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


Natura 2000-område: 143 Vestamager og havet syd for


 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: Vestamager og havet syd for127


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: Vestamager og havet syd for127


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


Næringsstofbelastning Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode
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Natura 2000-område: 143 Vestamager og havet syd for


 Større lavvandede bugter og vige1160 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Vestamager og havet syd for127


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


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


 Enårig vegetation på stenede 
strandvolde


1210 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Vestamager og havet syd for127


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: Vestamager og havet syd for127


Mulige virkemidler til truslen:
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Natura 2000-område: 143 Vestamager og havet syd for


 Strandenge1330 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Vestamager og havet syd for127


Digegennembrud Mulige virkemidler til truslen:


Tilgroning med græs og høje urter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Naturpleje


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


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


Digegennembrud Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede 
arealer


Mulige virkemidler til truslen:


Faglig udredning


 Hvide klitter og vandremiler2120 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Vestamager og havet syd for127


Mulige virkemidler til truslen:


15. november 2011 Side 3 af 11







Natura 2000-område: 143 Vestamager og havet syd for


 * Stabile kystklitter med urteagtig 
vegetation (grå klit og grønsværklit)


2130 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Vestamager og havet syd for127


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


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


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


Tilgroning med vedplanter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter


 Fugtige klitlavninger2190 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Vestamager og havet syd for127


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Invasive arter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Bekæmpelse af invasive arter
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Natura 2000-område: 143 Vestamager og havet syd for


Knopsvane Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vestamager og havet syd for


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


111


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


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Troldand Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vestamager og havet syd for


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


111


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


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 143 Vestamager og havet syd for


Lille skallesluger Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vestamager og havet syd for


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


111


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


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


Stor skallesluger Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vestamager og havet syd for


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


111


Forstyrrelser 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: 143 Vestamager og havet syd for


Rørhøg Vurderet Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vestamager og havet syd for


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


111


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Prædation Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Ingen virkemidler


Plettet rørvagtel Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vestamager og havet syd for


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


111


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


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


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


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Prædation Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Ingen virkemidler
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Natura 2000-område: 143 Vestamager og havet syd for


Klyde Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vestamager og havet syd for


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


111


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


Prædation Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Ingen virkemidler


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


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 
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Natura 2000-område: 143 Vestamager og havet syd for


Almindelig ryle Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vestamager og havet syd for


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


111


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


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


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


Prædation Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Ingen virkemidler
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Natura 2000-område: 143 Vestamager og havet syd for


Havterne Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vestamager og havet syd for


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


111


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Prædation Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Ingen virkemidler


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


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


Dværgterne Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vestamager og havet syd for


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


111


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Prædation Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Ingen virkemidler


Grøftning og dræning Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 
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Natura 2000-område: 143 Vestamager og havet syd for


Mosehornugle Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Vestamager og havet syd for


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


111


Små bestande Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Faglig udredning
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Tillæg om ny viden til Natura 2000-basisanalyse for  


Natura 2000-område nr. 143 Vestamager og havet syd for  


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 


 


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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Følgende naturtyper: 2130, grå/grøn klit og 2190, klitlavning er tilføjet det oprindelige udpeg-
ningsgrundlag. 


 


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 


2130 Grå/grøn klit    


2190 Klitlavning    


Skovnaturtyper 


Ingen nye data    


Tabel 1. Opdaterede data om nye eller genkortlagte naturtyper i habitatområde nr. 127.  


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     


Tabel 2. Opdaterede data om nye arter på udpegningsgrundlaget habitatområde nr. 127 og fuglebeskyttelsesområ-
de nr. 111.  


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


 


 


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. 
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4. SUPPLERENDE TRUSSELSVURDERING 


 


Ud over basisanalysens opgørelse af trusler mod områdets naturindhold er der nedenstående 
tilføjelser og ændringer.  


 


4.1 belastning af naturområder med luftbårent kvælstof 
I tabel 3 er den gennemsnitlige afsætning af kvælstof opgivet som kommunevise gennemsnit 
af NHy og NOx for 2006 (DMU).  


 


Kommune NHy 
(kg N/ha)


NOx 
(kg N/ha)


Total N 
(kg N/ha)


Heraf stammende fra danske 
kilder (%) 


Dragør 5,3 7,7 13,0 13 


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 de kommuner, hvori Natura 2000-området ligger, er 13,0 
kg N/ha/år, hvilket er lavere end landsgennemsnittet. Belastningen med ammoniak og ammo-
nium (NHy) er lavere end landsgennemsnittet, hvilket tyder på, at det lokale og regionale hus-
dyrhold har en relativt mindre indflydelse på kvælstofnedfaldets størrelse. Nedfaldet af NOx’er 
– der overvejende stammer fra transport, energiproduktion og industri – ligger også lidt under 
landsgennemsnittet. 


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. Struktur- og artstilstand udgør tilsammen naturtilstanden, 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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Overslagsberegningerne viser, at kvælstofnedfaldet på størsteparten af naturområderne i Na-
tura 2000-område nr. 143 ligger mellem 12,88 og 18,15 kg N/ha/år alt afhængig af den lokale 
husdyrtæthed og naturområdernes overfladeruhed. 


 


 Tålegrænseinterval
(kg N/ha/år) 


Kvælstofafsætning overslag 
(kg N/ha/år) 


Habitatnaturtype  10-15 15-20 20-25 


Strandeng (1330) 30-40  100%   


Grå/grøn klit (2130) 10-20 (b) 79% 21%  


Klitlavning (2190) 10-25 (d) 100%   


Bøg på mor m kristtorn (9120) 10-20 (b,j)  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 


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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Som det fremgår af tabel 4 gælder det for alle naturområder i Natura 2000-området, undtagen 
strandeng, at de enten er eller kan være negativt påvirket af luftbårent. På alle de kortlagte 
arealer, undtagen strandeng, er den lave tålegrænse overskredet. 


 


 


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 
Planen er opdateret med oplysninger fra Skov- og naturstyrelsen om pleje og genopretning.  


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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Basisanalyse til Natura 2000-plan  


for 


Vestamager og havet syd for 
 


1. Beskrivelse af NATURA 2000-området 
 
Omfatter EF-habitat område H127 og fuglebeskyttelses område F111. Det udpegede areal efter de 
to direktiver er identisk og omfatter 6.179 ha, heraf udgør landarealet i Københavns Amt 1.856 ha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Figur 1. Kort over H27/F111 
 
 
Landarealet består dels af Det Inddæmmede Areal på Vestamager, der, som navnet siger, er afskåret 
fra kysten ved en høj dæmning. Bortset fra enkelte tidligere holme er det meste af området dannet 
på arealer beliggende på tidligere havbund, og dels af områder langs Sydamager, hvor kystlinien har 
en mere naturlig udformning og dynamik, mest – og bedst udviklet ved Koefods Enge og 
Aflandshage. 
 
Det meste af Københavns Amts del af landarealet er registreret som § 3-arealer, heraf 1.565 ha 
(84,3 %) som strandeng og 95,4 ha (5,1 %) som søer. I alt 1660,6 ha (89,5 %). Både Det 
Inddæmmede Areal samt lavvandsarealerne og strandengene langs kysten fra Hestefælleden til 
Dragør by er omfattet af fredninger for hhv. Vestamager og Kysten langs Sydamager. Endelig er de 
af forsvaret ejede arealer ved Aflandshage udpeget som vildtreservat. Der er bortset fra forsvarets 
arealer offentlig adgang til det meste af området.  







Størstedelen af landområdet er strandeng og laguner, men der findes også træbevoksede arealer 
(”Pinseskoven”) på Det Inddæmmede Areal opstået ved en kombination af tilplantning og naturlig 
tilgroning. Dele af kysten især umiddelbart syd for Dragør by samt ved Kofoeds Enge og 
Sydvestpynten har karakter af udligningskyst. Her er der ved sedimenttransport gennem årene 
aflejret sandmateriale, som har dannet strandøer og –holme. Efterhånden er der her opstået en række 
strandlaguner og –søer. Denne proces er stadig i gang, og har specielt betydning for terner, klyder 
og andre arter som yngler på overvejende vegetationsløse småøer, der er fri for prædation fra ræve, 
mink mv. 
 
Fredninger 
 
Navn Formål DocuLive_nr Dokument _Fredet areal 
Kalvebodkilen Landskabsfredning 9818593 Fredningskendelser\Kalvebodkilen 9818593.pdf 1646 ha 


Sydamagers Kyst Landskabsfredning 9806006 Fredningskendelser\Sydamagers kyst 9806006.pdf 1514 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. 
 
Fuglebeskyttelsesdirektivet fra 1979 har til formål at beskytte levestederne for fuglearter, som er 
sjældne, truede eller følsomme overfor ændringer af levesteder i EU. Til dette formål er der udpeget 
en række fuglebeskyttelsesområder hvor disse fugle yngler eller regelmæssigt gæster for at fælde 
fjer, raste under trækket eller overvintre. Hvert enkelt fuglebeskyttelsesområde er udpeget for at 
beskytte levesteder for en eller flere af de fuglearter, der er opført på direktivets liste l og artikel 4.2. 
 
Som det fremgår af tabel 2.1 er habitatområde 127 er udpeget for 7 habitattyper og 0 arter. 
Fuglebeskyttelsesområde 111 er udpeget for 11 arter. Se tabel 2.1 og 2.2. 
 
 
H127  Kode Naturtyper og arter Kortlagt 


areal i ha 
Antal 
forekomster 


Marine naturtyper    
 1110 Sandbanker med lavvandet 


vedvarende dække af havvand 
2985  


 1150 *Kystlaguner og strandsøer 56 8, ej kortlagt i 
felten 


 1160 Større lavvandede bugter og vige 718  
Terrestriske naturtyper    
 1210 Enårig vegetation på stenede 


strandvolde 
 Ej kortlagt 


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


 Ej kortlagt 







 1330 Strandenge 1469,4 ha 8 
  
  


2120
  


Hvide klitter og vandremiler
  


 Ikke fundet ved 
kortlægningen 


 
Tabel 2.1 Arter og naturtyper, der aktuelt udgør udpegningsgrundlaget for EF-Habitatområde 127 
 
 
 
F111 Arter Kriterium Antal  
 Lille skallesluger  (Tn) 400 r (1983) 
 Rørhøg  (Y) – F3 1-3 p (1983) 
 Plettet rørvagtel  (Y) – F1 0-1 p (2002-4) 
 Klyde  (Y) - F1 + p (1983) 
 Almindelig ryle  (Y) - F1 0-3 p (2005) 
 Havterne  (Y) - F3 20-200 p (1983) 
 Dværgterne  (Y) - F1 8-9 (1993) 
 Mosehornugle  (Y) - F3 1-4 p (1983) 
 Knopsvane  (T) - F4 + F7 1600 r (1983) 
 Troldand  (T) - F4 + F7 55.000 r (1983) 
 Stor skallesluger  (T) - F4 + F7 1000r (1983) 
 
Tabel 2.2 Arter og naturtyper, der aktuelt udgør udpegningsgrundlaget EF-Fuglebeskyttelsesområde 111. I tabewllen 
er antal ynglepar angivet med p og antal rastende fugle med r. 
 
 
På kortbilag 2 ses udbredelsen af §3-naturtyper sammenholdt med de kortlagte habitat-naturtyper 
 







3. Datapræsentation 
 
H127  Naturtyper og arter Bilag NOVA NOVANA Andre data 
Nr      
Marine naturtyper     
1110 Sandbanker med 


lavvandet vedvarende 
dække af havvand 


3.2 Vegetation


Vandkemi 


Vegetation 


Vandkemi 


 


1150 *Kystlaguner og 
strandsøer 


3.3    


1160 Større lavvandede bugter 
og vige 


3.4   Miljøfarlige stoffer, 
næring i sediment, 
vegetation og 
Bundfauna 


Terrestriske naturtyper     
1210 Enårig vegetation på 


stenede strandvolde 
-    


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


-    


1330 Strandenge 3.7  Kortlægning  
2120
  


Hvide klitter og 
vandremiler  


-  Kortlægning, 
ikke tilstede 


 


F111      
Arter      
 Lille skallesluger 3.9   DOF-basen + DMU 
 Rørhøg 3.10   DOF-basen 
 Plettet rørvagtel 3.11   DOF-basen 
 Klyde 3.12   DOF-basen + 


Kongelundsrapporterne
 Almindelig ryle 3.13   Amtets 


overvågningsrapporter 


DOF-basen + 
Kongelundsrapporterne


 Havterne 3.14   DOF-basen + 
Kongelundsrapporterne


 Dværgterne 3.14   DOF-basen + 
Kongelundsrapporterne


 Mosehornugle 3.15    
 Knopsvane 3.16   DOF-basen + DMU 
 Troldand 3.17   DOF-basen + DMU 
 Stor skallesluger 3.18   DOF-basen + DMU 
 







3.1 Generelt 
Data kommer fra NOVANA og (for de marine habitater) NOVA, amtets overvågning og fra Dansk 
Ornitologisk Forening samt Kongelundsrapporten. 


3.2 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand (1110) 
Naturtypen forekommer langs sydsiden af Amager og fylder stort set hele den marine del af 
habitatområdet bortset fra Kalveboderne og de sydvestligste dele af området på lidt dybere vand. 
Data herfra er præsenteret i bilag 3.2  


3.3 *Kystlaguner og strandsøer (1150) 
 
Forekommer på Vestamager (Klydesøen) og ved Sydvestpynten/Kofoeds Enge, Aflandshage samt 
Dragør Sydstrand. 
Der er i alt 8 forekomster af naturtypen indenfor området. Det samlede areal udgør 71,6 ha, hvoraf 
Klydesøen udgør de 44,3 ha. 


3.4 Større lavvandede bugter og vige (1160)  
Naturtypen dækker Kalveboderne og de sydvestligste dele af habitatområdet i Køge Bugt. Der er 
ikke beskrevet særlige forhold for den del af naturtypen der ligger i Køge Bugt. Disse områder er 
mere sammenlignelige med forholdene beskrevet i naturtype 1110. Der er lavet en del 
undersøgelser i Kalveboderne. Der henvises til en skitseplan udarbejdet i 2003 af Miljøkontrollen, 
Københavns Kommune hvor de fleste data er rapporteret samlet. Data herfra er præsenteret i bilag 
3.4. Arealet af Kalveboderne indgår ikke i det areal der er angivet i den overordnede tabel 
1160_DK_100602. Det samlede areal af naturtype 1160 i Habitatområde 127 er 2.208 ha 
 


3.5 Enårig vegetation på stenede strandvolde (1210) 
Ikke konstateret ved kortlægningen. 
 


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


3.7 Strandeng (1330) 
Der er kortlagt i alt 7 polygoner med naturtypen med et samlet areal på 1353 ha. Se i øvrigt bilag 
3.7. 
 


3.8 Hvide klitter og vandremiler (2120) 
Arealer svarende til naturtypen kunne ikke findes under Novana-kortlægningen. 
 


3.9-3.19 Fugle 
Data for arterne på udpegningsgrundlaget findes i bilag 3.9-3.19. 







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 tilstede 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 og 4) 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 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% 0% 97% 
S 0% 1% 2% 
I 0% 0% 0% 


    
2130 Negative strukturer 


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


    
2190 Negative strukturer 


Positive  I S U 
U 0% 45% 0% 
S 0% 55% 0% 
I 0% 0% 0% 


 
  
Tabel 4.1. Fordelingen af negative og positive strukturer i de polygoner, hvor de enkelte naturtyper er registreret. For 
både negative og positive strukturer er angivet om strukturerne samlet set er udbredte (U), spredte (S) eller ikke tilstede 
(I).  Antallet af registreringer med hver af de 9 kombinationsmuligheder er vægtet for polygonernes arealer. 
Strukturerne er beskrevet i Fredshavn (2004). Farvekoden svarer til de 5 tilstandsklasser i TILDA. Udtræk fra TILDA. 
 
Det ses at både negative og positive strukturer er vidt udbredte på strandengene (1330) i 
habitatområdet. De positive strukturer er ”lodannelser”, ”strandvoldssystemer”, ”engmyretuer” samt 
”store fritliggende sten”. De negative strukturer er ”udtørret, uden zonering” og ”tilgroet med 
tagrør”. Dette indikerer at strandengene rummer betydelige naturværdier, men at bevarelsen af disse 
værdier kan kræve en indsats i fremtiden. 
 
Der er fundet 8 karakteristiske arter for 1330 inden for 5-metercirklen og yderligere 4 uden for 
cirklen. 
 
Det vurderes i bilag 3.7, at 94% af strandengsarealerne har behov for en større indsats i en kortere 
årrække. 
 
Med hensyn til klitnaturtypen (2130) ses at negative strukturer er vidt udbredte i de tørre partier 
mens de positive strukturer kun forekommer ret spredt. For de fugtigere partier (2190) ses nogle 
steder ret udbredte andre steder mere spredte positive strukturer, de negative strukturer forekommer 
spredt. 
 


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 måder 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 
Kvælstofnedfaldet (depositionen) på naturområderne ligger mellem 10 og 20 kg N/ha/år, delvis 
betinget af naturområdernes overfladeruhed. Det ses således, at tålegrænsen med hensyn til 
kvælstofpåvirkning ikke med sikkerhed er overskredet for nogen naturtyper indenfor området. Dog 
ligger depositionen i den øvre del af tålegrænse-intervallet for polygonerne med mosaik af 2130 og 
2190 dog ligger depositionen i den øvre del af tålegrænse-intervallet for polygonerne med mosaik af 
2130 og 2190 (ikke på udpegningsgrundlaget). 
 


Andel af forekomster (i % af samlede areal) 
Habitattype Tålegrænse 12,5 - 15 kg N 15 - 17,5 kg N 17,5 - 20 kg N Hovedtotal
1330 30-40 5% 95% 0% 100%
2130 10-20 0% 83% 17% 100%
2190 10-25 0% 55% 45% 100%
 
Figur 4.1 Kvælstofbelastning, kortlagte terrestriske naturtyper i habitatområde 127. 
 
De mest udbredte naturtyper i habitatområde 127 – 1160 og 1330 – er ret tolerante overfor kvælstof 
i det tålegrænsen er 30-40 kg N/ha/år. Derimod er naturtyperne 2130 og 2190, der er konstaterede 
men ikke er på udpegningsgrundlaget mere følsomme med tålegrænser på 10-20 kg N/ha/år (2130) 
og 10-25 kg N/ha/år (2190). 
 
Se i øvrigt bilag 4.1 
 


4.2 Tilgroning 
At almindelig ryle ikke siden 1997 har ynglet på Koklapperne, skyldes formentlig en kombination 
af manglende/for svag græsning og ændret hydrologi (udtørring). 
Se i øvrigt bilag 4.2 
 


 


4.3 Hydrologi 
 
Analyserne af de hydrologiske strukturer viser, at på Det Inddæmmede Areal bevirker dræning og 
kystsikring sommerudtørring, tilgroning, udvisket/manglende zonering og svag saltpåvirkning. 
 







Beregninger på baggrund af Ellenbergs indikatorværdier for fugtighed viser, at et enkelt af 
dokumentationsfelterne ligger i den absolut tørre ende af amternes samlede beregninger. Andre af 
de beregnede værdier ligger omtrent på det amtslige gennemsnit. 
 
Se i øvrigt bilag 4.3. 
 
Generelt er strandengsvegetationen på Det Inddæmmede Areal på længere sigt truet af 
inddæmningen, der medfører en forferskning af jordbunden og langsom ændring af 
plantesamfundene. Utilstrækkelig (nedbør) tilførsel af vand til området bidrager desuden til en 
udtørring af jordbunden på hovedparten af arealerne, med negativ effekt for en række ynglende 
vadefugle. I vinteren 1996/97 er der foretaget vandstandshævning i den sydlige del af området. 
Herved er Klydesøens areal er øget, og der er skabt fugtige oversvømmede enge af varierende 
udbredelse.  
 


4.4 Invasive arter 
Indenfor området forekommer Rynket Rose, Sildig Gyldenris, Hybrid-Pileurt, Kanadisk 
Bakkestjerne, art af Lærk, Rød-Gran og Bukketorn. 
De invasive arter findes overvejende på arealets tørrere dele. 
Se i øvrigt bilag 4.4 
 


4.5 Arealmæssige ændringer siden 1994 
Omkring Klydesøen er dele af de tidligere strandenge blevet oversvømmet i forbindelse med 
vandstandshævningen. Dette har medført en mindskning af arealet af 1330 til fordel for 1150. 
Omliggende arealer med strandeng er til gengæld forbedret kvalitetsmæssigt.  
 


4.6 Forstyrrelse af arter 
Forstyrrelse fra rekreativ udnyttelse af området er af betydning for særlig havterne og dværgterne 
ynglende på stranden ved Sydvestpynten/Kofoeds Enge. På Aflandshage er der adgangsforbud, men 
det sker alligevel lejlighedsvist at f. eks. lystsejlere går i land på den sandø, der nogle år findes 
udfor Aflandshage. Denne er, når den findes, meget vigtig som ynglested for klyde, havterne og 
dværgterne. 
 


4.7 Andre trusler 
Den ensidige dominans af bjerg-rørhvene over store områder på Det Inddæmmede Areal er en 
alvorlig trussel mod de artsrige, biologisk værdifulde plantesamfund på stedet.  
 
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. 
 
I Kalveboderne har gentagne iltsvind i forbindelse med store udledninger af spildevand fra 
Damhusåen været et stort problem. Med de store investeringer i en forbedret rensning af spildevand 
fra Københavns- og Hvidovre kommune er antallet af iltsvindshændelser i Kalveboderne faldende, 
og dyre og plantesamfundene er således i bedring. Det relativt høje indhold af tungmetaller og 
miljøfarlige stoffer i sedimentet især i den nordlige del af Kalveboderne er imidlertid en 
begrænsende faktor for at opnå et uforstyrret dyre- og planteliv her.  
I område 1110 syd for Amager er naturtilstanden mindre truet. Her findes et rimeligt uforstyrret 
planteliv om end mængden af løstliggende trådalger stadig er en begrænsende faktor for den 
naturlige dækningsgrad af de længerelevende plantearter. Målet for vandkvaliteten i Køge Bugt 
forventes ikke nået i 2015 i henhold til vandrammedirektivets basisanalyse. 


5. Modsatrettede interesser  
I Kalveboderne er der en konflikt mellem fritidsinteresserne (roning, kajaksejlads samt vind- og 
kitesurfing) og at området er udlagt som overvintringssted for trækfugle. 


6. Naturforvaltning og pleje
 
Størstedelen af områdets strandenge afgræsses med varieret græsningstryk af kreaturer, på Det 
Inddæmmede Areal bidrager desuden en større dådyrbestand til afgræsningen af arealet. Jægersborg 
Statsskovdistrikt forestår plejen på Det Inddæmmede Areal. Plejen reguleres af ”Plejeplan for 
delområde 2,3 og 4 på Vestamager 2005-2009 ”. Dragør Kommune laver plejeaftaler for 
kommunens arealer. Københavns Amt har i henhold til fredningsbestemmelserne i 2006 udarbejdet 
en samlet plejeplan for kystområdet langs Sydamager.  
 


7. Nykonstaterede eller nyindvandrede arter og naturtyper 
 
Naturtyper 
 
2130 26,62 ha i 


mosaik med 
2190 
 


Bør optages på 
udpegningsgrundlaget


 
 


2130*Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og 
grønsværklit) 
 
I et bælte fra Kongelundsstranden - lige syd for Det Inddæmmede Areal – til øst for Aflandshage 
findes naturtypen i mosaik med ”fugtige klitlavninger” (2190). Det samlede areal af mosaikken er 
på 20,98 ha. Her forekommer følgende karakteristiske arter for 2130: 
 
snerre, gul  Syntrichia ruraliformis 
 







Der er ikke defineret karakteristiske arter for 2190 i fortolkningsmanualen eller de tekniske 
anvisninger. 
 
Ved Dragør Sydstrand findes areal på samlet 5,64 ha (også her en mosaik af 2130 og 2190) med 
følgende karakteristiske arter for naturtype 2130: 
 
Cladonia sp., s.l. 
hønsetarm, almindelig 


snerre, gul 
Syntrichia ruraliformis 
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Plejeplan for delområde 2,3 og4 på Vestamager 2005-2009. Skov - og Naturstyrelsen, Jægersborg 
Skovdistrikt 
 
Preben Berg/DOF: Kongelundens Fuglestation (de tidlige årgange blev kaldt Kongelundsrapporten) 
for årene 1980-2000 + sammenlignelige oplysninger for årene 2001-2005 (Preben Berg in litt.). 
 
TILDA. 
 
 







 
Kortbilag 3.4.1  
 







Bilag 2 §3-naturtyper - Vestamager og havet syd for (H127) 
 


 







Bilag 3.4 Større lavvandede bugter og vige, Kalveboderne 
(1160) – Vestamager og havet syd for Amager 
 


3.4.1. Naturtypens areal og udbredelse 
Naturtypen dækker Kalveboderne og de sydvestligste dele af habitatområdet i Køge Bugt. Der er 
ikke beskrevet særlige forhold for den del af naturtypen der ligger i Køge Bugt. Disse områder er 
mere sammenlignelige med forholdene beskrevet i naturtype 1110. Arealet af Kalveboderne indgår 
ikke i det areal der er angivet i den overordnede tabel 1160_DK_100602. Det samlede areal af 
naturtype 1160 i Habitatområde 127 er 2.208 ha se kortbilag 3.4.1. 
 
Der er lavet en del undersøgelser i Kalveboderne. Der henvises til en skitseplan udarbejdet i 2003 af 
Miljøkontrollen, Københavns Kommune hvor de fleste data er rapporteret samlet.  
 


3.4.2. Beskrivelse af området 
Kalveboderne består hovedsageligt af blød mudret sandbund, der imod Amager er gravet ud til en 4 
meter dyb sejlrende, Kalvebodløbet. Nord for den vestlige åbning i Kalvebodbroen går en 2-3 meter 
dyb rende, Sorte rende op imod Hvidovre Havn. I øvrigt er området meget lavvandet med 0.2-1.0 
meter vanddække. Der er store rekreative interesser knyttet til Kalveboderne idet det kysten imod 
Hvidovre er udlagt som badestrand og det benyttes af mange slags fritidssejlere og -fiskere. 
 
3.4.3. Redegørelse for indsamlede data 
Der er ikke foretaget målinger i Kalveboderne som følge af vandmiljøhandlingsplanerne, men 
Københavns Kommune og Københavns Amt har indsamlet en del fauna- og vegetationsdata.. 
Bundvegetationen er blevet undersøgt i september 1990 og i september 2000 Derudover er der 
foretaget ekstensive observationer af vegetationens udbredelse i 1996, 1997, 2001 og 2002  
Der er lavet større indsamlinger af bunddyr i 1990 og i 2003. Der er foretaget undersøgelser af 
tungmetalindholdet i havnesedimenterne fra Hvidovre havn og Fiskerhavn i henholdsvis 1999 og 
2000 Tungmetalindholdet i Kalvebodernes sediment blev også undersøgt i 2000 og der er lavet en 
sedimenfluksundersøgelse af næringssalte i 2003. 
 


3.4.4. Beskrivelse af status og udvikling for de vigtigste arter 
 
Vegetation  
 
I løbet af forår og tidlig sommer (april-juni) tiltager væksten af de enårige makroalger. Der kommer 
store mængder fedtemøg flere steder, og omkring Damhusåens udløb kan der forekomme en 
eksplosiv vækst af enårige grønalger om foråret. Selvom næringssaltindholdet i det 
gennemstrømmende vand bliver lavt på disse måneder af året er der en væsentlig belastning af 
vandet med næringssalte fra sedimentet, som derved opretholder en betydelig vækst af især enårige 
alger. 
 







De vigtigste arter af alger er de hurtigtvoksende enårige arter der skifter i dækningsgrad over året. 
Fucus vesiculosus Findes hovedsageligt på kanten af Kalvebodløbet. Chorda filum findes spredt 
imellem de efterhånden tætvoksende potamogeton bede hæftet på bundens småsten. 
 
Ålegræs (Zostera marina) har hovedsageligt været udbredt i området syd for Kalvebod Bro, men 
der fandtes i 1990 og 1996 også ålegræs i et bælte langs den vestlige kant af Sorte Rende, samt i 
området lige nord Kalvebod bro. Ved undersøgelsen i 2000 var ålegræsset helt forsvundet syd for 
Kalvebod Bro. Langs Sorte Rende bestod ålegræsbæltet af spredte bede på få m2 i udstrækning på 
2-3 meters dybde. Tættere på Kalvebod Bro var planten næsten forsvundet og udgjorde kun små 
grupper eller enkeltstående skud med flere meters afstand. I den nordlige del af Kalveboderne blev 
der i 1996 og 2000 i modsætning til i 1990 observeret enkelte ålegræsbede. Ved undersøgelsen i 
2001 syntes ålegræsset at være på vej til at genetablere sig syd for Kalvebod Bro 
 
Blomsterplanterne vandaks (Potamogeton pectinatus) og havgræs (Ruppia sp.) udviser en mere 
stabil udbredelse med en tendens til en lidt større udbredelse i 2000 end ved de tidligere 
undersøgelser. Området lige nord for Hvidovre Havn var dækket af tætte forekomster af disse 
planter, hvor der i 1997 var observeret næsten bar bund. Af blomsterplanterne dækker havgræs, 
både den almindelige og den langstilkede, det største areal af Kalveboderne. I august 2002 var 
vandaks den altdominerende plante i hele området 
 
Den totale biomasse af bundvegetationen i Kalveboderne er steget med mere end 50% siden 1990 
(tabel 3.4.1). Dette skyldes især høj tilvækst af havgræs og vandaks, hvor forøgelsen i biomasse 
udgør 160 tons tørstof. Forøgelsen af biomassen af fedtemøg er dog næsten lige så stor, nemlig 130 
tons tørstof. 
 


Art/gruppe  
 


September 1990 
tons tørstof           % 


September 2000 
tons tørstof           % 


Havgræs 132 50 248 43 
Vandaks 28 11 143 25 
Ålegræs 66 25 0 0 
Blomsterplanter i alt 226 86 391 68 
Søsalat   41 7 
Grønalger 14 5   
fedtemøg   128 22 
Fucus sp.   12 2 
Strengtang   1 0,2 
Brunalger 11 4   
Rødalger 13 5   
Alger i alt 38 14 183 32 
I alt 264 100 574 100 


Tabel 3.4.1 Samlede biomasser i ton tørstof af de enkelte plantetyper (art eller gruppe) for hele 
Kalveboderne. I 1990 undersøgelsen er grøn-, brun- og rødalgerne puljet i respektive grupper. Alle 
blomsterplanter og alger er summeret i henholdsvis ”Blomsterplanter i alt” og ”Alger i alt” / 


Bunddyr 
Bundfaunaen i området ud for Damhusåens og Østre Landkanals udløb bærer præg af at være 
påvirket af belastningen fra overløbene i de to vandsystemer. Individantallene på stationerne på det 







nordlige Skrædderholm og i Fiskerhavn varierer mellem 2.000-10.000 individer pr. m2, mens 
biomassen på de samme stationer varierer mellem 1-400 g vådvægt pr. m2 se figur 3.4.1 og 3.4.2.  
 
Ved Damhusåens udløb er individtætheden lav (ca. 6.000 individer pr. m2), og bundfaunaen 
domineres ligesom i Fiskerhavn i overvejende grad af dyndsnegle og børsteormen Nereis 
diversicolor. Perioder med iltsvind om sommeren bevirker, at der kun findes unge dyr på 
lokaliteten.  
 
På trods af den store belastning af området synes det naturlige faunasamfund at være intakt. Der 
findes det forventelige antal arter med en rimelig repræsentation af krebsdyr og muslinger.  
 
De største individantal og biomasser findes i den sydøstlige del af Skrædderholmen og omkring 
Hvidovre Havn. Individantellene er her registreret til mellem 15.000-35.000 individer pr. m2 og 
biomasserne mellem 600-1600 g vådvægt pr. m2. De talrigste arter ved Skrædderholm er 
hjertemusling, dyndsnegl og børsteormen Pygospio elegans, mens det ved Hvidovre Havn er 
børsteormene Nereis diversicolor og Pygospio elegans samt dyndsnegle der dominerer. 
 
Det er bemærkelsesværdigt at Blåmuslingen Mytilus idulis som normalt trives i dette miljø er helt 
fraværende i området. Bundfaunaen indikerer at området er stærkt belastet.  
 


 
figur 3.4.1 Antallet af bunddyr pr. m2 forskellige steder i Kalveboderne. Tallet i parentes angiver 
antallet af steder, hvor den pågældende tæthed er registreret. 
 
 
 







 
Figur 3.4.2 Biomassen af bunddyr pr. m2 forskellige steder i Kalveboderne. Tallet i parentes 
angiver antallet af steder, hvor den pågældende tæthed er registreret 
 
Miljøfarlige stoffer: 
 
Sedimentet i Fiskerhavn og Hvidovre havn viser forhøjede værdier af næsten samtlige tungmetaller 
sammenlignet med ”ubetydeligt forurenet” i det norske forureningsindeks (tabel 3. 4.2). Indholdet 
er også væsentlig forhøjet i forhold til det nærliggende Køge Bugt, der kan anvendes som 
referenceområde. 
 


Tungmetal Fiskerhavn Hvidovre havn NFI 
Kviksølv 2,9 2,75 0,25 - 0,5
Kobber 110,2 350 20 – 30 
Cadmium 1,9 3,75 0,25 - 0,5
Bly 85,5 125 40 – 60 
Chrom 96,9 102 20 – 30 
Zink 351,1 565 75 – 100 
Nikkel 14,9 31,5 10 – 20 
Arsen  66 Ingen data


 Tabel 3.4.2. Tungmetalindhold i sediment fra Fiskerhavn og Hvidovrehavn  
 sammenlignet med det norske forureningsindeks (NFI). Alle værdier  


   er middelværdier i mg  pr. g  tørstof.  
 
De tre farlige tungmetaller kviksølv, cadmium og bly ligger alle væsentlig over hvad der i NFI 
betegnes som ”ubetydelig forurenet”. Indholdet af kviksølv og cadmium er i begge havne på et NFI-
niveau svarende til ”markant forurenet”, mens indholdet af bly, kobber, chrom og zink svarer til 
forureningsklasserne ”moderat-markant forurenet”. Nikkel er det eneste tungmetal der ligger i 







forureningsklassen ”ubetydelig forurenet”. Et oversigtskort over cadmium og kviksølvs fordeling i 
sedimentet kan ses i figur 3.4.3  
 
Indholdet af PAH´er og organiske tinforbindelser er også forhøjede i Kalveboderne. 
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Figur 3.4.3 Kviksølvindholdet på en række positioner i Kalveboderne (mg/g tørstof).  
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Figur 3.4.4. Indholdet af cadmium på en række positioner i Kalveboderne (mg/g tørstof).  


Matematisk behandling af data har givet ovenstående forslag til fordeling af metallerne kviksølv og 
cadmium.. Farverne angiver i det norske system. Rød=meget stærkt forurenet, orange= stærkt 
forurenet, gul=markant forurenet, blå moderat forurenet, grøn=ubetydelig forurenet. 







Sammenfatning 
 
Samlet set har Kalveboderne en meget kraftig vækst af enårige alger i problematiske mængder, og 
et ubalanceret bundfaunasamfund med alt for kortlivede individer. Sedimentets indholdaf 
næringssalte er højt, og indholdet af miljøfarlige stoffer er problematisk. Der synes dog at være en 
fremgang i områder med flerårige blomsterplanter hvor der før har været for belastet til at de kunne 
overleve. Fordelingen af biomassen indenfor de forskellige dyregrupper er også i bedring. Dette kan 
være et tegn på, at biota er begyndt at respondere på reduktionen i belastningen fra Damhusåen.  
 
Miljøtilstanden kan være forbedret i forhold til de sidste prøvetagninger, da området ikke har været 
undersøgt siden 2003. Det vurderes dog ikke, at målet om en god økologisk tilstand kan nås inden 
2015.







Kortbilag 3.4.1  
 


 







Bilag 3.7 Strandeng (1330) - Amager 
 


1. Naturtypens areal og udbredelse 
 
Der er kortlagt i alt 8 polygoner med naturtypen med et samlet areal på 1469,4 ha. Se kortbilag. 
 


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% 1% 0% 98% 0% 0% 
med græs/urtevegetation 15-50 cm 0% 0% 1% 99% 0% 0% 
med græs/urtevegetation over 50 cm 1% 0% 97% 2% 0% 0% 
med dværgbuske 100% 0% 0% 0% 0% 0% 
Kategori 0% 1-10% 10-25% 25-50% 50-100% Ikke registreret 
med vedplanter 5% 95% 0% 0% 0% 0% 
med forekomst af invasive arter 6% 94% 0% 0% 0% 0% 
Tabel.3.7.2.1 Oversigt vegetationsstrukturen 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. 
 
 
Hydrologi og kystsikring 
 
Fejl! Ugyldig kæde. 
Figur 3.7.2.1 Andel af areal med naturtypen påvirket af afvanding 
 
Hovedparten af områdets arealer med strandeng er beliggende på Det Inddæmmede Areal 
(Vestamager) og er tydeligt påvirkede af udtørring. 
 
Fejl! Ugyldig kæde. 
Figur 3.7.2.2 Andel af areal med naturtypen påvirket af kystsikring 
 
Hovedparten af områdets areal med strandeng er beliggende på Det Inddæmmede Areal 
(Vestamager) og viser udtørring og afsaltning, hvilket betyder udviskning af naturtypens normale 
zonering. 
 
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  


2% 0% 0% 0% 98% 0% 


 Arealandele  
(i % af det 
samlede areal) 


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


Med tydelige 
påvirkninger af 
landbrugsdrift 


8% 92% 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. 
 
 
Naturtypekarakteristiske strukturer 
 


1330 Negative strukturer 
Positive  I S U 


U 0% 0% 97% 
S 0% 1% 2% 
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 de polygoner, hvor naturtypen strandeng er registreret. For både negative og positive strukturer er angivet 
om strukturerne samlet set er udbredte, spredte eller ikke tilstede.  Antallet af registreringer med hver af de 9 
kombinationsmuligheder er vægtet for polygonernes arealer. Strukturerne er beskrevet i Fredshavn (2004). Udtræk fra 
TILDA. 
 
Det ses at såvel positive som negative strukturer findes udbredt på områdets strandenge. 
 
1330  Struktur Antal forekomster  


Positive strukturer   
 Lodannelser 4 
 Strandvoldssystemer 2 
 Engmyretuer 3 
 Store fritliggende sten 3 
Negative strukturer  
 udtørret, uden zonering 3 


 tilgroet med tagrør 5 
Tabel b.3.7.2.4. De hyppigst registrerede 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 4 6% 
Mindre indsats i en kortere årrække  0% 
En større indsats i en kortere årrække 4 94% 
Betydelig indsats i en længere årrække  0% 
Omfattende og langvarig indsats  0% 
Tabel.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. 
 


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


indenfor cirklerne  
Antal forekomster 
udenfor cirklerne 


svingel, rød 5  
hvene, kryb- 5  
harril 4  
trehage, strand- 4 1 
kvik, almindelig 4 1 
sandkryb 3 2 
gåsepotentil 2 2 
mælde, spyd- 2 2 
strandmalurt 2 1 
vejbred, strand- 1 3 
strandasters 1 3 
annelgræs, strand- 1 2 
mælde, strand- 1 3 
kilebæger, stilket 1  
star, udspilet 1  
hindeknæ, kødet 0 1 
Sumpstrå, enskællet 0 1 
sumpstrå, almindelig 0 1 
Star, udspilet 0 1 
Tabel  3.7.3.1. Antal forekomster af karakteristiske arter. Udtræk fra TILDA 
 
 
Karakteristiske arter i de enkelte polygoner 
 
På det inddæmmede areal er på 1253 ha kategoriseret som strandeng, arealet rummer følgende 
biotops-karakteristiske arter: 
 
annelgræs, strand- 
engelskgræs 


gåsepotentil 
harril 


hvene, kryb- 
kogleaks, rødbrun 







kvik, almindelig  
kødet hindeknæ 
mælde, spyd- 
sandkryb 


star, udspilet  
Strand-annelgræs 
strandasters 
sumpstrå, enskællet  


svingel, rød  
trehage, strand 
vejbred, strand- 


 
Strandengene ved Kongelunden omfatter tre delområder på 0,81 ha, 12,20 ha (Hestefælleden) og 
7,53 ha og rummer følgende biotopskarakteristiske arter: 
 
gåsepotentil 
harril 
hvene, kryb- 


kvik, almindelig  
mælde, spyd- 
sandkryb 


svingel, rød  
trehage, strand- 
vejbred, strand- 


 
Desuden forekommer her følgende arter omfattet af Rødliste 97: Brændeskærm (R, lille bestand på 
sydlige del af Hestefælleden). 
 
Strandengen på Sydvestpynten/Kofoeds Enge til Aflandshage er 67,29 ha og rummer følgende 
biotopskarakteristiske arter:
annelgræs, strand- 
harril 
hindeknæ, kødet  
hvene, kryb- 
kilebæger, stilket 
kvik, almindelig  


mælde, spyd- 
mælde, strand- 
sandkryb 
star, udspilet  
strandasters 
strandmalurt 


sumpstrå, almindelig  
svingel, rød  
trehage, strand- 
vejbred, strand- 


 
Fra Sydamager som helhed kendes fra naturtypeovervågningen følgende karakteristiske arter: 
 
 
Engelskgræs 
Gåsepotentil 
Harril 
Kryb-hvene 
Kødet hindeknæ 


Rød svingel 
Sandkryb 
Strand-annelgræs 
Strandasters 
Strandmalurt 


Strand-mælde 
Strand-trehage 
Strand-vejbred 


 
Strandengen på Dragør Sydstrand (vest) er på 6,80 ha og rummer følgende biotopskarakteristiske 
arter: 
 
annelgræs, strand- 
gåsepotentil 
hvene, kryb- 
kvik, almindelig  


mælde, spyd- 
mælde, strand- 
sandkryb 
strandasters 


strandmalurt 
svingel, rød  
trehage, strand- 
vejbred, strand- 


 
Strandengen på Dragør Sydstrand (øst) er på 15,38 ha og rummer følgende biotopskarakteristiske 
arter: 
 
Gåsepotentil 
harril 
hvene, kryb- 
kvik, almindelig  


mælde, strand- 
mælde, strand- 
sandkryb 
strandasters 


strandmalurt 
svingel, rød  
trehage, strand- 
vejbred, strand- 







 
 
Artsrigdom 
Der blev fundet mellem 14 og 25 arter i cirklerne, gennemsnittet er 18,4. 
 
 
Invasive arter 
Som det ses af  Tabel.3.7.2.1 er  invasive arter vidt udbredte i området, men generelt endnu ikke er 
dominerende. 
 
Arter registreret er Rynket Rose, Sildig Gyldenris, Hybrid-Pileurt, Kanadisk Bakkestjerne, art af 
Lærk samt Rød-Gran. 







Bilag 3.9-3.19 - Amager 


3.9 Lille skallesluger (Tn) 
Arten indgår i det oprindelige udpegningsgrundlag med en forekomst på 240 rastende individer i 
”1983” (drejer sig formentlig om et tidligere år). De få senere tællinger i 1992-97 (1) og 1998-2003 
(3) gav kun gennemsnitlige maksima på 16 henholdsvis 4 fugle. 
 
I DOFbasen findes bl. a.: 
 
År 1985 1996 2002 2003 2004 2005
Kalveboderne 315 223 145 348 274 76
Klydesøen    84 30
Sydamager   53 48
 
Arten forekommer formentlig sjældent eller aldrig i internationalt betydende antal indenfor 
området. 
 
Foreløbig trusselsvurdering: Kravet om at 80% af fourageringsområdet skal være uforstyrret af 
menneskelig aktivitet (sejlads, fiskeri, anlægsarbejder og jagt) er ikke opfyldt for Kalveboderne, der 
rummer de betydeligste forekomster indenfor området. Vandkvaliteten er endvidere dårlig, men den 
er i svag bedring og områdets fiskeliv er nær det naturlige (Københavns Kommune 2003), så 
fødegrundlaget er tilstede. Svingningerne i de observerede antal skyldes formentlig overvejende 
variationer i isdække. Da de negative påvirkninger er aftagende eller konstante, vil arten formentlig 
også i fremtiden visse år kunne årvis optræde i ret betydelige antal. 
 
Potentielle levesteder: Arten raster og fouragerer på vandarealerne i Kalvebod og rundt om 
Sydamagers kyst. Er desuden registreret i Klydesøen og Birkedammen på Vestamager. 
 


3.10 Rørhøg (Y) 
I udpegningsgrundlaget (1983): 1-3 par. 1995: 1 par. 
 
Ifølge DOFbasen 1 par årligt 2003-2005. 
 
Foreløbig trusselsvurdering: Arten forekommer tilsyneladende med konstant, men meget lav 
bestand. Der kan være er potentiel konflikt mellem plejen (der sigter på at opretholde arealer med 
lav vegetation, og som er nødvendig for naturtypen strandeng (1330) og for flere af fuglene på 
udpegningsgrundlaget) og artens præference for at anbringe reden i høj vegetation. Der vil dog 
trods plejen antagelig kunne bibeholdes tilstrækkeligt med arealer med egnede ynglemuligheder  
 
Potentielle levesteder: Egnede ynglesteder vil på Det Inddæmmede Areal kunne findes på centrale 
adgangs- og forstyrrelsesfri områder med lavt græsningstryk og på Aflandshage, hvor der er 
efterladt et ugræsset areal med strandrørsump. 
 







3.11 Plettet rørvagtel (Y) 
Tilføjet udpegningsgrundlaget i ***. 1997: 0-1 par. 
 
Arten er næppe regelmæssig ynglefugl i området. I DOFbasen findes følgende observationer: 
Birkedam  (2003), Koklapperne (2003), Sydmøllehøj Sø (2004), Klydesøen (2002 + 2004) samt 
Kofoeds Enge (2003). Alle observationerne drejer sig om en syngende fugl, for de flestes 
vedkommende blot rapporteret på én dato. 
 
Foreløbig trusselsvurdering: Medmindre der ved egentlige genopretningstiltag skabes markant 
bedre forhold for arten (større områder med permanent, meget lavt vanddække), vil den næppe blive 
regelmæssig ynglefugl i området. Store dele af Vestamager udnyttes desuden rekreativt i en grad, 
der gør, at forstyrrelsesgraden formentlig er for høj for arten. 
 
Potentielle levesteder: På Det Inddæmmede Areal vil der kunne findes egnede ynglesteder på 
centrale adgangs- og forstyrrelsesfri områder med lavt græsningstryk, og på Aflandshage og 
Kofoeds Enge på svagt eller ugræssede arealer med strandrørsump o.l. 


3.12 Klyde (Y) 
I udpegningsgrundlaget (1983): Tilstede som ynglefugl. 1995: 4-5 par. 
 
Tal fra Københavns Amts overvågninger på Vestamager (Klydesøen): 
 
År 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Antal 
par 


7-9 7 
 (-succes) 


3 2-3 5-6 4-5 7 10-
11


9-10 8-12 6-8 8-9


 
 
Ynglepar fra DOFbasen: Aflandshage 3 par i 2002, Klydesøen 4 par i 2004. 
 
Rastetal fra DOFbasen: 
 
År 1991 1993 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Sydamager 75   11 62 80 41 122 
Vestamager    27 16 10 25 34 25 25 
 
Tal fra Kongelundsrapporterne (+ for 2001-2005 i mail fra Preben Berg), dækker 
Kongelundsstranden, Sydvestpynten, Kofoeds Enge og Aflandshage: 
 
År 1980 1982 1989 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Antal par 30-35 20 18? 45 32-38 23-26 48-51 42 47-50 26-27 
År 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Antal par 28-31 12-16 17-20 55 3-8 16-20 4-7 50-61
 
Disse tal er fugle, der har gjort yngleforsøg. Ynglesuccesen er meget vekslende, den spoleres nogle 
år af forstyrrelser eller oversvømmelser. 
 







Foreløbig trusselsvurdering: Klydesøen og dele af Sydamager vurderes at opfylde artens krav til 
yngle-, raste- og fourageringsområde både med hensyn til kvalitet og udstrækning af habitaten. 
Niveauet af forstyrrelser er nogle år et problem på Aflandshage og konstant for højt i forhold til 
artens krav på Kofoeds Enge. En forbedring af artens ynglesucces i området forudsætter først og 
fremmest muligheden for en regulering af færdselen og nedbringelse af menneskelig forstyrrelse. 
 
Potentielle levesteder: Ynglesteder findes ved Klydesøen og ved kysten på Aflandshage, samt på 
de nye strandvolde og øer, der årligt dukker op og forsvinder igen.  


3.13 Almindelig ryle (Y) 
I udpegningsgrundlaget (1983): Tilstede som ynglefugl.  
 
 
År Delområde Par 
1984 Kongelundsstranden (del 1-3) 2 
1989 Klydesø-reservatet, 


Vestamager 
2 


 
Serien ”Forskning vedrørende Naturpleje VESTAMAGER” fra KVL anfører generelt 0-1 par årligt 
i Klydesø-området 1992-1999. 
 
Tal fra Københavns Amts overvågninger på Vestamager, i de første af årene ynglede de fleste par 
på Koklapperne, men arten forsvandt herfra først, og de sidste par fandtes i Klydesø-reservatet: 
 
År 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Antal par 18 10 7 6 7 4 5 2 0-1 1 0 0
 
 
Tal fra Kongelundsrapporterne (+ for 2001-2005 i mail fra Preben Berg), dækker 
Kongelundsstranden, Sydvestpynten, Kofoeds Enge og Aflandshage: 
 
År 1980 1982 1989 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Antal par 8-9 2 8-11 8-9 6 8 6-7 6-7 6-7 7-8 
År 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Antal par 7-8 5 4-5 5-6 6-7 3-4 4 2
 
Disse tal er fugle, der har gjort yngleforsøg. De fleste år er der ingen eller meget begrænset 
ynglesucces. 
Forekommer desuden som rastende flere steder i området, på Sydamager med op til 4000 fugle 
(2002, DOFbasen). 
 
Foreløbig trusselsvurdering: Arten er gået stærk tilbage og er nu i akut fare for at forsvinde fra 
området. Det er uklart præcist hvilke(n) negativ(e) faktor(er) der er hovedårsag(er) i tilbagegangen, 
selvom for høj vegetation, udtørring, forferskning, menneskelig forstyrrelse og et permanent højt 
prædationstryk (ræve, mink  mv.) i varierende kombination givetvis spiller en stor rolle. Den på 
internationalt (for så vidt angår sydlig almindelig ryle (=engryle)), nationalt og regionalt niveau 
ugunstige bevaringsstatus bevirker desuden få muligheder for nyrekruttering til bestanden.  







 
Potentielle levesteder: Arten vil på Det Inddæmmede Areal kunne yngle på de mere færdselsfri og 
velgræssede områder, specielt på den sydlige del ved Klydesøen. Strandengene på såvel Kofoeds 
Enge som Aflandshage er egnede ynglesteder. 


3.14 Havterne (Y) 
I udpegningsgrundlaget (1983): 20-200 par. 1993: 6 par. 
 
Tal fra DOF: 
 
År Delområde Par 
2002 Aflandshage 8-10 
2004 Dragør Sydstrand 1 
 
Tal (antal par) fra Kongelundsrapporterne(+ for 2001-2005 i mail fra Preben Berg), dækker 
Kongelundsstranden, Sydvestpynten, Kofoeds Enge og Aflandshage: 
 
 
År 1980 1982 1989 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Antal par 70-90 115 14-16 41-61 23 16-22 20+ 21-23 25-30 28-35 
År 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Antal par 26-29 24-30 14-19 10-20 10-13 11-12 7-15 12-15
 
Disse tal er fugle, der har gjort yngleforsøg. De fleste år er der ingen eller meget begrænset 
ynglesucces som følge af forstyrrelser og/eller oversvømmelser. 
 
Et par har også enkelte år (1998-1999) gjort yngleforsøg i Klydesø-reservatet. 
 
Foreløbig trusselsvurdering: Den væsentligste årsag til artens tilbagegang indenfor området er 
efter alt at dømme et for højt niveau af menneskelig forstyrrelse. En forbedring af artens 
ynglesucces i området forudsætter først og fremmest en mulighed for regulering af færdslen og 
nedbringelse af menneskelig forstyrrelse. 
 
Potentielle levesteder: Småholme og øer i - og omkring Klydesøen, samt strandvolde og strandøer 
langs Sydamagers kyst udgør egnede ynglesteder. 


3.15 Dværgterne (Y) 
Tilføjet udpegningsgrundlaget på grund af tal for 1993: 8-9 par. 
 
Tal fra DOF: 
 
År Delområde Par
2002 Aflandshage/Kongelundsstranden 6-7 
2004 Dragør Sydstrand 1 
 
 







Tal (antal par) fra Kongelundsrapporterne, dækker Kongelundsstranden, Sydvestpynten, Kofoeds 
Enge og Aflandshage: 
 
År 1980 1982 1989 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Antal par 21 15-17 11-12 8 13-16 10-11 13-15 15-19 10-12 5-6 
År 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Antal par 7-8 5-6 7-8 6-7 6-7 4-5 5-6 7
 
Disse tal er fugle, der har gjort yngleforsøg. De fleste år er der ingen eller meget begrænset 
ynglesucces som følge af forstyrrelser og/eller oversvømmelser. 
 
Foreløbig trusselsvurdering: Den væsentligste årsag til artens tilbagegang indenfor området er 
efter alt at dømme et for højt niveau af menneskelig forstyrrelse. En forbedring af artens 
ynglesucces i området forudsætter først og fremmest en mulighed for regulering af færdslen og en 
nedbringelse af menneskelig forstyrrelse. 
 
Potentielle levesteder: Klydesøen og strandvolde og strandøer langs Sydamagers kyst udgør 
egnede ynglesteder. 


3.16 Mosehornugle (Y) 
I udpegningsgrundlaget (1983): 1-4 par. 1993: 0 par. 
 
Foreløbig trusselsvurdering: Arten er naturligt stærkt fluktuerende som følge af variationer i 
fødeudbuddet, men må alligevel anses for at have haft en negativ bestandsudvikling i området og 
yngler ikke længere her. Det er uklart præcist hvilke(n) negativ(e) faktor(er) der er hovedårsag(er) i 
tilbagegangen, selvom vegetationsforholdene, udtørring, forferskning, menneskelig forstyrrelse og 
et højt prædationstryk (ræve, mink  mv.) i varierende kombination givetvis spiller en stor rolle. En 
genindvandring forudsætter i hvert fald en genopretning af egnede levesteder (områder med relativ 
kort vegetation) og mindsket forstyrrelse. Det er dog meget uvist om dette vil være tilstrækkeligt.  
 
Potentielle levesteder: Græssede og forstyrrelsesfri arealer centralt på Det Inddæmmede Areal kan 
udgøre potentielle ynglesteder. 


3.17 Knopsvane (T) 
I udpegningsgrundlaget (1983): 1.600 rastende fugle. 1990-91: 1114 rastende fugle. 
 
Tallene fra DOF indeholder ikke samlede tællinger fra hele området, men der findes en del relativt 
betydelige tal for nogle delområder: Vandområderne udfor Sydamager (i DOF-basen skelnes her 
mellem Kongelundsområdet, Kongelundsstranden, Aflandshage, Dragør Sydstrand mv.) 
Vestamager (også opdelt i delområder) og Kalveboderne). Tallene kan ikke umiddelbart lægges 
sammen, da de ikke er fra samtidige tællinger, men dokumenterer dog at der stadig betydelige 
forekomster af arten inden for området. 
 
År 1990 1993 1997 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Sydamager   109 4 160 550 930 305 205 
Vestamager   450 85 250 10 11 200 150 116 
Kalveboderne 600 540 65 150 380 680 337 525 360 







 
Foreløbig trusselsvurdering: Især søterritoriet i Kalvebod-området kan være udsat for en del 
forstyrrelse i form af vind- og kitesurfere. Forekomsten af ålegræs-bede er i nogle områder 
(Kalveboderne) formindsket siden 1990, men vandkvaliteten i området er generelt i svag bedring. 
Der er ikke i tallene sikkert belæg for at arten er gået tilbage.  
 
Potentielle levesteder: Fladvandet i Kalveboderne og kysten langs Sydamager udgør et egnet 
fouragerings- og fældeområde for arten.  


 


3.18 Troldand (T) 
I udpegningsgrundlaget (1983): 55.000 rastende fugle. 1990-91: 10.022 rastende fugle. 
  
DMUs tællinger siden udpegningen har kun vist relativt beskedne forekomster.  
 
Periode (antal af tællinger) Maksimum Middel
1992-97 4025 2455
1998-2003 517 314
 
 
Tallene fra DOF indeholder ikke samlede tællinger fra hele området, men der findes en del relativt 
betydelige tal for nogle delområder: Birkedam, Kalveboderne, Klydesø, Vestamager (der kan 
dække over både Birkedam og Klydesø, tal derfor kun medtaget, hvis de er højere end tal fra disse 
delområder) og Sydamager. 
 
År 1992 1993 1994 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Kalveboderne   2000 2000 750  4000 4200 5800 400
Birkedam 2300 1600 1500 350  3500 1600 2100 3500
Klydesø    1500 2300 10 650 1500 3000 1400
Vestamager    2500 3000  4000
Sydamager     1550 2800 2000 1000
 
Da der ikke foreligger samlede tællinger fra tidspunkter med høje tal i delområder er det uvist om 
arten fortsat jævnligt forekommer i internationalt betydende antal indenfor området. 
 
Foreløbig trusselsvurdering: Da tallene fra de meget få tællinger er stærkt påvirkede af variationer 
i isdække både lokalt og i andre dele af Danmark og Nordeuropa, er der ikke belæg for udtale sig 
om artens lokale bevaringsstatus på det foreliggende grundlag. 
 
Potentielle levesteder: Fladvandet i Kalveboderne, Sydamagers kyst, Klydesøen og Birkedammen  
udgør et egnet træk- raste- og fourageringsområde for arten.  


 
 







3.19 Stor skallesluger (T) 
I udpegningsgrundlaget (1983): 1.000 rastende fugle. 1995: 505 rastende fugle. 
I DOFbasen findes følgende tal. 
 
År 1985 1986 1993 1997 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Vestamager     160 
Kalveboderne 355 350  270 367 350 280
 
Arten forekommer formentlig kun sjældent eller aldrig i antal af international betydning indenfor 
området. 
 
Foreløbig trusselsvurdering: Da tallene fra de meget få tællinger er stærkt påvirkede af variationer 
i isdække både lokalt og i andre dele af Danmark og Nordeuropa, er der ikke belæg for udtale sig 
om artens lokale bevaringsstatus på det foreliggende grundlag. 
 
Potentielle levesteder: Kalveboderne, Sydamagers kyst og Klydesøen og Birkedammen  udgør et 
egnet træk- raste- og fourageringsområde for arten.  







 
 
 
 







 







 







 







 







 







 







 







 











 







 







Bilag 4.1. Eutrofiering (Amager) 
 
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
1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand - 1 


1150 Kystlaguner og strandsøer 30-40 
1160 Større lavvandede bugter og vige, 30-40 
1330 Strandenge 30-40 
2120 Hvide klitter og vandremiler 10-20 
2130 Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit ) 10-20 2 


2190 Fugtige klitlavninger 10-25 
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 


                                                 
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





del af NHy-fraktionen består af ammoniak fra lokale husdyrbrug, som er ujævnt fordelt i landskabet. 
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). 
 
Beregningen viser, at belastningen med luftbårent kvælstof inden for habitatområdet varierer 
mellem 12,7 kg N/ha/år og 15,54 kg N/ha/år på naturtyper med henholdsvis høj og lav 
overfladeruhed. 
 
Det vurderes umiddelbart, at der ikke er lokale enkeltkilder, der i sig selv er hovedbidragyder til 
kvælstofbelastningen og dermed hovedårsag til eutrofiering og forringet naturkvalitet i 
habitatområdet. 
 


 
Figur 4.1 Kvælstofbelastning, kortlagte terrestriske naturtyper i habitatområde 127. 
 
Kvælstofnedfaldet (depositionen) på naturområderne ligger mellem 10 og 20 kg N/ha/år delvis 
betinget af naturområdernes overfladeruhed. Det ses således, at tålegrænsen mht. 
kvælstofpåvirkning ikke med sikkerhed er overskredet for nogen naturtyper indenfor området, dog 
ligger depositionen i den øvre del af tålegrænse-intervallet for polygonerne med mosaik af 2130 og 
2190 og overskrider dermed muligvis tålegrænsen. 
 


Andel af forekomster (i % af samlede areal) 
Habitattype Tålegrænse 12,5 - 15 kg N 15 - 17,5 kg N 17,5 - 20 kg N Hovedtotal
1330 30-40 5% 95% 0% 100%
2130 10-20 0% 83% 17% 100%
2190 10-25 0% 55% 45% 100%
 
 
 
 







 
 
 
 
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. 
 
Fejl! Ugyldig kæde. 
 
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 nogen påvirkning af arealer indenfor området, men af begrænset 
omfang. 
 
4.1.4. Strukturer relateret til eutrofiering  
Ikke relevant for de i området registrerede naturtyper. 
 
 
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. 
 
Fejl! Ugyldig kæde. 
Figur 4.1.* Ellenberg-værdier (næring) - strandeng 
 







Ellenberg-værdier på 5,1-6,1 indikerer moderat næringsrige forhold og ligger indenfor det naturlige 
for en næringsrig naturtype som strandeng. 
 
Naturtyperne grå/grøn klit (2130) og klitlavninger (2190) er ikke på udpegningsgrundlaget, men 
findes på områder, der ved udpegningen ansås som hvide klitter (2120). 
 
Fejl! Ugyldig kæde. 
Figur 4.1.* Ellenberg-værdier (næring) – grå/grøn klit 
 
Ellenberg-værdier på 4,7 og 4,8 for de to felter kategoriseret som typen er i den øvre ende af det 
forventede. 
 
 
Fejl! Ugyldig kæde. 
Figur 4.1.* Ellenberg-værdier (næring) - klitlavninger 
 
Ellenberg-værdier på 5,7 og 5,8 for de to felter kategoriseret som typen er i den øvre ende af det 
forventede. De to klitnaturtyper er muligvis noget påvirkede af eutrofiering. 
 
 
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. 
 


 
 


 







 
 


 







 
Vandkemien omkring Saltholm vurderes ikke for truet af aktiviteter på saltholm, men skønnes 
afhængig af tilstanden i det gennemstrømmende vand fra Øresund. Målet for 







Bilag 4.2. Tilgroning 
 
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. 
 
Fejl! Ugyldig kæde. Fejl! Ugyldig kæde. 
 
Fejl! Ugyldig kæde. Fejl! Ugyldig kæde. 
Figur 4.2.1 Vegetationshøjde og andel af bar jord 
 
Polygonerne med naturtype 1330 rummer stadig betydelige arealer med lav vegetation, men 
andelen af høj og middelhøj vegetation indikerer at for lavt græsningstryk er et problem i nogle 
områder. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
Fejl! Ugyldig kæde. Fejl! Ugyldig kæde. 
Figur 4.2.2 Tilgroning med vedplanter 
 
 
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  2
2130 tilgroning med indførte nåletræer  0
2130 tilgroning med rynket rose  0
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. 
 







Fejl! Ugyldig kæde. 
Tabel 4.2.4. Pleje ved græsning og/eller høslet. Udtræk fra TILDA. 
 
Størstedelen af arealet med 1330 og mindre dele af de øvrige naturtyper plejes med græsning.  
 
4.2.5. Vurdering af akut plejebehov 
 
Størstedelen af området er under pleje, men der er behov for forvaltningstiltag, der kan 
mindske den ensidige dominans af bjerg-rørhvene, der ses over store arealer på Det 
Inddæmmede Areal. 
 
Fejl! Ugyldig kæde. 
Figur 4.2.5. Oversigt over akut plejebehov. Udtræk fra TILDA. 
 
 
 







Bilag 4.3 Hydrologi 
 
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.  
 
Fejl! Ugyldig kæde. 
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. 
 
På Det Inddæmmede Areal bevirker dræning og kystsikring sommerudtørring, tilgroning, 
udvisket/manglende zonering og svag saltpåvirkning. 
 
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. 
 
Fejl! Ugyldig kæde. Fejl! Ugyldig kæde. 
Figur 4.3.2. Ellenberg værdier (fugtighed) i felter med naturtype 1330 og 2190. Udtræk fra TILDA. 
 
 
4.3.3. Strukturer relateret til hydrologi 







 
 
Naturtype Strukturer Antal 


forekomster
Positive strukturer 
1330 Lodannelser  4
2190 Oversvømmede og våde partier  0
Negative strukturer 
1330 udtørret, uden zonering  3
2190 udtørret  0
 
 
 







Bilag 4.4. Invasive arter 
 


4.4.1. Arealandel med invasive arter 
 
Fejl! Ugyldig kæde. 
Figur 4.4.1 Udbredelse af invasive arter i områdets naturtyper 
 
Invasive arter forekommer i størstedelen af de undersøgte polygoner, men deres udbredelse 
indenfor polygonerne er gennemgående endnu af begrænset omfang. 
 


4.4.2. Invasive arter 
På Det Inddæmmede Areal forekommer Rynket Rose, Sildig Gyldenris, Hybrid-Pileurt, Kanadisk 
Bakkestjerne, art af Lærk samt Rød-Gran. 
På Sydamager findes Sildig Gyldenris og Bukketorn. 
Ved Dragør Sydstrand findes Rynket Rose. 
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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. 143  
 


Vestamager og havet syd for 
 
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. 143 er der modtaget i alt 7 høringssvar jf. nedenstående oversigt. 
  
Svarene har især berørt følgende punkter: 
 
1. Trusler  
2. Invasive arter  
3. Pleje og adgang 
 
Yderligere har høringssvarene berørt blandt andet følgende emner, hvortil der henvises i det 
generelle høringsnotat (kan findes via ovenstående link): 
 
4. Udpegningsgrundlag og afgrænsning   
5. Datagrundlag 
    
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. Trusler  
 
Høringssvar: 
DOF-København nævner, at færdsel, sejlads med havkajakker og særligt kite-surfing forstyrrer og 
truer fuglebestandene. Sidstnævnte særligt på Sydamagers kyst. 
 
Friluftsrådet (FR), København mener, at de nuværende formidlingsstationer skal spredes mere for at 
forhindre nedslidning af områderne omkring stationerne. 
 
Naturstyrelsen: 
Færdsel og anden forstyrrelse kan reguleres af plejemyndigheden med baggrund i fredningen af 
Sydamager. Den lokale skovenhed oplyste i forbindelse med fredningen, at man fulgte udviklingen 
og, at man på det tidspunkt (ca.2004) ikke fandt behov for en regulering af færdslen, men at der 
siden er defineret et vifteformet område, hvor kitesurferne må sejle ud igennem, mens resten er 
forbudszone. Naturstyrelsen vil overveje forslaget ved udarbejdelsen af handleplanen for den del af 
Vestamager, som styrelsen ejer. 
 
 
2. Invasive arter  
 
Høringssvar: 
DN-hovedforeningen og DOF-København nævner rynket rose, sildig gyldenris, bjerg-rørhvene, ræv 
og mink, som invasive arter, der bør bekæmpes.  
 
Naturstyrelsen: 
Naturstyrelsen kan oplyse, at den græsningspleje, der foregår på store dele af Vestamager tager 
sigte på at forbedre strandengsvegetationen og vegetationen på strandoverdrevene, mens omvendt 
de invasive planterarter i videst muligt omfang trænges tilbage. Bekæmpelse af ræv og mink 
foregår, men er en vanskelig opgave. 
 
3. Pleje og adgang 
 
Høringssvar: 
Verdensnaturfonden spørger til, hvordan tilgroning af strandenge forhindres. Danmarks 
Jægerforbund ønsker et område syd for Dragør By, der nu er tilgroet med siv, renset op, så der 
kommer blankt vand. Friluftsrådet ønsker, at hegn, der opsættes som et led i naturpleje bør forsynes 
med låger og stenter i rimeligt omfang. 
 
Naturstyrelsen: 
Omkring strandengspleje, kan Naturstyrelsen henvise til svaret ovenfor. 
 
Forslaget om oprensning syd for Dragør kan indgå i overvejelserne i forbindelse med udarbejdelse 
af handleplanen.   
 
Naturstyrelsen mener, at der så vidt muligt bør sikres en offentlig adgang til arealer, der hegnes 
som et led i naturpleje, særligt hvis der tidligere har været en offentlig adgang. 







 
Justeringer af forslag til Natura 2000-plan nr. 143 
Der er ikke foretaget ændringer i planen på baggrund af de indkomne høringssvar, med de 
fremførte bemærkninger kan indgå i overvejelserne i forbindelse med udarbejdelsen af 
handleplanen. 
 
Naturstyrelsens egne justeringer af forslag til Natura 2000-plan nr. 143 
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. 143 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. 143. 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. 
 
Høringssvar er modtaget fra: 
ID 1632 Hvidovre Kommune 
ID 575 Jørgen Hagen 
ID 1764 DN-hovedforeningen 
ID 2743 WWF 
ID 2954 Danmarks Jægerforbund 
ID 3939 DOF-København 
ID 5634 Friluftsrådet, København 
 
Notatet er revideret 5. januar 2012 



http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/National_naturbeskyttelse/Overvaagning_af_vand_og_natur/

http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/National_naturbeskyttelse/Overvaagning_af_vand_og_natur/
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Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen 
 
N 143 - Vestamager og havet syd for 
 
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:  
 
På ”Vestamager og havet syd for” er der fokus på området som en 
vigtig yngle- og rastelokalitet for yngle- og trækfugle. Ligeledes er 
der fokus på at sikre strandengsarealerne i området, der udgør 6,7% 
af strandengene i den kontinentale del af Danmark.  
 
Det overordnede mål for området er:  
• at lavvandet syd for Vestamager har en god vandkvalitet og bli-


ver et godt levested både for internationalt vigtige forekomster 
af trækkende vandfugle som grågås og troldand og for ynglefugle 
på udpegningsgrundlaget 


• Strandengene, der udgør over 5% af arealerne i den kontinentale 
del ad Danmark, og de øvrige lysåbne naturtyper sikres en god-
høj naturtilstand.  
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. Det 
skal sikres at området ikke oversvømmes permanent ved dige-
brud. 
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• Det sikres, at der for ynglefuglene er ynglelokaliteter med den 
rette pleje og uforstyrrethed. 


 
Relevante planer 
Stort set hele Natura 2000-området er fredet og er derfor omfattet af 
eksisterende og kommende plejeplaner på de fleste arealer. En stor 
del af strandengen afgræsses allerede i dag af kreaturer (1.200 ha) 
og heste (60 ha). En større dådyrbestand bidrager også til afgræs-
ning af arealet. I vinteren 1996/97 er der foretaget vandstandshæv-
ning i den sydlige del af området hvorved der er skabt et øget søareal 
samt fugtige oversvømmede enge af varierende udbredelse. 
 
Hele natura 2000-området er omfattet af reservatbekendtgørelsen nr. 
230 af 21.2.2007, der indeholder følgende regulering af forstyrrelser:  
 
Totalt færdselsforbud: Klydesøområdet og Aflandshage. 
 
Færdselsforbud 1.4. - 15.7.: Koefoeds Enge. 
 
Sejlads uden for sejlrende forbudt 1.11 – 31.3.: Kalveboderne. 
 
Jagtforbud på svømme- og vadefugle: Hele Vestamager, søterritoriet: 
Kalveboderne, Aflandshage samt 150 m fra Vestamagers havdige. 
 
Brætsejlads forbudt 1.11. – 31.3.: Hele søterritoriet bortset fra 2 
mindre områder ved Vestpynten og i Kalveboderne. 
 
Brætsejlads forbudt 1.11 – 15.7.: Kystområdet ud for Aflandshage og 
Koefoeds Enge. 
 
Der ventes ikke generelle ændringer i reguleringen af færdslen i om-
rådet. I forbindelse med at diget forhøjes, er der stillet vilkår om of-
fentlig adgang på digets yderside. Der ventes derfor dispenseret fra 
reservatbekendtgørelsens adgangsforbud på ydersiden af diget ud for 
Klydesøen. Adgangen forventes kombineret med 2-3 afskærmede ud-
sigts platforme, der muliggør publikums uforstyrrende indsigt i den 
afspærrede del af reservatet. 
 
I forbindelse med digeforhøjelsen sker en mindre indskrænkning i 
rørskoven langs diget. Der er stillet vilkår om, at rørskovens samlede 
areal bevares. Vilkåret ventes imødekommet ved at ændre grænsen 
for græsning langs diget i det afspærrede område. 
 
Denne plan bygger på en kortlægning foretaget i 2004-5. Der kan 
derfor være gennemført tiltag senere, der ikke indgår i vurderingen af 
naturtypens tilstand. 
 
Life Engfugle projektet (REMAB – Restauration of Meadow Bird Habi-
tats) skal forbedre forholdene for især engryle og brushane i fire af 
de vigtigste yngleområder for engfugle i Danmark. På Vestamager 
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omfatter projektet rydning af 200 ha krat og skov, etablering af 20 
stemmeværker og begrænsning af rævebestanden. Derudover omfat-
ter projektet 5 km gang- og cykelstier samt etablering af et fugle-
skjul. 
 
Siden Natura 2000-planlægningen begyndte, er de ønskede indsats-
områder behandlet som følger: 
 
• Hele områdets strandeng og – overdrevsareal er gennemgået for 


tilgroning, og hovedparten af den træagtige vegetation er fjernet 
(Life-engfugleprojekt). 


 
• Hele det åbne areal er indhegnet og græsset med kreaturer, he-


ste eller får. Plejen fortsættes. 
 
• Prædationskontrol med kunstgrave til ræve er iværksat. Et forsk-


ningsprojekt har påvist, at ræven er den altdominerende præda-
tion for ynglende vadefugle. Indsatsen fortsættes.  


 
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 leves- og 
ynglesteder for Rørhøg, Lille skallesluger, Stor skallesluger, Knopsva-
ne, Troldand, Plettet rørvagtel, Klyde, Alm. ryle, Havterne, Dværgter-
ne og Mosehornugle. 
 
Hvis ikke planen for 1. planperiode iværksættes, vil udbredelsen af 
invasive arter og tilgroningen af de lysåbne naturtyper fortsætte, og 
der vil ske en fortsat afvanding af naturarealer med tab af naturind-
hold til følge. Desuden skal planen sikre at naturtyperne ikke belastes 
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med mængder af luftbåret kvælstof der overskrider naturtypernes tå-
legrænser. En uændret næringsstofbelastning og påvirkning med mil-
jøfremmede stoffer af de marine naturtyper vil være en trussel, hvis 
ikke vandplanen forbedrer tilstanden. Fuglene på udpegningsgrundla-
get skal desuden sikres tilstrækkelig beskyttelse mod forstyrrelser fra 
færdsel og mod prædation. 
 
Bevaringsstatus er gunstig eller vurderet gunstig for:  
• Ynglefuglen rørhøg, da bestanden i området er stabil 
 
Bevaringsstatus er ugunstig eller vurderet ugunstig for:  
• Strandeng (1330) på grund af tilgroning med græsser og højur-


ter. 
• Grå/grøn klit (2130) og klitlavninger (2190). Her er laveste tåle-


grænse for kvælstofdeposition overskredet og grå/grøn klit har 
dårlig struktur. 


• Ynglefuglene plettet rørvagtel, alm. ryle, klyde, havterne, dværg-
terne og mosehornugle, da området kun rummer små bestande 
af arterne 


• Sandbanker (1110), lagune (1150) og bugter og vige (1160) på 
grund af forekomsten af enårige trådalger (fedtemøg) i Køge 
Bugt. Desuden er forekomsten af miljøfremmede stoffer for høj, 
som fx TBT, der kan påvirke sneglenes formeringsevne. 


 
Bevaringsstatus er ukendt for:  
• strandvold m. enårige planter (1210), enårig strandengsvegeta-


tion (1310) og hvid klit (2120), da naturtyperne endnu ikke er 
kortlagt 


• Trækfuglene knop-svane, troldand og stor skallesluger og lille 
skallesluger, da bestandsstørrelserne er små og/eller fluktueren-
de 


• 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  
 
Der er ikke væsentlige miljøforhold i denne plan, der bliver berørt, da 
det skønnes, at en afgræsning af strandengen, der tager hensyn til at 
sikre ynglemuligheder for ynglefugle er i overensstemmelse med den 
optimale pleje af naturtypen strandeng. 
 
D. Eksisterende miljøproblemer 
 
Truslerne mod naturværdierne og områdets udpegningsgrundlag er 
systematisk beskrevet i planen. Planens mål er, at sikre udpegnings-
grundlaget mod disse trusler herunder prioritering i tilfælde af mod-
stridende naturinteresser. 
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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 Vestamager og havet syd for 
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 i strandengsarealerne  


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


1.4 Der sikres velegnede levesteder for rørhøg, plettet rørvagtel, 
klyde, almindelig ryle, havterne, dværgterne, mose-hornugle, 
samt gode fourageringsmuligheder for lille skallesluger, knop-
svane, troldand og stor skallesluger. 


1.5 Der sikres levesteder med individuel hensyntagen til den enkel-
te arts sårbarhed overfor forstyrrelser for plettet rørvagtel, kly-
de, almindelig ryle, havterne, dværgterne, mose-hornugle samt 
lille skallesluger.  


1.6 Invasive arter skal bekæmpes og deres spredning skal forebyg-
ges. 


1.7 Fuglenes ynglesucces sikres så vidt det er muligt ved bekæm-
pelse af prædatorer. 


1.8 For de marine naturtyper skal det sikres, at projekter og aktivi-
teter ikke skader lokaliteten. 


 
I henhold til vandplanen vurderes en gennemførelse af planen for 
vandopland 2.3 Øresund under vandrammedirektivet at indebære, at 
følgende dele 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 2.4 Køge Bugt 


Luft  x
Klimatiske faktorer  x
Materielle goder  x
Landskab x  Fragmentering af landskabet imøde-


gås. 


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-
ningslinje. Følgende konkrete tiltag er planlagt. 
 
Sigtelinje 2. Små og fragmenterede habitatnaturtyper og levesteder 
for arter 
 
2.1 er ikke anvendt i denne plan  
 
Sigtelinje 3. Naturtyper og levesteder, som ikke er beskyttet af natur- 
og miljølovgivningen 
 
3.1 Naturtyperne lagune (1150) og bugt (1160) sikres og nærings-


belastningen nedsættes. 
3.2 Konstaterede forekomster af habitatnaturtyper, der ikke er om-


fattet af lovgivningen, skal sikres mod ødelæggelse. 
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Sigtelinje 4. Særlig indsats for naturtyper og arter, hvis biogeografi-
ske status er i fare 
 
4.1 Ynglefuglene plettet rørvagtel, dværgterne og mosehornugle 


sikres egnede ynglelokaliteter med optimal drift/pleje og vand-
stand samt bekæmpelse af prædatorer. 


4.2 For mosehornugle 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 er ikke foretaget valg i denne plan, da det skønnes, at en af-
græsning af strandengen, der tager hensyn til at sikre ynglemulighe-
der for ynglefugle er i overensstemmelse med den optimale pleje af 
naturtypen strandeng. 
 
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.  
 
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. 
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Der er der foretaget en prioritering af sammenhængende arealer med 
strandeng, både som naturtype og som yngle- og levested for fugle 
på udpegningsgrundlaget 
 
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 formål for området er at lavvandet syd for Vest-
amager får god vandkvalitet og bliver et godt levested både for inter-
nationalt vigtige forekomster af trækkende vandfugle som grågås og 
troldand og for ynglefugle på udpegningsgrundlaget. 
 
Strandengene og de øvrige lysåbne naturtyper skal sikres en god-høj 
naturtilstand.  
 
Områdets økologiske balance sikres i form af en for naturtypernes 
hensigtsmæssig drift/pleje og hydrologi, en lav næringsstofbelastning 
og gode sprednings- og etableringsmuligheder. Det skal sikres at om-
rådet ikke oversvømmes permanent ved digebrud. 
 
Det sikres, at der for ynglefuglene er ynglelokaliteter med den rette 
pleje og uforstyrrethed 
 
Strandtudse og grønbroget tudse findes begge i området. Planens 
gennemførsel vurderes dog ikke at få negative konsekvenser for disse 
bilag 4-arter. 
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