (Phoca vitulina) Ikke relevant  Ikke relevant 
1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække 


af havvand 
1024 HA 


1150 *Kystlaguner og strandsøer 71 HA 
1160 Større lavvandede bugter og vige  Anbefales udgår
1170 Rev 4062 HA 
1210 Enårig vegetation på stenede strandvolde  
1310 Vegetation af kveller eller andre enårige 


strandplanter, der koloniserer mudder og sand 
20,1 50


1330 Strandenge 1.656 1
F110 Art Kriterium Antal 1


 Sangsvane  (T) - F4 240 r (1993)
 Havørn  (Tn) - F2 12 r (2005)
 Rørhøg  (Y) - F3 16 p (2005)
 Vandrefalk  (Tn) - F2 3 r (2205)
 Bramgås  ( Y, T) - F1, F4 504 p (2005), 


2000 r (1993)
 Klyde  (Y) - F1 60-120 p (1993)
 Almindelig ryle  (Y) - F1 2 p (2005)
 Brushane  (Y) - F1 3-5? “par“ (2005)
 Fjordterne  (Y) - F1 20 p (2005)
 Havterne  (Y) - F1 100-150 p (1993)
 Dværgterne  (Y) - F1 10-14 p (2005)
 Mosehornugle  (Y) – F1 1 r (2006)
 Skarv  (T) – F4 10.892 r (2005)
 Knopsvane  (T) - F4,F7 2300 r (1993)
 Grågås  (T) - F4,F7 630 r (1993)


                                                 
1  r = antal individer optalt rastende, p = antal ynglepar. 







 Pibeand  (T) - F4 8200 r (1993)
 Skeand  (T) - F4 616 r (1998-2003)
 Ederfugl  (T) - F4,F6 5500r (1993)


 


3 Datapræsentation 
 
H127  Naturtyper og arter Bilag NOVA NOVANA Andre data 
Nr.      
Arter 
1364 Gråsæl (Halichoerus 


gryphus) 
3.8   DMU flytællinger 


1365 Spættet sæl (Phoca 
vitulina) 


3.9   DMU flytællinger 


Marine naturtyper 
1110 Sandbanker med 


lavvandet vedvarende 
dække af havvand 


3.2   Vandkikkert ved 
dybdeopmåling 2004 


1150 *Kystlaguner og 
strandsøer 


3.3    


1160 Større lavvandede bugter 
og vige 


3.4    


1170 Rev 3.5 Vegetation, 
bundfauna, 
vandkemi 
og klorofyl 


Som NOVA Øresundsforbindelsens 
overvågning med fly + 
dykker 


Terrestriske naturtyper 
1210 Enårig vegetation på 


stenede strandvolde 
-   Ej kortlagt 


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


-  x Kortlagt men ikke 
dokumenteret 


1330 Strandenge 3.7  Kortlægning 
+ intensiv 
station 


 


F111      
Arter 
 Sangsvane 3.10   DOF-basen 
 Havørn 3.11   DOF-basen 
 Rørhøg 3.12   Amtets overvågning 
 Vandrefalk 3.13   DOF-basen 
 Bramgås 3.14   Amtets overvågning 
 Klyde 3.15   Amtets overvågning 
 Almindelig ryle 3.16   Amtets overvågning 
 Brushane 3.17   Amtets overvågning 
 Fjordterne 3.18   Amtets overvågning 
 Havterne 3.19   Amtets overvågning 







 Dværgterne 3.20   Amtets overvågning 
 Mosehornugle 3.21   DOF-basen 
 Skarv 3.22   DMU tællinger 
F111 
fortsat 


Naturtyper og arter Bilag NOVA NOVANA Andre data 


 Knopsvane 3.23   DOF-basen 
 Grågås 3.24   Amtets overvågning 
 Pibeand 3.25   DMU tællinger + 


DOF-basen 
 Skeand 3.26   DOF-basen 
 Ederfugl 3.27   Amtets overvågninger 


+ DOF-basen 
Tabel 3.1 Oversigt over udpegningsgrundlaget med henvisninger til datakilder og til nærmere beskrivelse i bilag 
 







4 Foreløbig trusselsvurdering 
I direktiverne er der krav om at fastholde eller genoprette ’gunstig bevaringsstatus’ for de arter og 
naturtyper, som områderne er udpeget af hensyn til. For at en naturtype eller art kan siges at have 
gunstig bevaringsstatus skal en række kriterier være opfyldt.  
 
En naturtypes bevaringsstatus anses for “gunstig, når  


• “det naturlige udbredelsesområde og de arealer, det dækker inden for dette område, er 
stabile eller i udbredelse”, og 


• “den særlige struktur og de særlige funktioner, der er nødvendige for dens opretholdelse på 
lang sigt, er til stede og sandsynligvis fortsat vil være det i en overskuelig fremtid”, og 


• ”bevaringsstatus for de arter, der er karakteristiske for den pågældende naturtype, er 
gunstig.” 


 
En arts bevaringsstatus anses for “gunstig„ når  


• “data vedrørende bestandsudviklingen af den pågældende art viser, at arten på langt sigt vil 
opretholde sig selv som en levedygtig bestanddel af dens naturlige levesteder”, og  


• “artens naturlige udbredelsesområde hverken er i tilbagegang, eller der er sandsynlighed for, 
at det inden for en overskuelig fremtid vil blive mindsket”, og  


• ”der er – og sandsynligvis fortsat vil være – et tilstrækkeligt stort levested til på langt sigt at 
bevare dens bestande”. 


 
På baggrund af de tilgængelige data om naturtyper og arters forekomster (se bilag 3) er der foretaget 
en foreløbig vurdering af truslerne mod arterne og naturtyperne i Natura 2000 området. Truslerne 
omfatter påvirkninger, hvor der er en begrundet mistanke om, at de har en negativ betydning for 
naturtilstanden. De største trusler er gennemgået i de følgende afsnit (4.1 – 4.X). 
 
Beskrivelse af naturtilstanden i de terrestriske naturtyper 
I forbindelse med kortlægningen af de 18 terrestriske, lysåbne habitattyper (ref.) er der foretaget en 
registrering af udbredelsen af en række naturtype-karakteristiske strukturer. Disse strukturer er delt 
op i negative og positive strukturer. De positive strukturer er til stede i veludviklede og typiske 
forekomster af naturtypen under mere eller mindre upåvirkede forhold. Tilsvarende vidner de 
negative strukturer om en stærkt påvirket naturtype. I felten er strukturernes samlede omfang 
registreret på en tretrins skala: udbredte (U), spredte (S) eller ikke tilstede (I).  
 
Tabel 4.1 giver en oversigt over de enkelte naturtypers fordeling i forhold til deres indhold af 
positive og negative strukturer. Mørkegrøn farve viser veludviklede naturtyper, som tilsyneladende 
ikke er udsat for nogen nævneværdige trusler, mens mørkerød farve viser dårligt udviklede 
naturtyper, der antagelig påvirkes kraftigt af en eller flere trusler. 
 


1330 Negative strukturer 
Positive  I S U 


U 0% 100% 0% 
S 0% 0% 0% 
I 0% 0% 0% 


Figur 4.1 Forekomst af negative og positive karakteristiske strukturer på Saltholms strandenge 
 
Som det fremgår af figur 4.1 er positive karakteristiske strukturer udbredte mens negative findes 
mere spredt på Saltholms strandenge. De positive strukturer der er fundet på Saltholm er 







”lodannelser”, strandvoldssystemer”, ”engmyretuer” og ”store fritliggende sten”. De negative 
strukturer er ”udtørret, uden zonering” og ”tilgroet med tagrør”. 
 
Der er fundet 9 karakteristiske arter inden for 5-meter cirklen og yderligere 7 uden for cirklen. 
 
4.1 Eutrofiering 
Kvælstof og fosfor er fra naturens hånd begrænsende næringsstoffer for mange økosystemer. Selv 
små ekstra tilførsler af næringsstoffer kan føre til ændret artssammensætning, fordi nogle få 
næringsstofelskende arter er i stand til at udkonkurrere arter, der er tilpasset et lavt niveau af 
næringsstoffer. 
 
Eutrofiering af naturområder kan ske i form af direkte tilførsel af gødning eller en indirekte 
gødningstilførsel f.eks. i form af kvælstofdeposition fra luften. Eutrofieringen betyder, at store og 
konkurrencestærke plantearter som f.eks. Stor Nælde bliver begunstiget på bekostning mere 
lavtvoksende og konkurrencesvage plantearter. Eutrofieringen kan blive så kraftig, at naturtypernes 
tålegrænse bliver overskredet. Resultatet bliver, at flere af de karakteristiske plantearter forsvinder, 
og naturtypernes tilstand ændres.  
 
Eutrofiering som trussel kan være meget vanskelig at observere ved tilsyn eller registrering. 
 
Eutrofiering af terrestriske naturarealer kan påvises på flere måde f.eks. ved forekomst af negative 
strukturer, mange plantearter med god tilpasning til at vokse på næringsrig jordbund eller ved at 
måle eller modelberegne depositionen af kvælstof fra luften. I bilag 4.1 er der vist forskellige mål 
for eutrofieringen. 
 
 
Terrestriske naturtyper 
Områdets terrestriske naturtyper er naturligt næringsrige og belastningen ligger under 
tålegrænserne. Der plejes desuden på hele arealet hvorved græsning og høslet bidrager til fjernelse 
af kvælstofholdigt materiale. 
 
Beregninger viser, at belastningen med luftbårent kvælstof inden for habitatområdet varierer 
mellem 12,70 kg N/ha/år og 15,28 kg N/ha/år på naturtyper med henholdsvis høj og lav 
overfladeruhed. Der er ingen lokale enkeltkilder, der er hovedbidragydere til kvælstofbelastningen.  
 
 
Marine naturtyper 
Eutrofiering af marine naturtyper påvirker typisk artssammensætningen, og forrykker balancen i det 
naturlige dyre- og planteliv. En øget næringssalttilførsel vil typisk medføre en øgning i 
produktionen af hurtigt voksende planktonalger og enårige ukrudtsalger. Væksten af disse alger 
medfører en skyggevirkning, og arter som ålegræs og større makroalger bliver begrænset i den 
dybde, hvorpå de kan vokse. Dybdegrænsen for disse planter er derfor et godt mål for, hvor 
næringsstofbelastet et vandområde er. En høj produktion af planktonalger i vandet medfører et stort 
iltforbrug ved bunden, når algerne dør og skal nedbrydes. Dermed kan der opstå iltsvind. Iltsvind 
kan forårsage, at bunddyrene dør og fiskene flygter. Genindvandring af flere dyregrupper foregår 
langsomt, og gentagne iltsvindshændelser medfører derfor, at dyresamfundene på havbunden bliver 
mere artsfattige og domineret af færre, mere hårdføre arter. 
 
Det lavvandede område omkring Saltholm påvirkes hovedsageligt af den vandkvalitet som det 
gennemstrømmende vand fra Øresund har. Undersøgelser af vegetationen i selve området, samt 







bundfaunaen i de nære omgivelser indikere, at området har en moderat til dårlig økologisk tilstand. 
Det opfylder således ikke kravene i henhold til vandrammedirektivet.  
 
De vandkemiske parametre tyder på at området er i bedring. Det vurderes dog ikke at målet for god 
økologisk tilstand i Øresund nås inden den fastsatte tidsfrist 2015. 
 
Se i øvrigt bilag 4.1. 
 
 
4.2 Tilgroning 
De fleste af de lysåbne terrestriske naturtyper har igennem flere hundrede år været udnyttet til 
græsning eller høslet uden brug af gødning eller sprøjtemidler. Efter 1950`erne er udnyttelsen af 
disse arealer i stigende grad ophørt, og de er groet til med vedplanter og høje urter og græsser. Det 
betyder, at mange lavtvoksende plantearter bliver skygget bort, og lokaliteterne får en lav 
naturkvalitet. Tal fra 1990`erne viser at kun ca. 40 %, 33 % og 10 % af arealet af henholdsvis 
strandenge, overdrev og moser i Fyns Amt bliver afgræsset. 
 
Tilgroning er i dag en alvorlig trussel mod opretholdelsen af de lysåbne naturtyper og deres 
karakteristiske vegetation. Således er ekstensiv udnyttelse i form af græsning og høslæt centralt for 
en lang række af de terrestriske naturtyper, der er opført på habitatdirektivets bilag I. Såfremt den 
traditionelle græsning og høslæt på disse naturtyper ophører, vil de hurtigt vokse til i rørsump, 
højstauder, åbne krat og endeligt skov. På et tidspunkt i denne successionsrække forsvinder de 
skyggefølsomme arter, hvorved naturtypen ændrer karakter og udvikler sig til en ny type natur 
(strandengene dog undtaget). Afvanding og eutrofiering kan medføre en accelereret tilgroning. 
 
Tilgroning kan vurderes ud fra områdernes udnyttelse til græsning / høslet, vegetationens højde, 
dækningsgraden af vedplanter og forekomst af negative strukturer, der har relation til tilgroningen.  
Vegetationen på Saltholm er forholdsvis lavtvoksende og der er ikke registreret behov for 
yderligere pleje. Se i øvrigt bilag 4.2. 
 
 
4.3 Hydrologi 
En naturlig hydrologi uden afvanding vil som hovedregel fremme den mest naturlige udvikling af 
de forskellige naturtyper. Afvanding samt nærtliggende vandindvinding sænker det naturlige 
vandspejl og medfører en gradvis udtørring af arealet. Naturtyper som strandeng og rigkær kan dog 
også udvikles på gammel havbund eller søbund i forbindelse med inddigning og efterfølgende 
afvanding af de pågældende vandområder. Disse naturtyper kan også dannes ved dræning af mere 
våde naturtyper. En opretholdelse af sådanne rigkærs- og strandengsforekomster kræver en fortsat 
afvanding. Vandløbsudretning og -vedligeholdelse påvirker de fysiske forhold i vandløbene og 
dermed livsbetingelserne for både de vand- og landlevende arter. Kystsikring og diger hindrer 
vandets og vindens påvirkning af kysten, og kan fx hæmme naturlige oversvømmelser og de 
jordskred og vindbrud, der er en del af den naturlige dynamik i mange kystnære naturtyper, og 
samtidig en forudsætning for en naturlig vegetationsudvikling. 
 
Kunstigt afvandede arealer med organisk indhold i jorden (tørvejord) vil sætte sig i takt med at det 
organiske stof nedbrydes, når vandstanden sænkes og jorden får adgang til luftens ilt. En 
genopretning af naturlig hydrologi i disse områder vil derfor oftest medføre, at arealerne bliver 
mere våde end før afvandingen. Naturmæssigt begrundede ønsker om at genoprette naturlig 
hydrologi skal derfor afvejes mod naturtypens plejebehov, hvis der er risiko for at arealet bliver så 
vådt, at afgræsning ikke er mulig. 







 
Saltholm har uforstyrrede hydrologiske forhold bortset fra oppumpning til dyrevanding i begrænset 
omfang.  
 
Se i øvrigt bilag 4.3. 
 
4.4 Invasive arter 
De invasive arter hører ikke naturligt hjemme i den danske natur. De er indført eller indslæbt af 
mennesket og mange af dem er efterhånden blevet et stort problem, fordi spreder sig til 
naturområderne. Her kan de danne store bestande og derved fortrænge det vilde plante- og dyreliv. 
 
Der findes kæmpe-bjørneklo, rynket rose og bukketorn i området, men alle har kun mindre 
forekomster. Se i øvrigt bilag 4.4. 
 
4.4 Arealmæssige ændringer 
 
 
Der er ikke konstateret tilfælde af reduceret areal siden udpegningen. 
 
Bestandsændringer 
 
En del af fuglearterne på udpegningsgrundlaget har udvist betydelige ændringer i deres forekomst 
siden udpegningen. Der er ikke foretaget en egentlig statistisk behandling af data, men følgende 
tabel giver et overblik. Detaljer om de enkelte arters bestandsudvikling findes i bilag 3.8-3.27 
 
 
Arten er gået frem Arten er gået tilbage Artens bestand 


fluktuerer uden 
tydelig tendens 


Artens 
bestandsudvikling 
uvis på grund af 
utilstrækkelige dat 


Havørn Almindelig ryle Klyde Sangsvane 
Rørhøg Brushane Havterne Mosehornugle 
Vandrefalk Ederfugl? Dværgterne Knopsvane 
Bramgås   Pibeand 
Fjordterne?   Skeand 
Skarv    
Grågås    
Tabel 4.2 Bestandsudvikling for fuglene på udpegningsgrundlaget 
 
 
4.6 Forstyrrelse af arter 
Der er adgangsforbud på størstedelen af Saltholm (fra Holmegård og sydpå) i fuglenes yngletid fra 
1. april til 15. juli, hvorfor forstyrrelse her er begrænset til de få fastboendes og sommerhusejeres 
færdsel. Nord for det nordligste hegn er der adgang hele året, men de besværlige adgangsforhold 
bevirker, at forstyrrelserne også her er af begrænset omfang. 
På Peberholm er der adgangsforbud hele året. 
 
Andre trusler 







Ingen konstaterede. En øget tilsanding af fladvandet mellem Saltholm og Peberholm kan udgøre en 
potentiel trussel, idet det kan medføre øget risiko for indvandring af prædatorer som ræve, rotter og 
mink via Peberholm, dette vil især være en trussel mod ynglebestandene. Større ændringer af 
vegetationsstrukturen på grund af ændringer i driften udgør ligeledes en potentiel trussel, idet det vil 
medføre ændringer i fuglenes bestandssammensætning. Det er derfor være vigtigt fortsat, at sikre et 
tilstrækkeligt højt græsningstryk af hensyn til strandengenes karakterfugle  
 


5 Modsatrettede naturinteresser 
Ingen 


6 Naturpleje, naturforvaltningsprojekter og lignende 
Hvis de lysåbne terrestriske naturtyper skal opretholdes, kræver det normalt en drift af arealerne i 
form af græsning/slåning, evt. samtidig med en supplerende løbende pleje i form af f.eks. rydning af 
vedplanteopvækst, høslet eller afgræsning. Amterne har hidtil udført naturpleje i begrænset omfang, 
især inden for fredninger. I enkelte fredninger foregår plejen i overensstemmelse med en vedtaget 
plejeplan. Plejen omfatter typisk rydning samt opsætning af hegn og indgåelse af græsningsaftaler 
med private dyreholdere. I særlige tilfælde ejer amterne selv græsningsdyrene. Inden for Natura 
2000-områderne har lodsejerne desuden mulighed for at søge tilskud til afgræsning, høslet, rydning 
eller vandstandshævning i naturområder efter MVJ-reglerne (MiljøVenlige 
Jordbrugsforanstaltninger). 
 
 
Tidligere plejeindgreb. 
Driften på Saltholm har traditionelt været græsning primært med kreaturer, et mindre antal får og 
enkelte heste, som hvert år blev sejlet til sommergræsning på øen i perioden medio maj til medio 
oktober. Græsningstrykket har gennem årene varieret i takt med ændringer i landbrugets drifts-
former, landbrugsstøtteordninger mv. og har været afhængig af landmændenes ønske om at sende 
dyr til øen. Op gennem 1960’erne og 70’erne varierede græsningstrykket mellem 800 og 1200 
græsningsenheder i sommerperioden. I 1980’erne faldt græsningstrykket til omkring 450 
græsningsenheder. Det medførte en begyndende tilgroning af strandengen med høje, tætte græstuer 
med primært strandsvingel, samt at flere arter af især vadefugle blev fortrængt fra øens centrale dele 
på bekostning af en dominerende sølvmågebestand.   
 
I et forsøg på at skaffe flere kreaturer til øen bidrog Københavns Amt op gennem 1990’erne med et 
økonomisk tilskud til at nedbringe transportprisen (sejladsen) til øen. Det bl.a. førte til en stigning i 
kreaturantallet, som kulminerede i 1993, hvor øen blev græsset med over 1400 græsningsenheder. 
Herudover bidrog amtet økonomisk til slåning af udvalgte arealer, og i samarbejde med 
Københavns Lufthavne A/S til etablering af hegn mv. 
 
Nuværende vedligeholdende pleje 
Københavns Amt bidrager fortsat med tilskud til supplerende slåning på udvalgte arealer på øen. 
Amtet har desuden bidraget til at ejerne af øen (Saltholm Ejerlaug) har i 2004 underskrevet tre 10-
årige MVJ aftaler. Aftalerne forpligter ejerne/forpagteren til at sikre, at øen afgræsses med 300 dyr i 
vinterperioden oktober – maj og suppleret med yderligere 500 dyr i sommerperioden. Ejerlauget har 
i 2005 desuden tilsluttet sig et LIFE-projekt der løber over 6 år. Projektet har ligeledes til formål til 
at fastholde øens drift og forbedre øens strandenge af hensyn til fuglelivet og øens paddebestande. 
 
MVJ-aftaler på Saltholm 
 







Jorunalnummer Markbloknr Aftaletype Areal, 
ha 


Udløbsdato


8-66-9852529 111888-11 Miljøv. drift af græs- og naturarealer m. 
hegning 


1602.00 20130831


8-66-9852529 111888-11 Miljøv. drift af græs- og naturarealer m. 
slæt 


10.50 20130831


8-66-9852529 111888-11 Miljøv. drift af græs- og naturarealer m. 
slæt 


18.50 20130831


 
   
Aftaler om fremtidige plejeindgreb  
Jvf. ovennævnte aftaler. Amtet forbereder en revision af Saltholmfredningen, bl.a. med det formål 
at få koordineret de forskellige plejeaktiviteter og kommende aktiviteter i en samlet plejeplan for 
hele området.  
 


7 Nykonstaterede arter og naturtyper 
 
Art Bemærkninger Væsentlighed 
Et fund fra 
Saltholm fra 
1947 af skæv 
vindelsnegl 
(Vertigo 
angustior)-1014 
 


Der er ikke 
kendskab til 
nutidige fund. 
Arten bør 
eftersøges i 
området 


Status for arten er 
ukendt 


 
 
 


  8. Liste over manglende data 
 
 


  9. Liste over anvendt materiale 
 
Amtets overvågningsrapporter om ynglefugle: Årlig afrapportering fra perioden 1987-2005. 
 
Botanisk kortlægning af Saltholm 2001. 
 
Kommenteret kortsamling til første basisanalyse, del 1. Vanddistrikt HUR 2004. Frederiksborg 
Amt, Københavns Amt, Roskilde Amt, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune. 2004 
 
NOVANA -naturtypeovervågning 2004-5, Københavns Amt. 


Regneark med udtræk for området i DOF-basen, leveret af DOF. 
 
Risikoanalyse til første basisanalyse, del 2. Vanddistrikt HUR 2006. Frederiksborg Amt, 
Københavns Amt, Roskilde Amt, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune. 2006 







 
 
 
 
 







Bilag 1 – Områdeafgrænsning og kortlagte terrestriske naturtyper - Saltholm 
 


 







Bilag 2 §3-naturtyper - Saltholm (H126+ F110) 
 


 







Bilag 3.2 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af 
havvand (1110) - Saltholm 
 


1. Naturtypens areal og udbredelse 
Der er indberettet et areal på 1000 ha med denne naturtype til EU. Ved en revurdering foretaget af 
Skov- og Naturstyrelsen er arealet justeret til 1.024 ha. Se kortbilag 3.5.1. 
 


2. Beskrivelse af området 
Området består hovedsageligt af hård sandbund der imod Saltholm er meget lavvandet med 0.2-1.0 
meter vanddække. Der bliver imidlertid dybere helt op imod Peberholm hvor dybden kan komme 
op på over 4 meter. På bunden ligger meter store sten hvoraf flere rager op over vandoverfladen og 
fungerer som solepladser for sæler. Bunden er opmålt elektronisk i 2004 i henhold til aftale imellem 
Øresundsforbindelsen og Københavns Amt om kontrol af at dybden imellem Saltholm og 
Peberholm ikke forringes.  
 
Området blev tilset med vandkikkert i 2003. Heraf fremgår det at I den vestlige del af området er 
der en dækning med Ålegræs på 70 % af sandbunden og en vanddybde på 2 meter. Længere vest på 
imellem Saltholm og Peberholm stopper ålegræsbevokningen i områder hvor der ses lerslirer i 
sandet. Der ses herefter områder med 50 % dækning af sandbund med ålegræs og 50 % dækning af 
stenet bund bevokset med blæretang og strengetang. Derved må området beskrives som noget nær 
det samme som det der ses i områder med typebetegnelsen 1170. For en beskrivelse af de parametre 
der karakteriserer dette område henvises derfor til bilag 3.5. 
 
 
 







Bilag 3.5 Rev (1170) - Saltholm 
 


3.5.1. Naturtypens areal og udbredelse 
Der er indberettet et areal på 4500 ha med naturtypen rev til EU. Ved en revurdering foretaget af 
Skov- og Naturstyrelsen er arealet justeret til 4.062 ha. Se kortbilag 3.5.1. 
 


3.5.2. Beskrivelse af området 
Området består hovedsageligt af hård sandbund, der imod Saltholm er meget lavvandet med 0.2-1.0 
meter vanddække. Området afgrænses udadtil af 4 meter dybdekurven rundt om Saltholm, se 
vedlagte kortbilag 3.5.2. Bunden består af en blanding af blød bund og områder med sten. Da 
naturtypen er rev, og der er tvivl om hvorvidt det er rev, er her angivet en tabel med de observerede 
dækninger af sten i forbindelse med NOVANA kortlægning af vegetation langs transekter fra 
kysten og ud. 
 
 
Tabel 3.5.1 Dækning af sten v. Saltholm 
Dybde Bund % sten Størrelse af sten
0-1 m Grus 10-30 2-30 cm 
1-2 m sand 15-25 2-10 cm 
2-4 m sand 5-10 10-60 cm 
4-6 m sand 10-50 10-60 cm 


   
 


3.5.3. Redegørelse for indsamlede data 
Af kortbilag 3.5.3 fremgår det, hvor der er samlet data ind i regi af NOVA og NOVANA 
programmet. Der er ikke indsamlet bundfauna indenfor selve habitatområdet, da bunden er for fast 
til at det er muligt at samle ind. Derfor er bundfaunaens tilstand vurderet ud fra de nærmeste 
omkringliggende områder på vanddybder 12 -14 meter vand, hvor der er samlet ind ved hjælp af 
haps i perioden 89-05 og med grab i 2004. 
 
Der er foretaget dykkerregistreringer af vegetationens dækningsgrad og dybdeudbredelse langs et 
transekt (tr 9) på vestsiden af Saltholm ud imod sejlrenden mellem Saltholm og Amager fra 1992 
2005. Transekterne 10, 11 og 12 er undersøgt i NOVA perioden 1998 – 2003. Fra 2003, NOVANA, 
udgik tr 12 helt og der foretages kun algeundersøgelser på tr 9 og 10. I analysen benyttes data fra 
1998 – 2004/5. 
 
Der ligger ikke vandkemistationer i området, men da vandkvaliteten formodes at være reguleret af 
den generelle vandkvalitet i Øresund er st. 1728 ved Drogden benyttet til beskrivelse af de 
vandkemiske forhold. Her er medtaget data fra 1989 – 2005. 
 
I 1999 blev der foretaget en flyfotografering af området. Der blev i den forbindelse foretaget 40 
punktdyk. Heraf fremgår det, at der er fundet Børstebladet vandaks i et enkelt dyk ved den 
nordøstlige del af øen. Havgræs er hovedsageligt registreret udfor den sydvestlige del af øen mens 
ålegræs registreres rundt om hele øen.  







3.5.4. Beskrivelse af status og udvikling for de vigtigste arter 
 
Vegetation  
Figur 3.5.1 viser udviklingen af 
dækningsgraden af ålegræs samt af enårige 
løstliggende trådalger i dybden 2-4 meter i 
perioden 1998 til 2004. Dækningsgraden af 
løse trådalger skal helst falde og 
dækningsgraden af ålegræs bør stige for at 
indikere en forbedring af miljøet. 
Dækningsgraden af ålegræs bør nærme sig 
100% og dækningsgraden af trådalger på blød 
bund bør nærme sig 0%. 
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Figur 3.5.1. Dækningsgrad Saltholm 2-4 meter 


 


Ålegræsset beskrives endvidere på sin 
dybdeudbredelse. I Øresund er ålegræsset 
målsat til at have en dækningsgrad på mindst 
10 % ud til en vanddybde på 7 meter. Dette 
mål er endnu ikke nået, og det vurderes som 
usikkert om det kan nås inden 2015 som er 
målet i henhold til vandrammedirektivet 
 


Dybdeudbredelse for ålegræs ved Saltholm
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Figur 3.5.2 Dybdeudbredelse Saltholm 


 
 
De vigtigste arter af alger er: 
art % 


dækning 
Ceramium rubrum 19 
Furcellaria umbricalis 11 
Coccotylus truncatus 8 
Polysifonia fucoides 7 
Ectocarpus sp 5 
Pilayella sp 5 
Fucus vesiculosus 4 
Dumontia contorta 3 
Cladophora rupestris 2 
Cladophora glomerata 1 


 


 
 
Der er i alt registreret ca. 30 arter af alger 
rundt om saltholm. Der ses ikke en tydelig 
udvikling i antallet af arter i den målte 
årrække. Det vurderes, at antallet af arter 
passer godt med det uforstyrrede samfund. 
Samfundet er mest styret af det skiftende 
miljø i saltholdighed. Algesamfundet vurderes 
imidlertid stadig at være for belastet, idet der 
er en del påvækst på de flerårige arter der 
reducerer deres dækningsgrad. De enårige 
trådalger Ectocarpus og Pilayella udgør stadig 
et stort problem om end mængden af løse 
alger er aftagende. 
 


Der findes registreringer af bunddyr nord for middelgrunden på st 58 i årrækken 1989-2003. Samt 
en grab undersøgelse af hele Øresund fra 2004. Da disse ikke direkte kan sammenlignes med 
forholdene ved Saltholm er resultaterne ikke gennemgået her. Undersøgelserne viser imidlertid, at 
bunddyrene i Øresund er forureningspåvirkede og ikke lever op til en målsætning om god økologisk 
tilstand. Derfor antages det, at dette også gælder for bunddyrene i det lavvandede område omkring 
Saltholm.







Bilag 3.5.1 
 


 







Bilag 3.5 Rev (1170) - Saltholm 
 


3.5.1. Naturtypens areal og udbredelse 
Der er indberettet et areal på 4500 ha med naturtypen rev til EU. Ved en revurdering foretaget af 
Skov- og Naturstyrelsen er arealet justeret til 4.062 ha. Se kortbilag 3.5.1. 
 


3.5.2. Beskrivelse af området 
Området består hovedsageligt af hård sandbund, der imod Saltholm er meget lavvandet med 0.2-1.0 
meter vanddække. Området afgrænses udadtil af 4 meter dybdekurven rundt om Saltholm, se 
vedlagte kortbilag 3.5.2. Bunden består af en blanding af blød bund og områder med sten. Da 
naturtypen er rev, og der er tvivl om hvorvidt det er rev, er her angivet en tabel med de observerede 
dækninger af sten i forbindelse med NOVANA kortlægning af vegetation langs transekter fra 
kysten og ud. 
 
 
Tabel 3.5.1 Dækning af sten v. Saltholm 
Dybde Bund % sten Størrelse af sten
0-1 m Grus 10-30 2-30 cm 
1-2 m sand 15-25 2-10 cm 
2-4 m sand 5-10 10-60 cm 
4-6 m sand 10-50 10-60 cm 


   
 


3.5.3. Redegørelse for indsamlede data 
Af kortbilag 3.5.3 fremgår det, hvor der er samlet data ind i regi af NOVA og NOVANA 
programmet. Der er ikke indsamlet bundfauna indenfor selve habitatområdet, da bunden er for fast 
til at det er muligt at samle ind. Derfor er bundfaunaens tilstand vurderet ud fra de nærmeste 
omkringliggende områder på vanddybder 12 -14 meter vand, hvor der er samlet ind ved hjælp af 
haps i perioden 89-05 og med grab i 2004. 
 
Der er foretaget dykkerregistreringer af vegetationens dækningsgrad og dybdeudbredelse langs et 
transekt (tr 9) på vestsiden af Saltholm ud imod sejlrenden mellem Saltholm og Amager fra 1992 
2005. Transekterne 10, 11 og 12 er undersøgt i NOVA perioden 1998 – 2003. Fra 2003, NOVANA, 
udgik tr 12 helt og der foretages kun algeundersøgelser på tr 9 og 10. I analysen benyttes data fra 
1998 – 2004/5. 
 
Der ligger ikke vandkemistationer i området, men da vandkvaliteten formodes at være reguleret af 
den generelle vandkvalitet i Øresund er st. 1728 ved Drogden benyttet til beskrivelse af de 
vandkemiske forhold. Her er medtaget data fra 1989 – 2005. 
 
I 1999 blev der foretaget en flyfotografering af området. Der blev i den forbindelse foretaget 40 
punktdyk. Heraf fremgår det, at der er fundet Børstebladet vandaks i et enkelt dyk ved den 
nordøstlige del af øen. Havgræs er hovedsageligt registreret udfor den sydvestlige del af øen mens 
ålegræs registreres rundt om hele øen.  







3.5.4. Beskrivelse af status og udvikling for de vigtigste arter 
 
Vegetation  
Figur 3.5.1 viser udviklingen af 
dækningsgraden af ålegræs samt af enårige 
løstliggende trådalger i dybden 2-4 meter i 
perioden 1998 til 2004. Dækningsgraden af 
løse trådalger skal helst falde og 
dækningsgraden af ålegræs bør stige for at 
indikere en forbedring af miljøet. 
Dækningsgraden af ålegræs bør nærme sig 
100% og dækningsgraden af trådalger på blød 
bund bør nærme sig 0%. 
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Figur 3.5.1. Dækningsgrad Saltholm 2-4 meter 


 


Ålegræsset beskrives endvidere på sin 
dybdeudbredelse. I Øresund er ålegræsset 
målsat til at have en dækningsgrad på mindst 
10 % ud til en vanddybde på 7 meter. Dette 
mål er endnu ikke nået, og det vurderes som 
usikkert om det kan nås inden 2015 som er 
målet i henhold til vandrammedirektivet 
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Figur 3.5.2 Dybdeudbredelse Saltholm 


 
 
De vigtigste arter af alger er: 
art % 


dækning 
Ceramium rubrum 19 
Furcellaria umbricalis 11 
Coccotylus truncatus 8 
Polysifonia fucoides 7 
Ectocarpus sp 5 
Pilayella sp 5 
Fucus vesiculosus 4 
Dumontia contorta 3 
Cladophora rupestris 2 
Cladophora glomerata 1 


 


 
 
Der er i alt registreret ca. 30 arter af alger 
rundt om saltholm. Der ses ikke en tydelig 
udvikling i antallet af arter i den målte 
årrække. Det vurderes, at antallet af arter 
passer godt med det uforstyrrede samfund. 
Samfundet er mest styret af det skiftende 
miljø i saltholdighed. Algesamfundet vurderes 
imidlertid stadig at være for belastet, idet der 
er en del påvækst på de flerårige arter der 
reducerer deres dækningsgrad. De enårige 
trådalger Ectocarpus og Pilayella udgør stadig 
et stort problem om end mængden af løse 
alger er aftagende. 
 


Der findes registreringer af bunddyr nord for middelgrunden på st 58 i årrækken 1989-2003. Samt 
en grab undersøgelse af hele Øresund fra 2004. Da disse ikke direkte kan sammenlignes med 
forholdene ved Saltholm er resultaterne ikke gennemgået her. Undersøgelserne viser imidlertid, at 
bunddyrene i Øresund er forureningspåvirkede og ikke lever op til en målsætning om god økologisk 
tilstand. Derfor antages det, at dette også gælder for bunddyrene i det lavvandede område omkring 
Saltholm.







Bilag 3.5.1 
 


 







Bilag 3.7 Strandeng (1330) - Saltholm 
 


1. Naturtypens areal og udbredelse 
Hele Saltholms landareal bortset fra mindre områder med 1310 og enkelte stærkt kulturprægede 
områder tilhører naturtypen. I alt findes 1.656 ha strandeng i en stor polygon. 
Se kortbilag 1. 
 


2. Naturtypens struktur og funktion 
 
Vegetationsstruktur 
Nedenstående tabel giver en oversigt overvegetationsstrukturen i de polygoner, hvor strandeng er 
registreret. Værdierne er vægtet for de enkelte polygoners arealer. 
 


1330 Arealkategori        
Kategori 0-5% 5-10% 10-30% 30-75% 75-100% Ikke registreret 
uden vegetationsdække 100% 0% 0% 0% 0% 0% 
med græs/urtevegetation under 15 cm 0% 0% 0% 100% 0% 0% 
med græs/urtevegetation 15-50 cm 0% 0% 0% 100% 0% 0% 
med græs/urtevegetation over 50 cm 100% 0% 0% 0% 0% 0% 
Kategori 0% 1-10% 10-25% 25-50% 50-100% Ikke registreret 
med vedplanter 0% 100% 0% 0% 0% 0% 
med forekomst af invasive arter 0% 100% 0% 0% 0% 0% 
Tabel b.3.7.2.1 Oversigt over vegetationsstrukturen i den, hvor naturtypen strandeng er registreret. Arealkategorierne 
er beskrevet i Fredshavn (2004). Udtræk fra TILDA. 
 
 
Hydrologi og kystsikring 
 


Arealandel med dræning og vandindvinding


Forekommer ikke


Tegn, -
vegetationsændringer


Sommerudtørring og
begyndende tilgroning


Udbredt tørlægning
og tilgroning med
tørbundsplanter


Fuldstændig
tørlægning af hele
arealet


Ikke registreret


 
Figur 3.7.2.1 Andel af areal med naturtypen påvirket af afvanding 
 







Arealandel påvirket af kystsikring


Ingen kystsikring


Kystsikring hæmmer ikke
zonering


Kystsikring hæmmer zonering
og dynamik


Kystsikring medfører ringe
zonering, ingen
oversvømmelser, svagt
erkendelig saltpåvirkning


Ingen zonering eller naturlig
dynamik. Arealet præget af
fersk tørbundsvegetation
uden vindbrud


Ikke registreret


 
Figur 3.7.2.2 Andel af areal med naturtypen påvirket af kystsikring 
 
Saltholms strandenge har som det ses af figur 3.7.2.1 + 3.7.2.2 naturlige hydrologiske forhold. 
 
Pleje og landbrugsdrift 
 
1330     Arealkategorier    


 Arealandele  
(i % af det 
samlede areal) 


0-5% 5-10% 10-30% 30-75% 75-100% Ikke 
registreret 


Med 
græsning/høslæt  0% 0% 0% 0% 100% 0% 
 Arealandele  
(i % af det 
samlede areal) 


0% 1-10% 10-25% 25-50% 50-100% Ikke 
registreret 


Med tydelige 
påvirkninger af 
landbrugsdrift 0% 100% 0% 0% 0% 0% 
Tabel b.3.7.2.2 Oversigt over pleje- og landbrugsdrift i de polygoner, hvor naturtypen strandeng er registreret. 
Registreringerne af de enkelte arealkategorier er vægtet for polygonernes arealer. Arealkategorierne er beskrevet i 
Fredshavn (2004). Udtræk fra TILDA. 
 
Størstedelen af arealet plejes med græsning, og der foretages desuden efterslåning af udvalgte 
områder. Kun mindre dele er påvirkede af landbrugsdrift.   
Naturtypekarakteristiske strukturer 


1330 Negative strukturer 
Positive  I S U 


U 0% 100% 0% 
S 0% 0% 0% 
I 0% 0% 0% 


Tabel b.3.7.2.3 Fordelingen af negative og positive strukturer (Procentvis andel af samlede areal, areal og antal 
lokaliteter) i polygonen med strandeng er registreret. For både negative og positive strukturer er angivet om 
strukturerne samlet set er udbredte, spredte eller ikke tilstede. Strukturerne er beskrevet i Fredshavn (2004). Udtræk fra 
TILDA. 
 
Det ses at såvel positive strukturer findes udbredt på områdets strandenge, medens negative 
strukturer kun forekommer spredt. 
 







1330  Struktur Antal forekomster  


Positive strukturer   
 Lodannelser 1 
 Strandvoldssystemer 1 
 Engmyretuer 1 
 Store fritliggende sten 1 
Negative strukturer  
 udtørret, uden zonering 1 


 tilgroet med tagrør 0 
Tabel b.3.7.2.4. Negative og positive strukturer i de polygoner, hvor naturtypen strandeng er registreret. Strukturerne 
er beskrevet i Fredshavn (2004). Udtræk fra TILDA. 
 
 
Vurdering af akut plejebehov 
 
 
1330     


Plejebehovets omfang Antal lok. Arealandel 
Ingen indsats nødvendig 100% 
Mindre indsats i en kortere årrække  0% 
En større indsats i en kortere årrække 0% 
Betydelig indsats i en længere årrække  0% 
Omfattende og langvarig indsats  0% 
Tabel b.3.7.2.5. Oversigt over plejebehovets omfang i de polygoner, hvor naturtypen strandeng er registreret. 
Registreringerne er angivet ved antal polygoner og arealandelen vægtet for polygonernes arealer. Udtræk fra TILDA. 
 
Der er ikke registreret behov for pleje, udover hvad der allerede foretages. 
 
 


3. Naturtypens arter 
 
Karakteristiske arter 
Følgende karakteristiske arter blev fundet: 
 
Art Antal forekomster 


indenfor cirklerne  
Antal forekomster 
udenfor cirklerne 


harril 1   
hvene, kryb- 1   
kilebæger, stilket 1   
mælde, spyd- 1   
sandkryb 1   
strandmalurt 1   
svingel, rød 1   
trehage, strand- 1   
vejbred, strand- 1   







annelgræs, strand-  1 
gåsepotentil  1 
hindeknæ, kødet  1 
kvik, almindelig  1 
strandasters  1 
strandkamille  1 
sumpstrå, enskællet 1 
Tabel b.3.7.3.1 Karakteristiske arter fundet. Udtræk fra TILDA 
 
Ud over de karakteristiske arter, fundet i NOVANA-kortlægningen, så skal det nævnes, at Saltholm 
er voksested for de to rødlistede plantearter Øresunds-Hønsetarm og Blå Iris. Blå Iris har på 
Saltholm sin største bestand i landet (ud af to bestande, den anden på Vestamager). 
 
Artsrigdom 
Der blev i alt registret 14 arter i cirklen, det lave tal skyldes, udover at strandeng er en artsfattig 
naturtype, at der kun er lavet en cirkel. 
 
Invasive arter 
 
0% 1-10% 10-25% 25-50% 50-100% Ikke registreret 


0% 100% 0% 0% 0% 0% 
Tabel b.3.7.3.2. Arealandel med forekomst af invasive arter. 
 
I området findes kæmpe-bjørneklo, bukketorn og rynket rose, men alle tre forekommer i beskedent 
omfang. 







Bilag 3.7 Strandeng (1330) - Saltholm 
 


1. Naturtypens areal og udbredelse 
Hele Saltholms landareal bortset fra mindre områder med 1310 og enkelte stærkt kulturprægede 
områder tilhører naturtypen. I alt findes 1.656 ha strandeng i en stor polygon. 
Se kortbilag 1. 
 


2. Naturtypens struktur og funktion 
 
Vegetationsstruktur 
Nedenstående tabel giver en oversigt overvegetationsstrukturen i de polygoner, hvor strandeng er 
registreret. Værdierne er vægtet for de enkelte polygoners arealer. 
 


1330 Arealkategori        
Kategori 0-5% 5-10% 10-30% 30-75% 75-100% Ikke registreret 
uden vegetationsdække 100% 0% 0% 0% 0% 0% 
med græs/urtevegetation under 15 cm 0% 0% 0% 100% 0% 0% 
med græs/urtevegetation 15-50 cm 0% 0% 0% 100% 0% 0% 
med græs/urtevegetation over 50 cm 100% 0% 0% 0% 0% 0% 
Kategori 0% 1-10% 10-25% 25-50% 50-100% Ikke registreret 
med vedplanter 0% 100% 0% 0% 0% 0% 
med forekomst af invasive arter 0% 100% 0% 0% 0% 0% 
Tabel b.3.7.2.1 Oversigt over vegetationsstrukturen i den, hvor naturtypen strandeng er registreret. Arealkategorierne 
er beskrevet i Fredshavn (2004). Udtræk fra TILDA. 
 
 
Hydrologi og kystsikring 
 


Arealandel med dræning og vandindvinding


Forekommer ikke


Tegn, -
vegetationsændringer


Sommerudtørring og
begyndende tilgroning


Udbredt tørlægning
og tilgroning med
tørbundsplanter


Fuldstændig
tørlægning af hele
arealet


Ikke registreret


 
Figur 3.7.2.1 Andel af areal med naturtypen påvirket af afvanding 
 







Arealandel påvirket af kystsikring


Ingen kystsikring


Kystsikring hæmmer ikke
zonering


Kystsikring hæmmer zonering
og dynamik


Kystsikring medfører ringe
zonering, ingen
oversvømmelser, svagt
erkendelig saltpåvirkning


Ingen zonering eller naturlig
dynamik. Arealet præget af
fersk tørbundsvegetation
uden vindbrud


Ikke registreret


 
Figur 3.7.2.2 Andel af areal med naturtypen påvirket af kystsikring 
 
Saltholms strandenge har som det ses af figur 3.7.2.1 + 3.7.2.2 naturlige hydrologiske forhold. 
 
Pleje og landbrugsdrift 
 
1330     Arealkategorier    


 Arealandele  
(i % af det 
samlede areal) 


0-5% 5-10% 10-30% 30-75% 75-100% Ikke 
registreret 


Med 
græsning/høslæt  0% 0% 0% 0% 100% 0% 
 Arealandele  
(i % af det 
samlede areal) 


0% 1-10% 10-25% 25-50% 50-100% Ikke 
registreret 


Med tydelige 
påvirkninger af 
landbrugsdrift 0% 100% 0% 0% 0% 0% 
Tabel b.3.7.2.2 Oversigt over pleje- og landbrugsdrift i de polygoner, hvor naturtypen strandeng er registreret. 
Registreringerne af de enkelte arealkategorier er vægtet for polygonernes arealer. Arealkategorierne er beskrevet i 
Fredshavn (2004). Udtræk fra TILDA. 
 
Størstedelen af arealet plejes med græsning, og der foretages desuden efterslåning af udvalgte 
områder. Kun mindre dele er påvirkede af landbrugsdrift.   
Naturtypekarakteristiske strukturer 


1330 Negative strukturer 
Positive  I S U 


U 0% 100% 0% 
S 0% 0% 0% 
I 0% 0% 0% 


Tabel b.3.7.2.3 Fordelingen af negative og positive strukturer (Procentvis andel af samlede areal, areal og antal 
lokaliteter) i polygonen med strandeng er registreret. For både negative og positive strukturer er angivet om 
strukturerne samlet set er udbredte, spredte eller ikke tilstede. Strukturerne er beskrevet i Fredshavn (2004). Udtræk fra 
TILDA. 
 
Det ses at såvel positive strukturer findes udbredt på områdets strandenge, medens negative 
strukturer kun forekommer spredt. 
 







1330  Struktur Antal forekomster  


Positive strukturer   
 Lodannelser 1 
 Strandvoldssystemer 1 
 Engmyretuer 1 
 Store fritliggende sten 1 
Negative strukturer  
 udtørret, uden zonering 1 


 tilgroet med tagrør 0 
Tabel b.3.7.2.4. Negative og positive strukturer i de polygoner, hvor naturtypen strandeng er registreret. Strukturerne 
er beskrevet i Fredshavn (2004). Udtræk fra TILDA. 
 
 
Vurdering af akut plejebehov 
 
 
1330     


Plejebehovets omfang Antal lok. Arealandel 
Ingen indsats nødvendig 100% 
Mindre indsats i en kortere årrække  0% 
En større indsats i en kortere årrække 0% 
Betydelig indsats i en længere årrække  0% 
Omfattende og langvarig indsats  0% 
Tabel b.3.7.2.5. Oversigt over plejebehovets omfang i de polygoner, hvor naturtypen strandeng er registreret. 
Registreringerne er angivet ved antal polygoner og arealandelen vægtet for polygonernes arealer. Udtræk fra TILDA. 
 
Der er ikke registreret behov for pleje, udover hvad der allerede foretages. 
 
 


3. Naturtypens arter 
 
Karakteristiske arter 
Følgende karakteristiske arter blev fundet: 
 
Art Antal forekomster 


indenfor cirklerne  
Antal forekomster 
udenfor cirklerne 


harril 1   
hvene, kryb- 1   
kilebæger, stilket 1   
mælde, spyd- 1   
sandkryb 1   
strandmalurt 1   
svingel, rød 1   
trehage, strand- 1   
vejbred, strand- 1   







annelgræs, strand-  1 
gåsepotentil  1 
hindeknæ, kødet  1 
kvik, almindelig  1 
strandasters  1 
strandkamille  1 
sumpstrå, enskællet 1 
Tabel b.3.7.3.1 Karakteristiske arter fundet. Udtræk fra TILDA 
 
 
Artsrigdom 
Der blev i alt registret 14 arter i cirklen, det lave tal skyldes, udover at strandeng er en artsfattig 
naturtype, at der kun er lavet en cirkel. 
 
Invasive arter 
 
0% 1-10% 10-25% 25-50% 50-100% Ikke registreret 


0% 100% 0% 0% 0% 0% 
Tabel b.3.7.3.2. Arealandel med forekomst af invasive arter. 
 
I området findes kæmpe-bjørneklo, bukketorn og rynket rose, men alle tre forekommer i beskedent 
omfang. 







Bilag 3.8 – 3.27 arter på udpegningsgrundlag - Saltholm 
 


3.8 Gråsæl (Halichoerus grypus) 
DMU har i perioden 2001-2003 gennemført 9 flytællinger af sæler indenfor området. Det har ikke ved 
alle tællinger været muligt at skelne mellem gråsæl og spættet sæl, men begge er set i betydelige antal, 
gråsælen er dog kun set med sikkerhed ved en tælling: 60 17/5-2002.  
I forbindelse med amtets overvågning er der også lejlighedsvist registreret gråsæl, men kun 
enkeltindivider. 
 
Foreløbig trusselsvurdering: Arten forekommer kun uregelmæssigt i området, men artens krav om 
uforstyrret levested vurderes at være opfyldt. Bestandsudviklingen i området vil således i hovedsagen 
afhænge af udviklingen i den samlede baltiske bestand. 
 
Potentielle levesteder: Fladvandet omkring Saltholm udnyttes som raste- og fourageringssted. 


 3.9 Spættet sæl (Phoca vitulina) 
DMU har i perioden 2001-2003 gennemført 9 flytællinger af sæler indenfor området. Det har ikke ved 
alle tællinger været muligt at skelne mellem gråsæl og spættet sæl, men begge er set i betydelige antal. 
Max antal af spættet sæl: 63 17/5-2002. 
I forbindelse med amtets overvågning ses der jævnligt spættede sæler, op til 47 ad gangen. 
 
Foreløbig trusselsvurdering: Arten forekommer regelmæssigt i området, og artens krav om 
uforstyrrethed og størrelse levested vurderes at være opfyldt. Der er således udsigt til at arten kan 
opretholde en stabil bestand i området. 
 
Potentielle levesteder: Fladvandet omkring Saltholm udnyttes som raste- og fourageringssted. 
Småøerne ved Svaneklapperne benyttes desuden som ynglested. 
 


3.10 Sangsvane 
Arten indgår i det oprindelige udpegningsgrundlag med en forekomst på 240 rastende individer i 
”1983” (der er formentlig tale om 1970 tallet). De få senere tællinger i 1992-97 (2) og 1998-2003 (1) 
gav kun gennemsnitlige maksima på 20 henholdsvis 0 fugle. Sangsvane forekommer næppe jævnligt i 
internationalt betydende antal indenfor området. Heller ikke DMUs tællinger 1993-98 for Øresundsbro 
konsortiet fandt nogen betydelig forekomst. Tal fra DOF-basen viser ligeledes meget beskedne 
forekomster: 
 
År 1970 1993 1994 2000 2005 2006 
Antal 240 6 1 3 45 33
 
Foreløbig trusselsvurdering: Arten forekommer i langt mere beskedne antal end angivet ved  







udpegningen. Der er dog udokumenteret at arten tidligere jævnligt forekom i højere antal. Der er ikke 
registreret forhold, der kan forklare en eventuelt reel tilbagegang. 
 
Potentielle levesteder: Fladvandet omkring Saltholm udnyttes som raste- og fourageringssted. 


 


3.11 Havørn 
Tilføjet udpegningsgrundlaget i 2005. I de seneste år er arten blevet en regelmæssig vintergæst på 
Saltholm. Den optræder i stigende antal: 
 
År 1999 2000 2002 2003 2004 2005 
Antal 1 1 1 2 5 12
 
Foreløbig trusselsvurdering: Arten forekommer i stigende antal indenfor området. Dette vurderes at 
opfylde artens krav til raste- og fourageringsområde. Der er ingen registrerede trusler. 
 
Potentielle levesteder: Saltholm udnyttes som raste- og fourageringsområde, og fladvandet omkring 
øen fourageringssted. 
 


3.12 Rørhøg 
Rørhøgen er formentlig indvandret til området efter udpegningen. 
 
År 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Par 0 0 1 1-3 1-6 1-5 0-3 5-6 8-12 6 10? 8+? 16
 
Foreløbig trusselsvurdering: Arten forekommer i stigende bestand. Der er potentiel konflikt mellem 
plejen (der sigter på at opretholde arealer med lav vegetation, og som er nødvendig for naturtyperne 
enårig strandengsvegetation (1310) og strandeng (1330) samt for flere af fuglene på 
udpegningsgrundlaget) og artens præference for at anbringe reden i høj vegetation. Da Saltholm er fri 
for landlevende prædatorer, udviser rørhøgen dog ret stor fleksibilitet mht. redeanbringelse på 
lokaliteten. Der er således udsigt til, at arten vil kunne opretholde en stabilt høj bestand på lokaliteten. 
 
Potentielle levesteder: Saltholm udnyttes som yngle- og fourageringsområde. 
 


3.13 Vandrefalk 
Vandrefalken var ved udpegningen ikke medtaget i udpegningsgrundlaget. I de senere år er arten 
imidlertid blevet en regelmæssig vinter- og trækgæst på Saltholm: 
 
År 1987 1993 1995 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Antal 1 1 1 1 1 2 1 1 4 3 







 
Foreløbig trusselsvurdering: Arten forekommer i stigende antal indenfor området, som vurderes at 
opfylde artens krav til raste- og fourageringsområde. Der er ingen registrerede trusler. Det er muligt at 
arten i de kommende år tillige vil begynde at yngle i eller nær området i en opsat redekasse på broen, 
eller direkte på brokonstruktionen. 
 
Potentielle levesteder: Saltholm udnyttes som raste- og fourageringssted. 


 


3.14 Bramgås 
Arten er på udpegningsgrundlaget både efter kriterium F1 og F4. Saltholm er artens eneste faste danske 
yngleplads. Ynglebestanden af bramgås har været i kraftig og næsten konstant fremgang siden 
etableringen i 1992: 
 
År 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Par 1 3 7 7 8 17 27 52 39 107 161 256 366 504
 
Arten forekommer desuden som rastende, tal fra DOF: 
 
År 1970 1993 1994 1995 1996 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Antal 500 2809 1523 450 285 26 800 1000 300 250 1780 3000 4748
 
Rastetal fra DMUs tællinger for Øresundsbro konsortiet: 
 
År 1993 1996 1997 1998 
Antal 2478 4858 1544 2712 
 
 
Foreløbig trusselsvurdering: Arten forekommer i stigende antal indenfor området, der vurderes at 
opfylde artens krav til yngle-, raste- og fourageringsområde både med hensyn til kvalitet og 
udstrækning af habitaten. Der er ingen registrerede trusler. Der er således udsigt til at arten vil kunne 
opretholde en stabilt høj eller fortsat stigende bestand på lokaliteten. 
 
Potentielle levesteder: Saltholm og fladvandet omkring øen udnyttes som træk-,  raste- og 
fourageringsområde. Den sydlige del af øen udnyttes desuden som yngleplads.  
 


3.15 Klyde 
Klyden yngler i betydeligt antal i området hvert år, men bestanden udviser en del fluktuationer. Langt 
hovedparten af bestanden yngler på Saltholm, men i de senere år yngler nogle par (op til 30 i 2004) på 
Peberholm. 
 







År  1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
Par  112 117 157 130 125 150 ? ? 170 230 212 244 304
År 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Par 175 201 277-


299 
298 185 225 242 213 118 190 76 133 300 227


 
Udover ynglefugletællingerne foreligger enkelte optællinger af rastende fugle, mest 
bemærkelsesværdigt er 1690 optalt i 1993. 
 
Foreløbig trusselsvurdering: Området vurderes at opfylde artens krav til yngle-, raste- og 
fourageringsområde både med hensyn til kvalitet og udstrækning af habitaten og med hensyn til lavt 
niveau af forstyrrelser. Så længe plejen opretholdes i mindst det nuværende omfang vil arten 
formodentlig kunne opretholde en høj (om end fluktuerende) bestand i området. En forventet tilsanding 
af fladvandsarealerne mellem Saltholm og Peberholm, vil på kortere sigt kunne skabe forbedrede 
ynglemuligheder, men vil på længere sigt antagelig føre til at sandøerne og fladvandet, hvor arten 
yngler og fouragerer, forsvinder og gror til.  
 
Potentielle levesteder: Saltholm med Svaneklapperne samt Peberholm udnyttes som yngleplads 
Fladvandet omkring øen er fourageringsområde. 
 


3.16 Almindelig ryle (Engryle) 
Arten havde tidlige en meget betydelig yngleforekomst på øen, den er gået meget tilbage og er nu tæt 
på at forsvinde helt fra området. En ungeførende hun set i 2006. 
 
År Før 


1976 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 


Par 50 6 9 11 14 12 15 20 19 14 12 10
År 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Par 10 9 3-4 8 3-4 3-4 6 1 1-2 1-2 2 2 2 2
 
Foreløbig trusselsvurdering: Arten er gået stærk tilbage og er nu i akut fare for at forsvinde fra 
området. Det er uklart præcist hvilke årsager der er skyld i tilbagegangen, selvom for lavt 
græsningstryk (høj vegetation) i perioder i hvert fald har spillet en rolle. Den negative udvikling er 
fortsat trods forbedringer i områdets plejetilstand, men den på internationalt (for så vidt angår sydlig 
almindelig ryle (= engryle)), nationalt og regionalt niveau ugunstige bevaringsstatus bevirker få 
muligheder for nyrekruttering til bestanden.  
Den aktuelle plejeindsats/drift opretholder en vegetationsstruktur, der må anses for gunstig for arten. 
 
Potentielle levesteder: Det meste af Saltholms strandeng udgør et potentielt ynglested. 
 







3.17 Brushane 
Brushanen er vanskelig at optælle eksakt, men der er næppe tvivl om at den er gået betydeligt tilbage i 
antal inden for området, før 1976 findes skøn på ikke mindre end 150 ynglende ”par” (= ynglende 
hunner). Amtets overvågning ligger normalt i uge 20, der er for tidligt til registrering af arten. For 
nogle år er inkluderet data fra senere besøg, dette betyder at tallene ikke er fuldt sammenlignelige fra år 
til år. Gennemgående må arten formodes at være underregistreret, men på den anden side er der kun 
meget få sikre ynglefund. 
 
År 1970 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
”Par” 32 35 33 50 60 60 44 ? ? 30 3 2 1 2
År 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
”Par” 5 5 8 7 9 2 4  2 11? 7-9? 3-5?
 
Foreløbig trusselsvurdering: Arten er gået stærk tilbage og er nu i fare for helt at forsvinde fra 
området. Det er uklart præcist hvilke årsager der er skyld i tilbagegangen, selvom for høj vegetation i 
perioder formodentlig har spillet en rolle. Trods forbedringer i områdets plejetilstand er der i de seneste 
år tilsyneladende i bedste fald tale om en stabilisering af bestanden på et lavt niveau. Den aktuelle 
plejeindsats/drift opretholder en vegetationsstruktur, der må anses for gunstig for arten. 
 
Potentielle levesteder: Det meste af Saltholms strandeng udgør potentielle ynglesteder  
 


3.18 Fjordterne 
Fjordternen yngler ret fåtalligt, men synes tiltaget siden udpegningen. 
 
År  1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
Par    1 6 6 3 6
År 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Par  1-2 3-4 5-6 9 8-10 8-10 15 19 25 25 40-


45
20 20


 
Foreløbig trusselsvurdering: Der er ingen registrerede trusler, og artens krav til muligheder for 
redeplacering og lavt forstyrrelsesniveau vurderes at være opfyldt. Fjordternen kan formentlig 
opretholde en stabil (om end fluktuerende) bestand på det nuværende niveau. 
 
Potentielle levesteder: Det meste af Saltholms strandeng udgør potentielle ynglesteder. 
 


3.19 Havterne 
Havternen yngler overvejende på Saltholm, men i de senere år har nogle par (op til 26-30 par i 2004) 
ynglet på Peberholm. 
Antallet af ynglende havterner i området fluktuerer, men uden tydelig tendens set over en længere 
årrække. 







 
År  1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
Par  62 52 63 105 140 180 160 163 185 127 181 172
År 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Par 93 148 255-


256 
264 185 163 229 183 186 220 103-


105 
88 164-


168
121-
122


 
Foreløbig trusselsvurdering: Der er ingen registrerede trusler, og artens krav til muligheder for 
redeplacering og lavt forstyrrelsesniveau vurderes at være opfyldt. Havternen kan formentlig 
opretholde en stabil (om end fluktuerende) bestand på det nuværende niveau. En forventet tilsanding af 
fladvandsarealerne mellem Saltholm og Peberholm, vil på kortere sigt kunne skabe forbedrede 
ynglemuligheder, men vil på længere sigt antagelig føre til at sandøerne, hvor arten yngler, forsvinder 
og gror til.  
 
Potentielle levesteder: På det meste af Saltholms kystnære strandeng og kyst, samt på Svaneklapperne 
og  på Peberholm findes potentielle ynglesteder. 
 


3.20 Dværgterne 
De fleste år yngler områdets dværgterner på Saltholm, men det høje bestandstal i 2003-2004 skyldes 
helt overvejende en nyopstået koloni på Peberholm (2003: 40-50 par, 2004: 68-75 par). I 2005 var 
denne koloni dog decimeret til kun 3-4 par. 
Bestanden svinger meget fra år til år, men uden tydelig tendens. 
 
 
År  1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
Par  5 4 9 16 27 8 18 14 31 12 16
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Par 10 11 35 38 4 12 41 9 15 32 15 40-


53
69-
76


10-
14


 
Foreløbig trusselsvurdering: Bestanden er stærkt svingende. Den nationale bestands ugunstige 
bevaringsstatus skyldes i betydeligt omfang menneskelig forstyrrelse, denne er begrænset på Saltholm 
og Peberholm. Også artens krav til muligheder for redeplaceringer vurderes at være opfyldt. 
Dværgterne vurderes derfor at kunne opretholde en stabil (om end svingende) bestand indenfor 
området. En forventet tilsanding af fladvandsarealerne mellem Saltholm og Peberholm, vil på kortere 
sigt kunne skabe forbedrede ynglemuligheder, men på længere sigt antagelig føre til at sandøerne, hvor 
arten yngler, forsvinder og gror til.  
 
Potentielle levesteder: Langs syd- og vestsiden af Saltholms kyst, samt på Svaneklapperne og  på 
Peberholm findes potentielle ynglesteder. 
 







3.21 Mosehornugle 
Inkluderet i udpegningsgrundlaget på baggrund at 15-20 rastende fugle. Der har formodentlig været 
tale en exceptionel, kortvarig forekomst under trækket. Normalt registreres kun enkelte individer i 
området. 
Arten er også enkelte gange fundet ynglende, senest hele 2 par i 2003. 
 
Foreløbig trusselsvurdering: Der er ingen registrerede trusler. Så længe plejen opretholdes i 
nuværende omfang vurderes artens krav til passende lav vegetation at være opfyldt. Området kan dog 
på grund af variationer i fødetilgangen næppe opretholde en stabil population. 
 
Potentielle levesteder: På det meste af Saltholms strandeng findes potentielle ynglesteder. 
 


3.22 Skarv 
Arten var ikke på det oprindelige udpegningsgrundlag, men DMUs tællinger viser at arten både i 
perioden 1992-97 (gennemsnitligt årligt maksimum: 2573 rastende fugle) og 1998-2003 
(gennemsnitligt årligt maksimum: 5110 rastende fugle) har forekommet i internationalt betydende antal 
(1% kriteriet). 
Også DOF-basen giver oplysninger om store forekomster af rastende fugle: 
 
År 2003 2004 2005 
Antal 11800 12590 10892 
 
 
Rastetal fra DMUs tællinger for Øresundsbro konsortiet: 
 
År 1993 1996 1997 1998 
Antal 3790 2228 2320 5110 
 
I 2006 er der på Saltholm optalt og sprøjtet - 600 reder.  
 
Foreløbig trusselsvurdering: Der foretages organiseret bekæmpelse af ynglefuglene på Saltholm 
(sprøjtning af æg) af hensyn til flysikkerheden. Der er herudover ingen registrerede trusler og arten 
ville uden den generelle bekæmpelse formentlig kunne opretholde en stabil (om end fluktuerende) 
bestand på det nuværende niveau medmindre den nationale eller regionale bevaringsstatus forværres 
ved intensiveret bekæmpelse. 
 
Potentielle levesteder: Arten fouragerer på fladvandet omkring øen, og har i de senere år etableret 
ynglekolonier på Svaneklapperne. 
 


3.23 Knopsvane 
Med i det oprindelige udpegningsgrundlag pga. af forekomsten af 2.300 rastende fugle. Gennemsnitlige 







årlige maksima siden udpegning er 1.503 (1992-97) og 1.171 (1998-2003). Disse tal er under det 
nuværende 1% kriterium, men tallene er baseret på forholdsvis få tællinger (1002-97: 5, 1998-2003: 1). 
Nedenstående tal fra undersøgelserne for Øresundskonsortiet og fra DOF viser dog at arten stadig kan 
forekomme i internationalt betydende antal i fældeperioden. 
 
Optællinger udført af DMU for Øresundsbro konsortiet: 
 
År 1970 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Antal  3320 2847 2538 1982 1882 2048 2858 2241 
 
Optællinger fra DOF viser også nogle år høje antal (for 1993 højere end DMU-tallet): 
 
År 1970 1993 1994 1995 2000 2004 2005 
Antal 2300 3731 2403 1509 1861 835 1214
 
Foreløbig trusselsvurdering: Den ugunstige tilstand af ålegræsområderne omkring Saltholm bidrager 
til at begrænse artens fourageringsmuligheder i området, men udviklingen i ålegræsforekomsten synes 
pt. positiv, og arten må på den baggrund formodes at kunne opretholde en stabil bestand på det 
nuværende niveau. 
 
Potentielle levesteder: Fladvandet omkring øen udgør et fouragerings- , raste- og fældningsområder 
for arten. Arten yngler på Saltholm og Svaneklapperne. 
 


3.24 Grågås 
Med i det oprindelige udpegningsgrundlag pga. af forekomsten af 630 rastende fugle. 
DMU angiver på baggrund af flytællinger gennemsnitlige årlige maksima siden udpegning på hhv. 517 
(1992-97) og 715 (1998-2003). Disse tal er under det nuværende 1% kriterium, og tallene er baseret på 
forholdsvis få tællinger (1002-97: 5, 1998-2003: 2). Tal fra DOF og amtets egne optællinger viser 
imidlertid, at Saltholm er en rasteplads af allerstørste vigtighed for grågås i fældeperioden: 
 
År 1970 1993 1994 1995 2000 2002 2003 2004 2005 
Antal rastende 630 2397 6365 1000 12000 4000 37000 26310 31066 
 
Foreløbig trusselsvurdering: Arten forekommer i stigende antal indenfor området. Dette vurderes at 
opfylde artens krav til yngle-, raste- og fourageringsområde både med hensyn til kvalitet og 
udstrækning af habitaten. Der er ingen registrerede trusler. Der er således udsigt til, at arten vil kunne 
opretholde en stabilt høj og fortsat stigende bestand på lokaliteten i forhold til bestandsudviklingen 
generelt. 
 
Potentielle levesteder: Saltholm og Fladvandet omkring øen udgør et fouragerings- , raste- og 
fældningsområde for arten. Arten yngler på Saltholm og Svaneklapperne. 
 







3.25 Pibeand 
Med i det oprindelige udpegningsgrundlag pga. af forekomsten af 8.200 rastende fugle. DMU angiver 
på baggrund af flytællinger gennemsnitlige årlige maksima siden udpegning på hhv. 5.390 (1992-97) 
og 4.290 (1998-2003). Disse tal er under det nuværende 1% kriterium, men tallene er baseret på 
forholdsvis få DMU-tællinger (1002-97: 5, 1998-2003: 1). 
 
Tal fra DOF (amtsrapporten + DOFbasen): 
 
År 1970 1993 1994 1995 1998 2000 2003 2004 2005 
Antal 8200 3814 3245 1156 245 1600 980 4883 6833 
 
Arten optræder også lejlighedsvis (jævnligt) som ynglefugl med enkelte par. 
 
Foreløbig trusselsvurdering: Arten forekommer i stigende antal indenfor området. Dette vurderes at 
opfylde artens krav til raste- og fourageringsområde både med hensyn til kvalitet og udstrækning af 
habitaten. Den pt. ugunstige tilstand af ålegræsområderne omkring Saltholm begrænser i et vist omfang 
artens muligheder i området, men udviklingen i ålegræsforekomsten synes pt. positiv, og arten må på 
den baggrund formodes at kunne opretholde en stabilt høj eller fortsat stigende bestand på lokaliteten. 
 
Potentielle levesteder: Søerne på Saltholm og Fladvandet omkring øen udgør et fouragerings- og 
rasteområde for arten.  
 


3.26 Skeand 
Ikke med i det oprindelige udpegningsgrundlag. DMU angiver på baggrund af flytællinger 
gennemsnitlige årlige maksima siden udpegning på hhv. 625 (1992-97) og 616 (1998-2003). Disse tal 
er over det nuværende 1% kriterium, Tallene er baseret på forholdsvis få tællinger (1992-97: 5, 1998-
2003: 1). 
 
Tal fra DOF (amtsrapporten + DOFbasen): 
 
År 1970 1993 1994 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005 
Antal 420 384 897 20 3 300 25 45 136 380 
  
Arten optræder desuden i beskedent omfang som ynglefugl på Saltholm. 
 
Foreløbig trusselsvurdering: Arten forekommer i stigende antal indenfor området, som vurderes at 
opfylde artens krav til raste- og fourageringsområde. Den pt. ugunstige tilstand af ålegræsområderne 
omkring Saltholm (og dermed den lave andel af områder med 100% bunddække) begrænser i et vist 
omfang artens muligheder i området, men udviklingen i ålegræsforekomsten synes pt. positiv. Der er 
på den baggrund udsigt til at arten vil kunne opretholde en stabilt høj om end (som resultat af 
variationer i fødeudbuddet) fluktuerende bestand på lokaliteten. 
 
Potentielle levesteder: Saltholm fungerer som ynglested for arten, og søerne på Saltholm og 







Fladvandet omkring øen udgør et fouragerings- og rasteområde.  
 


3.27 Ederfugl 
Tilføjet udpegningsgrundlaget 1993 efter kriterium F4 + F6. Ynglebestanden synes at være faldende, 
men er ikke total-optalt siden år 2000. 
 
År 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Par 6977 5602 6355 6002 6044 5011 5011 4343 
 
Under amtets overvågning i 2005 konstateredes minimum 1214 reder. Dette er utvivlsomt klart under 
det faktisk forekommende antal (bl. a. fordi det indre af øen er dækket meget sporadisk), men der er på 
den anden side næppe tvivl om at bestanden er gået meget tilbage og måske fortsat er i tilbagegang. 
 
Tal fra DOF (amtsrapporten + DOFbasen), rastende fugle: 
 
År 1993 1994 1995 2000 2002 2003 2004 2005 
Antal 9864 6306 36 10 20 120 23 756
 
Foreløbig trusselsvurdering: Arten er gået tilbage indenfor området, en del af årsagen er muligvis den 
ret dårlige bevaringstilstand af det omgivende havområde, men der er formentlig også andre faktorer 
involveret. Det er usikkert om der udsigt til bedring af artens situation på stedet eller fortsat 
tilbagegang. Udviklingen i havområdets tilstand er dog positiv, så i det omfang ederfuglens bestand er 
reguleret af havområdets tilstand, kan det formodes at bestanden igen vil tiltage. 
 
Potentielle levesteder: Saltholm med Svaneklapperne fungerer som ynglested for arten, og søerne på 
Saltholm og Fladvandet omkring øen udgør et fouragerings- og rasteområde.  







 







 







 







 







 







 











 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







 







Bilag 4.1. Eutrofiering - Saltholm 
 
Terrestriske naturtyper 
 
4.1.1. Tålegrænser  
 
Tålegrænse: Følsomheden af et naturområde overfor en (forøget) tilførsel af forsurende eller 
eutrofierende stoffer kan beskrives i form af tålegrænser, der angiver ”den belastning, hvorunder 
væsentlige skadelige effekter på økosystemet ikke vil forventes, vurderet ud fra den bedste 
tilgængelige viden” Empirisk baserede tålegrænser for en række forskellige naturtyper er blevet 
fastsat af UN/ECE1 (SNS, 2003). 
 
Tålegrænser for naturtyper på udpegningsgrundlaget for habitatområdet (SNS, 2005) & for 
de under kortlægningen fundne 2130 og 2190 
 
Naturtype Tålegrænse
1150 Kystlaguner og strandsøer 30-40 
1160 Større lavvandede bugter og vige, 30-40 
1170 Rev -1


1210 Enårig vegetation på stenede strandvolde -1


1310 Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder og sand 30-40 
1330 Strandenge 30-40 
Tabel b4.1.1 Tålegrænser for terrestriske naturtyper i habitatområdet (Skov- og Naturstyrelsen 2005) 
1 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. 
2 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. 
 
4.1.2. N-deposition og overskridelse af tålegrænser 
 
Kvælstofdepositionen til danske land- og vandområder kommer fra en lang række danske og 
udenlandske kilder, primært husdyrproduktion (ammoniak) og forbrændingsprocesser 
(kvælstofoxider). I Jylland og på Fyn stammer ca. 60 % af kvælstofdepositionen fra 
husdyrproduktion, mens det på Sjælland og Bornholm drejer sig om ca. halvdelen eller under 
halvdelen (DMU, 2005). De gennemsnitlige tal dækker dog over store lokale variationer afhængig 
af den lokale husdyrtæthed og ruheden af naturområderne. Landbrugets udslip af ammoniak må i 
dag anses for at være en af de væsentligste trusler mod bevarelse af næringsfattige naturtyper i det 
åbne land (SNS, 2003). 
 
Den gennemsnitlige afsætning af kvælstof er opgivet som kommunevise gennemsnit af NHy og NOx 
for årene 2000, 2003 og 2004 beregnet med modellen DEHM-REGINA (SNS, 2005). En betydelig 
del af NHy-fraktionen består af ammoniak fra lokale husdyrbrug, som er ujævnt fordelt i landskabet. 
                                                 
1 UN/ECE er FN's Økonomiske Komité for Europa. Tålegrænserne (critical loads) fastsættes i Arbejdsgruppen vedr. 
effekter af konventionen om langttransporterende luftforurening (www.unece.org/env/wge) i forbindelse med det 
internationale samarbejdsprogram vedr. modellering og kortlægning af tålegrænser, baggrundsbelastning, effekter, risici 
og udviklingstendenser for luftforurening. 
 



http://www.unece.org/env/wge





Hertil kommer, at afsætningen af ammoniak på forskellige overfladetyper varierer i forhold til 
ruheden. Der er derfor foretaget en korrektion af de kommunevise gennemsnitstal i forhold til lokal 
husdyrtæthed og til forskellige naturtypers ruhed inden for habitatområdet. Korrektionen er 
foretaget ved hjælp af Ammoniakmanualen (SNS, 2003). 
 


 
Figur 4.1.1 belastningen med luftbårent kvælstof på de kortlagte habitatnaturtyper i habitatområde 126 
 
Beregningen viser, at belastningen med luftbårent kvælstof inden for habitatområdet varierer 
mellem 12,70 kg N/ha/år og 15,28 kg N/ha/år på naturtyper med henholdsvis høj og lav 
overfladeruhed. 
 
En sammenligning med tålegrænsen for de enkelte naturtyper viser, at tålegrænsen er overskredet i 
0 % af tilfældene. 
 


Andel af forekomster (i % af samlede areal) 
Habitattype Tålegrænse 12,5 - 15 kg N 15 - 17,5 kg N Hovedtotal 
1310 30-40 100% 100%
1330 30-40 100% 100%


Tabel b4.1.3. Vurdering af de kortlagte terrestriske naturarealers belastning med luftbåren kvælstof i forhold til 
naturtypernes tålegrænseintervaller. For hver naturtype er angivet andelen af det samlede areal i forskellige intervaller 
af belastninger. 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 
(overstiger den lave ende af tålegrænseintervallet) er vist med gult, og N-belastninger, der ligger over 
tålegrænseintervallet (overstiger den høje ende af tålegrænseintervallet) er markeret med rødt. Polygoner med mosaik-
karakter indgår i beregningen vægtet for den enkelt naturtypes %-mæssige andel af polygonen 







 
 


Overskridelse af tålegrænsen (alle habitattyper) Areal % 
Tålegrænsen med sikkerhed overskredet (N-belastning overstiger 
den høje ende af tålegrænseintervallet for naturtypen) 0 ha 0 


Tålegrænsen kan være overskredet (N-belastning overstiger lave 
ende af tålegrænseintervallet for naturtypen) 0 ha 0 


Tålegrænsen sandsynligvis ikke overskredet (N-belastning overstiger 
ikke den lave ende af tålegrænseintervallet for naturtypen) 1.676,1 ha 100 


Tabel b4.1.4 Vurdering af de kortlagte terrestriske naturarealers belastning med luftbåren kvælstof i forhold til 
naturtypernes tålegrænseintervaller. For hver naturtype er angivet det samlede areal i forskellige intervaller af 
belastninger. 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 
(overstiger den lave ende af tålegrænseintervallet) er vist med gult, og N-belastninger, der ligger over 
tålegrænseintervallet (overstiger den høje ende af tålegrænseintervallet) er markeret med rødt. Polygoner med mosaik-
karakter indgår i beregningen vægtet for den enkelt naturtypes %-mæssige andel af polygonen. 
 
 
4.1.3. Tydelige påvirkninger af landbrugsdrift 
I forbindelse med kortlægningen af de terrestriske naturtyper er der foretaget en registrering af, hvor 
stor en andel af de kortlagte arealer, der er tydeligt påvirket af landbrugsdrift. Påvirkningerne 
omfatter gødningsspredning, atmosfærisk deposition, afdrift med sprøjtemidler eller påvirkning 
med erosionsmateriale fra dyrkede arealer (Fredshavn 2004). I praksis er det vanskeligt at 
identificere påvirkninger som atmosfærisk deposition og afdrift af sprøjtemidler, hvorfor 
registreringerne næsten udelukkende dækker over tegn på direkte gødskning. 
 


Arealandel med tydelige påvirkninger af 
landbrugsdrift


0%


10%


20%


30%


40%


50%


60%


70%


80%


90%


100%


1330 1310


Naturtype


A
re


al
m


æ
ss


ig
 a


nd
el


 i 
%


ikke registreret
50-100%
25-50%
10-25%
1-10%
0%


 
Figur 4.1.3. Oversigt over forekomsten af tydelige påvirkninger af landbrugsdrift for de habitattyper, der er kortlagt i 
NATURA 2000 området. Registreringerne i hver af de 5 arealkategorier er vægtet for polygonernes arealer. 
 
Der er som det ses af figuren kun meget begrænset påvirkning af arealer indenfor området. 
 
4.1.4. Strukturer relateret til eutrofiering  
Eneste eutrofierings følsomme struktur for strandeng er engmyretuer, denne positive struktur var 
tilstede. 
 
 







4.1.5. Ellenbergs indikatorværdi for kvælstof 
 
Ellenbergs indikatorværdier er værdier, der for en given planteart angiver dens præference mht. 
fugtighed, lys, pH, salinitet og næringsstofindhold på en skala fra 1 til 10 (dog 12 for fugtighed) 
(Ellenberg, 1991). Arternes respons på forøget kvælstoftilgængelighed skyldes i høj grad den 
interspecifikke konkurrence, som stiger i betydning fra lav til høj produktivitet. 
 
Ved svagt forhøjet kvælstofniveau kan der være store tidsforskydninger, før effekten kan aflæses på 
vegetationssammensætningen. Hertil kommer effekten af afgræsning eller høslet, som fjerner de 
konkurrencestærke arter til fordel for den lavtvoksende og lyskrævende flora. Ellenbergs 
indikatorværdi for kvælstof siger noget om graden af dominans af konkurrencestærke arter, og en 
lav Ellenberg-værdi kan således dække over et plantesamfund, hvor effekten af et forhøjet 
kvælstofniveau endnu ikke er indtruffet, eller hvor de konkurrencestærke arter holdes i ave af 
græsning eller høslet. 
 
Den gennemsnitlige kvælstof-værdi for de plantearter, der er registreret indenfor 5 m cirklen, kan 
bruges som en indikation for vegetationens tilpasning til et højt eller lavt næringsstofindhold. 
Mosser og laver, som er særligt følsomme overfor konkurrence fra højtvoksende arter, er ikke 
registreret i 5 m cirklerne. 
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Figur 4.1.* Ellenberg-værdier (næring) - strandeng 
 
En Ellenberg-værdi på 5,5 indikerer moderat næringsrige forhold og ligger indenfor det naturlige 
for en næringsrig naturtype som strandeng. 
 
Marine naturtyper 
 
En væsentlig regulerende faktor for antallet af såvel dyre- som planteliv er den varierende 
saltholdighed i vandet. Dette er en naturlig betingelse og det er derfor naturligt betinget, at 
artsantallet af såvel dyr som planter er relativt lavt i forhold til det nordlige Øresund. En øget 
belastning med næringssalte bevirker imidlertid, at fordelingen af arter på enårige og flerårige dyr 
og planter forskydes til fordel for de mest kortlivede og hurtigtvoksende arter, samt at 
dækningsgraden af de langsomt voksende flerårige arter bliver forringet.  
 
 







 


 
 


 
 
Den nærmeste vandkemistation i forhold til Saltholm er st. 1728, Drogden. Tidsserier fra 1989 
viser, at mængden af næringssalte er faldende målet for et uforstyrret Øresund er imidlertid endnu 
ikke nået, og det vurderes ikke at målet nås indenfor vandrammedirektivets tidsfrist til 2015. 
 







Bilag 4.2. Tilgroning - Saltholm 
 
4.2.1. Vegetationshøjde 
Vegetationens højde er en god indikator for omfanget af pleje og dermed mulighederne for 
fortsat at holde arealerne lysåbne.  
 
Plejekrævende naturtyper: 
0-15 cm – Gradient fra ugræsset til meget intensiv græsning (75 – 100%) 
15-50 cm – Plejebehov (begyndende tilgroning), hvis denne kategori har stor dækning.  
> 50 cm - Akut plejebehov, hvis denne kategori har stor dækning 
 
En lav vegetation er forudsætningen for mange lyskrævende og ikke så konkurrencedygtige 
arter. Det er ofte afgræsning eller høslet, der holder vegetationen så lav. Er hele arealet under 
15 cm højde kan det være udtryk for overgræsning, og dermed en hindring for blomstring og 
frøsætning. 
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Andel med lav vegetation (<15 cm)
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Middelhøj vegetation (15-50 cm)
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Andel med høj vegetation (>50 cm)
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Figur 4.2.1 Vegetationshøjde og andel af bar jord 
 
Figur 4.2.1 viser at området med strandeng (1330) er i en fornuftig plejetilstand med en god 
blanding af forskellige vegetationshøjder med lav og middelhøj som dominerende. 
 
 
4.2.2. Vedplantedækning 
Vedplanter er en naturlig del af mange lysåbne naturtyper, ofte i form af krat eller solitære 
træer, der har undgået nedbidning. Afgræsning/pleje og oversvømmelser holder tilgroningen 
med vedplanter naturligt nede. 
 







 
Arealandel med vedplanter, kronedække
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Areal med vedplanter, kronedække
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Figur 4.2.2 Tilgroning med vedplanter 
 
Der er ingen problemer med tilgroning af vedplanter på Saltholm, sådanne forhindres effektivt 
af en kombination af jævnlige saltvandsoversvømmelser og græsning. 
 
 
4.2.3. Strukturer relateret til tilgroning 
Sammenfatning af informationer fra naturtype-bilag (bilag 3) – enten i tabel som nedenstående 
eller i tekst. 
 
Naturtype Strukturer Antal 


forekomster
Negative strukturer 
1330 tilgroet med tagrør  1
Tabel 4.2.3. Strukturer relateret til tilgroning 
 
 
4.2.4. Arealandel med græsning/høslet 
Flere af de lysåbne naturtyper er afhængige af en fortsat afgræsning eller naturlig dynamik, der 
hindrer tilgroning med høje stauder og vedplanter. 
 


Arealandel med græsning og høslet
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Tabel 4.2.4. Pleje ved græsning og/eller høslet. Udtræk fra TILDA. 
 
Størstedelen af arealet med 1330 plejes med græsning, der tages desuden høslet i nogle 
områder. Udover plejen med kreaturer medvirker det meget store antal rastende grågæs også 
kraftigt til græsningen. 
 
 







4.2.5. Vurdering af akut plejebehov 
 
Der er ikke behov for yderligere pleje, men det er vigtigt, at plejen opretholdes i det nuværende 
omfang og løbende justeres. 
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Figur 4.2.5. Oversigt over akut plejebehov. Udtræk fra TILDA. 
 
 
 







Bilag 4.3 Hydrologi - Saltholm 
 
4.3.1. Hydrologi og kystsikring 
I forbindelse med kortlægningen er der på de kystnære lokaliteter ud fra ortofotos angivet hvorvidt 
der er foretaget kystsikring i form af høfder, diger eller lign. Tilplantning med fx klit- og bjergfyr, 
opsætning af ris eller tilplantning med fx hjelme fremgår ofte først af feltbesøget. I felten vurderes i 
hvilken grad kystsikringen hindrer en naturlig påvirkning af kystarealet i form af oversvømmelser, 
jord- /sandskred og vindbrud.  
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Figur 4.3.1a Oversigt over afvanding og vandindvinding i de polygoner, hvor de våde naturtyper er registreret. Udtræk 
fra TILDA. 
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Figur 4.3.1b. Oversigt over arealer påvirket af kystsikring i de polygoner, hvor de våde naturtyper er registreret. 
Udtræk fra TILDA. 
 
Der forekommer ikke kystsikring eller vandinvinding. 
 







4.3.2. Ellenbergs indikatorværdier for fugtighed 
 
Ellenbergs indikatorværdier er værdier, der for en given planteart angiver dens præference mht. 
fugtighed, lys, pH, salinitet og næringsstofindhold på en skala fra 1 til 10 (dog 12 for fugtighed) 
(Ellenberg, 1991).  
 
Den gennemsnitlige fugtigheds-værdi for de arter, der er registreret indenfor 5 m cirklen, kan 
bruges som en indikator for hvor høj vandstanden er på det pågældende areal. 
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Figur 4.3.2. Ellenberg værdier (fugtighed) i felter med naturtype 1330 Udtræk fra TILDA. 
 
 
4.3.3. Strukturer relateret til hydrologi 
 
Naturtype Strukturer Antal 


forekomster
Positive strukturer 
1330 Lodannelser  1
Negative strukturer 
1330 udtørret, uden zonering  1
 
 
 







Bilag 4.4. Invasive arter - Saltholm 
 


4.4.1. Arealandel med invasive arter 
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Figur 4.4.1 Udbredelse af invasive arter i områdets naturtyper 
 


4.4.2. Invasive arter 
Der findes kæmpe-bjørneklo, rynket rose og bukketorn i området, men alle har kun mindre 
forekomster. 
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Rettelsesblad til Natura 2000-planen N 142 for Saltholm, hvor der anvendes et forkert 
artsnavn  
 
Naturstyrelsen er blevet opmærksom på, at der på side 19, retningslinie 1.4, anvendes et forkert 
artsnavn. Der er ikke tale plettet sæl, men derimod om spættet sæl, sådan som det også står på side 9 
underfoto.  
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Tillæg om ny viden til Natura 2000-basisanalyse for  


Natura 2000-område nr. 142 Saltholm og omliggende hav  


Tillægget gælder både for basisanalyser for lysåbne naturtyper og arter samt 
for skovbasisanalyser. 
 


 


1. BESKRIVELSE AF OMRÅDET 
Områdets afgrænsning er uændret, og områdets overordnede naturindhold er uændret.  


 


2. TILFØJELSER TIL UDPEGNINGSGRUNDLAGET 


 


Ingen naturtyper eller arter er tilføjet det oprindelige udpegningsgrundlag. 


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). 


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 om-
gang oversigtligt kortlagte arealer. De ny- eller genkortlagte arealer har bidraget med ny vi-
den af betydning for Natura 2000-planerne. 


Der er foretaget nye overslagsberegninger af den luftbårne kvælstofdeposition til de kortlag-
te 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 naturgenop-
retningsprojekter el.lign. siden færdiggørelsen af basisanalyserne. 


I basisanalysen 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 forbindel-
se med en revision af udpegningsgrundlaget. Det aktuelle udpegningsgrundlag fremgår af fi-
gur 2 i naturplanen – og af By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside. 
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3. NYE DATA OM NATURTYPER OG ARTER 


 


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 basisanalysen. Data om nye ar-
ter er medtaget såfremt der er nye oplysninger i forhold til basisanalysen. 


 


Nr. / Naturtype Registreret  
areal (ha) 


Antal 
forekomster Kilde 


Terrestriske naturtyper 


Ingen nye data    


Tabel 1. Opdaterede data om nye eller genkortlagte naturtyper i habitatområde nr. 126.  


Data stammer fra 1) NOVANA-overvågningsprogrammet (2004-2009) samt Københavns Amts overvågning og tilsyn 
i perioden 1988-2006. 2) Naturtypekortlægning 2004-05 (NOVANA/DEVANO). 3) Genkortlægning, supplerende 
kortlægning 2007-09 (DEVANO). Kortlægningsdata for naturtyperne (ekskl. vandnaturtyper) kan ses på By- og 
Landskabsstyrelsens hjemmeside under "Se på kort". *Prioriteret naturtype.  


 


Nr. / Art Antal 
forekomster 


Areal (ha)/ 
Vandløb (km) Kilde 


Ingen nye data    


Tabel 2. Opdaterede data om nye arter på udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 126 og fuglebeskyttelses-
område nr. 110.  


1) Data stammer fra national overvågning 2004-2009 (NOVANA mv.) samt Københavns Amts overvågning og tilsyn 
i perioden 1988-2006. 
 


4. SUPPLERENDE TRUSSELSVURDERING 


 


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, En-
delig er der foretaget genkortlægning af områder, som kun blev kortlagt oversigtligt/stikprø-
vevist i første runde. 


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 Landskabssty-
relsens hjemmeside under "Se på kort". Struktur- og artstilstand udgør tilsammen naturtil-
standen, 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.  
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Ud over basisanalysens opgørelse af trusler mod områdets naturindhold er der nedenstående 
tilføjelser og ændringer.  


På baggrund af ideoplæg fra Dansk Ornitologisk Forening er truslen fra jagt i området og den 
potentielle trussel fra prædatorer medtaget i denne plan. 


 


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 (%) 


Tårnby 5,3 7,7 13,0 13 


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 ammonium, primært fra 
husdyrproduktion), NOx (kvælstofoxider, salpetersyre og nitrat (fra transport, energiproduktion og industri) og total 
N (samlet tør- og våddeposition). DMU, 2006. 


 


Det gennemsnitlige kvælstofnedfald i kommunen, hvori Natura 2000-området ligger, er 13 kg 
N/ha/år, hvilket er lidt lavere end landsgennemsnittet. Belastningen med ammoniak og am-
monium (NHy) er lavere end landsgennemsnittet, hvilket tyder på, at det lokale og regionale 
husdyrhold har en relativt mindre indflydelse på kvælstofnedfaldets størrelse. Nedfaldet af 
NOx’er – der overvejende stammer fra transport, energiproduktion og industri – er også lavere 
end landsgennemsnittet. 


 


 


Overslagsberegningerne viser, at kvælstofnedfaldet på størsteparten af naturområderne i Na-
tura 2000-område nr. 142 ligger på 13,15 kg N/ha/år.  


Overslagsberegning af den lokale kvælstofbelastning 


Da husdyrbrug ikke ligger jævnt fordelt i landskabet, vil kvælstofbelastningen af et naturom-
råde variere alt efter om der ligger husdyrbrug tæt på naturområdet, eller der slet ikke er 
husdyrbrug i nærområdet. Hertil kommer, at afsætningen af kvælstof på forskellige overfla-
detyper 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 korrekti-
on af de kommunevise gennemsnitstal i forhold til lokal husdyrtæthed og til forskellige na-
turtypers ruhed inden for Natura 2000-området. Ruheden af naturarealerne er vurderet på 
baggrund af den vedplantedækning, som er registreret ved kortlægningen. 


Korrektionen er foretaget ved hjælp af en metode beskrevet i Ammoniakmanualen (Skov- og 
Naturstyrelsen, 2003) opdateret som beskrevet i boksen nedenfor. Der er ikke tale om en 
eksakt beregning, men om en forholdsvis grov overslagsberegning, der dog giver en indika-
tion af om, og i givet fald hvor meget tålegrænserne er overskredet for de forskellige natur-
typer. Derfor kan overslagsberegningerne ikke direkte indgå i myndighedsbehandling af N-
belastning fra konkrete husdyrbrug/virksomheder. 
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 Tålegrænseinterval
(kg N/ha/år) 


Kvælstofafsætning overslag 
(kg N/ha/år) 


Habitatnaturtype  10-15 15-20 20-25 


Strandeng (1330) 30-40 100%   


Total  100%   


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 (overstiger den lave 
ende af tålegrænseintervallet), er vist med gult, og N-belastninger, der ligger over tålegrænseintervallet (overstiger 
den høje ende af tålegrænseintervallet), er markeret med rødt. 


 
(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 overfla-
denær 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 højmose-
arter 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-1  


år-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 alle naturområder i Natura 2000-området, at de en-
ten er eller kan være negativt påvirket af luftbårent kvælstof. Værst ser det ud for de meget 
næringsfattige naturtyper højmoser, hængesække, tørvelavninger, Palludellavæld samt alle 
skovnaturtyper, hvor den høje ende af tålegrænseintervallerne for kvælstofpåvirkning er over-
skredet for hele arealet (vist med rødt). Hertil kommer lobeliesøer, som ikke er vist i tabel 4. 


Også for en mindre del af de sure overdrev er den høje ende af intervallet overskredet på stør-
steparten af arealet, mens den lave ende af intervallet er overskredet for alle andre kortlagte 
naturtyper (vist med gult). 


Rigkær med forekomst af nogle af de kvælstoffølsomme arter af planter, der også kan findes i 
højmoser, hører til de særligt kvælstoffølsomme naturtyper med tålegrænse i intervallet 5-10 
kg N/ha/år. Denne type er blandt andet registreret på den meget store forekomst i Ansø Enge. 
Her er der tale om alvorlige tålegrænseoverskridelser, selvom det ikke fremgår tydeligt af ta-
bellen ovenfor, hvor størsteparten af rigkærsarealet er markeret med gult. For alle rigkær, kil-
devæld og tidvist våde enge er den lave ende af tålegrænseintervallerne overskredet for alle 
forekomster. 
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4.2 Foreløbig trusselsvurdering for nye arter på udpegningsgrundlaget 
Der er ingen nye arter på 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-områ-
de.  


 


Bestemmelse af kvælstofnedfaldets størrelse på naturområder og sammenligning 
med andre beregninger 


Den præcise størrelse af kvælstofbelastningen på et konkret naturområde er vanskelig at 
bestemme. Der kan enten foretages målinger (som er tidskrævende, omkostningstunge og 
usikre, da de som regel kun repræsenterer en kortere måleperiode og derfor skal omregnes 
til ”normale” forhold), eller der kan foretages modelberegninger med modeller af forskellig 
art, hvoraf nogle er meget ressourcekrævende og omkostningstunge, mens andre har karak-
ter af overslagsberegninger. Resultater fra alle modelberegninger er typisk behæftet med en 
forholdsvis 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 
landsplan. Til forskel fra de daværende beregninger er der nu også beregnet kvælstofnedfald 
til skovnaturtyper. De nye overslagsberegninger vurderes at være mere retvisende end 
overslagsberegningerne fra 2006 – og de dækker ensartet alle landets Natura 2000 områ-
der. 


Overslagsberegningerne skal alene anvendes til at give et foreløbigt overblik over omfanget 
af tålegrænseoverskridelser til brug ved vurdering af gunstig bevaringsstatus, ikke til kon-
kret sagsbehandling. 
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Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen 
 
N 142 – Saltholm og omkringliggende hav 
 
Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om 
miljøvurderinger af planer og programmer have sin egen miljørap-
port. Rapporten skal indeholde oplysninger, der følger af bilag 1 i lo-
ven.       
 
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 retningslin-
jer for planens gennemførsel. Der er udarbejdet en overordnet mål-
sætning 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 fredskovs-
pligtige arealer) startende fra 2010. Endelig er der en kort beskrivelse 
af sammenhæng til vandplanen og et oversigtsskema, der opsumme-
rer Natura 2000-planen jf. naturtyper og arter på områdets udpeg-
ningsgrundlag. 
 
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 føl-
gende overordnede målsætning:  
 
I området er der fokus på Saltholm som en meget vigtig yngle- og 
rastelokalitet for yngle- og trækfugle. Ligeledes er der fokus på at 
sikre strandengsarealerne i området, der udgør 7,4% af strandenge-
ne i den kontinentale del af Danmark.  
 
Overordnet målsætning for området er: 
• Havet omkring Saltholm med sandbanker, lagune, bugt og rev 


har god vandkvalitet og en artsrig undervandsvegetation og er et 
godt leve- og fourageringssted både for internationalt vigtige fo-
rekomster af trækkende og ynglende fugle som området er ud-
peget for. Særligt fokuseres på de særlige danske ansvarsarter: 
trækfuglene skarv, knopsvane, sangsvane, grågås og pibeand 
samt de nationalt truede arter: dværgterne, mosehornugle og 
ederfugl. 


• Alle terrestriske naturtyper sikres en god/ høj naturtilstand. Om-
rådets strandenge, der udgør over 5% af arealerne i den konti-
nentale del af Danmark, prioriteres højt, både som naturtype og 
som yngle- og levested for de fugle området er udpeget for. 
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• Områdets økologiske integritet sikres i form af en for naturtyper-
nes hensigtsmæssig drift/pleje og hydrologi, en lav næringsstof-
belastning og gode sprednings- og etableringsmuligheder.  


 
Relevante planer 
Københavns Amt har årligt bidraget med tilskud til supplerende slå-
ning på udvalgte arealer på øen. 
 
Desuden har ejerne af øen (Saltholm Ejerlaug) indgået tre 10-årige 
MVJ aftaler. Aftalerne forpligter ejerne/forpagteren til at sikre, at øen 
afgræsses med 300 dyr i vinterperioden oktober – maj og suppleret 
med yderligere 500 dyr i sommerperioden. Ejerlauget har i 2005 des-
uden tilsluttet sig et LIFE-projekt der løber over 6 år. Projektet har li-
geledes til formål til at fastholde øens drift og forbedre øens stran-
denge af hensyn til fuglelivet og øens paddebestande. 
 
Natura 2000-områderne vil fremgå af landsplandirektivet (de tidligere 
regionplaner). Disse skal indeholde retningslinjer i overensstemmelse 
med bekendtgørelsen om udpegning og administration af internatio-
nale beskyttelsesområder nr. 408 af 1. maj 2007. Det betyder, at 
landsplandirektivet skal indeholde retningslinjer, der i overensstem-
melse med direktivforpligtelserne kan understøtte områdernes beva-
ringsmålsætninger. 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 ret-
ningslinjer, der bidrager til at sikre naturforholdene, jf. bestemmelser 
i bekendtgørelsens §5. 
 
Der vil derfor ikke med Natura 2000-planens bevaringsmålsætninger 
og retningslinjer for den efterfølgende kommunale planlægning være 
modstrid mellem den og landsplandirektivet. 
 
B. Nul - alternativ  
 
En række naturtyper og levesteder for arter kræver vedvarende drift 
for at sikre og opretholde gunstig bevaringsstatus det gælder fx en 
række lysåbne naturtyper. Samtidig kræver andre i ugunstig tilstand 
tiltag, der kan imødegå forringelse. Planen vil sikre fortsatte leve-, 
fouragerings- og ynglesteder for Rørhøg, Vandrefalk, Mosehornugle, 
Bramgås, Grågås, Knop-svane, Sang-svane, Pibeand, Skeand, Edder-
fugl, Alm. ryle, Brushane, Fjordterne, Klyde, Havterne, Dværgterne, 
Skarv og Spættet sæl. 
 
Hvis ikke planen for 1. planperiode iværksættes vil udbredelsen af in-
vasive arter fortsætte. Desuden skal planen sikre at både skov- og 
andre naturtyper ikke belastes med mængder af luftbåret kvælstof 
der overskrider naturtypernes tålegrænser.  
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En uændret næringsstofbelastning og påvirkning med miljøfremmede 
stoffer af de marine naturtyper omkring Saltholm vil være en trussel 
for naturtyperne, hvis ikke vandplanen forbedrer tilstanden. Fuglene 
på udpegningsgrundlaget skal desuden fortsat sikres tilstrækkelig be-
skyttelse mod forstyrrelser fra færdsel. 
 
Bevaringsstatus er gunstig eller vurderet gunstig for:  
• Naturtypen strandeng, (1330), da naturtypen har gode struktur-


forhold og ikke vurderes at være kritisk belastet af kvælstofde-
position eller andre trusler. 


• Ynglefugle: Rørhøg, bramgås og fjordterne, da arterne har sti-
gende bestande inden for området 


• Trækfugle: Grågås, bramgås, rørhøg, vandrefalk, havørn, da ar-
terne forekommer i stigende bestande i området 


• Trækfuglen Skarv, da den forekommer i stabile bestande i om-
rådet 


• Spættet sæl, da arten har stabile bestande inden for området 
 
Bevaringsstatus er ugunstig eller vurderet ugunstig for:  
• Sandbanker(1110), lagune(1150), bugt (1160) og rev(1170) på 


grund af næringsstofbelastning og belastning med miljøfremme-
de stoffer 


• Ynglefugle: Alm. Ryle og brushane, da bestandene er i tilbage-
gang i området 


• Trækfugle: Edderfugl, da bestanden i området er i tilbagegang 
 
Bevaringsstatus er ukendt for:  
• Naturtyperne strandvold med enårige planter (1210) og enårig 


strandengsvegetation (1310), da naturtyperne ikke er kortlagt 
• Gråsæl, da artens forekomst er uregelmæssig i området 
• Ynglefugle: Klyde, havterne, dværgterne og mosehornugle, da 


bestandene i området fluktuerer uden klar tendens 
• Trækfugle: Knopsvane, sangsvane, pibeand og skeand, da be-


standene i området fluktuerer uden klar tendens 
• Fiskeriets påvirkning, både i forhold til fiskeriets omfang og på-


virkning samt hvilken naturtilstand der skal sikres i forhold til di-
rektivets krav om gunstig bevaringsstatus. 


 
C. Miljøforhold i områder der kan blive berørt  
 
Det vurderes ikke, at der er miljøforhold, der særligt bliver berørt. 
Der kan dog være modstridende interesser i en optimal pleje af na-
turtypen strandeng, (1330), og af pleje af hensyn til optimale yngle- 
og levemuligheder for fugle. Det vurderes dog, at en afgræsning af 
øen der tilgodeser alle hensyn vil være. 
 
D. Eksisterende miljøproblemer 
 
Truslerne mod naturværdierne og områdets udpegningsgrundlag er 
systematisk beskrevet i planen. Planens mål er, at sikre udpegnings-
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grundlaget mod disse trusler herunder prioritering i tilfælde af mod-
stridende naturinteresser. 
 
E. Internationale miljøbeskyttelsesmål 
 
Planen er en udmøntning af EU's Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirek-
tiv 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 Saltholm og omliggende hav 
gælder: 
 
1.1 Reduktion af kvælstofdeposition på områdets habitatnaturtyper 


forventes at ske gennem en kommende ændring af husdyrgod-
kendelsesloven jf. regeringsudspillet Grøn Vækst, april 2009. 
Den øvrige tilførsel af næringsstoffer til typerne reduceres, her-
under fra dræntilløb, dyrkede marker, overfladevand, spilde-
vand og fodring. For marine naturtyper, større søer og vandløb 
reguleres tilførslen af næringsstoffer via vandplanen. 


1.2 Der sikres den for naturtyperne mest hensigtsmæssige hydrolo-
gi på Saltholm og omliggende hav. 


1.3 De terrestriske naturtyper skal sikres en hensigtsmæssig eks-
tensiv drift og pleje, og vandløb med vandplanter sikres gode 
fysiske forhold. Strandengen plejes. 


1.4 Der sikres velegnede levesteder for klyde, havterne, dværgter-
ne, mose-hornugle, alm. ryle, brushane, fjordterne, rørhøg, 
bramgås, grågås, vandrefalk, skarv, knop-svane, sang-svane, 
pibeand og skeand, edderfugl. 


1.5 Der sikres levesteder med individuel hensyntagen til den enkel-
te arts sårbarhed overfor forstyrrelser for Klyde, havterne, 
dværgterne og mose-hornugle, alm. ryle, brushane, fjordterne, 
rørhøg, bramgås, edderfugl, rørhøg, plettet sæl samt gråsæl. 


1.6 Jagten reguleres, eventuelt forbydes, for at sikre fuglelivet mod 
forstyrrelser. 


1.7 Prædatorer bekæmpes hvis de indfindes sig på Saltholm, såle-
des at Saltholm fortsat er fri for prædatorer. 


1.8 Invasive arter bekæmpes og deres spredning skal forebygges. 
1.9 For de marine naturtyper og sæler skal det sikres, at projekter 


og aktiviteter ikke skader lokaliteten eller har væsentlig påvirk-
ning på forekomsten af spættet sæl og gråsæl. 


 
I henhold til vandplanen vurderes en gennemførelse af planen for 
vandopland Øresund under vandrammedirektivet at indebære, at føl-
gende del af Natura 2000-planens indsatsprogram bliver udført: 
 
• Tilvejebringelse af viden om tilførslen af miljøfarlige forurenende 


stoffer til områdets større fjorde og kystvande.  
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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.  
 
 
Planens  
indvirkning på 


 
På- 
virkes 


Ingen  
Påvirk-
ning 


 
 
Redegør for indvirkning 


Biologisk mangfoldighed x  Er redegjort for. 


Befolkningen x  De rekreative oplevelser i tilknytning 
til området sikres eller forbedres via 
et forbedret naturgrundlag. 


Menneskers sundhed x
Fauna og flora x  Er redegjort for. 


Jordbund x
Vand x  Er redegjort for – se i øvrigt vand-


plan for vandopland 2.3 Øresund 


Luft x
Klimatiske faktorer x
Materielle goder  x  


Landskab x  Et varieret landskab bestående af 
forskellige landskabstyper fastholdes 
og udbygges. Fragmentering af land-
skabet imødegås. 


Kulturarv, herunder kirker x
Arkitektonisk arv x
Arkæologisk arv  x  


Tabel 1. Gennemgang af planens indvirkning på en række miljøforhold.  
 
G. Foranstaltninger der modsvarer negativ indvirkning på mil-
jøet 
 
Planen har indvirkning på de faktorer, der er listet i tabel 1. Vedrø-
rende modstridende naturinteresser følger prioriteringen statens ret-
ningslinjer.  
 
Følgende konkrete tiltag er planlagt. 
 
Sigtelinje 2. Små og fragmenterede habitatnaturtyper og levesteder 
for arter 
 
2.1 Ikke anvendt i denne plan 
 
Sigtelinje 3. Naturtyper og levesteder, som ikke er beskyttet af natur- 
og miljølovgivningen 
 
3.1 Konstaterede forekomster af habitatnaturtyper, der ikke er om-


fattet af lovgivningen, skal sikres mod ødelæggelse. 
3.2 Der sikres beskyttelse mod ødelæggelse af rev. 
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Sigtelinje 4. Særlig indsats for naturtyper og arter, hvis biogeografi-
ske status er i fare 
 
4.1 Ynglefuglene brushane, dværgterne og mose-hornugle sikres 


optimale muligheder for at yngle og fouragere. Dette sikres ved 
at der afgræsses med et passende græsningstryk og med en 
udbindingsperiode, der tager hensyn til fuglenearternes mulig-
heder for at etablere reder. Der foretages høslet og afbrænding 
uden for ynglesæsonen efter behov for at sikre den lavt-voksen-
de strandengsvegetation. En passende græsning og en god 
vandkvalitet i det omgivende hav sikrer gode fourageringsmu-
ligheder. 


4.2 Edderfugl sikres gode fouragerings-muligheder i havet omkring 
Saltholm ved en god vandkvalitet og en fri hydrologi. 


4.3 For mose-hornugle skal der på nationalt plan iværksættes en 
nærmere undersøgelse af artens bestandsmæssige flaskehalse 
og dens krav til levesteder i beskyttelsesområderne med henblik 
på indsatser til sikring af gunstig bevaringsstatus. 


 
Der udarbejdes handleplaner og vælges virkemidler af kommunerne 
og Skov- og Naturstyrelsen m.fl. indenfor rammerne af indsatspro-
grammet.  
 
H. Grundlag for prioriteringer og valg 
 
Planen har til hensigt at sikre udpegningsgrundlaget og fremme den 
biologiske mangfoldighed generelt. En målsætning for en bestemt na-
turtype eller art vil dog kunne indebære en nedprioritering af andre 
naturtyper/arter 
 
Der kan være modstridende interesser i en optimal pleje af naturty-
pen strandeng, (1330), og af pleje af hensyn til optimale yngle- og 
levemuligheder for fugle. Det vurderes dog, at en afgræsning af øen 
der tilgodeser alle hensyn vil være mulig. 
 
I. Overvågning 
 
Natura 2000-indsatsen bliver løbende overvåget i forhold til udpeg-
ningsgrundlag og naturværdier via NOVANA og DEVANO overvåg-
ningsprogrammer. Desuden afrapporterer Danmark den nationale 
indsats vedr. habitat- og fuglebeskyttelsesdirektivet til EU-Kommis-
sionen hvert 6 år. 
 
Basisanalysen – udarbejdet i forbindelse med naturplanen - udgør det 
nuværende videns grundlag for områdets udpegningsgrundlag i for-
bindelse 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 for-
bindelse med fremtidige planperioder.  
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J. Ikke teknisk resume 
 
I medfør af lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 er der foretaget en mil-
jøvurdering. Planen vil sikre eller forbedre bevaringsstatus for områ-
dets udpegningsgrundlag og den biologiske mangfoldighed generelt 
samt et sammenhængende og varieret landskab. 
 
Hvis ikke planen iværksættes, vil tilgroningen fortsætte og medføre 
en forringet status for de prioriterede dele af områdets udpegnings-
grundlag. 
 
Planen betyder, at de rekreative oplevelser i tilknytning til området 
forbedres via et forbedret naturgrundlag, nedsat næringsstofbelast-
ning via vandplanen og bidrager til at forbedre akvatiske resurser 
nedstrøms. 
 
Det overordnede mål for Saltholm er at havet omkring Saltholm med 
sandbanker, lagune, bugt og rev får god vandkvalitet og en artsrig 
undervandsvegetation og bliver et godt leve- og fourageringssted bå-
de for internationalt vigtige forekomster af trækkende og ynglende 
fugle som området er udpeget for. På selve Saltholm og Svaneklap-
perne skal de lysåbne naturtyper skal sikres en høj naturtilstand.  
 
Områdets strandeng, prioriteres højt, både som naturtype og som 
yngle- og levested for de fugle området er udpeget for. Områdets 
økologiske integritet sikres i form af en for naturtypernes hensigts-
mæssige drift/pleje og hydrologi, en lav næringsstofbelastning og go-
de sprednings- og etableringsmuligheder.  
 
Grønbroget tudse og strandtudse findes begge i området. Planens 
gennemførsel vurderes dog ikke at få negative konsekvenser for disse 
bilag 4-arter.  
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