
Natura 2000-område nr. 147
Habitatområde H130

Natura 2000-plan 2010-2015

Ølsemagle Strand 
og Staunings Ø



Kolo
 

fon 

2015.  
 Staunings Ø  

000-område nr. 147 

d: 
oven, målsætninger, indsatsprogram, Na-

 Naturstyrelsen 

ion: 
elsen 

4000 Roskilde 
naturstyrelsen.dk 

yright: 
urstyrelsen, Miljøministeriet 

 

978-87-7091-372-0 

1-373-7 

g 

Natura 2000-plan for Ølsemagle Strand og Staunings Ø (nr. 147). 
Natura 2000-planen skal sikre gunstig bevaringsstatus for områdets 
udpegede arter og naturtyper. Området og truslerne mod de udpege-
de naturtyper og arter beskrives, og der fastlægges målsætninger og 
indsatser for naturtyperne og arterne. Der foretages en strategisk 
miljøvurdering af planen. 
 
Må citeres med kildeangivelse 
 

Titel:  
Natura 2000-plan 2010-
Ølsemagle Strand og
Natura 2
Habitatområde H130 
 
Emneor
Habitatdirektivet, Miljømålsl
tura 2000-planer, H130 
 
Udgiver: 
Miljøministeriet,
 
Ansvarlig institut
Naturstyr
Ny Østergade 7-11 

www.
 
Cop
Nat
 
Sprog: 
Dansk 

År:  
2011 
 
ISBE nr.  

 
ISBN nr.  
978-87-709
 
Dato:  
1. december 2011 
 
Forsidefoto: Staunings Ø 
Fotograf: Ole Mallin
 
Resume: 



 Natura 2000-plan 
 

Miljøministeriet, Naturstyrelsen 

3 

 

................ 4 

................ 5 
Natura 2000-planen er bindende for myndighederne ....................... 5 

Områdebeskrivelse........................................................................ 6 

................ 9 

.............. 10 

.............. 11 

.............. 11 

.............. 13 

.............. 14 

.............. 15 

.............. 15 

.............. 16 

.............. 16 

.............. 17 
Konkrete retningslinjer.............................................................. 17 

.............. 18 

.............. 18 

18 

Bilag 1. Kort over Natura 2000-områdets placering og afgrænsning.... 19 

Bilag 2. Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler .. 20 

Bilag 3. Væsentlige naturforvaltningsmæssige opgaver..................... 21 

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen................................... 24 

Indhold 

Forord .........................................................................

Natura 2000-planlægning...............................................

Trusler mod områdets naturværdier.................................

Igangværende pleje og genopretning ...............................

Tilstand og bevaringsstatus/prognose ..............................
Vurdering af tilstand ...................................................
Vurdering af bevaringsstatus/prognose..........................

Målsætning ..................................................................
Overordnet målsætning for Natura 2000-området ...........
Konkrete målsætninger for naturtyper og arter ...............
Modstridende interesser ..............................................

Indsatsprogram ............................................................
Generelle retningslinjer ...............................................

Forslag til mulige virkemidler .......................................

Sammenhæng og synergi med vandplan ..........................

Strategisk miljøvurdering .............................................................



Natura 2000-plan 
  

 
Danmarks VIP-natur får egen bodyguard 
 
Hvad har Skagens Gren, Silkeborgskovene og det Sydfynske Øhav til 
fælles? Eller klokkefrøen, fiskeørnen og gråsælen? De er alle en del af 
Danmarks særligt værdifulde natur, som vi er forpligtet til at passe godt på. 
Det samme gælder strandengen, højmosen og boblerevet. Natura 2000-
områderne er et netværk af naturområder i EU, der indeholder særligt 
værdifuld natur set i et europæisk perspektiv. Natura 2000 skal sørge for, 
at alle 27 EU-lande drager omsorg for egne truede dyr, planter og natur. 
 
Danmark har i alt 246 Natura 2000-områder. Hvert område får nu sin helt 
egen naturplan, der skal fungere som bodyguard. Det er i alt for mange år 
gået tilbage for naturens mangfoldighed. Nu skal planerne sørge for, at 
staten, kommuner og lodsejere drager omsorg for de naturtyper og plante- 
og dyrearter, der er truede sårbare eller sjældne i EU. 
 
Ny natur på vej 
Naturplanerne er den hidtil største naturindsats, der nogensinde er sat i 
værk i Danmark. Budgettet er ca. 1,8 mia. kroner og vil i stor udstrækning 
blive finansieret af EU’s landdistriktsmidler. Den planlagte indsats dækker 
ca. 1.600 km2, hvoraf de 40 km2 er ny natur. 
 
Der er planlagt hundredvis af nye vandhuller, som vil sikre levesteder for 
padder som klokkefrøen og vandsalamanderen. 200 km2 løvskov skal 
beskyttes mod rydning, og flere hule, gamle og døde træer vil give 
levesteder for svampe, flagermus og insekter. Fiskeri på havet skal 
reguleres, så de unikke danske boblerev sikres mod at blive ødelagt af 
fiskeredskaber, og danske højmoser skal igen have mulighed for at få det 
bedre. Lige nu er de truet af udtørring og tilgroning. Med naturplanerne 
skal der ryddes krat og buske og gives bedre og mere naturlige 
vandforhold. 
 
Tilbagegangen stoppes 
Som ny miljøminister er jeg glad for, at vi nu har en plan for at stoppe 
naturens tilbagegang i Natura 2000-områderne. Der må ikke ske yderligere 
skade på naturen. Planerne har været for længe undervejs under VK-
regeringen. Natura 2000-områderne blev udpeget i årene 1998-2004, og 
tilbagegangen skulle være standset allerede sidste år. 
 
Danmarks nye SRSF-regering vil føre en mere aktiv og fremsynet 
naturpolitik. De 246 Natura-områder har nu hver en bodyguard, mens 
regeringen laver en plan for hele Danmark. Naturplan Danmark skal sætte 
ambitiøse mål – ikke blot for den natur som findes i Natura 2000-
områderne, men for hele den danske natur. 
 
Lad os så komme i gang ! 
 
Med venlig hilsen 
miljøminister Ida Auken  

Foto: Claus Bjørn Larsen 
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itatdirektiver-
s for at sikre 

iske natur-
typer og arter. Gennem en målrettet indsats i de udpegede Natura 

æiske natur og 

rbejder Na-
udpegede 

0-planen er en sammenfattende 
skovbevok-
rige områder 

mt arter.  

yper og arter, 
old er vist i fi-

ne 
gheder i deres 
beføjelser i 

anen til 
grund. Planen er vedtaget i 2011, hvorefter kommunalbestyrelserne 

som skal sikre 
 opfølgning i 

atura 2000-
atura 2000-

g den ind-
el, skal have 
g af konse-
ekvensvurde-
elte planer, 

idet der ikke i planen er taget konkret stilling forvaltningsindsatsens 
r er dog i Na-
dsatrettede na-
ærende tids-
fvejning er 

forbundet med og nødvendig for forvaltningen af området. Evt. kon-
krete konsekvenser af denne afvejning vil blive afklaret i forbindelse 
med gennemførelsen af planen og valg af virkemidler. 
 
Natura 2000-planens målsætninger er bindende og skal desuden an-
vendes ved konsekvensvurdering i forbindelse med myndighedsud-
øvelse, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 
(ændret ved bekendtgørelse nr. 1443 af 11. december 2007 med se-

Natura 2000-planlægning 
 
EU’s Natura 2000-direktiver (Fuglebeskyttelses- og Hab
ne) forpligter Danmark til at gøre den nødvendige indsat
eller genoprette en række sjældne, truede eller karakterist

2000-områder bidrager Danmark til at sikre den europ
dens mangfoldighed. 
 
Med henblik på at prioritere den nødvendige indsats uda
turstyrelsen en Natura 2000-plan, der dækker hvert af de 
beskyttelsesområder. Natura 200
plan, som både indeholder Natura 2000-skovplan for de 
sede fredskovpligtige arealer og Natura 2000-plan for øv
sa
 
Planen omfatter ”udpegningsgrundlaget”, dvs. de naturt
som området er udpeget for. Natura 2000-planens indh
gur 1. 
 
Natura 2000-planen er bindende for myndigheder
Natura 2000-planen er bindende, således at alle myndi
arealdrift, naturforvaltning eller ved udøvelse af deres 
henhold til lovgivningen i øvrigt skal lægge Natura 2000-pl

og Naturstyrelsen udarbejder bindende handleplaner, 
gennemførelsen af Natura 2000-planen. Direkte statslig
form af bekendtgørelser o.l. sker dog på grundlag af N
planen. Offentlige lodsejere kan vælge at gennemføre N
planen direkte i deres drifts- og plejeplaner. 
 
Natura 2000-planen tilsidesætter ikke øvrig lovgivning, o
sats, som iværksættes for at sikre planens gennemførs
de fornødne tilladelser, dispensationer m.v. på grundla
kvensvurderinger mm. Der er ikke gennemført en kons
ring i henhold til habitatdirektivets artikel 6.3 af de enk

præcise lokalisering eller valgt forvaltningsmetoder. De
tura 2000-planen taget stilling til afvejning mellem mo
turinteresser i de tilfælde hvor sådanne allerede på nuv
punkt i planlægningen kan forudses, og hvor en sådan a
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nere ændringer) om udpegning og administration af internationale 
.  

satsprogrammets retningslinjer er ligeledes bindende og danner 
 plejepla-

ndplanen for hovedvandop-
land 2.4 Køge Bugt og bliver ligesom denne revideret hvert 6. år. De 
dele af Natura 2000-planen, der vedrører skovbevoksede fredskovs-
pligtige arealer, revideres dog kun hvert 12. år. 
 
 

naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter
 
Ind
grundlag for områdets handleplan og eventuelle drifts- og
ner.  
 
Natura 2000-planen koordineres med va

 

Figur 1. Opbygning af en Natura 2000-plan 
  
 
Områdebeskrivelse 
 
Natura 2000-området har et areal på ca. 538 ha, hvoraf ca. 190 er 
land, 153 ha er lagune og resten er hav og afgrænses som vist på bi-
lag 1. Natura 2000-området består af Habitatområde nr. H130. På 
Naturstyrelsens hjemmeside www.naturstyrelsen.dk samt i figur 2 og 
bilag 2 er der angivet hvilke naturtyper og arter, der udgør udpeg-
ningsgrundlaget for dette område. 
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Fotograf: Mogens Holmen 

Udsigt over lagunen 

 
Habitatområdet, der strækker sig fra Jersie Strand i nord
Lyng i syd, består af revlerne Staunings Ø og Ølsema
gune og på landsiden af denne, strandenge. 
 

 til Ølby 
gle Revle, en la-

Områdets karakteristiske revler og vegetation er forholdsvis unge. 
Ølsemagle Revle og Staunings Ø er dannet ud fra nedbrudt materiale 
som havet i dette århundrede har aflejret i den rolige, indre del af 
Køge Bugt. På grund af strøm og vind er aflejringen sket et godt 
stykke ude i bugten - først som et lavt rev under havoverfladen og 
sidenhen som en revle. Sådanne rev kaldes barriereøer.  
 

Fotograf: Mogens Holmen 

Revle med naturtypen grå/grøn klit (2130) 
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, revlerne og det me-
ste af strandengene er desuden udlagt som et vildtreservat med for-

et er et af 
unedannel-

er. Klitterne på revlerne er  
meget begrænsede i areal, men er ikke desto mindre væsentlige, idet 
der kun pletvis er forekomst af klitter ved Øresundskysten. Den ma-
rine del udgør størstedelen af habitatområdet.  
 

Hele den marine del af habitatområdet, lagunen

bud mod jagt, samt færdsel i perioder i dele af området. 
 
Området er udpeget for at beskytte en række naturtyper. D
de sidste steder i Køge Bugtområdet med veludviklede lag
ser og større naturlige strandengsområd

Fotograf: Mogens Holmen 

Strandeng (1330) 

 
Den lavvandede lagune er levested for mange plante- og dyrearter, 
der er knyttet til hav- og ferskvandsområder. Området er en kendt og 
værdifuld fuglelokalitet, både hvad angår ynglefugle og fugle på træk. 
 
I basisanalyserne for Natura 2000-området Ølsemagle Strand og 
Staunings Ø findes der en mere detaljeret gennemgang af området. 
Se www.naturstyrelsen.dk. 
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Figur 2. Naturtyper der udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området 
 

g Køge kommuner og indenfor 

m påvirkninger 
t for Natura 

mmende og 
virkning vil 

tig bevarings-
kan dog også være potentielle påvirkningsfaktorer i det 

virkningerne periodevis er fore-
uelle påvirk-

 sammenhæng, 
n, kan også 

 del af denne Natura 2000-plans ind-
satsprogram. 

ingsstofbelastning. Næringsstoftil-
er fra vandløb, udløb fra overløbsbygværker og regn-

e udgør ca. 

 overskredet 
for mere end 25 % af områdets kystklitter (2130), dværgbusksam-
fund (4030) og sure overdrev (6230).  
 
Pesticider og gifte  
Der er fundet en række miljøfarlige forurenende stoffer (MFS) i sedi-
ment og muslinger i kystvande og fjorde i Hovedvandopland Køge 
Bugt. Herunder er fundet flere prioriterede stoffer i havvand, muslin-
ger og fisk i Køge Bugt, som overskrider miljøkvalitetskravet fastsat i 

 
Natura 2000-området ligger i Solrød o
vandplanområdet hovedvandopland 2.4 Køge Bugt. 
 
 
Trusler mod områdets naturværdier 
 
I det følgende afsnit skal de oplistede trusler forstås so
af naturtyper og arter, der er på udpegningsgrundlage
2000-området. Trusler er i den forbindelse aktuelt foreko
konkrete påvirkningsfaktorer, der enkeltvis eller i sam
kunne forhindre, at naturtyperne og arterne opnår guns
status. Det 
omfang, at der er viden om, at på
kommende i området, men aktuelt ikke er til stede. Akt
ninger, der f.eks. reguleres internationalt eller i anden
og derfor ikke er et anliggende for Natura 2000-plane
fremgå, men vil ikke være en

 
Næringsstofbelastning 
Lagunen (1150) er påvirket af nær
førslen komm
vandsudløb. Den samlede beregnede belastning af diss
700 kg kvælstof og ca. 200 kg fosfor. 
 
Den laveste tålegrænse for kvælstofnedfald fra luften er

Miljøministeriet, Naturstyrelsen 
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gældende direktiv og bekendtgørelse. En evt. indsats mod MFS hånd-
anen. 

ftigt accele-
 vurderes 

en række 
ning er ophørt, ses lav, lyskrævende og 

 af tilgroning med primært strand-kogleaks el-
roning med 

mnings-
byggeriet som forbinder både Ølsemagle Revle og Staunings Ø med 

e i 2002, 
gennem 
sarterne. 

Store dele af klitterne og de bagvedliggende tørre strandenge er truet 
med rynket 
etragtelig 

ne er 30-40% dækket af rynket rose  

Forstyrrelser 
dnyttelse af 

 derfor i 

 afgræssede arealer er beliggende 
ha) og fersk 

lagunen 
 viser, at 

 
de øvrige 
(87%) er uden 

g eller anden form for drift. 
 
Til afgræsning er anvendt får og kreaturer, hvoraf sidstnævnte af-
græsser det største areal. For hovedparten af det afgræssede areal er 
der indgået MVJ-aftaler. Flere af de afgræssede strandenge er meget 
ekstensivt afgræsset, eller partier af dem er uafgræssede. Specielt 
våde partier eller partier, der er afskåret med grøfter, afgræsses i 
mindre grad eller ofte sent, ved udtørring af partierne (august og 
september). 
 

teres via vandpl
 
Tilgroning 
Det vurderes, at den naturlige tilgroning af lagunen er kra
reret pga. dårlig vandudskiftning og eutrofiering. Endvidere
strandengene og klitterne at været truet af tilgroning. På 
våde strandenge, hvor græs
artsrig vegetation truet
ler tagrør, mens den på de tørre strandenge trues af tilg
rød svingel eller almindelig kvik.  
 
Uhensigtsmæssig hydrologi 
Vandudskiftet i lagunen er kraftigt forringet på grund af dæ

fastlandet. I 1981 var saliniteten højere end ved målingern
hvilket tyder på forringet vandgennemstrømning i lagunen i
20 år. En øget indstrømning af havvand vil gavne brakvand
 
Invasive arter 

af tilgroning med rynket rose. Samlet er ca. 10 ha tilgroet 
rose. Hovedparten af roserne gror i klitterne og udgør en b
andel af det samlede klitareal på ca. 30 ha. I flere af delforekomster-

 

Klitterne er sårbare over for slitage fra den rekreative u
området. Habitatområdet er bynært beliggende og udnyttes
høj grad rekreativt.  
 
Igangværende pleje og genopretning 
 
I 2002 var 20 ha afgræsset. De
mellem Revlevej og Driftsbro og udgøres af strandeng (7 
eng (13 ha). Flere steder i strandrørskoven på landsiden af 
findes hegnsrester, gamle egepæle og grøftesystemer, der
arealerne for år tilbage har været afgræsset. Ingen af strandengene
på revlerne har været afgræsset, mens hovedparten af 
strandenge givetvis har. Hovedparten af strandengene 
afgræsnin
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 vestlige del 
t af Køben-

olrød Kommu-
ste år slået rynket rose i Jersie Strandpark 

 træer, der 

en af 1960’erne 
I 1985 blev den 
 forbinder 

forbedre 
vandudskiftningen. I 1990 blev der etableret 2 rør i dæmningen til 

strømningen. Der er dog si-
denhen sket en tilsanding af udløbet syd for Ølsemagle Revle. 

ose 

dering af den 
for typens ak-

rer.  

 en vurdering af, 
and vil være i fremtiden, såfremt der ikke sker 

ag. Der er 
rnes udvik-
revet tilstand 

 arter. 

ne naturtyper og 
nalyserne, 

en vurderet 
 bygger på et 

rtyper i 5 
tilstandsklasser (figur 3), hvor I (høj) er bedst og V (dårlig) er værst. 
Som led i beregningen af tilstanden beregnes både et artsindeks, ba-
seret på indholdet af plantearter i en cirkel med radius 5 m og et 
strukturindeks baseret på vegetationshøjden, opvækst af vedplanter, 
forekomst af drængrøfter m.m. For skovnaturtyperne baseres struk-
turindeks bl.a. på omfang af jordbearbejdning, afvandingsforhold, fo-
rekomst af invasive arter og trækronernes lagdeling i forskellige eta-
ger. 
 

I august 2005 blev en større del af strandengene og den
af klitten på Ølsemagle Revle nord for dæmningen afslåe
havns Statsskovdistrikt, for at bekæmpe rynket rose. S
ne har herudover i de sene
og foretaget almindelig vedligeholdelse, dvs. fældning af
var til fare for naboer eller gående. 
 
Dæmningen til Ølsemagle Revle blev bygget i slutning
og afskar vandgennemstrømningen gennem lagunen. 
nordligste af de dengang eksisterende dæmninger, der
Staunings Ø med kysten erstattet med en pælebro for at 

Ølsemagle Revle for at øge vandgennem

 
 
Tilstand og bevaringsstatus/progn
 
For nogle naturtyper er der udviklet et system til vur
enkelte naturtypes aktuelle tilstand, som er et udtryk 
tuelle naturindhold og en række andre målbare fakto
 
Bevaringsstatus for naturtyper og arter er derimod
hvordan deres tilst
ændringer i udnyttelsen og i de trusler, der eksisterer i d
således tale om en prognose for arternes og naturtype
lingsretning. I de følgende afsnit er der nærmere besk
og bevaringsstatus/prognose for områdets naturtyper og
 
Vurdering af tilstand 
Der er foretaget en vurdering af tilstanden i 23 lysåb
10 skovnaturtyper. Naturtyperne er kortlagt i dels basisa
dels i en efterfølgende kortlægning. Desuden er tilstand
for udvalgte forekomster af 5 sønaturtyper. Vurderingen
system, der inddeler forekomster af Habitatdirektivets natu
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Figur 3. Tilstandsklasser for naturtyper 

 
Strukturindeks og artsindeks sammenvejes til et samlet ud
natur/skovtilstanden på arealet. Et højt strukturindeks kombi
med et lavt artsindeks viser

tryk for 
neret 

, at naturarealet har forudsætninger for et 
r til stede. Et 
n anvendes 

som et redskab til at lokalisere artsrige forekomster med et stort be-
hov for pleje eller anden indsats. 
 
I figur 4 er vist natur/skovtilstanden for Natura 2000-områdets ly-
såbne naturtyper.  
 

højt naturindhold, men at de karakteristiske arter ikke e
højt artsindeks kombineret med et lavt strukturindeks ka

 

Figur 4. Naturtilstand for de af Natura 2000 områdets lysåbne naturtyper, som er til-
standsvurderet. 
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tatområde 130 Habi

 Naturtil lasse a) standsk (h
Naturtype I I IV V  II II
1330 strandeng  12,6 95,0 16,0   
2130 grå/grøn klit     9 4,3   17,
4030 tør hede     0,3    
6230 surt overdrev     0,4    
Hovedtotal  12,6 113,6 20,3   

Tabellen viser de tilstandsvurderede lysåbne naturtypers fordeling i
standsklasse 

 ha på naturtil-

 
Se kort med tilstandsvurdering af de enkelte naturfore
www.naturstyrelsen

komster på 
.dk 

 
ilstanden for en 

r, vandløb 

Vurdering af bevaringsstatus/prognose 
Miljømålsloven og skovloven fastsætter som et overordnet mål, at 
naturtyper og arter, som Natura 2000-områderne er udpeget for, skal 
have en gunstig bevaringsstatus. Gunstig bevaringsstatus er define-
ret i Habitatdirektivet (figur 5).  
 

Der er endnu ikke udviklet et system til vurdering af t
række lysåbne naturtyper, marine naturtyper, større søe
samt fugle og andre arter. 
 

 

Figur 5. Habitatdirektivets definition af gunstig bevaringsstatus på biogeografisk niveau 
for naturtyper og arter 

 
Gunstig bevaringsstatus skal generelt opnås inden for hver af Dan-
marks to biogeografiske regioner, nemlig den kontinentale og den at-
lantiske region. Gunstig bevaringsstatus skal dog ifølge EU`s vejled-
ning til direktivets artikel 6 også anvendes på de enkelte Natura 
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orledes 
 første Natura 2000-plan laves på 

gnose for 

deniveau 
le trusler 

 tilstands-
g prognose, 

ldes på langt sigt. I 
r naturty-
 af næ-

drologiske forhold m.m. 
 

eret på den 
. Her benyttes begreberne vurderet gunstig, 

I Natura 2000-området er der foretaget følgende vurdering af prog-

gunstig for: 
fiering.  

kturklasse 

lit, da laveste tålegrænse for N-depositionen er 
å mere end 25% af arealet. 

a laveste tålegrænse 
ositionen er overskredet på mere end 25% af arealet.  

 overdrev, da laveste tålegrænse for N-depositionen 
er overskredet på mere end 25% af arealet. 

t for: 

 
 
Målsætning 
 
Det overordnede mål er at sikre eller genoprette gunstig bevarings-
status for de naturtyper og arter, der udgør udpegningsgrundlaget i 
de enkelte Natura 2000-områder (jf. dog nedenfor om eventuelle 
modstridende interesser).  
 

2000-områder, men der findes ingen retningslinjer for, hv
denne vurdering skal foretages. Den
grundlag af tilgængelig viden og derfor alene ud fra en pro
de enkelte naturtypers og arters udvikling. 
 
Prognosen for de kortlagte naturtyper er bestemt på områ
ud fra de enkelte forekomsters natur/skovtilstand og aktuel
og inddeles i gunstig eller ugunstig prognose. Naturtyper i
klasse I (høj tilstand) eller II (god tilstand) har en gunsti
hvis det vurderes, at tilstanden også kan opretho
mange tilfælde forudsætter det, at der gennemføres den fo
perne nødvendige indsats i form af naturpleje, begrænsning
ringsstoftilførsel, forbedring af hy

Prognosen for de øvrige naturtyper og alle arterne er bas
bedste tilgængelige viden
vurderet ugunstig og ukendt prognose.  
 

nosen for naturtyper og arter: 
 
Prognosen er gunstig eller vurderet gunstig for: 
 Ingen arter eller naturtyper.   
 
Prognosen er ugunstig eller vurderet u
 1150 * lagune på grund af dårlig vandudskiftning og eutro
 1160 bugt på baggrund af vandplan for Køge Bugt. 
 1330 strandeng, da mere end 25% af arealet er i stru

III-V. 
 2130 grå/grøn k

overskredet p
 4030 Tørre dværgbusksamfund (heder), d

for N-dep
 6230 * surt

  
Prognosen er ukend
 1140 vadeflader. 
 1310 enårig vegetation på mudder og sandflader. 
 2110 forklit. 
 2120 hvid klit.  
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. Den overord-
orledes områ-
 og en gun-
en skal end-
største areal-

andel af området, og endelig fremhæves forekomster af naturtyper 
og arter, der har stor vigtighed på nationalt og/eller biogeografisk ni-

etydning foretages efter følgende krite-

fastlægger 
de enkelte 
dgangs-

rters leve-
r udviklet et 

er genoprettes 
 er udviklet et 
 og tilstand af 

stsættelse af målsætningen for de 
grund af en 

kan rumme 
ede. De i 
 af den offi-

Såvel overordnet målsætning som de konkrete målsætninger rækker 
nd, der tager hensyn til 

rhold. Målsætningerne afspejler desuden 
 retningslinjer 

linjer for den 
ndsatspro-

Overordnet målsætning for Natura 2000-området 

turtyper knyttet 
 hede og 

surt overdrev.  
 Områdets økologiske integritet sikres i form af en for naturtyper-

ne hensigtsmæssig drift/pleje og hydrologi, en lav næringsstof-
belastning og gode sprednings- og etableringsmuligheder.  

 
Konkrete målsætninger for naturtyper og arter 
Der opstilles følgende konkrete målsætninger, som fastlægger de 
langsigtede mål for naturtyper og arter i Natura 2000 området: 

Der opstilles en overordnet målsætning for området
nede målsætning angiver det overordnede sigte for, hv
det skal udvikle sig både for at sikre områdets integritet
stig bevaringsstatus for arter og naturtyper. Målsætning
videre fremhæve de naturtyper og arter, der udgør den 

veau. En vurdering af denne b
rier: 
 
 Stort areal, levested eller bestand 
 Få forekomster 
 Truede naturtyper og arter 
 Særlige danske ansvarsområder 
 
Der opstilles desuden mere konkrete målsætninger, der 
de langsigtede mål for udviklingen i areal og tilstand for 
naturtyper og arters levesteder. Målfastsættelsen tager u
punkt i den tilstand, som er vurderet for naturtyper og a
sted efter tilstandsvurderingssystemet. Hvor der ikke e
sådant system, skal gunstig bevaringsstatus sikres ell
på baggrund af bedste faglige viden. Da der endnu ikke
tilstandsvurderingssystem til brug for vurdering af areal
levestederne for fuglearterne, er fa
enkelte fuglearter på udpegningsgrundlaget sket på bag
vurdering af, om størrelsen og kvaliteten af levestedet 
bestanden, og ikke på om bestanden rent faktisk er til st
planen angivne bestandsstørrelser er fastsat på baggrund
cielle danske indmelding til EU 
 

ud over 1. planperiode og beskriver en tilsta
potentialet i de lokale naturfo
en afvejning af eventuelle modstridende interesser efter
angivet i Naturstyrelsens hjemmeside 2009: ”Retnings
statslige Natura 2000-planlægning: Målfastsættelse og i
gram”. 
 

Det overordnede mål for området er:  
 At sikre gunstig bevaringsstatus for en række na

til marin natur, kystnatur og mindre områder med tør
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il naturtilstandsklasse I eller II 
tilstand 

 III-V 
urtilstand 

 naturtilstand I-II og gun-
iver mulig-

re stabilt eller 
urforholdene tillader det.  

r med en 
tatus.  

Modstridende interesser 
stemt naturtype 

en anden naturtype eller art, og 
 at foretage et valg.  

et. 

rav om 
pgave, som strækker sig over lang 

er. Det er 
planperiode. 

tsen i 1. planperiode er formuleret i 
-

kriver indsat-
010-2015 (for skovbevoksede fred-

skovspligtige arealer dog frem til 2021). 

slinjer, 
le retnings-

 på udpegningsgrundlaget, og 
den nødvendige indsats vil efterfølgende blive konkretiseret i de 

retnings-
linjer, som skal sikre små naturarealer, ubeskyttede naturarealer og 
særligt truede arter og naturtyper. De konkrete retningslinjer giver 
en nærmere beskrivelse af den indsats, som i disse særlige tilfælde 
skal indarbejdes i de kommende handleplaner.  
 
Indsatsprogrammet indeholder ikke bindende krav til kommunalbe-
styrelsernes, Naturstyrelsens eller andre offentlige lodsejeres brug af 
de virkemidler og tiltag, som skal sikre den nødvendige indsats. Tiltag 

 
 For naturtyper, der er vurderet t

og gunstig prognose skal udviklingen i deres areal og 
være stabil eller i fremgang. 

 For naturtyper, der er vurderet til naturtilstandsklasse
og/eller ugunstig prognose skal udviklingen i deres nat
være i fremgang, således at der opnås
stig bevaringsstatus, såfremt de naturgivne forhold g
hed dertil. Det samlede areal af naturtypen skal væ
i fremgang, hvis nat

 For naturtyper uden tilstandsvurderingssystem og/elle
ukendt prognose er målsætningen gunstig bevaringss

 

En målsætning om gunstig bevaringsstatus for en be
kan indebære en nedprioritering af 
det er nødvendigt
 
Der vurderes ikke at være modstridende interesser i områd
 
Indsatsprogram 
 
Opfyldelsen af Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektivernes k
gunstig bevaringsprognose er en o
tid og kræver en omfattende indsats over flere planperiod
derfor nødvendigt at prioritere indsatsen i den enkelte 
Den nationale prioritering af indsa
4 sigtelinjer, som lægger niveauet for indsatsen i planperioden. Sigte
linjerne er beskrevet i bilag 3.  
 
Indsatsprogrammet der bygger på de 4 sigtelinjer, bes
sen i den første planperiode 2

 
Indsatsprogrammet består af en række generelle retning
som skal sikre den eksisterende naturtilstand. De generel
linjer gælder for alle arter og naturtyper

kommunale/statslige handleplaner. 
 
Indsatsprogrammet består desuden af en række konkrete 
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prioriteres og konkretiseres i handleplanerne eller i andre opfølgende 

satsprogrammet for Natura 2000-området omfatter nedenstående 
te retningslinjer, som tillige er vist oversigtligt i 

Generelle retningslinjer 
e naturtyper 
r forringes. 

ådets habi-
eslo-

r fastlagt et 
ensyn til bevaringsmålsætningen 

l af nærings-
løb og 

til-

 for naturtypen mest hensigtsmæssige hy-
drologi. Denne indsats sikres via vandplanen. 

g eks-

og deres 

 
Konkrete retningslinjer 

r sigtelinje 2. Små og fragmenterede habitatnaturtyper 
ift af det nu-

arealer, pleje af naboarealer og/eller etablering af spredningskorrido-

2.1 Anvendes ikke 

m ikke er be-
skyttet af natur- og miljølovgivningen skal sikres. 

 ikke er om-
fattet af lovgivningen, skal sikres mod ødelæggelse. 

 
Indsatser efter sigtelinje 4. Der skal gøres en særlig indsats for na-
turtyper og arter, hvis biogeografiske status er i fare for at blive al-
vorligt forringet i 1. planperiode. 
 
4.1 For 4030 tør hede og 6230 * surt overdrev skal tilgroning med 

vedplanter forhindres og sure overdrev skal sikres den rette ple-
je. 

 

tiltag. 
 
Ind
generelle og konkre
bilag 2. 
 

Indsatser efter sigtelinje 1. Areal og tilstand af udpeged
og levesteder for udpegede arter må ikke gå tilbage elle
  
1.1 Reduktion af kvælstof-deposition fra luften på omr

tatnaturtyper sker ved administration af husdyrgodkendels
ven, der med ændringen af 10. februar 2011 ha
særligt beskyttelsesniveau af h
i Natura 2000-planlægningen. Den øvrige tilførse
stoffer til naturtyperne reduceres, herunder fra dræntil
fodring. For marine naturtyper, søer og vandløb reguleres 
førslen af næringsstoffer via vandplanen. 

1.2 Lagunen sikres den

1.3 De terrestriske naturtyper skal sikres en hensigtsmæssi
tensiv drift og pleje 

1.4 Invasive arter, som rynket rose, skal bekæmpes, 
spredning skal forebygges. 

Indsatser efte
og levesteder for arter, som ikke kan opretholdes ved dr
værende areal alene, sikres ved arealudvidelse, sammenkædning af 

rer. 
 

 
 
Indsatser efter sigtelinje 3. Naturtyper og levesteder, so

 
3.1 Konstaterede forekomster af habitatnaturtyper, der
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ntlige lodseje-
ler og fore-
tspro-

grammet. Mulige virkemidler nævnt i bilag 2 skal derfor betragtes 
met kan gennemføres.  

 Vand-
ges, og 

isterende 
gen 

rlige stoffer 
 Vandplanen 
en på ud-
 fleste til-

gige habi-
erne for de arter, der er tilknyttet vand. 

 
ellem de 

eks. hvor 
bitatnatur-

ngsgrund-
00-område væsentligt, skal konsekvensvurderes i 

henhold til habitatdirektivets artikel 6, stk. 3. Indsatsen kan i givet 
et på grundlag af bedste faglige viden 
 ikke vil skade bevaringsmålsætningen 

 2000-
e med ved-

 
I medfør af Bekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009 af lov om 
miljøvurdering skal der foretages en miljøvurdering af planer og pro-
grammer, der omhandler fysisk planlægning og arealanvendelse, eller 
som kan påvirke et internationalt beskyttelsesområde væsentligt. 
 
I bilag 4 er der udarbejdet en miljørapport, der belyser konsekven-
serne ved at gennemføre Natura 2000-planen for område nr. 147.  

Forslag til mulige virkemidler 
Kommunalbestyrelserne, Naturstyrelsen og andre offe
re/myndigheder udarbejder handleplaner, vælger virkemid
tagerden konkrete forvaltning indenfor rammerne af indsa

som eksempler på, hvorledes indsatsprogram
 
 
Sammenhæng og synergi med vandplan 
 
Natura 2000-planen er koordineret med vandplanen. Ifølge
rammedirektivet må tilstanden af vandområderne ikke forrin
vandplanens indsatsprogram vil generelt forbedre den eks
vandkvalitet i større søer, vandløb, fjorde og kystvande. Forbedrin
sker ved reduktion i tilførslen af næringsstoffer og miljøfa
samt stedvis sikring af en mere naturlig hydrologi i ådale.
vil desuden forbedre de fysiske forhold og sikre kontinuitet
valgte vandløbsstrækninger. Disse indsatser forventes i de
fælde at bidrage til at forbedre tilstanden i de vandafhæn
tatnaturtyper og i levested

Der er gode muligheder for at opnå andre synergieffekter m
2 planer, men i enkelte tilfælde kan der opstå konflikter, f.
indsats efter vandplanen medfører oversvømmelser af ha
typer eller levesteder for arter. 
 
Planlagt indsats efter vandplanen, der kan påvirke udpegni
laget i et Natura 20

fald kun gennemføres, hvis d
dokumenteres, at aktiviteten
for området. Potentielle konflikter mellem Vand- og Natura
planen skal som udgangspunkt være afdækket i forbindels
tagelse af vandplanen. 
 
 
Strategisk miljøvurdering 
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ra 2000-områdets placering 
og afgrænsning 
 

Bilag 1. Kort over Natu
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Natura 2000-planen og 

l og indsatspro-
 samlet i Bilag 2 - opdelt på de naturtyper og arter, der 

 2000-

 
e Natura 

midler, der 
føres. 

Sammen med bilag 2 findes på hjemmesiden baggrundsmateriale for 
planerne samlet i basisanalyse og tillæg til basisanalyse samt henvis-
ning til kort over forekomst af de kortlagte og tilstandsvurderede na-
turtyper. 

Bilag 2. Opsummering af 
mulige virkemidler 
 
En opsummering af Natura 2000-planens indhold, må
gram findes
udgør udpegningsgrundlaget for det på gældende Natura
område.  

Se www.naturstyrelsen.dk – under opslag om plan for dett
2000-område. 
 
Bilaget indeholder endvidere en oversigt over mulige virke
er eksempler på, hvordan indsatsprogrammet kan gennem
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 Væsentlige naturforvaltningsmæssige op-

v der identifi-
 

baggrund her af blev der opstillet 4 sigtelinjer, der formulerer priori-
 dermed 

bilag. Teksten 
 – december 

2007.  

res er siden 

entlige naturopgaver 
lige naturfor-

ssige opgaver i Natura 2000-planlægningen. Det er de 
eriode fra 2010 

valtningsmæssige opgaver i Natura 2000-

ksætte de 
opretter en gunstig 

bevaringsstatus for de naturtyper og arter, der udgør habitatområ-

igtet til, via gennemførelsen af Fuglebe-
ed henblik på 

earter. 

e direktivud-

 
r af terrestri-

rst og frem-
ealer og kvæl-
fremmer ens-

artede næringskrævende artssamfund på bekostning af et alsidigt 
plante- og dyreliv og medfører forringede forhold for den biologiske 
mangfoldighed og naturtyper og arter; 
 
Tilgroning ændrer på afgørende vis levevilkårene for en række plan-
te- og dyrearter, herunder fuglene. Det truer også især lysåbne na-
turtyper som moser, enge, klitter, heder, overdrev men også ege-
skove ofte som følge af manglende eller utilstrækkelig drift; 

Bilag 3.
gaver 
 
Ved igangsætningen af Natura 2000-planprocessen ble
ceret en række væsentlige naturforvaltningsmæssige opgaver. På

teringen af den nødvendige indsats. Sigtelinjerne sætter
rammerne for Natura 2000-planlægningen.  
 
De overordnede rammer er formuleret i nedenstående 
indgik i idéfasen for vand- og naturplanlægningen, juni

 
Antallet af naturtyper, der kortlægges og tilstandsvurde
udvidet. 
 
Væs
Miljøministeriet har udarbejdet en oversigt over væsent
valtningsmæ
opgaver, som tillægges den højeste prioritet i 1. planp
til 2015: 
 
Væsentlige naturfor
planlægningen: 
Danmark er ifølge Habitatdirektivet forpligtiget til at ivær
nødvendige foranstaltninger, der sikrer eller gen

dernes udpegningsgrundlag. 
 
Samtidig er Danmark forpl
skyttelsesdirektivet, at træffe egnede foranstaltninger m
at beskytte yngle- og rasteområder for en række fugl
 
Væsentlige trusler mod naturen 
En række faktorer udgør de væsentligste trusler mod d
pegede naturtyper og arter: 

Næringsstofbelastning medfører markante forringelse
ske naturtyper, søer, vandløb og kystnære farvande fø
mest som følge af gødskning, afstrømning fra markar
stofnedfald. Store mængder næringsstoffer i naturen 
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, hvorved de ri-
sikerer at uddø. Foruden et direkte tab af naturareal, forringes de ek-

ørring er en vedvarende trussel mod mange våde naturtyper og 
e vandfor-

 
reliv og fin-

ede og 
 levested, 

slerne påvirke i samme retning. For eksempel er tilgroning 
gsstofbelastning og udtørring, tillige er presset 

es yderli-
eskelig 

gt opnår 
”gunstig bevaringsstatus”. Der skal opstilles en langsigtet målsætning 

-områder. 

en tilstand, 
 i de udpe-

 

ordnede 
1. planpe-

 indsats, 
rksættes 

Opfyldelsen af Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektivernes krav om 
 over lang 
digt at pri-

prioritering af indsatsen i 1. planperiode fokuserer på at sikre natur-
tilstanden for udpegede naturtyper og bestandene for udpegede ar-
ter. Der vil på baggrund af naturmæssige forskelligheder være regio-
nale forskelle i gennemførelsen af indsatsen. 
 
Sikring af naturtilstanden af eksisterende naturarealer og ar-
ter i beskyttelsesområderne 
Ifølge direktiverne skal de naturtyper og arter, der udgør områdernes 

Fragmentering skaber isolation af arternes bestande

sisterende naturtypers tilstand og deres økologiske funktioner; 
 
Udt
de tilhørende arter som følge af en ændring i de naturlig
hold; 
 
Invasive arter er ikke hjemmehørende arter, der spreder sig. De
optager plads og fortrænger det oprindelige plante- og dy
des i dag på mange naturarealer; 
 
Forstyrrelse kan være en afgørende faktor navnlig for tru
sårbare arter, der på grund af levevis og specifikke krav til
vil være følsomme overfor menneskelige aktiviteter. 
 
Ofte vil tru
ofte en effekt af nærin
på mange arter højt på grund af fragmentering, og det øg
gere med forekomst af for eksempel invasive arter og menn
forstyrrelse.  
 
Overordnet målsætning 
Målsætningen er, at de udpegede naturtyper og arter på si

for hvert af de udpegede Natura 2000
 
Målsætningen rækker udover 1. planperiode og beskriver 
der tager hensyn til potentialet i de lokale naturforhold og
gede områder som helhed. 

Sigtelinjer for indsatsen i 1. planperiode 
Natura 2000-planen skal under hensynstagen til den over
målsætning opstille konkrete retningslinjer for indsatsen i 
riode for hvert enkelt beskyttelsesområde. Det kan være en
som strækker sig ud over planperioden, men som skal ivæ
nu. 
 

”gunstig bevaringsstatus” er en opgave, som strækker sig
tid og kræver en omfattende indsats. Det er derfor nødven
oritere og målrette indsatsen i den enkelte planperiode. Den nationale 
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er er således 
tand som ved 

 driftsindsats 
n vedvarende indsats mod næringsstofbelastningen på de eksi-

at opretholde eller genoprette dem i samme 

 fordi 
ar stor betyd-

urarealer indenfor beskyttelsesområ-
edningskor-
lde naturtil-

 ødelægges 
er ikke er be-

 som direkte kan ødelægge dem. Det drejer 
urtyper og sten- og boblerev på ha-

teder for vis-
endig, for ek-

For naturtyper og arter, hvis status på landsplan er i fare for at blive 
 fare for, at de 

aturgenop-
retningsindsats og/eller målrettet drift være nødvendig. Som eksem-

r, eremit og 

ngslinjer for 
ngen i øvrigt.  

tivet 
erne forventes 

ler. Eksempelvis 
 vil blive for-
00 og Vand-
sen. For vand-

direktiverne, vil 
det strengeste af miljømålene være gældende. 
 
Med målbekendtgørelsen er der fastlagt nærmere retningslinjer for 
fastsættelse af mål i Natura 2000-områderne og defineret en 5-
trinskala for naturtilstanden i 18 lysåbne naturtyper. Et tilsvarende 
tilstandssystem er under udarbejdelse for de 10 skovnaturtyper og 
for direktivernes arter. På et senere tidspunkt vil et tilstandssystem 
for såvel de ferske som de marine naturtyper blive udarbejdet. 
 

sterende naturarealer for 
tilstand. 
 
Sikring af de små naturarealer 
De små naturarealer er ofte i dårlig naturtilstand, blandt andet
de er så små, at påvirkningen fra omgivende arealer h
ning. En udvidelse af små nat
derne samt eventuelt sammenkædning af arealer via spr
ridorer og trædesten kan være nødvendig for at opretho
standen også på længere sigt. 
 
Sikring af naturtyper og levesteder som lovligt kan
Der skal ske en sikring af de naturtyper og levesteder, d
skyttet mod aktiviteter,
sig for eksempel om skovens nat
vet. Der vil derudover være andre ikke beskyttede leves
se af direktivernes arter, hvor en sikring kan være nødv
sempel for visse fuglearter. 
 
Indsats for truede naturtyper og arter 

voldsomt forringet i 1. planperiode, og hvor der er en
forsvinder fra den danske natur på sigt kan en egentlig n

pler på truede naturtyper og arter kan nævnes højmose
sortterne. 
 
Natura 2000-planlægningen fastlægger desuden retni
myndighedernes skønsmæssige beføjelser efter lovgivni
 
Natura 2000 og Vandrammedirek
Gennemførelsen af Vandrammedirektivet og vandplan
at bidrage til at imødegå nogle af ovennævnte trus
genskabes nye naturområder i ådale, og vandkvaliteten
bedret. Omfanget af synergieffekten mellem Natura 20
rammedirektivet vil blive tydelig undervejs i planproces
forekomster, der også er omfattet af Natura 2000-
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ra 2000-planen 
 

å Naturstyrelsens hjemmeside, se 
www.naturstyrelsen.dk under opslag om plan for dette Natura 
2000-område. 

 

Bilag 4. Miljørapport for Natu

N 147 - Ølsemagle Strand og Staunings Ø 
 
- kan læses p
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