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1 Beliggenhed og størrelse 


Habitatområdet er langstrakt og dækker et areal på 538 ha1, hvoraf 190 ha er land, 153 ha er lagune 
og resten er hav2. Området ligger i Køge og Solrød Kommune og strækker sig fra Jersie Strand i 
nord til dæmningen mod fyldpladsen i syd. Det udgøres af revlerne Staunings Ø og Ølsemagle Rev-
le, en lagune og på landsiden af denne, strandenge. I alt er 113 ha omfattet af naturbeskyttelseslo-
vens § 33. Hele den marine del af habitatområdet, lagunen, revlerne og det meste af strandengene er 
udlagt som vildtreservat4. Endvidere er et kystareal ved Staunings Ø omfattet af ”Fredning af et 
kystareal ved Staunings Ø i Solrød og Jersie-Skensved Kommuner”5. 
 
Områdets karakteristiske revler og vegetation er forholdsvis unge. Ud fra gamle kort og luftfoto ses, 
at revlerne oprinder fra et system af smårevler, som blev dannet ud for Ølsemagle strand i slutnin-
gen af 1800-tallet. Den oversøiske tilsynekomst af revlerne kan fastlægges til årene mellem 1895 og 
1907. Fra midten af 1950’erne var der to revler, Ølsemagle Revle og Staunings Ø. Det menes, at 
dannelsen af revlerne blev accelereret af den udbredte ålegræsdød i begyndelsen af 1930’erne, som 
skete på grund af en svampesygdom. 


2 Udpegningsgrundlaget 


Følgende naturtyper/arter danner udpegningsgrundlaget for habitatområdet: 


Kode Naturtype / art Kortlagte naturtyper 
/kendte levesteder 


1140 Mudder- og sandflader blottet ved ebbe 3,5 ha


1150 Kystlaguner og strandsøer 155 ha


1160 Større lavvandede bugter og vige 189 ha


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


1330 Strandenge 125,6 ha6


2110 Forstrand og begyndende klitdannelser Ikke kortlagt 


2120 Hvide klitter og vandremiler Ikke kortlagt 


2130 Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit) 22,1 ha


 
Endvidere er der i habitatområdet konstateret følgende naturtyper/arter under NOVANA-
kortlægningen: 


Kode Naturtype / art Kortlagte naturtyper6 


/kendte levesteder 


4030 Tørre dværgbusksamfund 0,3 ha 


6230 Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund 0,4 ha 
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3 Beskrivelse af naturtyperne i habitatområdet 


Kystlaguner og strandsøer (1150) 


Bundvegetationen i lagunen var ved undersøgelser i 1981 og 2002 artsfattig og kraftigt eutrofie-
ringspåvirket7. De fundne arter er enårige næringselskende algearter. Højere planter blev ikke efter-
søgt ved førnævnte undersøgelser.  
 
Bunddyrssamfundet er efter givne forhold rigt og varieret og domineret af de karakterarter, som 
findes på beskyttede lavvandede mudder- og sandbunde med lav salinitet. Både artsantallet og indi-
vidtallet er øget gennem de sidste 20 år. Imidlertid er især arter, som trives med meget bundfælden-
de materiale og tåler perioder med dårlige iltforhold, øget i antal. Disse arter findes i store mæng-
der. To arter, som blev fundet i 1981, blev ikke genfundet i 2002, nemlig blåmusling og krebsdyret 
Jaera albifrons. En årsag til, at blåmuslingerne ikke blev genfundet, kan være den stadig dårligere 
vandudveksling og den øgede tilgroning i lagunen. 


Strandenge (1330)  
Topografien på strandengene er meget heterogen og der findes et utal af mindre lavninger og vand-
fyldte huller med strandrørsump. De mest artsrige partier findes på de velafgræssede strandenge. 
Mod lagunen er der en vedudviklet strandrørsump, der søværts kun består af to arter (strand-
kogleaks og tagrør), mens den ofte er mere artsrig landværts lagunen. Hvor den indre strandrørsump 
afgrænses af beboelses- eller industriområde, ses almindeligvis et 5-20 m bredt bælte med rig fore-
komst af næringskrævende arter.  


Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (2130) 
Bag sandstranden langs den eksponerede kyst på Ølsemagle Revle og Staunings Ø rejser sig en lav 
klitrække i en højde på maksimalt 2 meter. Vegetationsdækket på den grå klit er generelt ikke slut-
tet og stedvist meget sparsomt. Grønklitten udgør 50 % af arealet på den tørre del af revlerne. I 
grønklitten findes en del fodstier, stedvist med mindre brud, lavet af publikum. Grønklitten er gene-
relt under kraftig tilgroning med rynket rose. Den arealmæssige dækning af mosser og laver er me-
get ringe. Tillige ses flere steder et stort indslag af atypiske og næringskrævende arter. 


Tørre dværgbusksamfund (4030) 
Lille hederest, som er stærkt tilgroet med vedplanter, gyvel og hindbær. Der er fundet lav skorzoner 
på arealetFejl! Bogmærke er ikke defineret.. 


Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund (6230) 


Et tørt og sandet overdrev, der holdes lavt ved slåning eller slid. En mindre del med lignende vege-
tation mod vest er tilgroet med gyvel6. 


4 Beskrivelse af habitatområdet og dets potentiale 


Området er karakteriseret ved revlerne, lagunen og de udstrakte rørskove, der er meget veludvikle-
de. Strandenge udgør 94 % af det samlede § 3-beskyttet areal i området6.  
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Det vurderes at være af stor værdi at 
få udvidet eller genoptaget afgræs-
ning på flere af strandengsarealerne. 
Afgræsning vil umiddelbart begunsti-
ge strandengsfloraen. For fuglene 
gælder det, at de forekommende arter 
trives bedst på afgræssede enge8. 
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Området ved Ølsemagle Revle er en 
kendt og værdifuld fuglelokalitet, 
både hvad angår ynglefugle og fugle 
på træk. Af ynglefugle kan findes 
strandskade, stor præstekrave og hav-
terne på revlerne, mens der på stran-
dengene yngler vibe og rødben. Om 
efteråret kan næsten samtlige danske 
vadefuglearter ses i området, hvor 
især "vaderne" mellem Ølsemagle 
Revle og Staunings Ø samt den syd-
ligste del af lagunen er de foretrukne 
rastepladser.  


 
For at skabe et mere mangfoldigt algesamfund, forbedrede iltforhold for bunddyrene og mindske 
tilgroningen i lagunekanten, kræves der en bedre vandkemi i lagunen, hvilket kan opnås ved en øget 
vandudskiftning og kraftig reduceret næringsstoftilførsel. For at øge vandudskiftet bør dæmningen 
ved Ølsemagle Revle ændres eller udskiftes med en træbroskonstruktion svarende til den som fin-
des ved Staunings Ø. Dette vil forhåbentlig betyde, at passagen i Ølsemagle Revles sydspids, som i 
dag er tørlagt, igen vil blive passabel og vandudskiftet dermed større i hele lagunens udstrækning. 


5 Foreløbig vurdering af trusler 


5.1 Eutrofiering 


Næringsstofniveauet er steget kraftigt fra undersøgelsen i 1981 til den i 2002. Den største nærings-
stoftilførsel til lagunen er Skensved Å som i gennemsnit udleder ca. 55 tons kvælstof og 1 ton fos-
for per år. I lagunen findes også 4 udløb fra overløbsbygværker og 1 regnvandsudløb, alle i Køge 
Kommune. Den samlede beregnede belastning fra disse udgør ca. 700 kg kvælstof og ca. 200 kg 
fosfor. 
 
I Køge Kommune er den gennemsnitlige årlige atmosfæriske afsætning af kvælstof for 2000, 2003 
og 2004 14,78 Kg N/ha9. Det vurderes, at der kan være risiko for at områdets kystklitter (2130) og 
dværgbusksamfund (4030) påvirkes i negativ retning af kvælstofafsætningen. Tålegrænsen for na-
turtyperne er ifølge ammoniakmanualen 10-20 Kg N/ha. 







 4


5.2 Tilgroning 
Det vurderes, at den naturlige tilgroning af lagunen bag Ølsemagle Revle er kraftigt accelereret pga. 
dårlig vandudskiftning og eutrofiering. Endvidere vurderes strandengene og klitterne at været truet 
af tilgroning. På en række våde strandenge, hvor drift er ophørt, ses lav, lyskrævende og artsrig ve-
getation truet af tilgroning med primært strand-kogleaks eller tagrør, mens den på de tørre stranden-
ge trues af tilgroning med rød svingel eller almindelig kvik. 


5.3 Hydrologi 


Vandudskiftet i lagunen er kraftigt forringet på grund af dæmningsbyggeriet som forbinder både 
Ølsemagle Revle og Staunings Ø med fastlandet10, 11. I 1981 var saliniteten højere end ved målin-
gerne i 2002, hvilket tyder på forringet vandgennemstrømning i lagunen igennem de seneste 20 år. 
Dæmningen til Ølsemagle Revle blev bygget i slutningen af 1960’erne og afskar vandgennem-
strømningen gennem lagunen. I 1985 blev den nordligste af de dengang eksisterende dæmninger der 
forbinder Staunings Ø med kysten erstattet med en pælebro for at forbedre vandudskiftningen. I 
1990 blev der for amtets naturforvaltningsmidler etableret 2 rør i dæmningen til Ølsemagle Revle 
for at øge vandgennemstrømningen. I løbet af de sidste 10 år er der dog sket en tilsanding af udløbet 
syd for Ølsemagle Revle. En øget indstrømning af havvand fra Køge Bugt vil gavne brakvandsar-
terne. 


5.4 Invasive arter 
Store dele af klitterne og de bagvedliggende tørre strandenge er truet af tilgroning med rynket rose. 
Samlet er ca. 10 ha tilgroet med rynket rose. Hovedparten af roserne gror i klitterne og udgør en 
betragtelig andel af det samlede klitareal på ca. 30 ha. I flere af delforekomsterne er 30-40 % dæk-
ket af rynket rose, bl.a. den nordlige del af Ølsemagle Revle.  


5.5 Slitage 
Klitterne er sårbare over for slitage fra den rekreative udnyttelse af området. Habitatområdet er by-
nært beliggende og udnyttes derfor i høj grad rekreativt. I sommerhalvåret bruges strandene på 
Staunings Ø og Ølsemagle Revle til badning og ophold. Især arealerne tættest på adgangsvejene 
(broerne) fra land udnyttes intensivt, dvs. hele den nordlige del af Staunings Ø og umiddelbart nord 
og syd for dæmningen ved Revlevej til Ølsemagle Revle. Hele året anvendes området til at gå tur i, 
dog er adgang til revlespidserne ikke tilladt i perioden 15. april – 15. juli af hensyn til ynglefuglene. 


5.6 Tungmetaller 
Der har tidligere været problemer med forurening med tungmetaller i lagunen, dels med blyhagl ved 
flugtskydebanen, dels med kobberindholdet i sedimentet ved Kemisk Værk Køges gamle udledning 
der i 1981 var 10 til 140 gange Miljøstyrelsens referenceværdi og stoffet 2,4 DP hæmmede ålegræs-
sets roddannelse.  


6 Naturforvaltning og pleje  


I 2002 var 20 ha afgræsset. De afgræssede arealer er beliggende mellem Revlevej og Driftsbro og 
udgøres af strandeng (7 ha) og fersk eng (13 ha). Flere steder i strandrørskoven på landsiden af la-
gunen findes hegnsrester, gamle egepæle og grøftesystemer, der viser, at arealerne for år tilbage har 
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været afgræsset. Ingen af strandengene på revlerne har været afgræsset, mens hovedparten af de 
øvrige strandenge givetvis har. Hovedparten af strandengene (87 %) er uden afgræsning eller anden 
form for drift. 
 
Til afgræsning er anvendt får og kreaturer, hvoraf sidstnævnte afgræsser det største areal. For ho-
vedparten af det afgræssede areal er der indgået MVJ-aftaler (se bilag). 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). 
 
I august 2005 blev en større el af strandengene og den vestlige del af klitten på Ølsemagle Revle 
nord for dæmningen afslået af Københavns Statsskovdistrikt, for at bekæmpe rynket rose. Stats-
skovdistriktet har inden for de seneste 5 år afsøgt muligheder for at afgræsset strandengsvegetatio-
nen søværts lagunen. 
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7 Resume på kort 


 


Figur 2 Naturtyper registreret under NOVANA kortlægningen, 2004-2005. 
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Bilag 1.1 - Kort med afgrænsning af naturtyper og levesteder for arter 
I


 


Kystlaguner og strandsøer (1150) 


 
H130 Ølsemagle Strand og Staunings Ø  
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Strandenge (1330) 
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Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (2130) 
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Bilag 1.1 - Kort med afgrænsning af naturtyper og levesteder for arter 
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Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund (6230) 
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Bilag 1.2 - Kort over § 3-beskyttede områder 
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Bilag 2.1 – Vegetationsstrukturer 


 


Figur 1 I nedenstående diagrammer repræsenterer hver søjle naturtypernes arealandel med følgende 
vegetationsstrukturer: bar jord (areal uden vegetationsdække), lave urter (græs urtevegetation under 15 cm), 
middelhøje urter (græs urtevegetation fra 15-50 cm), høje urter (græs urtevegetation over 50 cm), 
dværgbuske, vedplanter (kronedække) og invasive plantearter. Vegetationsstrukturernes arealandel er på y-
aksen opdelt i følgende 5 kategorier: 1 (0-5 %), 2 (5-10 %), 3 (10-30 %), 4 (30-75 %) og 5 (75-100 %). 
Vegetationsstrukturernes inddeling og kategorier er taget fra rapporten ”Vurdering af naturtilstand, Faglig 
rapport fra DMU, nr. 548, 2005 af Jesper Fredshavn og Flemming Skov”.  


Højden af søjlerne angiver det vægtede gennemsnit af kategorierne for alle kortlagte polygoner hørende til 
den nævnte naturtype, dvs. et gennemsnit, der tager højde for de enkelte polygoners areal


Strandenge (1330)
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Stabile kystklitter (2130)
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Heder (4030)
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Kalkoverdrev (6230)
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Bilag 2.2 – Påvirkning af landbrugsdrift 
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I ovenstående diagram repræsenterer hver søjle naturtypernes 
arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift. 
Påvirkningen af landbrugsdrift er på y-aksen arealmæssigt opdelt i 
følgende 5 kategorier: 1 (0-5 %), 2 (5-10 %), 3 (10-30 %), 4 (30-75 
%) og 5 (75-100 %). Kategoriernes inddeling er taget fra rapporten 
”Vurdering af naturtilstand, Faglig rapport fra DMU, nr. 548, 2005 
af Jesper Fredshavn og Flemming Skov”.  


Højden af søjlerne angiver det vægtede gennemsnit af kategorierne for 
alle kortlagte polygoner hørende til den nævnte naturtype, dvs. et 
gennemsnit, der tager højde for de enkelte polygoners areal. 
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Bilag 3.1 – Liste over karakteristiske, specielle og invasive arter 
I


 
 


Naturtype 


Antal polygoner 
registreret under 
NOVANA 
kortlægningen 
 


Artskategori Arter 


Antal 
registreringer 
under NOVANA 
kortlægningen1


1330 35 Karakteristiske arter annelgræs, strand- 16 
   annelgræs, udspærret  12 
   gåsepotentil 13 
   harril 16 
   hindeknæ, kødet  8 
   hvene, kryb- 29 
   kogleaks, rødbrun  2 
    kvik, almindelig  22 
   mælde, spyd- 24 
   mælde, strand- 9 
   sandkryb 13 
   star, udspilet  2 
   strandasters 28 
   strandmalurt 7 
   svingel, rød  26 
   trehage, strand- 21 
   vejbred, strand- 24 
   sumpstrå, almindelig  1 
  Specielle dyrearter spidssnudet frø2  
  Invasive arter rynket rose 1 
2130 5 Karakteristiske arter Cladonia sp., s.l. 2 
   dværgbunke, tidlig  3 
   hejre, blød  4 
   hønsetarm, femhannet  5 
   hønsetarm, klæbrig  1 
   sandskæg 5 
   snerre, gul  5 
   star, sand- 5 
   stedmoderblomst, klit- 3 
   dværgbunke, udspærret  1 
   krageklo, mark- 1 
  Specielle dyrearter Storplettet perlemorssommerfugl  
  Invasive arter fyr, bjerg- 1 
   rose, rynket  2 
4030 1 Karakteristiske arter Hedelyng 1 
  Specielle plantearter Lav skorsoner  
6230 1 Karakteristiske arter svingel, fåre- 1 
   tormentil 1 


 
                                                 
1 Invasive arter er kun registreret inden for 5-meter cirklerne 
2 NOVANA-kortlægning 2004-2005 
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Bilag 4.1 – Liste over pleje- og MVJ-aftaler 
 
 


Ejerlav Matr. nr. År Plejeaftale Areal J.nr./aftale nr. 


Ølsemagle By, Ølsemagle 7-e. 5-k 2005-2010 MVJ-aftale om miljøgræs med afgræsning 6 ha 8-66-1-259-6-05 


 16-d 2002-2022 MVJ-aftale om plejegræs 2 3,4 ha 8-66-1-261-4-02 


  1996-2006 Hegning 2,6 ha  


 23-ak 2001-2021 MVJ-aftale om plejegræs 2 2,98 ha 8-66-1-259-2-01 


 15-f 2002-2007 MVJ-aftale om miljøgræs 2 1,8 ha 8-66-1-259-3-02 


 18-f 2005-2010 MVJ-aftale om miljøgræs med afgræsning 2,88 ha 8-66-1-259-7-05 


 11-as 1996-2006 Hegning 1,5 ha  


 6-x, 5-æ 1996-2006 Hegning 3,1 ha  
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Bilag 4.2 – Kort over pleje- og MVJ-aftaler 
I


 
 


 
 
Figur 1 Kort over MVJ-aftaler. Aftalerne er indtegnet med fuld optrukken linje. Roskilde Amts 
journalnummer er indtegnet ud for hver aftale 
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Bilag 4.2 – Kort over pleje- og MVJ-aftaler 
II


 


 
 
Figur 2 Kort over hegningsaftaler indgået i habitatområdet. Aftalerne er indtegnet med 
fuld optrukken linje. 
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Bilag 4.3 - Pleje af arealer kortlagt under NOVANA-kortlægningen 
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I ovenstående diagram repræsenterer hver søjle naturtypernes arealandel med 
afgræsning/pleje. Arealandelen med afgræsning/pleje er på y-aksen opdelt i 
følgende 5 kategorier: 1 (0-5 %), 2 (5-10 %), 3 (10-30 %), 4 (30-75 %) og 5 
(75-100 %). Kategoriernes inddeling er taget fra rapporten ”Vurdering af 
naturtilstand, Faglig rapport fra DMU, nr. 548, 2005 af Jesper Fredshavn og 
Flemming Skov”.  
 


Højden af søjlerne angiver det vægtede gennemsnit af kategorierne for alle 
kortlagte polygoner hørende til den nævnte naturtype, dvs. et gennemsnit, der 
tager højde for de enkelte polygoners areal 
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Bilag 5 – Liste over manglende data 


1. Registrering af højere planter i lagunen. 
2. Registrering af levesteder for bilag II-arter i habitatområdet. 
3. Kortlægning af de ikke-kortlagte naturtyper, jf. tabel i afsnit 2 i resumeet. 
4. Registrering af ynglefugle 
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Bilag 6 
 


Registrering af Marine naturtyper 
 
For de marine områder skal det understreges, at amterne i forbindelse med udarbejdelsen af 
“Kvalitetsvurderingssystem for habitatdirektivets marine naturtyper”, Faglig rapport fra DMU nr. 
446 allerede har lokaliseret de relevante data om blødbundsfauna, kystvegetation og 
stenrevsvegetation samt data relateret til vandsøjlen.  
 
I basisanalysen lægges der vægt på at relatere disse oplysninger til naturtyperne i de udpegede 
habitatområder, at oplyse om naturtypernes udbredelse samt at redegøre for typen og omfanget af 
trusler. 
 
EF-habitatområdets navn og nummer Dato/periode for registreringen: 
 Nr.  
Ølsemagle Strand og Staunings Ø H130 Inventør:RSA/sh 
   
 
Naturtyper i henhold til udpegningsgrundlaget 
1110 1130 1140 1150* 1160 1170 1180 8330 


  X X X    
 
Naturtypernes arealmæssige udbredelse med udgangspunkt i kortene på SNS-hjemmeside 
http://www2.skovognatur.dk/natura2000/habitat/Marin/default.htm
Naturtype 
kode 


Udbredelse alene 
jf. SNS-kort  


Udbredelse jf. SNS-
kort er bekræftet 


Afvigelse i km² Afvigelse indtegnet på 
SNS-kort, vedlagt 


1140 3,5 ha nej   
1150 155 ha nej   
1160 189 ha nej   
 
Datagrundlag: Vegetation – Ålegræs og makroalger 
Eksisterende data opdelt i data indenfor habitatområdet og udenfor samt pr. naturtype 
Overvågningsdata – 1989 - 2005 Tilsynsdata – 2002 
Indenfor eller 
udenfor habi-
tatområdet: I/U 


Indenfor natur-
typen 
kode 


Digitale/Analo
ge, i Standat, 
D/A/S 


Indenfor eller 
udenfor habi-
tatområdet: I/U


Indenfor natur-
typen 
kode 


Digitale/Analo
ge, i Standat, 
D/A/S 


   I 1150 A 
U 1160 D/S    
 
Datagrundlag: Bundfauna 
Eksisterende data opdelt i data indenfor habitatområdet og udenfor samt pr. naturtype 
Overvågningsdata – 1989 - 2005 Tilsynsdata – 1981 + 2002 
Indenfor eller 
udenfor habi-
tatområdet: I/U 


Indenfor natur-
typen 
kode 


Digitale/Analo
ge, i Standat, 
D/A/S 


Indenfor eller 
udenfor habi-
tatområdet: I/U


Indenfor natur-
typen 
kode 


Digitale/Analo
ge, i Standat, 
D/A/S 


   I 1150 A 
 
Datagrundlag: Planteplankton 
Eksisterende data opdelt i data indenfor habitatområdet og udenfor samt pr. naturtype 
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Bilag 6 
 


Overvågningsdata – 1989 - 2006 Tilsynsdata 
Indenfor eller 
udenfor habi-
tatområdet: I/U 


Indenfor natur-
typen 
kode 


Digitale/Analo
ge, i Standat, 
D/A/S 


Indenfor eller 
udenfor habi-
tatområdet: I/U


Indenfor natur-
typen 
kode 


Digitale/Analo
ge, i Standat, 
D/A/S 


U 1160 D/S    
 
 
Trusselsregistrering 
Naturtypekode Fysisk påvirkning Anden påvirkning 
1140  Biologiske forhold (Bio) 


Miljøfremmede stoffer (MFS) 
Næringsstoffer (N) 


1150  Biologiske forhold (Bio) 
Miljøfremmede stoffer (MFS) 
Næringsstoffer (N) 


1160  Biologiske forhold (Bio) 
Miljøfremmede stoffer (MFS) 
Næringsstoffer (N) 


Ved fysisk påvirkning tænkes på fiskeri, anlæg eller anden aktivitet der kan true naturtypen. Ved 
anden påvirkning tænkes fx på rekreative aktiviteter eller kemisk påvirkning. 
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Bilag 6 
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Bilag 7 – Opsummering i forhold til vandbasisanalysen 
 


Ølsemagle Strand og Staunings Ø 
 
1 Indledning 
Området er et af de sidste steder i Køge Bugtområdet med veludviklede lagune-dannelser 
og større naturlige strandengsområder. 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 marine del af natura-2000 området udgør størstedelen af Natura-
2000 området.  
 


 
Figur 1.1: Kort over Køge Bugt med Natura 2000 området H130, Ølsemagle Strand og Staunings Ø. Hele 
det marine område er desuden omfattet af Vandrammedirektivet. 
 
Området er udpeget som Habitatområde, jf. tabel 1.1, og omfatter 538ha, hvoraf 364ha er 
marin. Tre marine naturtyper er indberettet til EU, nemlig 1140 – Mudder- og sandflader 
blottet ved ebbe, *1150 – Kystlaguner og strandsøer og 1160 – Større lavvandede bugter 
og vige. I 2004 Redigerede Skov- og Naturstyrelse udbredelsen af de forskellige 
naturtyper i udpegningsgrundlaget for området, jf. tabel 1.2. 
 
Ølsemagle Revle og Stauning Ø er desuden et vildtreservat med forbud mod jagt, samt 
færdsel i perioder i dele af området. Strandengene i området og de lavvandede områder er 
væsentlige fourageringsområder og rasteområder for ande- og vadefugle i efterårs- og 
vinterperioderne.  
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Figur 1.2: Udbredelsen af de marine naturtyper ifølge Skov- og Naturstyrelsen, jf. tabel 2.1(Foverskov,2004). 
 
 
Områdekategorier Kode Nr. Titel 
Habitatområde DK004X217 H130 Ølsemagle Strand og 


Staunings Ø 
Vildtreservat   Ølsemagle Revle - 


Staunings Ø 
Tabel 1.1: Oversigt over Natura 2000 områdets forskellige beskyttelseskategorier 
 
 
Direktiver Marine naturtyper og arter 
Habitatdirektivet Naturtyper Kode Navn 
  1140 Muddder- og sandflader blottet ved ebbe 
  *1150 Kystlaguner og strandsøer 
  1160 Større lavvandet bugter og vige  
Tabel 1.2: Natura 2000 områdets samlede udpegningsgrundlag.  
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Figur 1.2: Luftfoto af Ølsemagle Strand og Staunings Ø, Roskilde Amt, 2002. 
 
2 Arealoplysninger 
I tabel 2.1 findes arealopgørelserne over naturtyperne, der er indberettet til EU-
kommissionen i 2003 og arealopgørelserne udarbejdet af Skov- og Naturstyrelsen i 2004. 
 
Type Areal i ha: 


Totalt/marint 
Naturtype
kode 


Indberetttet 
areal til EU 
i 2003 i ha 


Arealer i ha, 
jf. Foverskov 
2004 


Naturtypen 
bekræftet 


Naturtypens 
areal 
verificeret 


Habitatområde 538/364 1110 - - - - 
  1140 10 3,5 Ja Nej 
  *1150 196 155 Ja Nej 
  1160 210 189 Ja Nej 
Tabel 2.1: Natura 2000 områdets samlede areal samt den andel, der er marin. Arealer, der i 2003 er 
indberettet til EU-kommissionen samt de arealer, der er fremkommet jf. Foverskov,2004. 
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Naturtypen 1110 – Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand har tidligere 
været på udpegningsgrundlaget, men i den seneste indberetning til EU er naturtypen ikke 
medtaget. 
 
 
3 Biologiske oplysninger for naturtyperne 
 
Siden vedtagelsen af vandmiljøplanen i slutningen af 1980 érne har Roskilde Amt 
gennemført fortløbende undersøgelser i Køge Bugt af vandkvalitet og biota. Fra 1998 har 
bugten været moniteret som et led i de statslige undersøgelsesprogrammer Nova og siden 
Novana, foruden regionale undersøgelser udført af amtet. 
 
I 2002 og 2005 blev foretaget en undersøgelse af fladeudbredelsen af filtrerende 
muslinger, ålegræs, trådformede alger på 45 transekter i Køge Bugt. Der er udført en 
undersøgelse af fiskebestanden i hele Køge Bugt i 2001. 
 
Kystlagunen bag Ølsemagle Revle er undersøgt af Roskilde Amt i juni/juli måned 1981 og 
2002, Hvor der er foretaget vandkemiske analyser og undersøgelser af bundfauna og 
bundvegetation.  
 
 
4 Biologiske oplysninger for arter og levesteder 
Der indgår ikke marine arter i udpegningsgrundlaget for habitatområdet.  
 
 
5 Vandkvalitet 
Den marine del af Natura-2000 området Ølsemagle Strand og Staunings Ø er placeret 
indenfor Vandrammedirektivets vanddistrikt HUR, figur 5.1. Området typologien er OW3, 
lavvandet mesohaline vandområder, karakteriseret ved saltholdigheder i bundvandet på  
5-18 ‰ (HUR, 2004). 
 
I Basisanalyse II er det i risikoanalysen vurderet, at kvalitetsmålene i Regionplan 2005 ikke 
vil være opfyldt i Køge Bugt, som dækker området Ølsemagle Strand og Staunings Ø i 
2015. Dette skyldes for mange næringsstoffer, for mange miljøfarlige stoffer og for ringe 
biologiske forhold. 
 
Vandets indhold af kvælstof og fosfor vurderes fortsat, at være for stort i 2015. Det 
vurderes, at der skal ske en væsentlig større reduktion i areal og /eller punktkildebidraget 
fra land end det er forudsat, at der vil ske ifølge vandmiljøplanerne eller at der skal ske en 
reduktion af belastningen fra tilstødende farvandsområder over randene til Øresund. 
  
Køge Bugt er i dag påvirket af løstliggende enårige trådalger, kaldet fedtmøg, og det 
vurderes ikke, at der vil ske de store reduktioner i biomassen af fedtmøg frem til 2015. 
Samtidig er bunddyrssamfundene tydelig påvirket, hvilket betyder, at Regionplanens mål 
om en varieret bundfauna med en naturlig fordeling af forskellige dyregrupper uden 
dominans af forureningstolerante bunddyr ikke er opfyldt i dag og heller ikke forventes at 
være opfyldt i 2015.    
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Figur 5.1: Viser vanddistrikt HUR, der omfatter Ølsemagle Strand og Staunings Ø. Udsnit af vanddistriktet, 
der indeholder Habitatområdet H 130 er indsat i øverste højre hjørne.  
 
I kystlagunen bag Ølsemagle Revle er belastningen ikke moniteret løbende, som i selve 
Køge Bugt. Der er dog udført to undersøgelse i juni/juli måned 1981 og 2002, som viser at 
vandkoncentrationerne af Kvælstof og fosfor ligger op til 10 gange over niveauet i selve 
Køge Bugt.  
 
Belastningen i lagunen skyldes stor tilførsel fra å-udløb og overløb fra spildevandslednin-
ger, kombineret med et ringe vandskifte pga. dæmninger, samt tilsanding af et naturligt 
udløb i lagunens sydlige ende.  
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Lagunen er som bugten belastet af eutrofieringsbetingede énårige alger. Store dele af la-
gunen er bar mudderbund uden vegetation. Dette afspejler sig i bundfaunasammensæt-
ningen, som er domineret af arter som lever på bare mudderflader. 
 
Lagunen blev i 1980/81 undersøgt for tungmetaller og miljøfremmede stoffer på en enkelt 
station pga. belastning fra et udløb i lagunen fra Kemisk værk i Køge. Store mængder kob-
ber og diklorphenoxypropionsyre var da ledt til lagunen. Udledningen er nu stoppet. 
 
I 1981 blev blyhagl belastningen undersøgt i lagunen ud for en flugtskydningsbane efter 
massedød hos knopsvaner, som havde indtaget blyhagl under fouragering. Undersøgel-
sen i 2002 omfattede ikke tungmetaller og miljøfremmede stoffer. 
 
 
6 Trusselsregistrering og trusselvurdering 
I tabel 6.1 er mulige trusler relateret til naturtyper i udpegningsgrundlaget listet.  
 
Der indvindes ikke marine råstoffer i området eller i umiddelbar nærhed af Habitatområdet.  
 
Ydergrænsen for Habitatområder er kun lidt dybere end 2meter dybdekurven, og det 
vurderes derfor, at påvirkningerne fra et eventuelt fiskeri er begrænset.  
I Kystlagunen trues vandkvaliteten af ringe vandudskiftning pga.  2 dæmninger som 
forbinder Ølsemagle Revle med fastlandet. En dæmning til Staunings Ø er erstattet med 
en træbro som tillader vandudskiftning. Vandskiftet bag dæmningen ved Ølsemagle Revle 
kunne sikres ved at lave en brokonstruktion og genåbne en passage i revlen i den sydlige 
ende af Ølsemagle Strand ved Ølby Lyng.   
 
Som følge af den forringede vandgennemstrøming er saliniteten reduceret i lagunen. En 
øget indstømning af havvand fra Køge Bugt vil gavne brakvandsarterne. 
 
Lagunen er kraftigt eutrofieret pga. næringsstoffer fra åudløb og overløb fra 
spildevandsledninger i oplandet. Det ringe vandskifte accelererer sedimentationen og 
fastlandsdannelsen og organisk materiale sedimenterer og nedbrydes hvorved der frigives 
ekstra næringssalte.  
 
Udviklingen kan ændres i positiv retning gennem en målrettet indsats til reduktion i 
udvaskningen af kvælstof fra land via Skensved Å, blandt andet via vandmiljøplanens mål 
samt VMP-II. Der bør også ses på overløb fra spildevandsledninger og udledninger fra 
spredt bebyggelse. 
 
I BEK nr. 9332 af 18. januar 1999 om Ølsemagle Revle-Staunings Ø Vildtreservat er der 
en del restriktioner på offentlighedens færdsel i området. Omvendt er området bynært og 
fungere som et rekreativt naturområde, hvilket betyder, at der sandsynligvis er forstyrrelser 
af området.   
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Trusler/presfaktor/påvirkningsfaktorer/forstyrrelser i Natura 2000 området 
Naturtyper og 
arter 


Fysiske aktiviteter  
Løbende 


Vandkemiske forhold Forstyrrelser 


 Råstofindvinding Fiskeri Eutrofiering Miljøfarlige 
stoffer 


 


Naturtype 
1140 Nej Nej Ja Ja Sandsynligvis 
*1150 Nej Nej Ja Ja Sandsynligvis 
1160 Nej Ringe Ja Ja Sandsynligvis 
Tabel 6.1: Mulige trusler relateret til naturtyper, der jf. tabel 1.2 indgår i Natura 2000 områdets 
udpegningsgrundlag.  
 
 
Konklusion 
Arealopgørelsen for udpegningsgrundlaget, som er indberettet til EU i 2003 er revideret af 
Skov- og Naturstyrelsen i 2004. Arealopgørelserne er ikke revideret af Roskilde Amt.  
  
De væsentligste trusler for naturtypen er eutrofering og miljøfarlige stoffer, samt hindring af 
frit vandskifte ved dæmningsbyggeri. 
 
 
Referencer 
 
Signe Foverskov, 2004. Marine naturtyper i habitatområder. Skov- og naturstyrelsen.  
 
HUR, 2004. Kommenteret kortsamling til første basisanalyse, del 1. Vanddistrikt HUR 
2004. 
 
HUR, 2006. Risikoanalyse til første basisanalyse, del 2. Vanddistrikt HUR 2006.  
 
Roskilde Amt. Ølesmagle Revle, Undersøgelser og forslag til naturforvaltning 2003.  
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Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen 
 
N 147 - Ølsemagle Strand og Staunings Ø 
 
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:  
 
• At sikre gunstig bevaringsstatus for en række naturtyper knyttet 


til marin natur, kystnatur og mindre områder med tør hede og 
surt overdrev.  


• Områdets økologiske integritet sikres i form af en for naturty-
perne hensigtsmæssig drift/pleje og hydrologi, en lav nærings-
stofbelastning og gode sprednings- og etableringsmuligheder.  


 
Relevante planer 
I 2002 var 20 ha afgræsset. De afgræssede arealer er beliggende 
mellem Revlevej og Driftsbro og udgøres af strandeng (7 ha) og fersk 
eng (13 ha). Flere steder i strandrørskoven på landsiden af lagunen 
findes hegnsrester, gamle egepæle og grøftesystemer, der viser, at 
arealerne for år tilbage har været afgræsset. Ingen af strandengene 
på revlerne har været afgræsset, mens hovedparten af de øvrige 
strandenge givetvis har. Hovedparten af strandengene (87%) er uden 
afgræsning 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 
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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). 
 
I august 2005 blev en større del af strandengene og den vestlige del 
af klitten på Ølsemagle Revle nord for dæmningen afslået af Køben-
havns Statsskovdistrikt, for at bekæmpe rynket rose. Solrød Kommu-
ne har herudover i de seneste år slået rynket rose i Jersie Strandpark 
og foretaget almindelig vedligeholdelse, dvs. fældning af træer, der 
var til fare for naboer eller gående. 
 
Statsskovdistriktet har tidligere afsøgt muligheder for at få afgræsset 
strandengsvegetationen søværts lagunen. 
 
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. 
 
Hvis ikke planen for 1. planperiode iværksættes, vil udbredelsen af 
invasive arter og tilgroningen af de lysåbne naturtyper fortsætte med 
tab af naturindhold til følge. Herudover skal planen sikre at både na-
turtyperne ikke belastes med mængder af luftbåret kvælstof, der 
overskrider naturtypernes tålegrænser. En uændret næringsstofbe-
lastning og påvirkning med miljøfarlige stoffer af de marine naturty-
per samt uændret vandskifte i lagunen vil være en trussel for natur-
typerne, hvis ikke vandplanen forbedrer tilstanden.  
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Bevaringsstatus er gunstig eller vurderet gunstig for: 
• Ingen arter eller naturtyper.   
 
Bevaringsstatus er ugunstig eller vurderet ugunstig for: 
• 1150 * lagune på grund af dårlig vandudskiftning og eutrofiering.  
• 1160 bugt på baggrund af vandplan for Køge Bugt. 
• 1330 strandeng, da mere end 25% af arealet er i strukturklasse 


III-V. 
• 2130 grå/grøn klit, da laveste tålegrænse for N-depositionen er 


overskredet på mere end 25% af arealet. 
• 4030 Tørre dværgbusksamfund (heder), da laveste tålegrænse 


for N-depositionen er overskredet på mere end 25% af arealet.  
• 6230 * surt overdrev, da laveste tålegrænse for N-depositionen 


er overskredet på mere end 25% af arealet. 
  
Bevaringsstatus er ukendt for: 
• 1140 vadeflader. 
• 1310 enårig vegetation på mudder og sandflader. 
• 2110 forklit. 
• 2120 hvid klit.  
 
C. Miljøforhold i områder der kan blive berørt 
 
Det vurderes ikke, at planens iværksættelse vil medføre forringelser 
for habitatnaturtyperne i området.  
 
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.  
 
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 Ølsemagle Strand og Staunings 
Ø 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. 
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1.2 Der sikres den for naturtyperne mest hensigtsmæssige hydrolo-
gi - i lagunen blandt andet ved at sikre større gennemstrømning 
og vandskifte.  


1.3 De terrestriske naturtyper skal sikres en hensigtsmæssig eks-
tensiv drift og pleje, og vandløb med vandplanter sikres gode 
fysiske og kemiske forhold. Det er ønskeligt, at et stort stran-
dengsareal græsses. 


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


 
I henhold til vandplanen vil en gennemførsel af planen for vandopland 
2.4 Køge Bugt under vandrammedirektivet vurderes at indebære, at 
følgende del af Natura 2000-planens indsatsprogram bliver udført:  
 
Begrænsning i tilførsel af næringsstoffer i overensstemmelse med 
kravene i Vandplan Køge Bugt. 
 
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  


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


Kulturarv, herunder kirker  x
Arkitektonisk arv  x


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


fattet af lovgivningen, skal sikres mod ødelæggelse. 
 
Sigtelinje 4. Der skal gøres en særlig indsats for naturtyper og arter, 
hvis biogeografiske status er i fare. 
 
4.1 For 4030 tør hede og 6230 * surt overdrev skal tilgroning med 


vedplanter forhindres. Det sure overdrev sikres den rette pleje. 
 
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 noget valg mellem forskellige habitatnaturtyper 
i området. 
 
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 vidensgrundlag for områdets udpegningsgrundlag i for-
bindelse med naturplanlægningen. Analysen gennemgår systematisk 
udpegningsgrundlaget med en beskrivelse af status for hver enkelt 
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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. 
 
Hvis ikke planen iværksættes, vil tilgroningen fortsætte og medføre 
en forringet status for områdets udpegningsgrundlag.  
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Tillæg om ny viden til Natura 2000-basisanalyse for  


Natura 2000-område nr. 147 Ølsemagle Revle og Staunings Ø  


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 er tilføjet det oprindelige udpegningsgrundlag: 4030 Tørre dværgbusk-
samfund og 6230 Artsrige overdrev på sur bund. 


 


3. NYE DATA OM NATURTYPER OG ARTER 


 


Nye data om areal og antal forekomster af naturtyper og arter i dette Natura 2000-område 
fremgår af nedenstående tabel 1 og 2. Ud over de nævnte naturtyper er der i habitatområdet 
kortlagt et mindre udvalg af områdets vandhuller. 


Data om ny-/genkortlagte naturtyper er medtaget såfremt der er tale om nykonstaterede na-
turtyper eller væsentlige ændringer i forhold til oplysningerne i basisanalysen. Data om nye ar-
ter er medtaget såfremt der er nye oplysninger i forhold til basisanalysen. 


 


Nr. / Naturtype Registreret  
areal (ha) 


Antal 
forekomster Kilde 


Terrestriske naturtyper 


Ingen nye data    


Skovnaturtyper 


Tabel 1. Opdaterede data om nye eller genkortlagte naturtyper i habitatområde nr. 130.  


Data stammer fra 1) NOVANA-overvågningsprogrammet (2004-2008) samt Roskilde Amts overvågning og tilsyn i 
perioden 1988-2006. 2) Naturtypekortlægning 2004-05 (NOVANA/DEVANO). 3) Genkortlægning, supplerende kort-
lægning 2007-08 (DEVANO). Kortlægningsdata for naturtyperne (ekskl. vandnaturtyper) kan ses på By- og Land-
skabsstyrelsens hjemmeside under "Se på kort". *Prioriteret naturtype.  


 


Nr. / Art Antal 
forekomster 


Areal (ha)/ 
Vandløb (km) Kilde 


Ingen nye data    


Tabel 2. Opdaterede data om nye arter på udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 130.  


1) Data stammer fra national overvågning 2004-2009 (NOVANA mv.) samt Roskilde 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 
Næringsstofniveauet er steget kraftigt fra en undersøgelse i 1981 til en ny undersøgelse i 
2002. Den største næringsstoftilførsel til lagunen er Skensved Å som i gennemsnit udleder ca. 
55 tons kvælstof og 1 ton fosfor per år. I lagunen findes også 4 udløb fra overløbsbygværker 
og 1 regnvandsudløb, alle i Køge Kommune. Den samlede beregnede belastning fra disse ud-
gør ca. 700 kg kvælstof og ca. 200 kg fosfor. 


I Køge Kommune var den gennemsnitlige årlige atmosfæriske afsætning af kvælstof for 2000, 
2003 og 2004 14,78 Kg N/ha. Det vurderes, at der kan være risiko for at områdets kystklitter 
(2130) og dværgbusksamfund (4030) påvirkes i negativ retning af kvælstofafsætningen. Tåle-
grænsen for naturtyperne er ifølge ammoniakmanualen 10-20 Kg N/ha.  


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 (%) 


Køge 7,4 7,6 15 26 


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 15 
kg N/ha/år, hvilket er lidt lavere end landsgennemsnittet. Belastningen med ammoniak og am-
monium (NHy) er knap 10% lavere end landsgennemsnittet, hvilket tyder på, at det lokale og 
regionale husdyrhold har en relativt lav indflydelse på kvælstofnedfaldets størrelse. Nedfaldet 
af NOx’er – der overvejende stammer fra transport, energiproduktion og industri – er lavere 
end 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 under "Se på kort". Struktur- og artstilstand udgør tilsammen naturtil-
standen, som fremgår af figur 4 i naturplanen. De registrerede data (strukturparametre og 
artslister) for de enkelte forekomster kan endvidere ses i den fællesoffentlige naturdatabase 
på www.naturdata.dk.  
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Overslagsberegningerne viser, at kvælstofnedfaldet på størsteparten af naturområderne i Na-
tura 2000-område nr. 147 ligger mellem 14,39 og 17,58 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% 0%  


Grå/grøn klit (2130) 10-20 (b) 60% 40%  


Tør hede (4030) 10-20 0% 100%  


Surt overdrev (6230) 10-20 100% 0%  


Total     


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. 







 5 


Som det fremgår af tabel 4 er den lave ende af tålegrænseintervallet overskredet for 3 af de 
kortlagte naturtyper (vist med gult). 


 


 


4.2 Foreløbig trusselsvurdering for nye arter på udpegningsgrundlaget 
Ingen 


 


5. SUPPLERENDE MODSATRETTEDE INTERESSER 
Der er ikke som følge af den supplerende kortlægning i Natura 2000-området identificeret nye 
modstridende interesser.  


 


6. ÆNDRET NATURFORVALTNING OG PLEJE 
Der er ikke kendskab til ændret naturforvaltning eller pleje inden for dette Natura 2000-områ-
de.  


 


Bestemmelse af kvælstofnedfaldets størrelse på naturområder og sammenligning 
med andre beregninger 


Den præcise størrelse af kvælstofbelastningen på et konkret naturområde er vanskelig at 
bestemme. Der kan enten foretages målinger (som er tidskrævende, omkostningstunge og 
usikre, da de som regel kun repræsenterer en kortere måleperiode og derfor skal omregnes 
til ”normale” forhold), eller der kan foretages modelberegninger med modeller af forskellig 
art, hvoraf nogle er meget ressourcekrævende og omkostningstunge, mens andre har karak-
ter af overslagsberegninger. Resultater fra alle modelberegninger er typisk behæftet med en 
forholdsvis høj usikkerhed. 


Overslagsberegninger i basisanalysen 2006 og i dette tillæg (2009): De nye overslagsbereg-
ninger, der er præsenteret ovenfor, viser især på de meget tilgroede naturområder en lavere 
belastning på de fleste lysåbne naturområder end de overslagsberegninger, der blev lavet i 
2006 i forbindelse med basisanalysen. Forskellen skyldes, at korrektionsfaktoren i forhold til 
naturområdets ruhed er revurderet, og der er anvendt opdaterede tal for kommunevise gen-
nemsnitsdepositioner, geografisk fordeling af dyreenheder (CHR) og samlet N-emission på 
landsplan. Til forskel fra de daværende beregninger er der nu også beregnet kvælstofnedfald 
til skovnaturtyper. De nye overslagsberegninger vurderes at være mere retvisende end 
overslagsberegningerne fra 2006 – og de dækker ensartet alle landets Natura 2000 områ-
der. 


Overslagsberegningerne skal alene anvendes til at give et foreløbigt overblik over omfanget 
af tålegrænseoverskridelser til brug ved vurdering af gunstig bevaringsstatus, ikke til kon-
kret sagsbehandling. 
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Høringsnotat for Natura 2000-plan 
 


NOTAT 
 


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


Forslag til Natura 2000-plan nr. 147  
 


Ølsemagle Strand og Staunings Ø 
 
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. 147 er der modtaget i alt 6 høringssvar jf. nedenstående oversigt. 
  
Svarene har især berørt følgende punkt: 
 
1. Pleje  
 
Yderligere har høringssvarene berørt blandt andet følgende emner, hvortil der henvises i det 
generelle høringsnotat (kan findes via ovenstående link): 
 
3. Målsætning 
4. Tilstandsvurdering og bevaringsstatus 
5. Virkemidler herunder tilskudsordninger 
6. Kvælstof  
 
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.Pleje:  
Høringssvar: 
Solrød Kommune, DN-Solrød og Danmarks Jægerforbund peger alle på et påtrængende plejebehov 
i store dele af  Natura 2000-området. Solrød Kommune oplyser således, at der bør slås eller græsses 
et område på henimod 110 ha. for at dække behovet. Nu græsses ca. 35 ha.   
 
Naturstyrelsen: 
Naturstyrelsen er enig i, at der er et betydeligt plejebehov, hvis løsning kan indgå i overvejelserne 
omkring udarbejdelsen af handleplanen. 
 
Høringssvar: 
Køge Kommune efterlyser konkrete virkemidler til opnåelse af øget vandgennemstrømning i 
lagunen. 
 
Naturstyrelsen: 
Forbedring af hydrologien i lagunen ved Ølsemagle Revle sikres via vandplanlægningen, hvilket er 
blevet præciseret i naturplanen. Der er i vandplanen ikke planlagt indsatser for hydrologien i 
lagunen i 1. planperiode. 
 
 
Justeringer af forslag til Natura 2000-plan nr. 147 
Der er foretaget småjusteringer af planen på baggrund af de indkomne høringssvar, men 
bemærkningerne kan også indgå i handleplanarbejdet, hvor det er relevant. 
 
 
Naturstyrelsens egne justeringer af forslag til Natura 2000-plan nr. 147 
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. 147 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. 147. 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 588 Køge Kommune 
ID 1267 Solrød Kommune 
ID 2518  DN-hovedforeningen 
ID 2951 Østlige Øers Landboforening 
ID 2955 Landboforeningen Gefion og Sjællandske Familieland 
ID 3817 Danmarks Jægerforbund 



http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/National_naturbeskyttelse/Overvaagning_af_vand_og_natur/
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Bilag 2 - Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler


Natura 2000-område: 147 Ølsemagle Strand og Staunings Ø


 Mudder- og sandflader blottet ved ebbe1140 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Ølsemagle Strand og Staunings Ø130


Mulige virkemidler til truslen:


 * Kystlaguner og strandsøer1150 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Ølsemagle Strand og Staunings Ø130


Miljøfarlige stoffer Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen


Uhensigtsmæssig hydrologi Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen


Næringsstofbelastning Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen
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Natura 2000-område: 147 Ølsemagle Strand og Staunings Ø


 Større lavvandede bugter og vige1160 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Ølsemagle Strand og Staunings Ø130


Miljøfarlige stoffer Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen


Næringsstofbelastning Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen


 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: Ølsemagle Strand og Staunings Ø130


Mulige virkemidler til truslen:
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Natura 2000-område: 147 Ølsemagle Strand og Staunings Ø


 Strandenge1330 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Ølsemagle Strand og Staunings Ø130


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


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


 Forstrand og begyndende klitdannelser2110 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Ølsemagle Strand og Staunings Ø130


Mulige virkemidler til truslen:


 Hvide klitter og vandremiler2120 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Ølsemagle Strand og Staunings Ø130


Mulige virkemidler til truslen:
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Natura 2000-område: 147 Ølsemagle Strand og Staunings Ø


 * 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: Ølsemagle Strand og Staunings Ø130


Færdsel og slitage Mulige virkemidler til truslen:


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


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


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


 Tørre dværgbusksamfund (heder)4030 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Ølsemagle Strand og Staunings Ø130


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


Naturpleje


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 147 Ølsemagle Strand og Staunings Ø


 * Artsrige overdrev eller græsheder på 
mere eller mindre sur bund


6230 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Ølsemagle Strand og Staunings Ø130


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


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


Tilgroning med vedplanter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter
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Natura 2000-område: 147 Ølsemagle Strand og Staunings Ø
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