
Du får den bedste oplevelse ved at åbne denne PDF-mappe i 


Acrobat X eller Adobe Reader X eller nyere.
 

Hent Adobe Reader nu! 

http://www.adobe.com/go/reader_download_dk




Forslag til Natura 2000-plan 
Offentlig høring 


 
 
 


Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 


1 


Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen  
 
N 157 – Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken 
 
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:  
 
• Det er et overordnede mål for området at sikre overdrev, rigkær, 


tidvise våde enge, tørre heder og elle- og askeskove en optimal 
hydrologi og drift samt tilstrækkeligt store, sammenhænge fore-
komstarealer. 


 
• Tilsvarende er det et overordnet mål for hele Natura 2000-


området at sikre naturtyperne og arterne i udpegningsgrundlaget 
tilstrækkelig lav påvirkning af næringsstoffer (dvs. et belast-
ningsniveau som ikke er højere end hvad naturtyperne på lang 
sigt kan tåle).  


 
• Endvidere er det et overordnet mål at Tissø og vandløbene om-


kring opnår og fastholdes i en god vandkvalitet og at de mange 
steder grænser op til store græssede arealer af god naturkvalitet 
herunder kvalitet som ynglested for brushane.  


 
• Det er ligeledes et overordnet mål at området i sammenhæng 


med tilstødende områder på Sjælland sikrer regionen en bære-
dygtig bestand af odder.  
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• Endelig er det et overordnet mål at sikre tilstrækkeligt med ufor-
styrrede raste- og fødesøgningsarealer for trækkende gæs og 
svaner samt at sikre tilstrækkeligt med uforstyrrede og velegne-
de ynglelokaliteter for arterne på udpegningsgrundlaget, herun-
der især for odder, dværgterne og brushane (tilstand ugunstig, 
bestand aftagende).  


 
• 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. 


 
Relevante planer 
Der er i 2006 indgået MVJ-aftaler om pleje eller drift på 527 ha græs- 
og naturarealer i området. Endvidere har Vestsjællands Amt udarbej-
det egentlige naturplejeplaner for fire arealer på tilsammen 67 ha.  
 
Det drejer sig om et område i Lille Åmose, hvor der er fjernet krat og 
etableret græsning (plejeplan nr. 81), kratrydning og afgræsning 
langs Tissøs nordlige bred (plejeplan nr. 90), kreaturgræsning og 
genskabelse af eng i Ulstrup Mose (plejeplan nr. 44) samt en ikke  
realiseret plejeplan (nr. 7) for overdrev ved Sæbygård. 
 
I forbindelse med at Vestsjællands Amt gav tilladelse til at indvinde 
overfladevand fra Tissø blev der, af hensyn til naturen langs bredden 
af søen, lavet en ændret opstemningspraksis ved fraløbet fra Tissø og 
der blev etableret/stabiliseret et antal ”terneøer” i sydenden af søen. 
 
Kalundborg kommune har i forbindelse med høringen 14/1 – 11/3 
2010 (”forhøringen”) oplyst følgende pleje- og naturgenopretningsak-
tiviteter i Natura 2000-området i perioden 2007-09:  
 
I folde langs Tissøs syd- og østbred er der løbende i 2007 og 2008 fo-
retaget rydning og hegning på et areal af ca. 1 ha. I 2009 er de tre 
fugleøer ved Tissøs sydøstbred genetableret med et overfladeniveau i 
kote 1,60. 
 
Den østlige halvdel af Tissø blev i 1998 udlagt som vildtreservat. Re-
servatordningen omfatter bestemmelser om jagt og færdsel. Jagt på 
vandfugle er som hovedregel forbudt. Jagtberettigede kan dog efter 
aftale udøve jagt på vandfugle fra skydeskjul langs søkanten samt på 
og fra reservatets landarealer i perioden 1. september til 31. decem-
ber. Brætsejlads, motorbådssejlads med højere hastighed end 5 knob 
samt sejlads med udlejningsfartøjer er forbudt. Færdsel er af hensyn 
til ynglende fugle forbudt fra 1. april til 15. juli på landarealerne fra 
Klinteskovens sydkant til reservatets syd-vestskel samt på vandarea-
let ud for disse arealer i en afstand af 100 m fra søbredden. 
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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. 
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B. Nul - alternativ  
 
En række naturtyper og levesteder for arter kræver vedvarende drift 
for at sikre og opretholde gunstig bevaringsstatus det gælder fx en 
række lysåbne naturtyper. Samtidig kræver andre i ugunstig tilstand 
tiltag, der kan imødegå forringelse. Planen vil sikre fortsatte leveste-
der for pibesvane, sangsvane, sædgås, grågås, odder, brushane, 
dværgterne, rørdrum, rørhøg, havørn, fiskeørn, pigsmerling, dværg-
terne og stor vandsalamander. 
 
Hvis ikke planen for 1. planperiode iværksættes, vil udbredelsen af 
invasive arter og tilgroningen af de lysåbne naturtyper fortsætte, og 
der vil ske en stadig øget fragmentering af visse lysåbne naturtyper 
samt fortsat afvanding af naturarealer med tab af naturindhold til føl-
ge.  
 
Det vil også betyde at visse skovtyper og lysåbne naturtyper fortsat 
vil blive belastet med mængder af luftbåret kvælstof der overskrider 
naturtypernes tålegrænser. Også dette betyder en fortsat forarmelse 
af naturtyperne og heraf følgende tab af biologiske mangfoldighed.  
Hvis planen ikke gennemføres vil naturgrundlaget i visse skovnatur-
typer kunne forringes ved at arealer konvertering til andre træarter.  
Hvis planen ikke iværksættes vil det også betyde at ”publikum” ufor-
varende vil kunne komme til at forstyrre rastende fugle, ynglefugle 
eller odder på steder og tidspunkter, som er afgørende for arternes 
trivsel og overlevelse i området.  
 
Bevaringsstatus er gunstig eller vurderet gunstig for: 
• 1330 Strandeng bl.a. fordi over 75% af forekomsterne har en 


god strukturtilstand og fordi tilstanden vurderes at kunne opret-
holdes på lang sigt 


• 6210 Kalkoverdrev bl.a. fordi over 75% af forekomsterne har en 
god strukturtilstand og fordi tilstanden vurderes at kunne opret-
holdes på lang sigt 


• 7230 Rigkær bl.a. fordi over 75% af forekomsterne har en god 
strukturtilstand og fordi tilstanden vurderes at kunne opretholdes 
på lang sigt. 


 
Bevaringsstatus er ugunstig eller vurderet ugunstig for:  
• 1130 Flodmundinger  pga. næringstofbelastning mv. 
• 1150 Lagune  pga. næringstofbelastning mv. 
• 2130 Grå/grøn klit  pga. kvælstofdeposition og dårlig struktur 
• 3130 Søbred med småurter  pga. næringstofbelastning 
• 3140 Kransnålalge-sø pga. næringstofbelastning 
• 3150 Næringsrig sø  pga. næringstofbelastning 
• 3260 vandløb  pga. dårlig fysik, miljøfremmede stoffer mv. 
• 4030 Tør hede  pga. kvælstofdeposition 
• 6120 Tørt kalksandoverdrev  pga. væsentlig tilgroningstrussel 
• 6230 Surt overdrev  pga. kvælstofdeposition 
• 6410 Tidvis våd eng  pga. dårlig struktur (tilgroning) 
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• 9130 Bøgeskove på muldbund  pga. kvælstofdeposition 
• 9160 Ege-blandskov  pga. kvælstofdeposition 
• 91E0 Elle- og askeskove  pga. kvælstofdeposition  
• Odder   pga. fragmentering, forstyrrel., rusefiskeri u. stopriste 
• Fiskeørn  pga. forstyrrelser 
• Brushane muligvis  pga. tilgroning, gødskning og forstyrrelser 
 
Bevaringsstatus er ukendt for:  
• 1310 Enårig strandengsvegetation  da naturtypen ikke er kortlagt 
• Pigsmerling  da artens levesteder ikke er kortlagt  
• Stor vandsalamander da artens levesteder ikke er kortlagt 
• Rørdrum pga. utilstrækkeligt datagrundlag 
• Havørn   pga. utilstrækkeligt datagrundlag 
• Rørhøg   pga. utilstrækkeligt datagrundlag 
• Dværgterne  pga. utilstrækkeligt datagrundlag 
• Pibesvane (rastende) pga. utilstrækkeligt datagrundlag 
• Sangsvane (rastende) pga. utilstrækkeligt datagrundlag 
• Sædgås (rastende)  pga. utilstrækkeligt datagrundlag 
• Grågås (rastende)  pga. utilstrækkeligt datagrundlag 
 
C. Miljøforhold i områder der kan blive berørt  
 
Arealet af rigkær prioriteres udvidet. Det kan ske på bekostning af 
tilgroede mosesamfund herunder muligvis områder med relativt ung 
opvækst (under ca. 60 år) af rødel. Det vurderes dog ikke, at planens 
gennemførelse i sig selv vil påvirke habitatnaturtyper og arter i en 
negativ retning.  
 
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 Åmose, Tissø, Halleby Å og Fla-
sken gælder: 
 
1.1 Reduktion af kvælstof-deposition 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-
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vand og fodring. For marine naturtyper, større søer og vandløb 
reguleres tilførslen af næringsstoffer via vandplanen. 


1.2 Der sikres den for naturtyperne (rigkær (7230) og tidvis våd 
eng (6410) mest hensigtsmæssige hydrologi i hele området 
med særlig fokus på at retablere naturlig hydrologi på Flodholm, 
Bjerge Enge og lavbundsarealerne langs Bøstrup Å. Tiltaget vil 
samtidigt have en betydelig positiv effekt på fourageringsmulig-
heder og fødegrundlag for bl.a. rørhøg, rørdrum, brushane og 
odder. Det undersøges nærmere, hvor der er behov for at skabe 
en mere hensigtsmæssig hydrologi i skovnaturtyperne, og disse 
steder sikres den for skovnaturtyperne mest hensigtsmæssig 
hydrologi. 


1.3 De lysåbne terrestriske naturtyper herunder hele forekomsten 
af tørt kalksandoverdrev (6120) sikres en hensigtsmæssig eks-
tensiv drift og pleje, og vandløb med vandplanter sikres gode 
fysiske og kemiske forhold samt kontinuitet og Halleby Ås udløb 
i Storebælt (ureguleret flodmunding (1130)) sikres fri dynamik.  


1.4 Skovnaturtyperne sikres en skovnaturtypebevarende drift og 
pleje. I særlige tilfælde kan permanent ophør af drift i skovna-
turtyper (urørt skov) være nødvendig for at opfylde direktivfor-
pligtigelsen, primært på arealer, som i forvejen i en længere pe-
riode har haft minimal eller ingen hugst. 


1.5 Der sikres tilstrækkeligt med velegnede levesteder for odder, 
brushane, rørdrum, rørhøg, havørn, fiskeørn, pigsmerling, 
dværgterne og stor vandsalamander. 


1.6 Der sikres levesteder med individuel hensyntagen til den enkel-
te arts sårbarhed overfor forstyrrelser for odder, brushane, rør-
drum, rørhøg, havørn, fiskeørn, pigsmerling, dværgterne og 
stor vandsalamander.  


1.7 Aktuelle og potentielle fouragerings- og rasteområder for pibe-
svane, sangsvane, sædgås og grågås sikres med individuel hen-
syntagen til den enkelte arts sårbarhed overfor aktuelle trusler 
herunder især forstyrrelser. 


1.8 Invasive arter (især rynket rose) bekæmpes vha. bedste kendte 
metode (bl.a. ved Ornum Strand) og deres spredning forebyg-
ges.  


1.9 Der sikres god vandkvalitet og fri passage i vandløb. 
1.10 Ophør med grødeskæring på ca. 6 km vandløb for herved at sik-


re gode fysiske forhold af hensyn til dyre- og plantelivet i og 
ved vandløbet. 


1.11 Omfanget af prædation på æg og unger af dværgterne i Tissø 
vurderes (faglig udredning) og hvis problemet er betydeligt 
iværksættes de nødvendige tiltag. 


 
I henhold til vandplanen vil en gennemførsel af planen for hoved-
vandopland 2.1 Kalundborg under vandrammedirektivet vurderes at 
indebære, at følgende del af Natura 2000-planens indsatsprogram 
bliver udført:  
 
• Forbedring af vandløbskvaliteten i områdets målsatte vandløb 
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• Forbedring af vandmiljøet i områdets målsatte vandløb med hen-
blik på at forbedre vandløbenes fysiske tilstand og reducere 
sandvandring 


• Forbedring af vandkvaliteten i de marine områder 
• Nedbringelse af næringsstofudledningen til områdets større søer 
• Nedbringelsen af tilførslen af miljøfremmede stoffer til områdets 


større søer, vandløb, fjorde og kystvande.  
 
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 2.1 Kalundborg 


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   Lille Åmose rummer potentielt meget 
store arkæologiske interesser. Ned-
brydningen af arkæologiske værdier i 
området vil modvirkes med en mere 
naturlig hydrologi med højere grund-
vandstand.


Tabel 1. Gennemgang af planens indvirkning på en række miljøforhold.  
 
G. Foranstaltninger der modsvarer negativ indvirkning på mil-
jøet 
 
Planen har indvirkning på de faktorer, der er listet i tabel 1. Vedrø-
rende modstridende naturinteresser følger prioriteringen statens ret-
ningslinjer.  
 







Forslag til Natura 2000-plan 
Offentlig høring 


 
 
 


Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 


8 


Følgende konkrete tiltag er planlagt. 
 
Sigtelinie 2. Små og fragmenterede habitatnaturtyper og levesteder 
for arter 
 
2.1 Arealet af rigkær søges fordoblet fra ca. 5 til ca. 10 ha gennem 


etablering af græsningsdrift og evt. rydning af krat på potentiel-
le rigkærs-arealer og/eller på naboarealer til kortlagte rigkær 
(samme ordlyd som pkt. 4.5). 


2.2 Arealet af overdrev langs Tissø søges, hvor det er fysisk muligt, 
udvidet ved etablering af græsning og evt. kratrydning på tidli-
gere overdrevsarealer. (Det vil samtidigt gavne områdets be-
stand af den meget sjældne og rødlistede Vellugtende Skabio-
se). 


 
Sigtelinie 3. Naturtyper og levesteder, som ikke er beskyttet af natur- 
og miljølovgivningen 
 
3.1 Skovnaturtyper sikres. Der kan dog være tale om en dynamisk 


situation, hvor det ikke nødvendigvis er de samme forekomster, 
der over tid bidrager til sikring af en skovnaturtype. 


3.2 Konstaterede forekomster af habitatnaturtyper, der ikke er om-
fattet af lovgivningen, sikres mod ødelæggelse. 


3.3 Halleby Ås udløb i Storebælt (Flasken) sikres en fri, ureguleret 
dynamik.  


 
Sigtelinie 4. Særlig indsats for naturtyper og arter, hvis biogeografi-
ske status er i fare 
 
4.1 Livsbetingelserne for odder forbedres i Halleby Å-systemet ved 


generelt at genskabe en mere naturnær hydrologi.  
4.2 Odderen sikres uforstyrrede opholds- og ynglemuligheder i 


mindst 3 delområder (se pkt. 1.4). 
4.3 Dødsrisikoen for odder ved skæringer mellem større vejanlæg 


og vandløb minimeres. 
4.4 Arealet af rigkær søges fordoblet fra ca. 5 til ca. 10 ha gennem 


etablering af græsningsdrift og evt. rydning af krat på potentiel-
le rigkærs-arealer og/eller på naboarealer til kortlagte rigkær 
(ordlyd som i pkt. 2.1). 


4.5 Naturlig hydrologi retableres på Flodholm (ca. 35 ha) med hen-
blik på at skabe bedre livsbetingelser for arter på udpegnings-
grundlaget som er særligt truede (brushane, odder). Tiltaget vil 
også forbedre tilstanden for arter på udpegningsgrundlaget som 
Danmark har et særligt ansvar for (gulliste-arter) (rørhøg, rør-
drum, havørn, grågås). Retableringen vil samtidig generelt for-
bedre livsbetingelserne for en lang række dyr og planter i om-
rådet samt forbedre vandkvaliteten i Halleby Å og Tissø. 


4.6 Muligheden for at retableret en mere naturnær hydrologi i Bjer-
ge Enge undersøges (faglig udredning) (ca. 60 ha) (se pkt. 
4.6). 
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4.7 Vandløbsvedligeholdensen ophører eller reduceres betydeligt på 
i alt mindst 5 km vandløb med henblik på at skabe en mere na-
turlig hydrologi i lavbundsarealerne langs vandløb og herved 
skabe bedre livsbetingelser for særligt truede arter på udpeg-
ningsgrundlaget (brushane, odder) samt for arter på udpeg-
ningsgrundlaget som Danmark har et særligt ansvar for (gul-
liste-arter) (rørhøg, rørdrum, havørn, grågås). Retableringen vil 
samtidig generelt forbedre livsbetingelserne for en lang række 
dyr og planter i området samt forbedre vandkvaliteten i vandløb 
og søer.   


 
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 i dette Natura 2000-område konstateret væsentlige mod-
stridende interesser i forhold til forvaltningen af de forskellige arter 
og naturtyper i udpegningsgrundlaget.  
 
Udvidelse af rigkærs-arealet vil dog kunne ske på bekostning af til-
groede mosesamfund herunder områder med relativt ung opvækst af 
rødel (under ca. 60 år). 
 
I. Overvågning 
 
Natura 2000-indsatsen bliver løbende overvåget i forhold til udpeg-
ningsgrundlag og naturværdier via NOVANA og DEVANO overvåg-
ningsprogrammer. Desuden afrapporterer Danmark den nationale 
indsats vedr. habitat- og fuglebeskyttelsesdirektivet til EU-Kommis-
sionen hvert 6 år. 
 
Basisanalysen – udarbejdet i forbindelse med naturplanen - udgør det 
nuværende videns grundlag for områdets udpegningsgrundlag i for-
bindelse med naturplanlægningen. Analysen gennemgår systematisk 
udpegningsgrundlaget med en beskrivelse af status for hver enkelt 
art og naturtype. Det er hensigten, at denne analyse opdateres i for-
bindelse med fremtidige planperioder.  
 
J. Ikke teknisk resume 
 
I medfør af lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 er der foretaget en mil-
jøvurdering. Planen vil sikre eller forbedre bevaringsstatus for områ-
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dets udpegningsgrundlag og den biologiske mangfoldighed generelt 
samt et sammenhængende og varieret landskab. 
 
Hvis ikke planen iværksættes, vil tilgroningen fortsætte og medføre 
en forringet status for de prioriterede dele af områdets udpegnings-
grundlag. 
 
Planen betyder, at de rekreative oplevelser i tilknytning til området 
forbedres via et forbedret naturgrundlag, nedsat næringsstofbelast-
ning og mere naturnær hydrologi. 
  
Spidssnudet frø, strandtudse, stor vandsalamander og markfirben 
findes alle i området. Planens gennemførsel vurderes dog ikke at få 
negative konsekvenser for disse bilag 4-arter - tvært imod.  
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Tillæg om ny viden til Natura 2000-basisanalyse for  


Natura 2000-område nr. 157 Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken  


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 basisanalysens 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: Søbred med småurter (3130), tør hede (4030), tørt kalksandoverdrev 
(6120) og ege-blandskov (9160) er tilføjet det oprindelige udpegningsgrundlag. 


 


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 


3130 Søbred med småurter 6,1 1 3 


3140 Kransnålalge-sø 1200# 6 3 


4030 Tør hede 2,3 3 2 


*6120 *Tørt kalksandsoverdrev 0,4 1 2 


Skovnaturtyper 


9130 Bøgeskov på muld 1,1 1 3 


91E0 Elle- og askeskov* 4,8  3 


Tabel 1. Opdaterede data om nye eller genkortlagte naturtyper i habitatområde nr. 138.  


Data stammer fra 1) NOVANA-overvågningsprogrammet (2004-2008) samt Vestsjællands Amts overvågning i peri-
oden 1988-2006. 2) Naturtypekortlægning 2004-05 (NOVANA/DEVANO). 3) Genkortlægning, supplerende kortlæg-
ning 2007-08 (DEVANO). Kortlægningsdata for naturtyperne (ekskl. vandnaturtyper) kan ses på By- og Landskabs-
styrelsens hjemmeside under "Se på kort". *Prioriteret naturtype. #: Tissø udgør ca. 1200 ha. De øvrige 5 kortlagte 
Kransnålalgesøer er hver under 0,1 ha. 


 


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 
Kvælstof og fosfor er fra naturens hånd begrænsende næringsstoffer for mange økosystemer. 
Når et naturområde belastes med ekstra næringsstoffer (eutrofieres), fører det til ændret arts-
sammensætning, fordi konkurrencestærke og kraftigt voksende plantearter (som f.eks. stor 
nælde, blåtop og vild kørvel) bliver begunstiget på bekostning af lavtvoksende og konkurren-
cesvage plantearter (såkaldte nøjsomhedsarter). 


Eutrofieringen kan blive så kraftig, at naturtypernes tålegrænse bliver overskredet. Resultatet 
bliver, at flere af de karakteristiske nøjsomhedsarter forsvinder, og naturtypernes tilstand 
ændres. Selv små ekstra tilførsler af næringsstoffer kan på sigt føre til ændret artssammen-
sætning. Eutrofiering af naturområder kan ske i form af direkte tilførsel af gødning eller indi-
rekte i form af f.eks. kvælstofdeposition fra luften eller jordfygning fra marker. 


Eutrofiering af terrestriske naturarealer kan påvises på flere måder, f.eks. ved forekomst af 
negative strukturer (f.eks. dominans af blåtop på tørre heder), mange plantearter med tilpas-
ning til at vokse på næringsrig jordbund eller ved at måle eller modelberegne nedfald af kvæl-
stof fra luften. 


Eutrofiering som trussel kan være meget vanskelig at observere ved tilsyn eller registrering. 


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 (%) 


Kalundborg 7 7 14 27 


Landsgennemsnit 8 9 17 33 


Tabel 3. Baggrundsbelastningen (i kg N/ha/år) i den kommune, 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 den kommune, hvori Natura 2000-området ligger, er 14 
kg N/ha/år, hvilket er lidt lavere end landsgennemsnittet. Belastningen med ammoniak og 
ammonium (NHy) er omtrent som landsgennemsnittet. Nedfaldet af NOx’er – der overvejende 
stammer fra transport, energiproduktion og industri – er en smule mindre end landsgennem-
snittet. At kvælstofbelastningen fra ammoniak og ammonium procentuelt er mere betydelig 


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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end belastningen fra NOx’er i forhold til landsgennemsnittet, kan skyldes et relativt større 
kvælstof-bidrag fra husdyrhold i Natura 2000-området. 


 


 


Overslagsberegningerne viser, at kvælstofnedfaldet på de kortlagte naturområder i Natura 
2000-område nr. 157 ligger mellem 12,2 og 19,9 kg N/ha/år alt afhængig af den lokale hus-
dyrtæthed og naturområdernes overfladeruhed.  


 


 Tålegrænseinterval
(kg N/ha/år) 


Kvælstofafsætning overslag 
(kg N/ha/år) 


Habitatnaturtype  10-15 15-20 20-25 


Strandeng (1330) 30-40 100 %   


Grå/grøn klit (2130) 10-20 (b) 100 %   


Tør hede (4030) 10-20 100 %   


Tør overdrev på kalkholdigt sand (6120) 15-25 100 %   


Kalkoverdrev (6210) 15-25 100 %   


Surt overdrev (6230) 10-20 100 %   


Tidvis våd eng (6410) 15-25 (f) 100 %   


Rigkær (7230) 15-25 (c) 92 % 8 %  


Elle- og askeskov (91E0) 10-20 (b,j)  100 %  


Bøg på muld (9130) 10-20 (b,j)  100 %  


Ege-blandskov (9160) 10-20 (b,j)  100 %  


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. 


 


Overslagsberegning af den lokale kvælstofbelastning 


Da husdyrbrug ikke ligger jævnt fordelt i landskabet, vil kvælstofbelastningen af et naturom-
råde variere alt efter om der ligger husdyrbrug tæt på naturområdet, eller der slet ikke er 
husdyrbrug i nærområdet. Hertil kommer, at afsætningen af kvælstof på forskellige overfla-
detyper varierer i forhold til ruheden. Der er f.eks. stor forskel på, hvor meget der afsættes 
på en skov (med stor ruhed og dermed med stor afsætnings-overflade) og på en lysåben 
eng (med lavere ruhed og mindre afsætnings-overflade). Der er derfor foretaget en korrekti-
on af de kommunevise gennemsnitstal i forhold til lokal husdyrtæthed og til forskellige na-
turtypers ruhed inden for Natura 2000-området. Ruheden af naturarealerne er vurderet på 
baggrund af den vedplantedækning, som er registreret ved kortlægningen. 


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


For alle skovnaturtyper er tålegrænsen fastsat til 10-20 kg N/ha/år, dog 10-15 kg N/ha/år for 
lichenrige skove. Det fremgår af tabel 4, at nedfaldet af luftbåret kvælstof overskrider tåle-
grænsen på samtlige forekomster af skovnaturtyper på udpegningsgrundlaget.  


Naturtypernes nedre tålegrænse er ligeledes overskredet på alle forekomster af grøn/grå klit, 
tør hede og surt overdrev samt visse forekomster af rigkær (nordbredden af Tissø).  


 


 


4.2 Foreløbig trusselsvurdering for nye arter på udpegningsgrundlaget 
Der er ingen nye arter på udpegningsgrundlaget. 


 


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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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.  
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Basisanalyse for Natura 2000-område nr. 157, 


Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken 
 
 
 
Følgende EF-fuglebeskyttelses- og EF-habitatområder indgår: 
 
• EF-habitatområde nr. 138, Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken 
• EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 100, Tissø, Åmose og Hallenslev Mose 
  
 
1. Området 
Dette Natura 2000-område omfatter Åmosen i nord med øvre del af Halleby Å, Tissø og herfra langs 
øvre del af Bøstrup Å med Hallenslev mose samt nedre del af Halleby Å. I nord grænser området op til 
Natura 2000-område nr. 156, Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å. Hele Natura 2000-området er 
habitatområde, mens fuglebeskyttelsesområdet ikke inkluderer nedre Halleby Å og Flasken. Det sam-
lede areal er på ca. 3.300 ha, hvoraf selve Tissø udgør 1200 ha. 
 
Åmose og Hallenslev Mose består begge overvejende af uopdyrkede arealer, men har tidligere været 
anvendt til tørvegravning. Store dele af arealerne ved Bjerge Enge og nedre Halleby Å er afgræssede 
enge og strandenge med rester af afsnørede åløb. Halleby Ås brede udmunding i Storebælt kaldes Fla-
sken og er et af de få naturlige og uregulerede åudløb på Sjælland. Flasken er omgivet af fine strand-
enge som bl.a. er ynglelokalitet for strandtudse og er et vigtigt rasteområde for gæs. 
 
Fredninger 
Ved Tissø findes der et bælte af arealer langs østbredden med landskabsfredning (60 ha), samt en min-
dre skrænt og eng (3,7 ha) mod nord, der er fredet for at beskytte en sjælden vegetationstype med bl.a. 
Vellugtende Skabiose. Halvdelen af Tissø og arealer langs østbredden er udlagt som vildtreservat. Et 
strandengsareal på 278 ha omkring Flasken er fredet for at beskytte det særegne fugle- og planteliv. En 
del af dette areal ligger dog på strandenge umiddelbart vest for habitatområdet. 
 
 
2. Udpegningsgrundlag. 
Udpegningsgrundlaget fremgår af tabel 1.  
 
I tabel 2 er angivet arter og naturtyper som nyligt er konstaterede og derfor endnu ikke optræder på lis-
ten over udpegningsgrundlag. 
 
Kortlagte naturtyper fremgår af efterfølgende 5 ikke-nummererede, helsides figurer. 
 
 
 
 
 







 
 


Tabel 1. Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 157, Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken 


EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 100, Tissø, Åmose og Hallenslev Mose. 
Nr. Naturtype / art Bestandsstørrelse c Foreløbig trusselsvurdering Datagrundlag, kortlægningsstatus 


A021 Rørdrum (ynglende) a 6 par  Vestsjællands Amt 2001 
A037 Pibesvane (rastende) a, b 200 Forstyrrelser Vestsjællands Amt 2001 
A038 Sangsvane (rastende) a, b 600 Forstyrrelser Vestsjællands Amt 2001 
A039 Sædgås (rastende) b 1500 Forstyrrelser Vestsjællands Amt 2001 
A043 Grågås (rastende) b 6-7000 Forstyrrelser Vestsjællands Amt 2001 
A075 Havørn (ynglende) a 0 Forstyrrelser Obs. af territoriehævdende par (Vestsjællands Amt 2001), men 


ikke registreret ynglende i nyere tid 
A081 Rørhøg (ynglende) a 24 par  Vestsjællands Amt 2001 
A094 Fiskeørn (yngl./rast.) a 1 par?  Vestsjællands Amt 2001 
A151 Brushane (ynglende) a 0  Kun rastende fugle i yngletiden. Sidste sikre ynglefund i 1994. 


Vestsjællands Amt 2001 
A195 Dværgterne (ynglende) a 6 par  Vestsjællands Amt 2001. Overvåges af amtet i Novana 2006 


EF-habitatområde nr. 138, Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken. 
Nr. Naturtype / art Areal (ha) Foreløbig trusselsvurdering Datagrundlag, kortlægningsstatus 


1149 Pigsmerling ?  Ikke kortlagt; registreret i øvre Halleby Å og i Bøstrup Å 
1166 Stor Vandsalamander ?  Ikke kortlagt 
1355 Odder ? Forstyrrelser, rusefiskeri Sporfund 1994-1998 
1130 Flodmundinger 32 Eutrofiering Kortlagt af Skov- og Naturstyrelsen 2004 
1150 *Lagune ? Eutrofiering ”Kontor-kortlagt” af Vestjællands Amt 2000. Ingen forekom-


ster registreret. 
1310 Enårig strandengsvegetation -  Meget små arealer. Kortlagt sammen med strandenge (1330) 
1330 Strandenge 149 Manglende afgræsning Amtets kortlægning 2004 
2130 *Grå/grøn klit 25 Tilgroning med rynket rose; atmosfærisk N Amtets kortlægning 2004 
3140 Kransnålalge-sø 1200 Eutrofiering; atmosfærisk kvælstof?, trawl-


fiskning, vandindvinding 
Foreløbig kortlægning, Vestsjællands Amt 2005 


3150 Næringsrig sø (1200?) Eutrofiering, trawlfiskning, vandindvinding Ikke kortlagt 
3260 Vandløb (~31 km) Spildevand, hårdhændet oprensning Målsatte vandløb. Type usikker. 
6210 Kalkoverdrev 1,8  Amtets kortlægning 2004-5 
6230 *Surt overdrev 14 Manglende afgræsning; atmosfærisk N Amtets kortlægning 2004-5 
6410 Tidvis våd eng 8,5 Tilgroning og kæmpe-bjørneklo Amtets kortlægning 2004-5 
7230 Rigkær 4,8  Amtets kortlægning 2004-5 
9130 Bøgeskov på muldbund ?  Fredskovsarealer forventes kortlagt i 2006 
91E0 Ellesump ?  Fredskovsarealer forventes kortlagt i 2006 


a) Arter på fugledirektivets bilag I; b) arter omfattet af fugledirektivets artikel 4, stk. 2. c) Data gælder kun for fuglebeskyttelsesområdet og er fra 2001.  







*) Prioriterede naturtyper  
 
 
 
 
 
 


Tabel 2. Nyligt konstaterede arter og naturtyper som endnu ikke er på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 157, Åmose, Tissø, Halleby Å 
og Flasken 
 


Nr. Naturtype / art Areal (ha)/pop.str. Foreløbig trusselsvurdering/kommentar Datagrundlag, kortlægningsstatus 
3130 Sø med småurter 6 Eutrofiering; atmosfærisk kvælstof?, stabiliseret vandstand Foreløbig kortlægning, Vestsjællands Amt 2005 
4030 Tør hede 2,2 Tilgroning med vedplanter; atmosfærisk kvælstof Amtets kortlægning 2004-5 
6120 Tørt overdrev på kalkholdigt sand 0,4 Måske atmosfærisk N . Tilgroning? Amtets kortlægning 2004-5 
A072 Hvepsevåge (ynglende) a 2 par c Yngler umiddelbart uden for habitatgrænsen Vestsjællands Amt 2001 
A132 Klyde (ynglende) a 4 par c Ingen ynglesucces i 2001. Tidligere op til 14 par Vestsjællands Amt 2001 
A193 Fjordterne (ynglende) a 6 par c  Vestsjællands Amt 2001. Overvåges af amtet i No-


vana 2006 
A222 Mosehornugle 1 par? c  Vestsjællands Amt 2001 


a) Arter på fugledirektivets bilag I.  c) Data gælder kun for fuglebeskyttelsesområdet og er fra 2001. 
 







 
3. Relevante data for udvalgte naturtyper og arter 
 
3.1. Generelt  
Store dele af Natura 2000-området udgøres af enge og moser med betydning for en række fuglear-
ter, men uden eller kun med spredte forekomster af habitatnaturtyper. Amtets kortlægning har vist, 
at habitatnaturtyperne overvejende findes på bredarealerne af Tissø, selve Tissø og omkring Fla-
sken. En stor del af Natura 2000-området er beliggende på en undergrund bestående af ferskvands-
dannelser, mens Flasken og arealerne heromkring ligger på marine aflejringer. Tissø er dannet fra et 
stort dødishul. 
 
Som helhed rummer Natura 2000-området følgende fordeling af naturtyper omfattet af naturbeskyt-
telseslovens § 3: 
 


Tabel 3. § 3-arealer 
Naturtype Arealsum (ha) 
Eng 490 
Mose 370 
Strandeng 165 
Hede 1,2 
Overdrev 0,7 
Vandhul under 1000 m² 5,8 (133 stk.) 
Sø over 1000 m² (Tissø) 1380 (1220) (138 stk.) 
Vandløb 35 km 


 
 
3.2. Strandeng (1330) 
Der findes fine strandengsarealer omkring Flasken, og strandrørsump med salttålende arter findes et 
stykke op langs med nedre Halleby Å til Bjerge Enge. Vegetationen bliver hurtigt ferskvandspræget 
som man bevæger sig op langs åen, men der er et islæt af salttålende arter helt op til og med Tissø. 
Grænsende op til habitatområdet ved Flasken findes Reersø Vejle, der er et meget fint strandengsa-
real, der bør inkluderes i habitatområdet ved en evt. senere revision.  
 
Strandengene repræsenteres af følgende sjældne og/eller biotopskarakteristiske (jf. fortolknings-
manualen, i kursiv) plantearter. E, V, R, X og (A) henviser til rødlistekategorierne akut truet, sårbar, 
sjælden, opmærksomhedskrævende og særligt ansvarskrævende i den regionale og nationale (med 
fed) rød-/gulliste. 
 


Almindelig Kvik 
Børste-Siv R
Drue-Gåsefod R
Engelsk Kokleare X
Engelskgræs 
Eng-Havre X
Énsidig Hønsetarm R
Énskællet Sumpstrå 
Fåblomstret Kogleaks 
Gåse-Potentil 
Harril 
Hår-Tusindblad R X


Klæbrig Hønsetarm X
Kryb-Hvene 


Kødet Hindeknæ 
Liden Vandarve R
Læge-Stokrose E R


Rank Frøstjerne V
Rød Svingel 
Rødbrun Kogleaks 
Sandkryb 
Slangetunge X
Smalbladet Hareøre V
Soløje-Alant R
Spidshale R X


Spyd-Mælde 
Stilket Kilebæger R
Strand-Annelgræs 


Strand-Asters 
Strand-Bede 
Strand-Krageklo R(A)


Strand-Malurt 
Strand-Mælde 
Strand-Nellike V
Strand-Stenkløver R
Strand-Trehage 
Strand-Vejbred 
Tusindfrø R X


Tykbladet Fladstjerne R
Tætblomstret Hindebæger X
Udspilet Star 
Udspærret Annelgræs 


 
Typen énårig strandengsvegetation (1310) findes pletvis omkring Flasken, men er kortlagt sammen 
med strandeng (1330) og udgør mindre end 5 % af denne. Af biotopkarakteristiske arter for denne 







naturtype (jf. fortolkningsmanualen) er der registreret Kveller, Strand-Firling, Dansk Kokleare, 
Smalbladet Hareøre og Spidshale. 
 
3.3. Grå/grøn klit (2130) 
Et langstrakt areal mellem strandengen og kysten ved Flasken kan karakteriseres som grå/grøn klit. 
Her står en tusindtallig bestand af den sjældne skærmplante Hjorterod.  
 
 
Grå/grøn klit repræsenteres af følgende sjældne og/eller biotopskarakteristiske (jf. fortolknings-
manualen, i kursiv) plantearter. V, R, X og (A) henviser til rødlistekategorierne sårbar, sjælden, 
opmærksomhedskrævende og særligt ansvarskrævende i den regionale og nationale (med fed) rød-
/gulliste. 
 


Almindelig Hønsetarm 
Bæger- og rensdyrlav 
Dansk Astragel R(A)


Gul Snerre 
Hjorterod X(A)


Hundesalat X
Klit-Stedmoderblomst R
Nikkende Kobjælde (A) (A)


Sand-Hvene X
Sand-Star 


Strand-Krageklo R(A)


Strand-Nellike V
Strand-Nellike V
Tidlig Dværgbunke 


 
3.4. Søer (3130, 3140, 3150) 
Habitatområdets søer er ikke endnu ikke fyldestgørende kortlagt. Søen er med et areal på 1233 ha 
og en middeldybde på 8,2 m. den betydeligste sø i området. Den rummer både habitattyperne 3140 
og 3150, den aktuelle vegetation udgøres primært af 3150. Den udbredte forekomst af kransnålalger 
i søen fortæller dog at søen muligvis mere rettelig bør henregnes til typen 3140 (jf. fortolkningsma-
nualen).  
Vandstanden i Tissø svinger over året, hvorfor bredden mange steder er tidvis vanddækket. Et styk-
ke af bredden i sydenden af Tissø er da også blevet kortlagt som naturtypen 3130 ret næringsfattige 
søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden – kortere kaldet ”sø med småurter”. 
Kortlægningen af denne naturtype er kun foreløbig og kan formodentlig findes på andre strækninger 
af søbredden. 
 
Naturtypen sø med småurter (3130) repræsenteres af følgende sjældne og/eller biotopskarakte-
ristiske (jf. fortolkningsmanualen, i kursiv) plantearter. V og X henviser til rødlistekategorierne sår-
bar og opmærksomhedskrævende i den regionale og nationale (med fed) rød-/gulliste. 
 


Nåle-Sumpstrå V X Tudse-Siv 
Søpryd V X Liden Tusindgylden 


 
 
Bliden har lempet målsætning og er antageligt type 3150. Det er en lille sø på 6 ha med en middel-
dybde på godt 0.5 m. Sigtdybden er meget dårlig og der er ingen undervandsvegetation. 
Søen er ikke blevet undersøgt siden 1990. Indgår i NOVANA-overvågningen med ekstensivt pro-
gram. 
 
Madesø er søtype 3150. Den er en 30,4 ha stor, forholdsvis lavvandet sø med en gennemsnitsdybde 
på 2.3 m, men med et 5.5 m. dybt hul i den nordlige del. Søen har basismålsætning og indgår i NO-
VANA-overvågningen med ekstensivt program. Søen ligger lavt i kanten af moseterrænet, og ved 
forårsoversvømmelse i Øvre Halleby Å, står vandet over søens bredder, og det meste af Åmosen 
udgøres af én samlet vandflade. Muligvis tilføres søen herved sediment fra åen.   
 
Der ligger foruden ovennævnte større søer mange småsøer i området især i form af tørveskær i Lille 
Åmose. De er ikke nærmere undersøgt.  
 







3.5. Vandløb (3260) 
Se bilag 24. 
 
 
3.6. Tør hede (4030) 
På begge sider af nedre Halleby Å ved sommerhusområdet Ornum blev der ved kortlægningen regi-
streret to mindre områder med tør hede (4030). Vegetationen er her helt domineret af dværgbuske 
og med adskillige arter af laver. Arealet er ganske beskedent, men bør alligevel medtages på udpeg-
ningsgrundlaget ved næste revision, da naturtypen er usædvanlig i denne del af landet. Af karakteri-
stiske arter for naturtypen (jf. fortolkningsmanualen) er der registreret Hedelyng og Revling. Det er 
antaget, at området ligger på hævet havbund, men der er også den mulighed, at der er tale om rester 
af gamle kystklitter. I sidstnævnte tilfælde bør naturtypen henføres til klithede (2140). Billedet 
kompliceres af åens dynamik og sommerhusbebyggelse. Af karakteristiske arter for klithede er der 
registreret Revling og Sand-Star. 
 
3.7. Tørt overdrev på kalkholdigt sand (6120) 
En mindre forekomst af denne sjældne naturtype findes på en sydvendt skrænt i nordenden af Tissø 
mellem landevejen og søen. Skrænten er bl.a. en af landets få voksesteder for Vellugtende Skabiose.  
Området er fredet af samme grund.  
 
Følgende sjældne og/eller biotopskarakteristiske (jf. fortolkningsmanualen, i kursiv) plantearter er 
registreret på naturtypen. V, R, X og (A) henviser til rødlistekategorierne sårbar, sjælden, opmærk-
somhedskrævende og særligt ansvarskrævende i den regionale og nationale (med fed) rød-/gulliste. 
 


Eng-Havre X
Glat Rottehale X
Gul Evighedsblomst 
Liden Sneglebælg R(A) R


Nikkende Kobjælde (A) (A)


Vellugtende Skabiose V(A) V


Vår-Star X


 
 
3.8. Tidvis våd eng (6410) 
Naturtypen findes som mosaikforekomst med surt overdrev (6230) og strandeng (1330) på større 
arealer lige nord og nordøst for Flasken. Derudover findes naturtypen pletvis op langs nedre Halle-
by Å og Bjerge Enge og med en lille forekomst (0,3 ha) i Hallenslev Mose. 
 
Tidvis våd eng repræsenteres af følgende sjældne og/eller biotopskarakteristiske (jf. fortolknings-
manualen, i kursiv) plantearter. E, V, R, og X henviser til rødlistekategorierne akut truet, sårbar, 
sjælden og opmærksomhedskrævende i den regionale og nationale (med fed) rød-/gulliste. 
 


Blåtop 
Børste-Siv R
Eng-Viol 
Hundesalat X
Klokkelyng X


Knop-Siv 
Liden Vandarve R
Mose-Troldurt V
Rank Viol V V


Rundbladet Soldug R


Seline 
Strand-Nellike V
Sump-Snerre 
Tormentil 
Vestlig Tue-kogleaks E


 
3.9. Rigkær (7230) 
Der findes adskillige mindre, vældprægede arealer omkring Tissø. De bedste af dem har haft vedva-
rende græsning gennem lang tid og har karakter af rigkær (7230). Disse ligger ved bredderne af den 
nordlige halvdel af Tissø. 
 







Rigkær repræsenteres af følgende sjældne og/eller biotopskarakteristiske (jf. fortolkningsmanualen, 
i kursiv) plantearter. V, R, og X henviser til rødlistekategorierne sårbar, sjælden og opmærksom-
hedskrævende i den regionale og nationale (med fed) rød-/gulliste. 
 


Almindelig Star 
Blågrøn Star 
Dværg-Star 
Eng-Troldurt V X


Grøn Star 
Hirse-Star 


Hundesalat X
Håret Star 
Kødfarvet Gøgeurt X
Leverurt R X


Maj-Gøgeurt X
Soløje-Alant R


Sump-Hullæbe R
Tandet Sødgræs X
Top-Star 
Trindstænglet Star R
Tråd-Siv V
Vand-Klaseskærm R


 
3.10. Marine naturtyper – flodmunding (1130), lagune (1150*) 
Der eksisterer ingen biologiske datasæt for marine naturtyper i NATURA 2000-området (bilag 33).  
 
3.11. Odder (1355) 
Amtet har 10 verificerede fund af spor efter odder ved Halleby Å på begge sider af Tissø i perioden 
1994-1998. Fundtyperne er fodaftryk, ekskrementer og analsekret. Stederne er ved Øresø i norden-
den af Åmose, Halleby Ås indløb i Tissø og Nedre Halleby Å ved Ågerup og Tystrup. 
 
3.12. Yngle- og trækfugle  
 
 


 


 1983 1992-1997 1998-2003 2001 2006 
 EF 100 Tissø, Åmose og Hallenslev Mose 
Rørhøg (ynglepar) 2-3 4-5 2-3 24 - 
Brushane (ynglepar) - + ? 0 - 
Dværgterne (ynglepar) + 4 5+ 6 14 
Rørdrum (ynglepar) - 1 0-2 6 - 
Havørn (ynglepar) - 0 0-1 0 - 
Fiskeørn (ynglepar) - 0-1 0-1 ? - 
Pibesvane (rastende) 400 387 1105 - - 
Sangsvane (rastende) 190 436 202 - - 
Sædgås (rastende) - - - - - 
Grågås (rastende) 3000 4625 7215 - - 
Klyde (ynglepar) - 5 ? 4 - 
Almindelig ryle (par) + 1 0-1 0 - 
Fjordterne (ynglepar) - + + 6 33 
Isfugl (ynglepar) - + ? 0? - 
Rødrygget tornskade (par) - (+) + - - 
Rød glente (ynglepar) - 0 0-1 0 - 
Mosehornugle (ynglepar) - - - 1? - 


Tabel 4.3: Bestandstal for ynglende Anneks 1-arter og maksimale antal af de rastende vandfugle, 
der indgår i det nuværende udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområdet F100. Arter i ud-
pegningsgrundlaget er gråtonede.  Data stammer fra en CD fra DMU fremsendt til amterne 2006, 
fra en publikation fra Skov- og Naturstyrelsen (1995) (ynglepar 1983), fra Vestsjællands Amts 
fugleovervågning 2001 samt fra Novana-overvågningen 2006 (marine terner).   







 
 
4. Foreløbig trusselsvurdering 
 
4.1. Eutrofiering 
På landjord 
Den gennemsnitlige atmosfæriske kvælstofdeposition i Gørlev, 
Hvidebæk og Høng, som deler Natura 2000 området, er hen-
holdsvis 13,4, 13,1 og 14,7 kg N/ha/år. Baseret på disse gennem-
snitstal ses det af tabel 3, at naturtyperne grå/grøn klit (2130), sø 
med småurter (3130), kransnålalge-sø (3140), tør hede (4030) og 
surt overdrev (6230) samt evt. næringsrig sø (3150) kan være 
truet af atmosfærisk kvælstofdeponering. 
 
Tissø er naturligt næringsfattig og er derfor særlig sårbar overfor 
tilførsel af næringsstoffer fra oplandet til de tilløbende vandløb. 
 


 


Naturtype Tålegrænse  
(kg N/ha/år) 


1130 30-40 
1150 30-40 
1310 30-40 
1330 30-40 
2130 10-20 


(3130) 5-10 
3140 5-10 
3150 5-10* 
3260 - 


(4030) 10-20 
(6120) 15-25 
6210 15-25 
6230 10-20 
6410 15-25 
7230 15-25 


Tabel 3. Tålegrænser for naturtyper på udpegningsgrundlaget og for tre yderli-
gere, nyligt registrerede habitatnaturtyper. *: Mange søer og vandhuller er 
eutrofierede som følge af næringstilførsel fra andre kilder. For de rene, ikke 
eutrofierede søer af type 3150 kan tålegrænsen for de øvrige søtyper på 5-10 kg 
N/ha/år bruges, hvis søen er kvælstofbegrænset. 


Marint (se i øvrigt bilag 33) 
I Basisanalyse II er det i risikoanalysen vurderet, at kvalitetsmålene i Regionplan 2005 ikke vil være 
opfyldt i Flasken i 2015. Dette skyldes, at belastningen med kvælstof og fosfor og miljøfarlige stof-
fer fortsat vurderes, at være for stor i 2015. Derudover er områdets flora og fauna påvirket, hvilket 
betyder at kvalitetsmålene ikke vil blive opfyldt.  
I tabel 4 er mulige trusler relateret til naturtypen i udpegningsgrundlaget listet.  
 
Trusler/påvirkningsfaktorer i Natura 2000 området 
 


Råstofindvinding 
Fiskeri Eutrofiering Miljøfarlige stoffer Forstyrrelser 


Naturtype 
1130 Nej Nej Ja Ja Ringe 
*1150 Nej Nej Ja Sandsynligvis Muligvis 


dræning 
Tabel 4. Mulige trusler relateret til naturtyper som indgår i  Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag.  
 
Målsætningen for vandområdet er et krav om et upåvirket eller kun svagt påvirket plante- og dyreliv 
som ikke skyldes menneskelig aktivitet. Flasken er målsat med en generel målsætning. Målsætnin-
gen er ikke opfyldt, og årsagen til at målsætningen ikke er opfyldt er en for stor belastning med 
kvælstof og fosfor fra land, som skyldes især lokale men også regionale forhold (bilag 33).  
 
Den for store belastning med næringsstoffer vurderes at være en trussel for naturtypernes gunstige 
bevaringsstatus i habitatområdet.    
 
Søer (se i øvrigt bilag 35) 







Tissø har skærpet målsætning og indgår i NOVANA-overvågningen med intensivt program. Søen 
har med et opland på ca. 400 ha en betydelig diffus belastning fra spildevand og landbrugsarealer. 
Spildevand fra renseanlæg er reduceret betydeligt i forhold til tidligere. Tilstanden er svagt bedret 
gennem de seneste årtier, men tilstanden opfylder ikke regionplanens målsætning; sigtdybden skal 
øges og undervandsvegetationen skal have en større udbredelse og tæthed. De seneste år spores en 
svag forringelse af tilstanden, hvilket måske hænger sammen med en intensivering af trawlfiskeri.  
 
Bliden har tidligere modtaget spildevand fra Sæbygård beboelse og avlsbygninger. Den aktuelle be-
lastning er formentlig beskeden. Stor intern belastning fra et meget tyk slamlag gør, at søen frem-
træder stærkt eutrofieret. 
På grund af stor intern belastning vil Bliden ikke opnå rimelig miljøtilstand uden fjernelse af det 
næringsholdige søsediment. En evt. diffus belastning skal desuden reduceres  
 
Madesø  modtog tidligere i en lang årrække urenset spildevand fra byen Jordløse. Den fremtrådte da 
ekstremt eutrofieret nærmest på et forrådnelses stadie. Spildevandet er nu afskåret og tilstanden 
markant forbedret, dog langt fra opfyldelse af målsætningen.  Sigtdybden er lav, der er ingen under-
vandsvegetation. Især i den sydlige del er der aflejret store mængder næringsholdigt søsediment. In-
tern belastning fra dette vil fastholde søen i en dårlig tilstand i en årrække. 
Terrænet nordvest for Madesø der er landbrugsjord skråner stærkt mod Åmosen og søen. Overfla-
disk afstrømning kan derfor belaste søen, ligesom erosion kan tilføre søen næringsholdigt sediment. 
Belastningen fra landbrugsarealet bør undersøges nærmere og evt. begrænses. 
 
Vandløb 
Se bilag 34. 
 
4.2. Tilgroning 
 
4.2.1. Manglende afgræsning 
Flere steder i Natura 2000-området er tilgroning pga. manglende afgræsning et problem. Skrænten i 
nordenden af Tissø med naturtypen tørt overdrev på kalkholdigt sand bliver ikke afgræsset. Denne 
naturtype burde ved naturlig erosion kunne holde sig åben med lav vegetation, men kan ved høj 
kvælstofbelastning kræve afgræsning for opretholdelse (jf. fortolkningsmanualen). Selvom den 
gennemsnitlige kvælstofdeposition fra atmosfæren er lavere i Hvidebæk Kommune end naturtypens 
tålegrænse, kan den faktiske afsætning på dette sted vise sig at være højere. Engen nedenfor skræn-
ten bliver afgræsset, og hegnet kan relativt nemt flyttes for at inkludere skrænten. Græsningseffek-
ten på bestanden af Vellugtende Skabiose bør dog følges. 
 
Arealerne med tidvis våd eng (6410) i Bjerge Enge og i Hallenslev Mose er truede af tilgroning, og 
man kunne med fordel indgå en aftale om høslet eller evt. kreaturafgræsning disse steder. 
 
4.2.2. Tilgroning med vedplanter 
De små arealer med tør hede (4030) omkring Halleby Å ved Ornum gror til med birk og bævreasp. 
Den lokale grundejerforening har for egne midler og initiativ bekæmpet opvæksten af træer. På sigt 
ville det dog være hensigtsmæssigt at indgå aftaler om en plejeplan på arealerne. 
 
De dele af Bjerge Enge, der ikke bliver udnyttet til græsning, er i fare for at gro til med vedplanter. 
Her findes et areal med tidvis våd eng (6410), der er i alvorlig fare for at gro til i buske og træer. 
Området benyttes især til jagt. 
 
4.2.3. Invasive arter 
Store dele af den grå/grønne klit (2130) nord og vest for Flasken ved Reersø er alvorligt truet af en 
fremskreden tilgroning med rynket rose.  







 
I Bjerge Enge er der en stor bestand af kæmpe-bjørneklo, der allerede har udskygget et stort areal, 
hvor der potentielt kunne have været tidvis våd eng (6410). Der hvor denne naturtype findes på 
Bjerge Enge i dag ligger meget tæt på bjørneklobestanden og er således truet. Ejerne har i samråd 
med amtet påbegyndt en bekæmpelse. Amtet har udvalgt Reersø-området som indsatsområde for 
bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo. 
 
4.3. Vandindvinding 
Søer 
Tissø er genstand for vandindvinding, der især i sensommeren udgør en belastning for søen. Af 
hensyn til vandindvindingen stemmes vand op i forsommeren med henblik på at sikre indvindingen 
senere på året. Dette medfører en øget vandstandsvariation hen over sommeren til skade for den i 
forvejen begrænset udbredte undervandsvegetation. Der er et ønske om at øge indvindingen for at 
dække behovet for vand til industrier i Kalundborg. En forøgelse af vandstandsvariationen i søen 
eller ændring af årsmønstret kan få en uønsket effekt på miljøtilstanden. Gennem sin indvirkning på 
undervandsvegetationen har en øget vandstandsvariation delvis samme effekt på tilstanden som eut-
rofiering. 
Langt den største del af vandtilførslen til Tissø falder inden for nogle få vintermåneder. I sensom-
meren bliver tilstrømningen så begrænset, at det knap modsvarer fordampningen fra søens overfla-
de. Et ændret afstrømningsmønster fra Stor- og Lille Åmose kunne evt. udjævne tilstrømningen, 
hvilket ville gøre søen mindre følsom for indvinding. 
 
 
5. Igangværende naturplejeprojekter 
Inden for dette Natura 2000-område er der MVJ-aftaler til pleje eller drift af 527 ha græs- og natur-
arealer. På fire arealer (på i alt 67 ha) findes der egentlige plejeplaner: 
• Eng/mose i Halleby Ore: fjernelse af krat og afgræsning af hensyn til plante- og dyreliv, pleje-


plan nr. 81 
• Eng ved Tissø nordbred: fjernelse af krat og afgræsning af hensyn til udsigt og plante- og dyre-


liv, plejeplan nr. 90 
• Overdrev ved Sæbygård Hovedgård: ikke realiseret pleje, plejeplan nr. 7 
• Eng i Ulstrup Mose: kreaturafgræsning, genskabelse af eng med lavvandede søer af hensyn til 


fugle og padder, plejeplan nr. 44 
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Bilag 3: Registrering af Marine naturtyper 
 
EF-habitatområdets navn og nummer Dato/periode for registreringen: 
Jammerland Bugt - Flasken Nr. 138 ingen 
  Inventør: jst 
   
 
Naturtyper i henhold til udpegningsgrundlaget: 
1110 1130 1140 1150* 1160 1170 1180 8330 


 x       
 
Naturtypernes arealmæssige udbredelse:  
Naturtype 
kode 


Udbredelse alene 
jf. SNS-kort  


Udbredelse jf. SNS-
kort er bekræftet 


Afvigelse i km² Afvigelse indtegnet på 
SNS-kort, vedlagt 


1130 32 ha ja   
 
Datagrundlag: 
Eksisterende data opdelt i data indenfor habitatområdet og udenfor samt pr. naturtype 
Overvågningsdata 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 


ingen   ingen   
 
Trusselsregistrering 
Naturtypekode Fysisk påvirkning Anden påvirkning 
1130  eutrofiering, miljøfarlige stoffer
 
 
 







H


d


          Bilag 1 Søregistrering


Lokalistetsnavn Dato/periode
Tissø 1992-2005


EF-habitatområdenavn og -nummer Inventør
Vestsjællands Amt


138


Søens habitatnaturtype Søen geografiske koordinater (UTM/
3150 644.400


Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks 6.161.600


3110 Kalk- og næringsfattige søer og vandhuller (lobeliesøer)
Procentvis dækningsgraden af grundskudsplanter i søen


Årstal


3130 Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden
Procentvis dækningsgrad af græsser og rørskov i søen


Årstal
Procentvis areal af lysåben bund egnet for spiring af små amfibiske planter


Årstal


3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger
Procentvis dækningsgrad af kransnålalger i søen


Generel antagelse: 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
Årstal 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000


3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks
Procentvis dækningsgrad af submers vegetation (langskudsplanter og andre submers


9,2 7 4,2 5,5 6,6 8,2 6,3
Årstal 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000


1150 Kystlaguner og strandsøer
Procentvis dækningsgrad af kransnålalger, havgræs, vandaks


Årstal


Bestand af karakteristiske plantearter for naturtypen. Opgjort artsvis, f.eks DAFOR-skala1.
Art Hyppighed eller "+" hvis forekommen


Chara contraria  +++
jertebladet vandaks  +


Prøvestationens koordinater (UTM/GIS)
644.400


6.161.600
Sommergennemsnit2 af totalfosforkoncentration (mg P I-1)


1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998







Måling foretaget i, 
ex. overfladevand


0,092 0,058 0,105 0,087 0,111 0,253 0,055
n 12 12 12 12 12 12 12


Gennemsnit af sommersigtdybde (m)
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998


Måling foretaget i, 
ex. overfladevand 0,91 1,77 1,49 1,75 1,67 1,41 1,65
n 12 12 12 12 12 12 12


Alkalinitet opgjort i mmol l-1 i sommerperioden
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998


Måling foretaget i, 
ex. overfladevand 3,08 3,16 3,43 3,52 3,28 2,89 3,2
n 12 12 12 12 12 12 12


Laveste og højeste målte pH-værdier i sommerperioden
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998


Måling foretaget i, 
ex. overfladevand
Laveste 8,3 8,5 8,7 8,3 8,5 7,7 8,2
Højeste 8,8 8,7 9,1 8,8 9,1 9,4 8,7
n 12 12 12 12 12 12 12


1DAFOR-skalaen (Dominant, Abundant, Frequent, Occasional, Rare) betegner frekvensen/abundancen af 
Skalaen er en intervalskala med fem lige store klasser.


2Sommeren dækker perioden 1. april til 30. september, jf. NOVANAs program for intensive stationer.







/


s


d


e for undersøgelse


GIS)


1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
2001 2002 2003 2004 2005


e karplanter) og flydeplanter i søen
1,7 2,3 2,5 5,7 4,1 5,3


2001 2002 2003 2004 2005


Anvendt metode til vegetationsundersøgelse
e 92-03 Områdeund.  05-05 Transektundersøgelse


Dækningsgrad, målt eller skønnet
5,3 målt


1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005







f


0,076 0,091 0,221 0,091 0,14 0,097 0,128
12 12 12 12 12 12 12


1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005


1,9 1,53 1,84 2,17 1,86 2,42 1,96
12 12 12 12 12 12 12


1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005


3,77 3,45 3,33 3,86 3,13 2,87 3,29
12 12 12 12 12 12 12


1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005


8,2 8,3 8,3 8,1 8,2 7,7 7,9
8,7 8,9 8,8 8,9 8,8 8,8 8,9
12 12 12 12 12 12 12


 arter i et område. 







        Bilag 2 -Vandløbsregistrering


Vandsystem: Åmose Å Dato/periode for undersøgelse
Vandløbsnavn: Halleby Å 1994-2005
Lokalitetsnavn/strækning: Øresø St.nr. 350010


EF-habitatområdenavn og -nummer Inventør
137 Vestsjællands Amt


(Umiddelbart opstrøms for 138)


Vandløbets habitatnaturtype Prøvestationens/prøvestrækningens geografiske koordinater 
(UTM/GIS)


3260 UTM 32 euref89
647488 6168409


Længde af vandløbet som prøvestationen dækker (km)
1,33


Oplandsareal (km2)
?


Bestand af karakteristiske plantearter for naturtypen. Opgjort artsvis, f.eks DAFOR-skala1.
Art Hyppighed eller "+" hvis forekommende


Almindelig Kildemos +
Sideskærm +
Vandstjerne sp. +


Vandløb i naturligt leje 
uden vedligeholdelse


Vandløb 
overvejende i 


naturligt leje, evt. 
med sparsom 
grødsekæring


Vandløb delvist 
regulerede. Evt. 
grødeskæring og 
oprensning ikke 


årlig


Vandløb 
regulerede, med 


årlig grødeskæring 
og oprensning


Alle 
vandløb 
rørlagte


x


Dansk vandløbsfaunaindeks
Faunaklasse 1 2 3 4 5 6 7
24-05-1994 x, skøn
18-07-1995 x, skøn
21-10-1997 x
13-04-1998 x
04-04-1999 x
17-04-2000 x
21-03-2001 x
05-04-2002 x
13-04-2003 x
21-04-2004 x
13-04-2005 x


Forekomst af fisk/lampret
Art Hyppighed eller "+" hvis forekommende


Pigsmerling +







1 DAFOR-skalaen (Dominant, Abundant, Frequent, Occasional, Rare) betegner frekvensen/abundancen af 
arter i et område. Skalaen er en intervalskala med fem lige store klasser.
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1 INDLEDNING 


Tissø i Vestsjællands Amt blev i 1987 udpeget til at indgå i Vandmiljøplanens 
Overvågningsprogram som eksempel på en sø, der overvejende er påvirket af intensivt 
landbrug i oplandet, og hvor fosforkoncentrationen ligger i intervallet 90-150 µg/l. I 
overvågningsprogrammet indgik der årlige undersøgelser af søens vegetation.  
 
I 1998 kom et revideret overvågningsprogram kaldet NOVA-2003 “Nationalt 
Overvågningsprogram for Vandmiljøet 1998-2003”. Tissø indgik fortsat i programmet 
som en sø, der skulle undersøges intensivt, hvilket bl.a. indebar en fortsættelse af de 
årlige undersøgelser af søens vegetation. 
 
Det er også tilfældet med det seneste nye overvågningsprogram NOVANA ”Nationalt 
program for Overvågning af VAndmiljøet og NAturen 2004-2009”, hvor Tissø indgår igen 
som en intensiv sø, hvor undervandvegetationen skal undersøges hvert år.  
 
I forbindelse med udarbejdelsen af NOVANA er der gennemført en række revisioner af 
de tilhørende tekniske anvisninger, herunder den tekniske anvisning for vegetations-
undersøgelser, som er blevet  ændret og revideret.  
 
Hvor undersøgelsen tidligere år (1994-2003) er blevet gennemført som 
områdeundersøgelser introducerer NOVANA transektundersøgelser i 2004, hvor 
vegetationen skal registreres i et antal observationspunkter fordelt på et antal transekter 
således at hele søen repræsenteres, jf. afsnit 2 - Metodebeskrivelse.    
 
Af hensyn til fremtidige sammenligninger af resultaterne årene imellem skal det her 
indledningsvist nævnes, at de gennemførte vegetationsundersøgelser tidligere år 
indebar en inddeling af søen i delområder. For Tissø`s vedkommende betyd det, at søen 
blev inddelt i 15 delområder i 1994, og i 1994 og 1995 blev der gennemført 
undersøgelser af vegetationen i alle 15 delområder, /3, 4/. I 1996 valgte man, at 
reducere områdeundersøgelsen i Tissø til kun at omfatte 8 af de 15 delområder, hhv. nr. 
1, 3, 5, 7, 9, 10, 12 og 14. I hvert af disse delområder blev sammensætningen og 
udbredelsen af undervandsvegetation undersøgt i dybdeintervaller på 0,5 m. I søens 
øvrige 7 delområder blev vegetationen registreret ved ikke-systematiske observationer. 
 
Nærværende rapport indeholder resultaterne af transektundersøgelsen i Tissø i 2005. 
 
Feltundersøgelser og bearbejdning af data er udført af Carl Bro as, der også har 
udarbejdet nærværende rapport for Vestsjællands Amt. 
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2 METODEBESKRIVELSE 


Vegetationsundersøgelsen i 2005 blev gennemført som en transektundersøgelse efter 
retningslinierne i metodebeskrivelsen ”Undersøgelser i søer – NOVANA, Teknisk 
anvisning fra DMU nr. 22, 2005”,  /1/.  
 
Det overordnede formål med undersøgelsen er, at kortlægge vegetationens 
artssammensætning og udbredelse samt at beskrive en eventuel udvikling såvel arts- 
som udbredelsesmæssigt over flere år.  
 
2.1 Transektundersøgelsen 


I lighed med sidste år blev undersøgelsen i år udført ved at registrere vegetationen i et 
antal observationspunkter fordelt på et antal transekter således hele søen er 
repræsenteret. Antallet af observationspunkter (375) blev fastlagt i 2004 på grundlag af 
søens størrelse (1233 ha) og observationspunkterne blev placeret på 23 transekter i 0,5 
m`s dybdeintervaller ud til en dybde svarende til ca. 2 x planternes dybdegrænse. Alle 
dybdeintervaller er repræsenteret ligeligt på hvert transekt. På stejle lokaliteter er 1 m 
intervaller anvendt.  
 
De 23 transekters placering og observationspunkterne fremgår af figur 1 i næste afsnit.  
 
I felten blev observationspunkterne fundet/registreret ved hjælp af GPS med 5-20 meters 
nøjagtighed. I hvert observationspunkt blev følgende registreret:  
 


• alle arter af vandplanter,    
• undervandsplanternes udbredelse i form af total plantedækket areal,  
• planternes gennemsnitlige højde, 
• vanddybde,  
• alle arters plantedækningsgrad og højde, 
• plantedækningsgrad for løstliggende trådalger, samt  
• flydebladsbæltets bredde og totale dækningsgrad 


 
Udover de arter der blev registreret via transektundersøgelsen blev der i henhold til 
vejledningen gennemført en ekstra indsats til registrering af forekomsten af eventuelle 
øvrige arter i søen, herunder med fokus på sparsomt udbredte arter.  
 
Registreringen af planter blev foretaget ved hjælp af en almindelig rive med forlænget 
skaft ud til omkring 3,5 - 4 m’s dybde samt med vandkikkert i det omfang sigtdybden i 
søen tillod det. På de transekter, hvor vegetationen strakte sig ud over 3,5 - 4 m’s dybde, 
blev der foretaget supplerende prøvetagninger med en “Sigurd Olsen”-rive for at sikre, at 
planternes dybdegrænse blev beskrevet så korrekt som muligt.  
 
Bestemmelsen af de fundne plantearter blev så vidt muligt foretaget i felten, men i 
tvivlstilfælde blev planterne hjembragt til nærmere identifikation. Alle blomsterplanter og 
kransnålalger er bestemt til art, mens trådalger er bestemt til slægt.  
 
Blomsterplanter er bestemt ved hjælp af “Danske vandplanter”, /11/, mens kransnålalger 
fortrinsvist blev bestemt ved hjælp af “Bestämningsnyckel för svenska kransalger”, /12/. 
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Feltundersøgelsen blev udført i dagene 8 - 11. august 2005 af biolog Elisabeth Krog og 
Jacob Ingerslev med bistand fra Bjarke Laubek. Vandstanden på 
undersøgelsestidspunktet var +5 cm ved skalapælen ved Tissø Roklub.  
 
2.2 Oplæg til forhandling med DMU om en særaftale for Tissø  


I den tekniske anvisning fra DMU står der følgende under overskriften ”Særaftale”: 
 
”I store, dybe søer med stor og ensartet vegetationsudbredelse kan undersøgelsens 
omfang reduceres efter nærmere aftale med fagdatacenteret. Det skal sikres, at både 
faglighed og økonomi er fornuftig.” 
 
Tissø hører naturligt ind i denne kategori af søer af følgende årsager: 
  


• Stor, dyb, relativ ensartet vegetationsudbredelse gennem årene, 
• Amtet har tidligere haft en aftale om et reduceret program for Tissø i perioden 


1996-2003,  
• Der er ikke afsat flere midler til gennemførslen af det nye program ift. til det 


gamle, og 
• Erfaringer fra de sidste 2 års transektundersøgelser viser, at det nye program 


ikke kan gennemføres fuldt ud inden for den afsatte ramme.  
 


Der anbefales derfor, at Amtet indleder forhandlinger med DMU om en særaftale for 
Tissø.  
 
Det vurderes, under forudsætning af en fortsat uændret økonomisk ramme, at være 
realistisk, at nå ca. 60-65 % af de i alt 23 udlagte transekter.   
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3 RESULTATER 


Resultatet af årets feltundersøgelse var, at vi kom hjem med resultater fra 14 transekter 
ud af de i alt 23 udlagte. Det er det samme som sidste år. De udlagte transekter og 
undersøgte observationspunkter fremgår af figur 1.  


 
Figur 1 Dybdekort med placering af transekter og de undersøgte 


observationspunkter i Tissø i 2005.  
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I bilag 1 fremgår de bearbejdede resultater af den gennemførte transektundersøgelse i 
Tissø i 2005, mens de mere overordnede resultater af undersøgelsen er samlet i DMU`s 
samleskema i bilag 2.  
 
I de følgende afsnit angives en artsliste for 2005, derefter beskrives den samlede 
vegetations dækningsgrad og plantefyldte volumen i 2005. Derefter følger en beskrivelse 
af de mest dominerende arters forekomst og udbredelse i 2005 efterfulgt af et afsnit, 
hvor årets resultater sammenlignes med tidligere år. Endelige fremgår i bilag 3 en 
oversigt over den samlede undervandsvegetations sammensætning, forekomst og 
dybdegrænse i hele overvågningsperioden samt en generel beskrivelse af øvrige arters 
forekomst og udbredelse i 2005.  
 
3.1 Artsliste for vegetationen  


Der blev fundet i alt 8 arter/slægter af undervandsplanter ved transektundersøgelsen i 
2005; heraf betegnes 4 som blomsterplanter og 4 som algearter, hhv. kransnålalger og 
trådalger. Derudover blev der fundet 3 blomsterplanter og 4 flydebladsplanter ved 
undersøgelser af vegetationen udenfor transekterne (”ekstra indsats”).  
 
Artslisten for Tissø samt de enkelte arters dybdegrænse og status i 2005 fremgår af 
tabellen nedenfor.  
 
Art Dybdegrænse 


(m) 
Status 2005 


Børstebladet Vandaks 6,5 Dominerende 
Hjertebladet Vandaks 4,5 Spredt/enkelte 
Liden Vandaks 3,8 Spredt/enkelte 
Kruset Vandaks - Ikke fundet i 2005 
Krybende Vandkrans 5,5 Almindelig/dominerende 
Aks-tusindblad - Aborreholmen ikke undersøgt i 2005, 


men fundet i opskyl 
Chara contraria 5,5 Almindelig/dominerende 
Chara aspera 3,8 Enkelte 
Cladophora spp. 5,5 Dominerende 
Enteromorpha sp. 3,3 Spredt 
Registreret udenfor transekt, i opskyl, tilløb, afløb mv. 
Brudelys 1,0 Kun i fiskerihavnen i år 
Vandranunkel - Enkelte (opskyl) 
Vandspir 0,3 Enkelte 
Vand-pileurt 0,3 Enkelte langs vestkysten, v. Halleby 


Å og Vandværket 
Gul åkande 1,0 Enkelte i tilløbet 
Liden andemad 0,3 Enkelte 
Stor andemad 0,3 Enkelte 


 
Alle de fundne arter er almindeligt forekommende både i Tissø gennem hele 
overvågningsperioden, og i mange andre danske søer. Ingen af de forekommende arter 
er omfattet af den danske Rød- eller Gulliste fra 1997. De fleste af arterne er 
karakteristiske for alkalisk moderat næringsrige søer. 
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3.2 Vegetationens samlede RPA og RPV 


Forkortelsen RPA dækker over Relativt Plantedækket Areal og RPV over Relativt 
Plantefyldt Volumen.  
 
Af figur 2 på næste side fremgår det samlede RPA (med andre ord vegetationens 
udbredelse eller dækningsgrad), i de enkelte dybdeintervaller, i 2005. Figuren er baseret 
på bearbejdede data fra 14 transekter.  
 
I år er det beregnet at 4,1 % af søbunden er dækket af undervandsvegetation i 
modsætning til sidste års 5,7 %. I teorien kan vegetation etablere sig på ca. 25 % af den 
samlede søbund (estimeret på baggrund af søens morfometriske udformning). Der er 
således tale om en sparsomt udviklet vegetation i Tissø.  
 
De beregnede værdier for RPA i de forskellige dybdeintervaller i søen fremgår også af 
bilag 1. I 2005 var ca. 30 % af arealet i dybdeintervallet 1-2,5 m dækket af planter. 
Udefter faldt dækningsgraden gradvist fra knap 12 % til 0,6 % i dybden 6-7 m. Indefter 
mod land (0-1 m) faldt dækningsgraden ligeledes fra hhv. 17 % i 0,5-1 m´s dybde til 7 % i 
intervallet 0-0,5 m. Det er særligt på lavt vand at dækningsgraden i år adskiller sig fra 
sidste år, hvor knap 73 % af arealet var dækket af planter i dybden 0-0,5 m og 55 % i 
0,5-1 m.  
 
Det plantefyldte volumen for den samlede undervandsvegetation (jf. bilag 1) er beregnet 
til 0,20 % i 2005, hvilket er på niveau med flere af de foregående år, jf. afsnit 3.6. I Tissø 
er plantevoluminet generelt lavt pga. de relativt store dybder, og dermed store 
vandvolumen, i forhold til egnede voksesteder for bundvegetation.  
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Figur 2  Den samlede vegetations udbredelse i Tissø i 2005. 
 
3.3 Dominerende arter  


I felten blev plantedækningsgraden og højden af alle de fundne arter registreret iht. til 
DMU`s vejledning. Nedenfor omtales kun de dominerende arter lidt nærmere. De 
dominerende er defineret, som de arter der med en tilknyttet dækningsgrad er fundet i 
flest observationspunkter i søen.  
 
Trådalger Cladophora spp. er dominerende art nr. 1 i Tissø 2005 mht. forekomst. Den 
blev således registreret 150 gange med en dækningsgrad. I 2004 blev den registreret 145 
gange. Cladophora spp. samlede dækningsgrad var 5,1 % i 2005 (6,6 % i 2004 og 4,2 % i 
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2003). Artens status vurderes uændret. På alle de undersøgte transekter var trådalger 
dominerende i mange af observationspunkterne, specielt på lidt lavere vand (0-1,5 m).  
Den maksimale dybdegrænse var 5,5 m. Arten findes typisk i forbindelse med stenbund i 
søen.  
 
Børstebladet Vandaks er ligesom sidste år den dominerende art nr. 2 i Tissø. Den blev 
registreret 92 gange i 2005 (66 gange i 2004). Dens samlede dækningsgrad er beregnet 
til 2,4 % i 2005. I 2004 dækkede arten 2,6 % af søbunden. Artens status vurderes således 
uændret i forhold til sidste år. Den blev fundet på alle de undersøgte transekter og var 
generelt meget almindelig i hele søen. Arten havde sin hovedudbredelse i dybdeintervallet 
1-2 m. Den maksimale dybdegrænse var 6,5 m. Børstebladet Vandaks er en meget 
almindelig og udbredt undervandsplante i hele Danmark, /11/. 
 
Ligesom sidste år var Chara contraria dominerende art nr. 3. Den blev registreret med en 
dækningsgrad 69 gange i sammenligning med 58 gange i 2004. Den samlede 
dækningsgrad er beregnet til 0,9 % i år i modsætning til 3 % i 2004. Arten er således 
tydeligt i tilbagegang. Sidste år blev der registreret udbredte og sammenhængende 
”måtter” på lavt vand (0-2 m) særligt mod sydøst og sydvest i søen. Måtterne var væk i år 
og C. contraria forekom generelt langt mere spredt. Den havde sin hovedudbredelse på 2-
2,5 m vand, mens den dybeste registrerede observation var på 5,5 m. 
 
3.4 Sammenligning med tidligere år  


Indledningsvist skal det nævnes, at ved transektundersøgelsen undersøges 
vegetationen i 375 punkter i modsætning til de tidligere områdeundersøgelsers ca. 640 
punkter i Tissø. Det indikerer et spinklere datagrundlag. Dette bør haves in mente i det 
følgende afsnit om sammenligning med tidligere år.  
 
Et forhold, der ikke har ændret sig, i forhold til tidligere undersøgelser er, at feltarbejdet 
alle år er gennemført i perioden primo-medio august.  
 
I tabellen nedenfor fremgår en oversigt over vegetationens dybdegrænse, gennemsnitlige 
dækningsgrad og plantefyldte volumen i Tissø i perioden 1994-2005. 
 


År Vegetationens 
dybdegrænse (m) 


Dækningsgrad 
(%) 


Plantefyldte 
volumen (%) 


Områdeundersøgelse 
1994 2,4 9,2 0,20 
1995 6,0 7,0 0,22 
1996 2,9 4,2 0,13 
1997 3,5 5,5 0,17 
1998 6,4 6,6 0,25 
1999 4,1 8,2 0,38 
2000 5,6 6,3 0,22 
2001 4,0 1,7 0,05 
2002 3,2 2,3 0,14 
2003 3,2 2,5 0,06 


Transektundersøgelse 
2004 4,5 (4,3) 5,7 0,36 
2005 6,5 4,1 0,20 
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Vegetationens dybdegrænse er illustreret i figur 3 nedenfor. Som det fremgår har den 
varieret en del gennem årene. Nogen statistisk signifikant udviklingstendens for hele 
overvågningsperioden kan ikke spores. Tendensen til et fald i perioden 2000 til 2003 blev 
vendt sidste år og er forstærket i år. Dybdegrænsen på 6,5 m er den største registreret 
nogensinde. Det var Børstebladet Vandaks, der blev fundet derude i år.  
 


Blomsterplanternes dybdeudbredelse i Tissø


y = 0,0979x - 191,36
R2 = 0,061


0
1
2
3
4
5
6
7


1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
År


D
yb


de
gr


æ
ns


e 
(m


)


 
 
Figur 3  Blomsterplanters maksimale dybdegrænse i Tissø i perioden 1994-2005 med 


tendenslinie beregnet ved lineær regression.  
 
Vegetationens dækningsgrad gennem årene er illustreret i figur 4. Den har ligesom 
dybdegrænsen ovenfor varieret en del og i de første 8 år kunne der ikke registreres en 
entydig udviklingstendens, men med data fra de sidste 5 år viser kurven en signifikant 
faldende tendens; i 2002 på 10 % niveau, i 2003 på 5 %, i 2004 igen på 10 % niveau og i 
2005 på 5 % niveau igen. Blomsterplanternes udbredelse i søen er således faldet 
betydeligt gennem overvågningsperioden.  
 


Blomsterplanternes dækningsgrad i Tissø


y = -0,392x + 789,14
R2 = 0,3553
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Figur 4 Blomsterplanters dækningsgrad i Tissø i perioden 1994-2005 med tendenslinie 


beregnet ved lineær regression. 
 
Trådalgernes forekomst er til gengæld ikke faldet betydeligt i perioden. I 1995 var deres 
dækningsgrad 7 %, hvorefter den støt og roligt faldt gennem årene til 0,5 % i 2001. 
Herefter er biomassen gradvist øget igen; 3,9 % i 2002, 4,2 % i 2003, 6,6 % i 2004 til 4,1 
% i 2005. Stort set hele trådalgebiomassen udgøres af Cladophora spp. Enteromorpha 
er typisk kun fundet sporadisk gennem årene.  
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Den tredje parameter i tabellen på foregående side, vegetationens gennemsnitlige 
plantefyldte volumen, er 0,20 % i 2005. Det er på niveau med flere af de foregående år.  
Som parameter til vurdering af år til år svingninger i undervandsvegetationen er det 
plantefyldte volumen dog noget mere usikker end dækningsgraden som følge af, at 
vegetationshøjden indgår i beregningen af volumen. Set over hele perioden er der ikke 
nogen statistisk signifikant udviklingstendens at spore. Plantevoluminet i Tissø er 
generelt forsvindende lille som følge af søens størrelse og morfologiske udformning.  
 
Blomsterplanternes indbyrdes dominansforhold har varieret noget gennem 
undersøgelsesperioden, men Børstebladet Vandaks og Krybende Vandkrans har begge 
haft en stabil og relativ konstant udbredelse årene igennem. Der er ingen tvivl om, at det 
er de 2 arter der er de mest fremtrædende i Tissø. Liden Vandaks var i perioden 1998-
2000 jævnt fordelt i alle søens delområder, men siden da er den fortrinsvist fundet i 
områder langs den vestlige bred. Hjertebladet Vandaks blev registreret i stadig stigende 
grad fra 1995-1999, men de seneste 6 år er dens udbredelse reduceret. Kruset Vandaks 
har hele overvågningsperioden haft en begrænset udbredelse i søen.  
 
Kransnålalgernes indbyrdes dominansforhold har også varieret noget gennem perioden. 
Chara vulgaris var fremtrædende i starten af perioden, men siden 1996 har C. contraria 
været dominerende på bekostning af C. vulgaris. C. aspera har forekommet rimeligt 
stabilt gennem perioden. Kransnålalgernes udbredelse har varieret fra spredt forekomst i 
94-96 til almindelig/dominerende i 97-2000, almindelig/spredt i 2001-03, dominerende i 
2004 og nu altså almindelig/spredt igen i 2005.  
 
3.5 Flydebladsvegetation 


Flydebladsvegetationen har aldrig været hverken artsrig eller haft en særlig stor 
udbredelse i Tissø. Søens størrelse, eksponering og dybdeforhold bevirker, at de fysiske 
betingelser for en veludviklet flydebladsvegetation ikke er til stede i søen.  
 
I overvågningsårene er der fundet mellem 2-4 flydebladsarter i søen; alle med en meget 
beskeden udbredelse. Dette er også tilfældet i 2005, hvor følgende 4 arter blev fundet:   
 


• Gul åkande – sparsomt forekommende; kun registreret i udløbet fra Halleby Å, 
hvor den var afblomstret på undersøgelsestidspunktet; kun undervandsblade blev 
registreret.  


• Vand-pileurt – spredt forekommende, dens forekomst menes øget lidt i forhold til 
tidligere år. Den blev registreret særligt på land og i vige/bugter langs vestkysten, 
dertil i kanalen ved vandværket samt i udløbet fra Halleby Å.  


• Liden og Stor andemad – begge sparsomt forekommende og kun registreret i 
kanalen ved vandværket.  


 
3.6 Rørskoven 


I henhold til DMU`s vejledning skal rørskoven undersøges i forbindelse med den første 
vegetationsundersøgelse i 2004 og herefter hvert 6. år, dvs. næste gang i år 2010.  
 
 







 
 
 Side 12 af 13 
Undervandsvegetation i Tissø 2005 


Carl Bro as, Sagsnr.: 30.1395.10, Re001EKr_Tissø 


4 REFERENCER 


/1/ Undersøgelser i søer – NOVANA, Teknisk anvisning fra DMU nr. 22, 2005. 
Torben Lauridsen, Martin Søndergaard, Jens Peder Jensen og Erik Jeppesen.  


 
/2/  Danmarks søer. Søerne i Vestsjællands Amt af Thorkild Høy og Jørgen Dahl. 


Strandbergs Forlag. 
 
/3/  Bundvegetationen i Tissø 1994. Udarbejdet for Vestsjællands Amt af Carl Bro 


Miljø as. 1995.  
 
/4/  Bundvegetationen i Tissø 1995. Udarbejdet for Vestsjællands Amt af Carl Bro 


Miljø as. 1996. 
 
/5/  Bundvegetationen i Tissø 1996. Udarbejdet for Vestsjællands Amt af Carl Bro 


Miljø as. 1997. 
 
/6/  Bundvegetationen i Tissø 1997. Udarbejdet for Vestsjællands Amt af Carl Bro 


Miljø as. 1998. 
 
/7/  Bundvegetationen i Tissø 1998. Udarbejdet for Vestsjællands Amt af Carl Bro 


as, Energi & Miljø. 1999. 
 
/8/  Bundvegetationen i Tissø 1999. Udarbejdet for Vestsjællands Amt af Carl Bro 


as, Energi & Miljø. 2000. 
 
/9/  Bundvegetationen i Tissø 2000. Udarbejdet for Vestsjællands Amt af Carl Bro 


as. 2001. 
 
/10/  Bundvegetation i Tissø 2001. Udarbejdet for Vestsjællands Amt af Carl Bro as. 


2002. 
 
/11/  B. Moeslund et al.: Danske vandplanter. Vejledning i bestemmelse af planter i 


søer og vandløb. Miljønyt nr. 2 1990. Miljøstyrelsen. 
 
/12/ I. Blindow & W. Krause: "Bestämningsnyckel för svenska kransalger". 
 
/13/  Bundvegetation i Tissø 2002. Udarbejdet for Vestsjællands Amt af Carl Bro as.    


2003. 
 
/14/ Undervandsvegetation i Tissø 2003. Udarbejdet for Vestsjællands Amt af Carl 


Bro as. 2004. 
 
/15/ Undervandsvegetation i Tissø 2004. Udarbejdet for Vestsjællands Amt af Carl 


Bro as. 2005. 
 







 


Carl Bro as, Sagsnr.: 30.1395.10, Re001EKr_Tissø 


 


Bilag  
 







 


Carl Bro as, Sagsnr.: 30.1395.10, Re001EKr_Tissø 


Bilag 2 – Samleskema for transektundersøgelsen i Tissø 2005 
 
 
Sø:  Tissø    Position (UTM):  ?? 
 
UTM-zone:  32 Datum:  ED50  Dato:  8-11. august 2005 
 
 
Submers vegetation 
 
Sø areal (ekskl. rørskov)  1225 ha 
Total plantedækket areal  51 ha 
Relativ plantedækket areal (RPA) 4,1 % 
Sø volumen (ekskl. rørskov) 100.640 103m3 
Middel plantehøjde 0,17 m 
Middel vanddybde 8,2 m 
Relativ plantefyldt volumen (RPV) 0,2 % 
Dybdegrænse 6,5 m 
RPA (dominerende art 1 - trådalger) 5,1 % 
RPA (dominerende art 2 - børstebladet vandaks) 2,4 % 
RPA (dominerende art 3 - kransnål) 0,9 % 


 
Flydeblads vegetation 
 
Total plantedækket areal  0 ha 
Sø areal  1233 ha 
Relativ plantedækket areal (RPA) 0 % 
Dybdegrænse 1,0 m 


 
Flydebladsvegetation blev fortrinsvist fundet som opskyl og i kanaler/tilløb til søen.  
 
Emergent vegetation 
 
Total plantedækket areal   Ha 
Sø areal  1233 ha 
Relativ plantedækket areal (RPA)  % 
Dybdegrænse  m 


 
I henhold til DMU`s vejledning skal rørskoven kun undersøges hvert 6 år; næste gang i 
år 2010. 
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Bilag 3 – Oversigt over undervandsvegetationens sammensætning, 
forekomst og dybdegrænse i overvågningsperioden 
 


 Art Status 
2005 05 04 03 02 01 00 99 98 97 96 95 94 


Blomsterplanter 
Børstebladet 
vandaks 


Dominerende  
(92 obs.) 


6,5 3,5 2,6 2,9 4,0 5,0 3,3 6,4 3,1 2,4 6,0 2,0 


Hjertebladet 
vandaks 


Spredt/enkelte 
(7 obs.) 


4,5 2,3 2,6 2,6 2,5 2,4 2,7 2,5 2,6 1,6 2,7 1,65 


Kruset vandaks Ikke fundet i 05  2,7 2,5 2,9 2,1 2,6 3,9 2,9 3,3 2,2 2,7 1,8 


Liden vandaks Spredt/enkelte 
(6 obs.) 


3,8 2,7 3,2 3,2 2,4 3,3 4,1 5,9     


Krybende 
vandkrans 


Almindelig / 
dominerende 
(64 obs.) 


5,5 4,3 2,5 3,0 2,5 5,6 3,5 5,8 3,5 2,5 5,0 2,4 


Aks-tusindblad Aborreholm blev 
ikke undersøgt 
pga. vejret i år. 


x 1,6 1,7 1,5 1,5  1,8    1,95 1,95 


Vandranunkel Opskyl x x        <0,5   


Vandpest Fiskerihavnen x    1,0 1,0 1,0 0,5     


Vandstjerne sp. Ikke fundet i 05   x     x     


Brudelys Fiskerihavnen 1,0 1,0 1,0          


Kransnålalger 
Chara spp.  5,5 4,3 2,7 3,0 2,7 3,3 3,9 3,6 2,9 2,6 4,5 1,5 


Chara contraria Almindelig / 
dominerende 
(69 obs.) 


5,5 4,3 x x x x x x x    


Chara aspera  Enkelte (3 obs.) 3,8  x x x   x  X x x 


Chara vulgaris  Ikke fundet i 05       x x  X x x 


Andre alger 
Cladophora sp. 
(Vandhår) 


Dominerende 
(150 obs.) 


5,5 4,5 3,2 4,1 4,5 3,8 3,5 5,5 3,5 2,9 5,5 2,25 


Enteromorpha 
sp. (Rørhinde) 


Spredt 3,3 3,5 3,2 2,7 3,5 4,3 2,5 2,9 2,9 0,5 3,0 2,1 


 
De arter der er fundet i søen i år og som ikke er omtalt i afsnit 3.3 under dominerende 
arter er kort omtalt nedenfor i relation til forekomst og udbredelse.   
 
Hjertebladet Vandaks blev kun fundet på transekter mod syd og til dels vest i år. Enkelte 
steder blev der observeret flere grødeøer, men de lå udenfor transekterne. Gennem 
tiden har Hjertebladet V. generelt haft en spredt forekomst i søen. Hovedudbredelsen har 
været i den vestlige del typisk på dybder større end 2 m. Grødeøer er også tidligere 
observeret flere gange. Arten vurderes at være gået tilbage.  
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Kruset Vandaks blev ikke fundet i år. Dens udbredelse har varieret en del gennem årene, 
men den har altid været fåtallig og været begrænset til søens sydvestlige områder. 
Artens status vurderes at være uændret. Kruset Vandaks anses for at være en af de 
mere robuste og forureningstolerante undervandsplanter, /11/.  
 
Liden Vandaks forekom med enkelte og spredte individer igen i år. Den er gået markant 
tilbage i forhold til tidligere år. I 2001 og-02 blev den fundet i 7 delområder. Siden da er 
den kun registreret i typisk 2-3 områder/transekter. Arten blev registreret for første gang i 
1998. I perioden inden da er den sandsynligvis blevet overset eller forvekslet med 
Børstebladet Vandaks. 
 
I 2005 var Krybende Vandkrans almindelig/dominerende på alle de undersøgte 
transekter. Dens status vurderes uændret i forhold til sidste år. Krybende Vandkrans er 
kendt for at være almindelig og meget udbredt i specielt større søer på fast bund og på 
helt lavt vand, /11/.  
 
Aks-tusindblad blev ikke registreret på Aborreholmen i år. Det skyldtes de aktuelle 
vejrforhold på undersøgelsestidspunktet. Af sikkerhedsmæssige årsager var det ikke 
forsvarligt at sejle ud til Aborreholmen. Arten er der dog stadig, da den blev registreret i 
opskyl. Den blev, i lighed med tidligere år, ikke registreret andre steder i søen.  
 
Brudelys blev genfundet i Fiskerihavnen, hvor den har stået i flere år, men den blev ikke 
genfundet i søens nordlige del udfor Roklubben, hvor flere små bestande ellers blev 
registreret for første gang i 2003. Brudelys er kendt for at vokse i næringsrige vande og 
for at være almindelig i sjællandske søer, /11/. 
 
Vandpest blev ligesom i 2004 heller ikke genfundet i 2005 i Fiskerihavnen eller ved 
tilløbet af Duemose Rende syd i søen eller andre steder.   
 
Der blev fundet to arter af kransnålalger i 2005 tilhørende slægten Chara, hvoraf Chara 
contraria udgjorde langt størstedelen af kransnålalgebiomassen. Arten har 2 fænotyper i 
søen, som muligvis er knyttet til udviklingstrin, fertilitet og/eller dybde. Chara aspera var 
den anden art der blev fundet i år. Enkelte observationer blev gjort. C. vulgaris blev ikke 
genfundet, men kan være blevet overset.  
 
Enteromorpha spp. blev som sædvanligt registreret med en sporadisk og fåtallig 
forekomst rundt i søen også i år. Enkelte år har den dog forekommet talrigt særligt i 
opskyl.  
 
 







Resultater af transektundersøgelsen i Tissø 2005


Samlet vegetation Gennemsnitlig dækningsgrad Gennemsnitlig Bund Plantedækket Gennemsnitlig Relativ plante- Vand Plantefyldt
Dybde interval Transekt nummer dækningsgrad areal areal højde fyldt volumen volumen volumen 
meter 1 2 4 6 8 10 12 13 14 16 18 20 22 23 % 1000 m3 1000 m3 m % 1000 m3 1000 m3


0,0 - 0,5 1,3 0,0 1,3 7,5 18,8 0,0 7,5 15,0 8,8 20,0 2,5 7,5 1,3 0,0 6,52 634,59 41,36 0,05 1,57 158,65 2,49
0,5 - 1,0 15,0 1,3 1,3 1,3 2,5 38,8 18,8 37,5 18,8 38,8 8,8 15,0 26,3 17,5 17,23 1029,38 177,38 0,13 4,05 772,03 31,25
1,0 - 1,5 37,5 8,8 8,8 43,8 15,0 31,3 31,3 62,5 50,0 37,5 26,3 67,5 15,0 20,0 32,50 279,88 90,96 0,39 12,61 349,86 44,10
1,5 - 2,0 38,8 62,5 26,3 48,8 20,0 61,3 20,0 15,0 26,3 26,3 50,0 50,0 15,0 20,0 34,29 252,06 86,42 0,48 10,59 441,10 46,70
2,0 - 2,5 85,0 73,8 38,8 50,0 0,0 7,5 15,0 15,0 15,0 15,0 37,5 32,5 7,5 20,0 29,46 229,25 67,55 0,36 5,35 515,81 27,62
2,5 - 3,0 0,0 8,8 0,0 18,8 31,3 8,8 1,3 15,0 2,5 15,0 7,5 32,5 7,5 2,5 11,63 226,71 26,38 0,16 0,63 623,45 3,95
3,0 - 4,0 0,0 0,0 12,5 4,4 20,0 4,4 4,4 2,5 1,7 2,5 5,8 14,4 1,7 0,0 6,18 158,76 9,81 0,08 0,17 555,66 0,94
4,0 - 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 5,0 0,0 1,3 0,0 7,5 1,3 5,8 0,0 1,84 130,08 2,39 0,03 0,02 585,36 0,14
5,0 - 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 15,0 0,0 2,64 160,63 4,24 0,02 0,02 883,48 0,18
6,0 - 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,63 254,63 1,59 0,03 0,00 1655,12 0,05


Gennemsnitlig Bund Plantedækket Gennemsnitlig Relativ plante-
Trådalger dækningsgrad areal areal højde fyldt volumen


1 2 4 6 8 10 12 13 14 16 18 20 22 23 % 1000 m3 1000 m3 m %
0,0 - 0,5 61,3 26,3 61,3 42,5 42,5 2,5 8,8 15,0 15,0 26,3 15,0 50,0 50,0 50,0 33,30 634,59 211,34 0,00
0,5 - 1,0 15,0 20,0 18,8 8,8 50,0 38,8 20,0 15,0 1,3 26,3 8,8 61,3 50,0 15,0 24,91 1029,38 256,43 0,00
1,0 - 1,5 61,3 50,0 8,8 8,8 8,8 32,5 2,5 2,5 8,8 20,0 2,5 50,0 50,0 56,3 25,89 279,88 72,47 0,00
1,5 - 2,0 2,5 2,5 15,0 1,3 2,5 8,8 8,8 2,5 18,8 7,5 2,5 38,8 50,0 50,0 15,09 252,06 38,03 0,00
2,0 - 2,5 0,0 2,5 1,3 0,0 1,3 48,8 8,8 2,5 8,8 1,3 1,3 7,5 18,8 26,3 9,20 229,25 21,08 0,00
2,5 - 3,0 0,0 26,3 0,0 1,3 1,3 32,5 7,5 2,5 1,3 7,5 1,3 8,8 1,3 2,5 7,21 226,71 16,35 0,00
3,0 - 4,0 0,0 0,0 20,8 36,9 0,6 10,6 0,6 0,0 0,0 0,0 1,7 5,0 5,0 0,0 6,77 158,76 10,75 0,00
4,0 - 5,0 0,0 0,0 0,0 18,8 0,0 1,3 0,8 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 1,84 130,08 2,39 0,00
5,0 - 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,14 160,63 0,22 0,00
6,0 - 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 254,63 0,00 0,00


Gennemsnitlig Bund Plantedækket Gennemsnitlig Relativ plante-
Børstebladet Vandaks dækningsgrad areal areal højde fyldt volumen


1 2 4 6 8 10 12 13 14 16 18 20 22 23 % 1000 m3 1000 m3 m %
0,0 - 0,5 1,3 0,0 1,3 0,0 7,5 0,0 1,3 2,5 0,0 0,0 0,0 7,5 1,3 0,0 1,61 634,59 10,20 0,03
0,5 - 1,0 0,0 1,3 0,0 0,0 1,3 15,0 18,8 37,5 18,8 31,3 7,5 15,0 26,3 12,5 13,21 1029,38 136,03 0,12
1,0 - 1,5 18,8 7,5 7,5 42,5 7,5 1,3 31,3 62,5 50,0 37,5 26,3 26,3 15,0 18,8 25,18 279,88 70,47 0,36
1,5 - 2,0 31,3 31,3 18,8 0,0 18,8 18,8 18,8 15,0 26,3 26,3 20,0 42,5 7,5 18,8 20,98 252,06 52,89 0,42
2,0 - 2,5 0,0 18,8 0,0 1,3 0,0 0,0 7,5 15,0 7,5 7,5 37,5 2,5 0,0 0,0 6,96 229,25 15,97 0,25
2,5 - 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 15,0 1,3 7,5 1,3 1,3 0,0 0,0 2,21 226,71 5,01 0,08
3,0 - 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 4,4 0,0 0,8 2,5 5,8 10,6 0,0 0,0 2,12 158,76 3,36 0,05
4,0 - 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 5,0 0,0 1,3 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0 1,25 130,08 1,63 0,03
5,0 - 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0 0,83 160,63 1,34 0,01
6,0 - 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,63 254,63 1,59 0,03


Gennemsnitlig Bund Plantedækket Gennemsnitlig Relativ plante-
Chara contraria dækningsgrad areal areal højde fyldt volumen


1 2 4 6 8 10 12 13 14 16 18 20 22 23 % 1000 m3 1000 m3 m %
0,0 - 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 15,0 1,3 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,34 634,59 8,50 0,01
0,5 - 1,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,36 1029,38 3,68 0,01
1,0 - 1,5 0,0 1,3 0,0 1,3 0,0 31,3 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 1,3 2,68 279,88 7,50 0,01
1,5 - 2,0 7,5 1,3 15,0 48,8 1,3 43,8 1,3 0,0 1,3 1,3 0,0 7,5 7,5 8,8 10,36 252,06 26,11 0,05
2,0 - 2,5 85,0 50,0 38,8 50,0 0,0 7,5 1,3 0,0 7,5 1,3 0,0 31,3 0,0 20,0 20,89 229,25 47,90 0,10
2,5 - 3,0 0,0 8,8 0,0 18,8 0,0 8,8 1,3 0,0 0,0 8,8 7,5 32,5 7,5 2,5 7,40 226,71 16,79 0,06
3,0 - 4,0 0,0 0,0 12,5 4,4 0,0 0,6 0,0 2,5 0,0 0,8 0,8 5,0 0,8 0,0 2,29 158,76 3,64 0,03
4,0 - 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,10 130,08 0,14 0,00
5,0 - 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,14 160,63 0,22 0,00
6,0 - 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 254,63 0,00 0,00


Dybdegrænse Antal punkter med dækningsgrad Samlet vegetation, plantedækket areal i sø, 10³m²: 508
m Søareal (ekskl. rørskov), 10³m²: 12.248


Samlede vegetation 6,5 160 Total dækningsgrad, %: 4,1
Trådalger 5,5 150
Børstebladet Vandaks 6,5 92 Trådalger Børstebladet Vandaks Kransnål
Liden Vandaks 3,8 6 Dominerende arter, plantedækket areal i sø, 10³m²: 629 298 114
Hjertebladet Vandaks 4,5 7 Søareal (ekskl. rørskov), 10³m²: 12.248 12.248 12.248
Kruset Vandaks 0,0 0 Total dækningsgrad, %: 5,1 2,4 0,9
Krybende Vandkrans 5,5 64
Chara contraria 5,5 69 Samlet vegetation, plantefyldt volumen i sø, 10³m³: 157
Chara aspera 3,8 3 Søvolumen (ekskl. rørskov), 10³m³: 100.640
Aks-Tusindblad 0,0 0 Relativt plantefyldt volumen, %: 0,2
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Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken 
 
1 Indledning 
Halleby Ås brede udmunding i Storebælt kaldes Flasken og er et af de få naturlige og 
uregulerede åudløb på Sjælland, se figur 1.1-a. Området er en del af habitatområde138, 
hvoraf 36,4ha er marint, jf. tabel 1.1. 


 
Figur 1.1: Kort over Flasken, som er en del af Natura 2000 området H 138, Åmose, Tissø, Halleby Å og 
Flasken. Udbredelsen af den marine naturtype, jf. tabel 2.1 (Foverskov, 2004).  
 
De marine naturtype, der indgår i Habitatområdets udpegningsgrundlag, jf. tabel 1.2, er  
1130 – Flodmundinger og *1150 – Kystlaguner og strandsøer.  
 
Områdekategorier Kode Nr. Titel 
Habitatområde DK005X223 H 138 Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken 
Tabel 1.1: Oversigt over Natura 2000 områdets forskellige beskyttelseskategorier 
 
 
Direktiver Marine naturtyper og arter 
Habitatdirektivet Naturtyper Kode Navn 
  1130 Flodmundinger 
  *1150 Kystlaguner og strandsøer 
Tabel 1.2: Natura 2000 områdets marine udpegningsgrundlag. Der er ikke noget særskilt 
udpegningsgrundlag efter Fuglebeskyttelsesdirektivet og Ramsarkonventionen. 
 







 
 
Figur 1.2: Luftfoto af Flaskens udmunding i Jammerlands Bugten i Storebælt, Vestsjællands Amt, 2002. 
 
 
2 Arealoplysninger 
I 2003 indberettede Skov- og Naturstyrelsen arealerne af de naturtyper, der indgår i 
udpegningsgrundlaget til EU-kommissionen. Og i 2004 har Signe Foverskov 
gennemarbejdet de eksisterende oplysninger for natura 2000-området, jf. tabel 2.1. 
 
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  1130 32,75 31,65 Ja Nej 
  *1150 2,97 4,75 Nej Nej 
Tabel 2.1: Natura 2000 områdets samlede areal samt den andel, der er marin. Arealer, der i 2003 er 
indberettet til EU-kommissione, samt de arealer, der er fremkommet jf. Foverskov,2004.  
 
Vestsjællands Amt har bekræftet naturtypens tilstedeværelse af naturtypen 1130 - 
Flodmundinger, men ikke dens areal. Vestjællands Amt har ikke registreret forekomster af 
naturtypen *1150 - Kystlaguner og strandsøer,  
 
3 Biologiske oplysninger for naturtyperne 
Der eksisterer ingen biologiske datasæt for den marine naturtype i habitatområdet.  
 
4 Biologiske oplysninger for arter og levesteder 
Der indgår ikke marine arter i udpegningsgrundlaget for habitatområdet.  







5 Vandkvalitet 
De marine arealer i Natura-2000 området Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken er placeret 
indenfor Vandrammedirektivets vanddistrikt 30. Flasken tilhører typologien lagune og 
Overgangsvande. (Vestsjællands Amt, 2004). 
 
I Basisanalyse II er det i risikoanalysen vurderet, at kvalitetsmålene i Regionplan 2005 ikke 
vil være opfyldt i Flasken i 2015. Dette skyldes, at belastningen med kvælstof og fosfor og 
miljøfarlige stoffer fortsat vurderes, at være for stor i 2015. Derudover er områdets flora og 
fauna påvirket, hvilket betyder at kvalitetsmålene ikke vil blive opfyldt.  
 
 
6 Trusselsregistrering og trusselvurdering 
I tabel 6.1 er mulige trusler relateret til naturtypen i udpegningsgrundlaget listet.  
 
Trusler/presfaktor/påvirkningsfaktorer/forstyrrelser i Natura 2000 området 
Naturtyper og 
arter 


Fysiske aktiviteter  
Løbende 


Vandkemiske forhold Forstyrrelser 


 Råstofindvinding Fiskeri Eutrofiering Miljøfarlige stoffer  
Naturtype 
1130 Nej Nej Ja Ja Ringe 
*1150 Nej Nej Ja Sandsynligvis Muligvis 


dræning 
Tabel 6.1: Mulige trusler relateret til naturtyper, der jf. tabel 1.2 indgår i Natura 2000 områdets 
udpegningsgrundlag.  
 
Målsætningen for vandområdet er et krav om et upåvirket eller kun svagt påvirket plante- 
og dyreliv som ikke skyldes menneskelig aktivitet. Flasken er målsat med en generel 
målsætning. Målsætningen er ikke opfyldt, og årsagen til at målsætningen ikke er opfyldt 
er en for stor belastning med kvælstof og fosfor fra land, som skyldes især lokale men 
også regionale forhold.  
 
Konklusion 
Arealopgørelsen for naturtyperne 1130 Flodmundinger og *1150 -  Kystlaguner og 
strandsøer er ikke revideret af Vestsjællands Amt i 2005, men muligvis findes naturtypen 
*1150 ikke i området.  
 
Den for store belastning med næringsstoffer vurderes at være en trussel for naturtypernes 
gunstige bevaringsstatus i habitatområdet.    
 
 
Referencer 
 
Signe Foverskov, 2004. Marine naturtyper i habitatområder. Skov- og naturstyrelsen.  
 
Vestsjællands Amt, 2004. Basisanalyse, del 1 – Vanddistrikt 30 – Kommenteret 
kortsamling. 
 
Vestsjællands Amt, 2006. Vandrammedirektivets Basisanalyse del 2 – Vanddistrikt 30. 
 
Vestsjællands Amt, Kystnære områder og åbne farvande 2004 - NOVANA 2004-2009. 
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Natura 2000 basisanalyse vandløb, Tissø-området 
 
I det følgende beskrives tilstanden på de enkelte vandløbsstrækninger kortfattet ud fra 
regionplanens krav til den biologiske vandløbskvalitet bedømt som en faunaklasse efter Dansk 
Vandløbsfaunaindeks (DVFI). Ud fra data indsamlet ca. hvert andet år i 2000-2006 vurderes det, 
om tilstanden er stabil, eller om den er i bedring eller forværring, samt om der er trusler, der kan 
forringe tilstanden eller hindre opfyldelsen af regionplanens krav. Endvidere vurderes 
fiskebestanden som værende kvalitativt tilfredsstillende/ikke tilfredsstillende udfra tilgængelige 
resultater om artssammensætning fra amtets befiskninger, der er dog ikke nationale standardkrav. 
 
Hvert afsnit afsluttes med en parentes indeholdende de forkortelser for påvirkninger af den 
pågældende strækning, som er anvendt i forbindelse med risikovurderingen i basisanalysen for 
vandområder (Risikoanalyse til første basisanalyse, del 2. Vanddistrikt 30, 2006). Disse er; B: 
Biologiske forhold, FM: Fysiske forandringer, KH: Kvantitative hydrologiske forandringer, MFS: 
Miljøfarlige stoffer og N: Næringsstoffer og organisk stof.   
 
St. 350010, Åmose Å, str. 4, Øresø, 137 
A – målsat, Målsætningsklasse DVFI 5. 
Vandløbet opfylder i dag stabilt sit vandkvalitetskrav for DVFI og har gjort det de sidste 10 år. Det 
vurderes, at ingen nuværende kendte trusler kan forringe tilstanden. Der i de seneste tre år 
konstateret en bedring i DVFI-indekset til 6  pga. indvandring af arten Ephemera vulgata. 
Strækningen vurderes også at være egnet til ørredfiskevand (B2), men fiskebestanden er ved 
elbefiskninger vurderet til ikke at være tilfredsstillende. Årsagerne vurderes at skyldes problemer 
med opgang gennem Nedre Halleby Å og Tissø, samt muligvis forhøjede sommertemperaturer. 
( N ) 
 
St. 350014, Øvre Halleby Å, NS tilløb fra Madesø, 138 og 
St. 350015, Øvre Halleby Å, Halleby Bro, 138 
B3 – målsat, Målsætningsklasse DVFI 4. 
En strækning med meget ringe fald. Det vurderes, at ingen nuværende kendte trusler kan forringe 
tilstanden. 
 
Vandløbet opfylder i dag stabilt sit vandkvalitetskrav for DVFI.  
Fiskebestanden er ved elbefiskning og voddragning vurderet at være tilfredsstillende. 
( FM, N ) 
 
St. 350045, Landgrøften, Halleby Ore, 138 
B3 – målsat, Målsætningsklasse DVFI 5. 
En strækning med meget ringe fald. Vandløbet er påvirket af dårlige fysiske forhold samt 
spildevandsudledninger fra enkeltejendomme. 
Grøften virker damagtig, og det er et spørgsmål om målsætningsklassen overhovedet vil kunne 
opfyldes pga. lav vandføring og ringe faldforhold. 
 
Vandløbet opfylder ikke sit vandkvalitetskrav til DVFI og der er ikke en positiv udvikling i 
tilstanden.  
Fiskebestanden er ved elbefiskning vurderet at være ikke tilfredsstillende. 
( FM ) 
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St. 350047, Landgrøften, SV for Askevad, 138 
B3 – målsat, Målsætningsklasse DVFI 5. 
Vandløbet er påvirket og tilstanden truet af dårlige fysiske forhold, hårdhændet oprensning samt 
spildevandsudledninger fra enkeltejendomme. 
Vandløbet opfylder ikke stabilt sit vandkvalitetskrav til DVFI og der er ikke en positiv udvikling i 
tilstanden.  
Fiskebestanden er ved elbefiskning vurderet at være ikke tilfredsstillende. 
( FM ) 
 
St. 350052, Vandløb 31-40, Eskemose, 138 
A – målsat, ingen krav til fisk, Målsætningsklasse DVFI 5. 
Vandløbet er påvirket og tilstanden truet af dårlige fysiske forhold, hårdhændet oprensning samt 
muligvis spildevandsudledninger fra enkelte ejendomme. Vandløbet har længere opstrøms i 
Askevad Skov et fint naturligt forløb og en god vandløbsfauna, så der er absolut potentiale. 
 
Vandløbet opfylder ikke sit vandkvalitetskrav til DVFI og der er ikke en positiv udvikling i 
tilstanden.  
( FM ) 
 
St. 350085, Duemoserenden, str. 2, Venteskov, 138 
B3 – målsat, Målsætningsklasse DVFI 5. 
Vandløbet er påvirket og tilstanden truet af dårlige fysiske forhold, hårdhændet oprensning samt 
spildevandsudledninger fra enkeltejendomme. 
 
Vandløbet opfylder ikke sit vandkvalitetskrav til DVFI og der er ikke en positiv udvikling i 
tilstanden.  
Fiskebestanden er ved en enkelt elbefiskning vurderet at være tilfredsstillende. 
( FM ) 
 
St. 350090, Vandløb 34-11, Sæby Kirke, 138 
B3 – målsat, Målsætningsklasse DVFI 4. 
Vandløbet er stærkt reguleret og er påvirket af dårlige fysiske forhold, og har kun beskeden 
vandføring. Der er spildevandsudledninger fra enkeltejendomme.  
 
Vandløbet opfylder stabilt sit vandkvalitetskrav til DVFI. 
Fiskebestanden er ved en enkelt elbefiskning vurderet ikke at være tilfredsstillende. 
( FM ) 
 
St. 350093, Tilløb til Bliden, NV for Sæbygård, 138 
Ikke særskilt målsat, basismålsætning. Målsætningsklasse DVFI 4. 
Vandløbet er stærkt reguleret og har kun beskeden vandføring. Der er spildevandsudledning fra 
enkeltejendomme. 
 
Vandløbet opfylder stabilt sit vandkvalitetskrav til DVFI.  
( FM ) 
 
St. 360005, Nedre Halleby Å, Afløb Tissø, 138 og 
St. 360010, Nedre Halleby Å, Bakkendrup Bro og 
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St. 360015, Nedre Halleby Å, Ågerup Bro og 
St. 360020, Nedre Halleby Å, Trætteholm og 
St. 360025, Nedre Halleby Å, Ornum Strand 
 
B3 – målsat, Målsætningsklasse DVFI 4. 
 
En stærkt reguleret strækning med meget ringe fald. Et vigtigt passagevand for fiskenes vandring op 
og ned i hele Åmose Å systemet.   
Vandløbet er påvirket af primærproduktionen i Tissø, der til tider giver anledning til store 
algemængder i vandløbet som dels skygger for bundvegetation og dels giver anledning til 
iltforbrugende bundaflejringer. I særlige tilfælde har der været opblomstring af giftige blågrønalger 
i søen. Herudover er vandløbet ved lave afstømninger påvirket af tidvise saltvandsindtrængninger. 
Dette sker normalt om efteråret. Flere af disse faktorer har tilbagevendende givet anledning til 
omfattende fiskedød på strækningen. 
Vandløbet er påvirket af renset spildevand fra Fuglede renseanlæg, samt spildevand fra landsbyen 
Bakkendrup. 
En trussel der kunne forringe tilstanden kunne være en yderligere forøgelse i primærproduktionen i 
Tissø som følge af forøget næringssaltbelastning.  
 
Vandløbet opfylder i dag stabilt sit vandkvalitetskrav for DVFI.  
Fiskebestanden er ved elbefiskning og voddragning vurderet at være tilfredsstillende hvad angår 
artssammensætning, men frekvensen af decimering af individpopulationen ved fiskedød er en klar 
trussel. 
( N ) 
 
St. 360050, Bøstrup Å, str. 2, Rye Mose, 138 og 
St. 360055, Bøstrup Å, str. 2, Vasebro, 138 
B3 – målsat, Målsætningsklasse DVFI 4. 
Vandløbet har et svagt fald og er stærkt reguleret. Der sker stor sedimentation så bunden er blød. 
Vandløbet er påvirket af dårlige fysiske forhold, samt spildevandsudledninger fra enkeltejendomme. 
Udledning af spildevand fra Udstrup samt overløb fra Rye påvirker vandkvaliteten. 
 
Vandløbet opfylder ikke sit vandkvalitetskrav til DVFI, men der er en positiv udvikling i tilstanden 
således at målsætningskravet har været opfyldt i både 2004 og 2006. 
Fiskebestanden er ved elbefiskning vurderet at være tilfredsstillende. 
( FM, N ) 
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Bemærkninger om søer i NATUR2000 områder i Vestsjællands Amt 
 
 
 
Område 157  Tissø Åmosen    (H138, F100) 
 
 
Målsatte søer. 
 
Tissø 
 
Tissø er med et areal på 1233 ha og en middeldybde på 8,2 m. Den betydeligste sø i området. Søen 
rummer både habitattyperne 3140 og 3150, den aktuelle vegetation udgøres primært af 3150. 
Skærpet målsætning Indgår i NOVANA-overvågningen med intensivt program. Søen har med et 
opland på ca. 400 ha en betydelig diffus belastning fra spildevand og landbrugsarealer. Spildevand 
fra renseanlæg er reduceret betydeligt i forhold til tidligere. Tilstanden er svagt bedret gennem de 
seneste årtier, men tilstanden opfylder ikke regionplanens målsætning; sigtdybden skal øges og 
undervandsvegetationen skal have en større udbredelse og tæthed. De seneste år spores en svag 
forringelse af tilstanden, hvilket måske hænger sammen med en intensivering af trawlfiskeri.  
 
Tissø er genstand for vandindvinding, der især i sensommeren udgør en belastning for søen. Af 
hensyn til vandindvindingen stemmes vand op i forsommeren med henblik på at sikre indvindingen 
senere på året. Dette medfører en øget vandstandsvariation hen over sommeren til skade for den i 
forvejen begrænset udbredte undervandsvegetation. Der er et ønske om at øge indvindingen for at 
dække behovet for vand til industrier i Kalundborg. En forøgelse af vandstandsvariationen i søen 
eller ændring af årsmønstret kan få en uønsket effekt på miljøtilstanden. Gennem sin indvirkning på 
undervandsvegetationen har en øget vandstandsvariation delvis samme effekt på tilstanden som 
eutrofiering. 
 
Langt den største del af vandtilførslen til Tissø falder inden for nogle få vintermåneder. I 
sensommeren bliver tilstrømningen så begrænset, at det knap modsvarer fordampningen fra søens 
overflade. Et ændret afstrømningsmønster fra Stor- og Lille Åmose kunne evt. udjævne 
tilstrømningen, hvilket ville gøre søen mindre følsom for indvinding. 
 
Bliden 
 
Antageligt type 3150, lempet målsætning. Lille sø på 6 ha med en middeldybde på godt 0.5 m 
beliggende tæt på Sæbygård, hvorfra den tidligere har modtaget spildevand fra beboelse og 
avlsbygninger. Aktuelle belastning formentlig beskeden. Stor intern belastning fra et meget tyk 
slamlag gør, at søen fremtræder stærkt eutrofieret. Sigtdybden er meget dårlig og der er ingen 
undervandsvegetation. 
Søen er ikke blevet undersøgt siden 1990. Indgår i NOVANA-overvågningen med ekstensivt 
program. 
 
På grund af stor intern belastning vil Bliden ikke opnå rimelig miljøtilstand uden fjernelse af det 
næringsholdige søsediment. En evt. diffus belastning skal desuden reduceres  
 
 







 side 2  


 
Madesø 
 
Sø type 3150 på 30,4 ha beliggende i Åmosen , forholdsvis lavvandet med en gennemsnitsdybde på 
2.3 m, men med et 5.5 m. dybt hul i den nordlige del. Basismålsætning Indgår i NOVANA-
overvågningen med ekstensivt program. Søen ligger lavt i kanten af moseterrænet, og ved 
forårsoversvømmelse i Øvre Halleby Å, står vandet over søens bredder, og det meste af Åmosen 
udgøres af én samlet vandflade. Muligvis tilføres søen herved sediment fra åen.   
Tidligere modtog Madesø i en lang årrække urenset spildevand fra byen Jordløse. Den fremtrådte 
da ekstremt eutrofieret nærmest på et forrådnelses stadie. Spildevandet er nu afskåret og tilstanden 
markant forbedret, dog langt fra opfyldelse af målsætningen.  Sigtdybden er lav, der er ingen 
undervandsvegetation. Især i den sydlige del er der aflejret store mængder næringsholdigt 
søsediment. Intern belastning fra dette vil fastholde søen i en dårlig tilstand i en årrække. 
 
Terrænet nordvest for Madesø der er landbrugsjord skråner stærkt mod Åmosen og søen. 
Overfladisk afstrømning kan derfor belaste søen, ligesom erosion kan tilføre søen næringsholdigt 
sediment. Belastningen fra landbrugsarealet bør undersøges nærmere og evt. begrænses. 
 
 
Småsøer 
 
Der ligger mange småsøer i området især i form af tørveskær i Åmosen. De er ikke nærmere 
undersøgt. Tilstanden meget varieret.  
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Område 146   Hejrede Overdrev Valsølille Sø   (H129) 
 
 
Målsatte søer 
 
Mortenstrup Sø 
 
Meget lavvandet sø med en middeldybde på 0.6 m med et enkelt dybere hul på 1.7 m tæt ved den 
østlige bred. Type 3150, basismålsætning. Areal 9.4 ha. Søen ligger helt omgivet af skov og 
belastningen fra oplandet er antagelig ubetydelig. Søen indgår i NOVANA-overvågningen med 
ekstensivt program.  
 
Tidligere var søen mere klarvandet, muligvis brunvandet, med en udbredt vegetation af hornblad. 
Nu er den helt uden vegetation af højere planter og vandet meget uklart af fytoplankton og 
suspenderet slam. Der er store mængder af dynd på søbunden. Den dårlige tilstand skyldes 
formentlig ikke eutrofiering i almindelig forstand, men hænger muligvis sammen med at der er 
udsat karper i søen. Det vides ikke om der sker fodring. Årsagssammenhængen bør undersøges 
nærmere.  
 
 
Valsølille Sø  
 
Sø af type 3150 på 97  ha hvoraf ¼ udgøres af en ø, basismålsætning. Den er lavvandet med en 
gennemsnitsdybde på 0.6 m. I den nordlige del af søen er dybden kun 0.3 m. Der er aflejret meget 
dynd i søen.  
 
Vandstanden i Valsølille Sø er gennem tiden både hævet og sænket i forhold til det oprindelige, i 
dag er vandstanden antageligt noget lavere end naturligt. Vandkvaliteten er dårlig, primært som 
følge af tidligere tiders spildevandsudledning og deraf følgende intern belastning. Den eksterne 
belastning i dag er antageligt mådelig.  
 
Der er ikke foretaget undersøgelser i søen i de seneste mange år, hvilket derfor er stærkt påkrævet. 
 
 
Hvidsø 
 
En forholdsvis dyb klarvandet sø på 9.2 m med et areal på 5.6 ha. Type 3150. Skærpet målsætning. 
Søen indgår i NOVANA-overvågningen med ekstensivt program. Tilstanden opfylder 
regionplanens målsætning, undervandsvegetationen er veludviklet, bl.a. er der en betydelig 
forekomst af langbladet vandaks.  
 
Hvidsø anvendes til badning. 
 
Oplandet er ganske lille og den diffuse belastning derfor beskeden. Søen er ikke truet af 
eutrofiering. Uhensigtsmæssig udsætning af fisk kan true tilstanden og bør undgås. 
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Område 164  Hovvig   (F97) 
 
Søer 
 
Hovvig 
 
Selve Hovvig er opstået ved inddæmning af en oprindelig marin vig med henblik på tørlægning. 
Dæmningen blev etableret omkring 1880 men allerede i 1902 blev dæmningen gennembrudt under 
en storm, og siden har området været vanddækket. Naturtype 1150, kystlaguner og strandsøer, 
basismålsætning. Søen er ved dæmninger opdelt i 2 store og 3 mindre bassiner. Vanddybden er 
generelt lav < 0,5 m. I den sydlige del findes dog en smal rende med dybder op til 2 m. 
Middeldybden er 0.4 m. Det samlede areal er 109 ha. Der er udbredte rørbevoksninger især i og 
omkring den nordlige del af søen. 
 
Miljøtilstanden i Hov vig er ikke blevet undersøgt bortset fra en orienterende undersøgelse i 1982 
og enkelte besigtigelser siden, med den er omfattet af DEVANO-overvågningen fra og med 2007. 
Vandkvaliteten forekommer umiddelbart dårlig med højt indhold af planteplankton, domineret af 
grøn- og blågrønalger. Undervandsvegetation forekommer, bl.a. er der en del børstebladet vandaks 
samt kransnålalger. Tilstanden svarer til, hvad man ofte finder i brakvandssøer, en tilsyneladende 
stærkt eutrofieret tilstand selv ved moderat næringssaltbelastning. Søen er desuden præget af 
tilgroning.   
 
Der er formentlig nogen diffus belastning via grøftesystemer vest for området samt spildevand fra 
landsbyen Nakke.  
 
Der er stort behov for undersøgelser af såvel tilstand som belastningsforhold. 
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Område 153  Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig   (H134, F102) 
 
Søer 
 
Flyndersø 
 
Lavvandet strandsø, naturtype 1150, på 3.8 ha. Skærpet målsætning. Middeldybden 0.2 m 
Acceptabel vandkvalitet. Dyndaflejringer i dele af søen. Det meste af bunden er tyndt dækket af 
vegetation af bl.a. børstebladet vandaks og kransnålalger. Opfylde målsætningen i regionplanen. 
Flyndersø indgår i NOVANA-overvågningen med ekstensivt program. 
 
Flyndersø ligger tæt på kysten kun adskilt fra havet ved en smal strandvold, der er under kraftig 
erosion. Der er risiko for at havet på et tidspunkt bryder igennem. 
 
 
Dybesø 
 
Kransnålalgesø af typen 3140. på 20 ha med en middeldybde på ca. 2 m. Skærpet målsætning. 
Vandkvaliteten er god. Næsten hele søbunden er dækket af en tæt bevoksning af kransnålalger. 
Flere steder i søen på lavt vand findes tætte bevoksninger af strandbo. Udbredelsen er tiltaget de 
seneste år. Søen opfylder sin målsætning. Dybesø indgår i NOVANA-overvågningen med 
ekstensivt program. 
 
Dybesø ligger tæt på kysten kun adskilt fra havet af en strandvold, som er truet af gennembrydning 
grundet erosion. 
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Område 156 Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å   (H137) 
 
Søer 
 
Skarresø 
 
194 ha stor sø med en middeldybde på 2.6 m. Naturtype 3150, basismålsætning. Skarresø modtog 
tidligere spildevand fra Jyderup og var meget stærkt eutrofieret. Spildevandet blev afskåret i 1972, 
siden da er tilstanden kun i mindre grad forbedret. En forholdsvis stor del af oplandet til søen er 
skovbevokset og den diffuse belastning af søen er antageligt moderat. De væsentligste årsager til 
den dårlige miljøtilstand vurderes at være intern belastning samt biologisk træghed.  Tilstanden har 
bedret sig noget de seneste år; bl.a. har bundvegetation genetableret sig i søen og forekommer over 
en betydelig del af søens areal. Som restaureringstiltag er der i en treårsperiode udsat geddeyngel; 
effekten af udsætningen kan dog ikke dokumenteres. Skarresø indgår i NOVANA-overvågningen 
med ekstensivt program. 
 
Skarresø vurderes at opfylde målsætningen med hensyn til næringssaltbelastning. En god 
miljøtilstand kan evt. fremskyndes ved restaurerings tiltag. 
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Område 154 Sejrø Bugt og Saltbæk Vig (R18, H135,F99) 
 
Søer 
 
Grevens Sø 
 
En 14 ha stor lavvandet sø med en middeldybde på 0,4 m. omgivet af udstrakte rørskove. Naturtype 
3150, basismålsætning. Tilstanden vanskelig at vurdere da søen i meget nedbørsfattige perioder 
tørrer fuldstændig ud. Næringssaltindholdet moderat. Kransnålalger forekommer. Søen er ved en 
kanal forbundet med Bregninge Å. Næringssaltbelastningen derfor  antageligt så stor, at der er 
risiko for at målsætningen ikke kan opfyldes. Datagrundlaget bør forbedres væsentligt. 
 
 
Saltbæk Vig 
 
Meget stor brakvandssø på 1600 ha og en gennemsnitsdybde på knap 2 m, naturtype 1150. Skærpet 
målsætning. Søen er opstået som resultat af et fejlslagent forsøg på tørlægning af en oprindeligt 
marin vig. Vandstanden holdes ved pumpning på et niveau godt 1 m under havniveau. Tilstanden er 
som man ofte ser det i brakvandssøer; tilsyneladende stærkt eutrofieret med et planteplankton 
domineret af blågrønalger, på trods af en beskeden næringssaltbelastning. Selv om sigtdybden er på 
kun få decimeter forekommer der alligevel undervandsvegetation af bl.a. kransnålalger. Meget tyder 
på, at den aktuelle tilstand er yderst stabil og indtrådte allerede få år efter etableringen af søen. Det 
er ud fra en antagelse af, at denne tilstand er naturlig for søtypen, vurderet at målsætningen er 
opfyldt. Teoretisk viden om denne type af søer er imidlertid yderst begrænset og der er et stort 
behov for yderligere undersøgelser. Indgår ikke overvågningsprogrammet. 
 
Søen er afgrænset af en landkanal og oplandet udgøres af den relativt smalle landbræmme mellem 
søen og landkanalen. Kun en mindre del af oplandet dyrkes. Den diffuse belastning antages derfor 
at være meget lille. Muligvis sker der indsivning af vand fra Bregninge Å med forøget belastning til 
følge, ligesom der sker indsivning af havvand gennem diget. De hydrauliske forhold bør undersøges 
nærmere. 
 
 
Et-dam 
 
Med et areal på 9 ha den største af en række fiskedamme  på den østlige del af landbræmmen 
omkring Saltbæk Vig. Vanddybden under 1 m. Naturtype 3150. Basismålsætning. Vandkvalitet 
dårlig. Ingen undervandsvegetation. Målsætningen er ikke opfyldt. 
 
Ti-dam 
 
3.6 ha stor meget lavvandet sø på den østlige del af landbræmmen omkring Saltbæk Vig med en 
middeldybde på ca. 0.2 m. Type 3150. Basismålsætning. Søen tørrer undertiden fuldstændigt ud i 
tørkeperioder og er derefter i en årrække meget klarvandet. Bunden er dækket af 
undervandsvegetation af børstebladet vandaks og kransnålalger. Delvis omgivet af græsningsarealer 
men diffus belastning antageligt beskeden. Basismålsætningen vurderes at være opfyldt. 
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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. 157 
Habitatområde H138 


 
Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken 


 
 
Udkast til Natura 2000-plan var i offentlig 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. 157 er der modtaget i alt 15 høringssvar (se evt. sidst i dette notat for en 
oversigt). 
  
Svarene har især berørt følgende punkt: 
 
1. Trusler 
 
Yderligere har høringssvarene berørt følgende emner, hvortil der henvises til det generelle 
høringsnotat (kan findes via ovenstående link): 
 
2. Datagrundlag 
3. Kvælstof 
4. Udpegningsgrundlag og afgrænsning 
5. Virkemidler herunder tilskudsordninger 
6. Aske-toptørre (se generelt høringsnotat vedr. indsatsprogram) 
 
I det følgende sammenfattes de væsentligste synspunkter til det ovenfor nævnte punkt 1. 
Naturstyrelsens kommentarer hertil er anført i kursiv. 
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Det skal bemærkes, at høringssvarene kun er gengivet i hovedtræk. Ønskes detaljerede oplysninger 
om svarenes indhold, henvises der til de fremsendte høringssvar. 
 
Bemærkninger til planforslaget 
 
1. Trusler 
Høringssvar: 
DN-Kalundborg, DOF-Vestsjælland, Landboforeningerne, Selchaudal Gods og Anders Jacobsen 
påpeger, at den største trussel mod naturværdierne i området er manglende eller for svag græsning, 
som følge af den lave husdyrtæthed i området. Specifikt for år 2010 anføres generelt høj vandstand 
som et problem i forbindelse med afgræsning. 
 
Naturstyrelsen: 
Naturstyrelsen er opmærksom på den tilgroning, der foregår i mange naturområder, som en følge 
af, at husdyrene forsvinder fra arealerne – i nogle tilfælde fordi høj vandstand og sætninger gør det 
svært at gennemføre en græsning af passende varighed. Der findes efterhånden beskrevet en del 
forsøg med alternativer til normal græsning, herunder selvfølgelig slåning, men også etablering af 
samgræsning med dyr fra flere besætninger på meget store arealer. Beslutning om, hvilken/hvilke 
metoder, der prøves anvendt, er et handleplananliggende. 
  
Høringssvar: 
DN-Kalundborg og DOF-Vestsjælland nævner, at kæmpe-bjørneklo og mink visse steder udgør et 
problem. 
 
Naturstyrelsen: 
Naturstyrelsen er ikke klar over problemernes omfang, men begge arters skadevirkninger kan 
reduceres med kendte metoder. Beslutning om, hvilken/hvilke metoder, der prøves anvendt er et 
handleplananliggende. 
 
Høringssvar: 
DN-Kalundborg gør opmærksom på, at den meget lille bestand af odder i området søges styrket ved 
en udsætning af 5 jyske oddere i 2011. DN gør opmærksom på, at ruser uden stopriste og vejbroer 
over vandløb udgør den største trussel for oddere. 
 
Naturstyrelsen: 
Naturstyrelsen er enig i, at de nævnte trusler er væsentlige, men stopriste er allerede et lovkrav og 
der er ikke et virkemiddel i medfør af planlægningen, der forhindrer trafikdrab af oddere ved 
vejoverførsler. Det kan nævnes, at Vestsjællands Amt etablerede en række faunapassager under 
vejbroer i relevante vandløb, og der resterer så vidt vides kun at etablere ganske få før dette tiltag 
er gennemført, hvor det vurderes hensigtsmæssigt.  
 
Høringssvar: 
DN-Kalundborg peger på, at bl.a. Madesø og Tissø er så belastede af næringsstoftilledning, at de 
ikke kan overholde deres målsætninger. 
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Naturstyrelsen: 
Naturstyrelsen har beregnet, at der ikke er behov for indsatser for søerne i Halleby Å systemet, da 
belastningen er mindre end det, søerne kan tåle. En eventuel dårlig tilstand skyldes intern 
belastning. Se eventuelt vandplanen for Kalundborg. 
 
 
Justeringer af forslag til Natura 2000-plan nr. 157 
Der er ikke foretaget ændringer i planen på baggrund af de indkomne høringssvar, men 
bemærkningerne kan indgå i handleplanarbejdet, hvor det er relevant. 
 
De indsigelser der har påpeget fejl m.m. vil også blive indarbejdet i den endelige Natura 2000-
plan, men listes ikke i dette høringsnotat. 
 
 
Naturstyrelsens egne justeringer af forslag til Natura 2000-plan nr. 157 
På baggrund af dialog i høringsperioden, og Naturstyrelsens egne overvejelser, er der foretaget 
mindre justeringer af teksten i trussels- og indsatsafsnittet. 
 
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. 157 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. 157. 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. 
 
 
Afsendere af høringssvar til Forslag til Natura 2000-plan nr. 157 Åmose, Tissø, Halleby Å og 
Flasken: 
ID 1531 Per Larsen 
ID 436 Naturforeningen Åmosen 
ID 1764 DN 
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ID 2649 DOF Vestsjælland 
ID 2871 Danmarks Jægerforbund 
ID 2951 Østlige Øers Landboforening 
ID 2955 Landboforeningen Gefion og Østsjællandske Familiebrug 
ID 904 Aagaard Gods 
ID 2087 Sechaudal Gods 
ID 3132 Dønnerup Agri A/S 
ID 3288 Verupgården I/S 
ID 1045 Jens V. Müeller 
ID 1334 Jørgen Jensen 
ID 3371 Anders Jacobsen 
ID 3824 Finn Arleth 
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Rettelsesblad til Natura 2000-planer, hvor beregning af naturtypernes tilstand er justeret 
 
I forbindelse med nykodning af tilstandssystemerne for naturtyper til brug for visning på Danmarks 
Miljøportal har Bioscience, Århus Universitet opdaget fejl i deres hidtidige beregninger af især 
skovtilstanden og naturtilstanden for heder og klitter. 
 
Fejlene skyldes flere forhold, men særligt at de såkaldte ’problemarter’ ikke har indgået korrekt i 
beregningen, hvorfor artsindexet i skovtilstands-beregningen i flere tilfælde nedgraderes. Samtidig 
viser det sig, at hydrologi-parameteren i visse situationer uretmæssigt har talt negativt med, hvilket 
betyder, at strukturindekset i skovtilstands-beregningen i en række tilfælde skal opgraderes. 
 
En nyberegning af skovtilstanden medfører ændringer i tilstandsklassen for op mod 10 % af de ca. 
5.500 registreringer. For knap 200 af registreringerne betyder det en ændring fra ugunstig til gunstig 
skovtilstand eller omvendt. Der er fundet tilsvarende fejl i artsindexet for enkelte lysåbne 
naturarealer, således at ca. 150 registreringer ud af ca. 10.000 ændrer tilstand. 
 
Når Danmarks Miljøportal primo februar gør en opdateret version af naturtilstandsberegneren 
offentlig tilgængelig, vil de nævnte korrektioner være indarbejdet. 
 
Korrektionen medfører ikke ændringer i målsætning og indsatsprogram i Natura 2000-planen, idet 
målsætningen er langsigtet, og indsatsprogrammet bygger på faktuelle forhold på arealerne og ikke 
den beregnede skov/naturtilstand. Fejlrettelsen betyder dog, at Natura2000 planens beskrivelse af 
naturtypernes tilstand, og søjlerne i planernes figur 4 kan være ukorrekte. Den rettede tekst og figur 
4 til plan for Natura 2000-område nr. 157:  
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Figur 4 b. Skovtilstand for de af Natura 2000 områdets skovnaturtyper, der er tilstandsvurderet. 
 
Ændringerne består i, at ege-blandskov  er medtaget i figuren. Et mindre areal med elle- og askeskov 
er flyttet fra tilstandsklasse I til klasse II.”  
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Natura 2000 – Basisanalyse  
 
Udarbejdet af Landsdelscenter Storstrøm for  
 
skovbevoksede fredskovsarealer i: 
 
Habitatområde nr. 138 ÅMOSE, TISSØ, HALLEBY Å OG FLASKEN 
 
Fuglebeskyttelsesområde nr. 100 TISSØ, ÅMOSE OG HALLENSLEV 
MOSE 
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Natura 2000-basisanalyse for skovbevoksede fredskovsarealer i H138 og F100                           Side 3  


1 Beskrivelse af området 
Natura 2000-området Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken er udpeget som både 
habitatområde nr. 138 og fuglebeskyttelsesområde nr. 100.  
 
Nr. Navn Areal (ha) 
H138 Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken 3.262 
F100 Tissø, Åmose og Hallenslev Mose 2.887 
 Samlet areal Natura 2000 3.262 
Tabel 1.1. Oversigt over de habitat- og fuglebeskyttelsesområder, der er inkluderet i denne basisanalyse. Da 
habitat- og fuglebeskyttelsesområderne er delvist sammenfaldende, svarer det samlede areal ikke til summen af 
udpegningerne. Kilde: http://www.skovognatur.dk/Natura2000/. 
 
 


 
Figur 1.1: Kort over habitatområde nr. 138. 
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Figur 1.2: Kort over fuglebeskyttelsesområde nr. 100. 
 
Habitatområdets skovarealer udgøres af en række mindre skovområder. Skovarealerne er 
overvejende lavtliggende og domineres af el, ask og birk.  
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Skovbevokset areal (ha): 
 
 
 
 
 
 
 
 


Tabel 1.2. Oversigt over det samlede skovbevoksede areal i de habitat- og fuglebeskyttelsesområder, der er 
inkluderet i denne basisanalyse.  
Da habitat- og fuglebeskyttelsesområderne er delvist sammenfaldende, svarer det samlede skovareal ikke til 
summen af arealerne. 
 


2 Udpegningsgrundlaget 
Habitatdirektivet fra 1992 har til formål at beskytte naturtyper og arter, der er truede, 
sårbare eller sjældne i EU. Til dette formål er der udpeget en række særlige 
bevaringsområder, de såkaldte habitatområder. Hvert enkelt habitatområde er udpeget 
med henblik på at beskytte bestemte habitatnaturtyper og arter af dyr og planter. Flere af 
disse habitatnaturtyper og arter er prioriterede, hvilket medfører et særligt ansvar for 
beskyttelsen. Habitatnaturtyperne er anført på direktivets bilag I, og arterne på direktivets 
bilag II. 
 
Fuglebeskyttelsesdirektivet fra 1979 har til formål at beskytte levestederne for 
fuglearter, som er sjældne, truede eller følsomme overfor ændringer af levesteder i EU. Til 
dette formål er der udpeget en række fuglebeskyttelsesområder, hvor disse fugle yngler 
eller regelmæssigt gæster for at fælde fjer, raste under trækket eller overvintre. Hvert 
enkelt fuglebeskyttelsesområde er udpeget for at beskytte levesteder for en eller flere af de 
fuglearter, der er opført på direktivets liste I og artikel 4.2. 
 
Som det fremgår af tabel 2.1 er habitatområde nr. 138 og fuglebeskyttelsesområde nr. 100 
udpeget af hensyn til 14 habitatnaturtyper og 13 arter. 
 
Nr.  Habitatnaturtype/Artsnavn Håndtering 
1130 Flodmundinger - 
1150 *Kystlaguner og strandsøer - 
1310 Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der 


koloniserer mudder og sand 
- 


1330 Strandenge - 
2130 *Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og 


grønsværklit) 
- 


3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger - 
3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store 


vandaks 
- 


3260 Vandløb med vandplanter - 
6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund - 
6230 *Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund - 
6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop - 
7230 Rigkær - 
9130 Bøgeskove på muldbund + 
91E0 *Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld + 


Nr. Navn Samlet skovbevokset 
areal (Top10DK) 


Heraf med 
fredskovspligt 


Heraf uden 
fredskovspligt 


H138 Åmose, Tissø, Halleby Å og 
Flasken 


106 25 81


F100 Tissø, Åmose og Hallenslev 
Mose 


102 25 77


 Samlet skovbevokset areal 106 25 81
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1149 Pigsmerling (Cobitis taenia ) - 
1166 Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus) +/- 
1355 Odder (Lutra lutra) +/- 
   
A021 Rørdrum (Botaurus stellaris) - 
A037 Pibesvane (Cygnus columbianus bewickii) - 
A038 Sangsvane (Cygnus cygnus) - 
A039 Sædgås (Anser fabalis) - 
A043 Grågås (Anser anser) - 
A075 Havørn (Haliaeetus albicilla) +/- 
A081 Rørhøg (Circus aeruginosus) - 
A094 Fiskeørn (Pandion haliaetus) +/- 
A151 Brushane (Philomachus pugnax) - 
A195 Dværgterne (Sterna albifrons) - 
Tabel 2.1 Oversigt over de habitatnaturtyper og arter, som er på udpegningsgrundlaget. En stjerne angiver, at 
naturtypen/arten er prioriteret af EU.  
- : betyder, at naturtypen/arten behandles i amtets eller de marine basisanalyser. 
+ : betyder, at naturtypen/arten behandles i denne basisanalyse. 


3 Datapræsentation 
Denne basisanalyse indeholder oplysninger om habitatnaturtyper og levesteder for arter på 
de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer i Natura 2000 området.  
Oplysningerne stammer primært fra Skov- og Naturstyrelsens kortlægning af 
habitatnaturtyper og arter, der er gennemført i 2005 og 2006. Kortlægningen er foretaget 
på baggrund af ”Tekniske anvisninger for kortlægning og registrering af skovnaturtyper 
og levesteder for arter i Natura 2000 områder” (Skov & Landskab 2006a). Desuden har 
især amterne gennem årene indsamlet en del data om naturtyper og arter, bl.a. gennem 
NOVANA1. 
 
Hermed en oversigt over de data, der er grundlaget for denne basisanalyse: 
 
Nr.  Habitatnaturtype/art Kortlagt areal 


(ha) / levesteder 
(ha) / ynglepar 


Bilag 


9130 Bøgeskove på muldbund 4,4 2.1 
91E0 *Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld 2,4 2.2 
1166 Stor vandsalamander (Triturus cristatus) 0,4 2.3 
1355 Odder (Lutra lutra) - 2.4 
A075 Havørn (Haliaeetus albicilla) 0-1 2.5 
A094 Fiskeørn (Pandion haliaetus) 0-1 2.6 
Tabel 3.1. Oversigt over den del af udpegningsgrundlaget, som er mere detaljeret beskrevet i bilag 2. 
 
På de skovbevoksede, fredskovpligtige arealer i H138 er der i alt kortlagt 6,8 ha naturtyper, 
som er på udpegningsgrundlaget. Der er registreret 1,0 ha habitatnaturtyper, der ikke er på 
udpegningsgrundlaget, se afsnit 7.  
 
I bilag 1 findes kort, som viser beliggenheden af habitatnaturtyperne og levesteder for stor 
vandsalamander på de skovbevoksede fredskovsarealer. 


                                                 
1 NOVANA: Det nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur  
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4 Foreløbig trusselsvurdering 
I direktiverne er der krav om at fastholde eller genoprette ”gunstig bevaringsstatus” for de 
habitatnaturtyper og arter, som områderne er udpeget af hensyn til.  
 
Derfor er der foretaget en foreløbig vurdering af truslerne mod habitatnaturtyperne og arter i 
Natura 2000 området, som er præsenteret i bilag 3. Truslerne omfatter påvirkninger, hvor der 
er en begrundet mistanke om, at de har en negativ betydning for naturtilstanden.  
 
Der fremgår af bilag 3, at væsentlige trusler i området er følgende:   
 
• Eutrofieringen vurderes at være en aktuel trussel i skovkanter og overgangszoner. Den 


gennemsnitlige deposition i den indre del af skovene ligger i den lave ende af 
tålegrænse-intervallet for skovnaturtyperne. Supplerende modelberegninger kan afsløre, 
om tålegrænsen er overskredet i den indre del af skovene. 


• En evt. lille bestand af odder i området vurderes at være følsom overfor forstyrrelser. 
Der vurderes at være behov for en nærmere undersøgelse af evt. forstyrrelser af odder i 
H138.   


 


5 Modsatrettede interesser 
I visse tilfælde kan naturtyper og/eller arter antagelig kun opretholdes på bekostning af 
andre naturmæssige interesser: 
 
Naturlig succession eller tilgroning kan indebære, at én naturtype udvikler sig til en anden, 
og drift eller naturpleje kan derfor indebære en konflikt mellem 2 naturtyper. F.eks. kan 
tør hede (4030) eller surt overdrev (6230) uden græsning udvikle sig til stilkegekrat 
(9190). 
 
Der er ikke konstateret modsatrettede interesser under kortlægningen af de skovbevoksede, 
fredsskovpligtige arealer i H138. 


6 Naturforvaltning og pleje 
Der foreligger følgende oplysninger om naturforvaltning og pleje af habitatnaturtyper og arter 
i området:  


 
• I dette habitatområde ligger der ingen skovbevoksede arealer, som administreres af 


Skov- og Naturstyrelsen. Skov- og Naturstyrelsen administrerer dog et areal med 
overdrev og strandenge ved Flasken, men der henvises til amtets basisanalyse for de 
lysåbne naturtyper. 


• Skovbevoksede fredskovspligtige arealer i H138 er berørt af følgende fredning: 
o Navn: Areal ved Tissø (id. 133503). Fredet i 1956. Omfang: 75 ha. 


Formålet med fredningen er at sikre udsynet over søen, og bevare stedets 
landskabelige karakterer for eftertiden.  


• Mht. naturpleje på lysåbne arealer i H138 henvises til beskrivelse i Vestsjællands Amts 
basisanalyse. 
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7 Nykonstaterede eller nyindvandrede arter og naturtyper 
Nedenfor er anført nyopdagede eller nyindvandrede forekomster af arter eller 
habitatnaturtyper, der aktuelt ikke udgør udpegningsgrundlag, men som vil skulle vurderes i 
forbindelse med en kommende revision af udpegningsgrundlagene.  
 
Nr. Habitatnaturtype/Artsnavn Areal (ha) 
9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund 1,0 
Tabel 7.1. Arter og habitatnaturtyper, der ikke aktuelt er udpegningsgrundlag, men som er registreret i 
forbindelse med kortlægningen. En * foran habitatnaturtypens eller artens navn betyder, at den er særligt 
prioriteret af EU. 


8 Liste over manglende data 
Der mangler en opgørelse af bestanden af stor vandsalamander i H138. 
 


9 Liste over anvendt materiale 
Danmarks Naturfredningsforening (1994): "Fredede områder i Danmark" af Knud Dahl. 7. 
udgave, 1. oplag 1994.   
 
DMU (2000): Faglig rapport nr. 322: Naturtyper og arter omfattet af EF-Habitatdirektivet. 
 
DMU (2003a): Faglig rapport fra DMU, nr. 457, 2. udgave: ”Kriterier for gunstig 
bevaringsstatus”. 
 
DMU (2003b): Faglig rapport nr. 462: Bevaringsstatus for fuglearter omfattet af EF-
fuglebeskyttelsesdirektivet.  
 
DMU (2005a): Habitatnøgle, ver. 1.02 Appendiks 4a, 23. juni 2005, DMU. 
 
DMU (2005b): Beskrivelse af danske naturtyper omfattet af habitatdirektivet (Natura 2000 
typer), ver. 1.02 Appendiks 4b, af 23. juni 2005, DMU. 
 
DMU (2006a): DMU’s database over ynglefugle 
 
DMU (2006b): Faglig rapport nr. 582 NOVANA. Arter 2004-2005.  
 
DMU (2007): Den danske Rødliste. http://redlist.dmu.dk  
 
Skov & Landskab (2006a): Tekniske anvisninger for kortlægning og registrering af 
skovnaturtyper og levesteder for skovlevende arter i Natura 2000 områder”.  Skov & 
Landskab, 15. februar 2006. 
 
Skov & Landskab (2006b): Nitratudvaskning fra skovarealer – model til risikovurdering. (P. 
Gundersen).  
 
Skov- og Naturstyrelsen (1995): EF-fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder. Kort og 
områdebeskrivelser. 
 
Skov- og Naturstyrelsen (1998): Rødliste 1997 over planter og dyr. 
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Skov- og Naturstyrelsen (2003): Manual vedr. vurdering af de lokale miljøeffekter som 
følge af luftbårent kvælstof ved udvidelse og etablering af større husdyrbrug. Udgivet af 
Miljøministeriet. http://www2.skovognatur.dk/udgivelser/2003/87-7279-537-
9/pdf/helepubl.pdf 
 
Skov- og Naturstyrelsen (2005): Opdatering af Ammoniakmanualen.  
http://www.skovognatur.dk/Udgivelser/Tidligere/2003/ 
ammoniakmanualen.htm 
 
Skov- og Naturstyrelsen (2006a): Retningslinier for udarbejdelse af Natura 2000-
basisanalyse for de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer. 
 
Skov- og Naturstyrelsen (2006b): Natura 2000 kortlægning af skovarters levesteder 
www.skovognatur.dk/Natura 2000 
 
Skov- og Naturstyrelsen (2007): www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter. 
 
Vestsjællands Amt (2006): Natura 2000-basisanalyse. EF-Habitatområde nr. 138, EF-
fuglebeskyttelsesområde nr. 100. 
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Bilag 1 Kort over registrerede naturtyper/levesteder 
 
Bilag 1.1: Kort over habitatnaturtyper 
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Bilag 1.2: Kort over levesteder 
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Bilag 2 Data for naturtyper og arter 
 
2.1 Data for Bøgeskov på muldbund (9130) 
 
2.1.1 Beskrivelse af naturtypen 
Den del af vore bøgeskove (dvs. bøg er arten med størst kronedækning på arealet), hvor 
jordbunden ikke er sur eller meget kalkrig, således at muldbund dominerer. Der kan afhængig 
af alders- og udviklingstrin være tale om større eller mindre indblanding eller underskov af 
andre træarter, f.eks. ask, avnbøg, elm, ær, stilk-eg og vinter-eg. I nogle skove, f.eks. 
græsningsskove, vil underskov typisk mangle. 
 
Plantet (eller sået) skov er undtaget så længe den har plantagekarakter i kraft af ensaldrende 
træer i rækker. Når en plantet skov er uden plantagekarakter, og rummer enten oprindelig 
karakteristisk bundflora, sjældne arter eller arter af fællesskabsbetydning (se liste ved nøglen), 
er den omfattet. 
 
Eksempler på denne type er almindelige i store dele af landet, dog sjældnere mod vest. 
Følgende arter er karakteristiske for naturtypen: bøg, alm. guldnælde, enblomstret flitteraks, 
hvid anemone, skovmærke og tandrod. Disse arters forekomst er ikke afgørende, men hvor de 
findes er der stor sandsynlighed for at arealet svarer til typen. Ofte findes endvidere alm. 
bingelurt, hulrodet lærkespore, miliegræs, ramsløg, knoldet brunrod, skovsalat eller skovviol. 
 
Afgrænsningen mod andre typer bøgeskov er beskrevet under type 9110 og 9120. Bemærk 
endvidere at arealer med højtliggende kalkundergrund/kalkrigt plastisk ler henføres til type 
9150, uanset om der er et tyndt muldlag over mineraljorden. Almindeligt kalkrig muld med 
f.eks. lærkesporeflora er type 9130. Bøgeskov på fattig muldbund/mild morbund, hvor floraen 
typisk er præget af f.eks. stor fladstjerne og/eller skovsyre, hører også hjemme i type 9130 
(DMU 2005b). 
 
2.1.2 Naturtypens areal  
Der er kortlagt et samlet areal på 4,4 ha i H137. 
 
2.1.3 Naturtypens struktur og funktion 
Nedenstående data stammer fra Skov- og Naturstyrelsens kortlægning af habitatnaturtyper.  
 
- Skovstruktur 
Selvforyngelse af karakteristiske træarter (mindst 2 planter pr. m2).  
Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 klasser i tabellen efter andelen af 
selvforyngelse i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
Art < 1% 1-10% 11-30% 31-75% >76% I alt 
Bøg   1,1   1,1 
 
Kronedækning. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 klasser i tabellen efter 
andelen med kronedækning i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 


< 20 % 20-50 % 51-75 % 76 – 90 % > 90 % I alt 
   3,4 1,0 4,4 
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Etagering (areal med mere end 1 etage). Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 
5 klasser i tabellen efter andelen med etagering i % af det samlede areal af hver enkelt 
forekomst: 


< 20 % 20-50 % 51-75 % 76 – 90 % > 90 % I alt 
1,1 3,3    4,4 


 
- Dødt ved  
Dødt stående træ. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen efter 
antallet af dødt stående træ pr. ha (dbh > 10 cm, højde > 2 m): 
< 1 stk/ha 1-5 stk/ha > 5stk/ha I alt 


 4,4  4,4 
 
Dødt liggende ved. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen efter 
antallet af dødt liggende ved pr. ha (diameter > 25 cm, længde > 5 m):    
< 1 stk/ha 1-5 stk/ha > 5stk/ha I alt 


1,0 3,4  4,4 
 
- Skovdrift 
Jordbearbejdning. Arealet (ha) af hver forekomst er bl.a. fordelt til én af klasserne i tabellen 
efter andelen af jordbearbejdning i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
 < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Tegn på      0 
Tydelig       0 
Nylig      0 
 
Spor efter kørsel med traktose/dybe spor. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af 
de 5 klasser i tabellen efter andelen af spor efter kørsel i % af det samlede areal af hver enkelt 
forekomst: 


< 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
4,4     4,4 


 
Stævningsdrift. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen bl.a. 
efter andelen med stævningsdrift i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
 < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Ophørt, men 
tydelige tegn 


     0 


 Nylig      0 
 
Græsningsdrift. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen bl.a. 
efter andelen med græsningsdrift i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
 < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Ophørt, men 
tydelige tegn 


     0 


Nuværende      0 
 
Afvanding: 
Det samlede areal (ha) er inddelt i følgende klasser mht. afvandingsforholdene:  
A: Ingen grøfter 
B: Gamle grøfter, ikke fungerende (fyldt op/tilstoppede) 
C: Gamle grøfter, fungerende (ikke vedligeholdt indenfor de seneste ca. 6 år)  
D: Grøfter vedligeholdte indenfor de seneste ca. 6 år 
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E:  Nye grøfter eller grøfter uddybet indenfor 2 år 
 


A B C D E I alt 
1,1  3,3   4,4 


 
2.1.4 Naturtypens arter  
- Karakteristiske arter 
Der er registreret følgende karakteristiske arter:  
- i 5 meter cirklerne  
Art Areal (ha)* 
Bøg 4,4 
Enblomstret flitteraks 2,1 
Skovmærke 4,4 
* Det samlede areal af forekomsterne, hvor arten optræder i 5 m cirklen 
 
- på det øvrige areal (ha).   
Art Domine-


rende 
Alm. Hyppig Spredte Få I alt 


Bøg 4,4     4,4 
Enblomstret flitteraks   1,0   1,0 
Skovmærke 1,0 2,3 1,1   4,4 
 
- Invasive arter.  
Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 klasser i tabellen efter andelen med 
invasive arter i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
Art < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Ingen registreret      0 
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2.2 Data for *Elle- og askeskov ved vandløb, søer og væld (91E0) 
 
2.2.1 Beskrivelse af naturtypen 
Fugtige til våde arealer i tilknytning til vandløb, eller af anden grund med en vis 
vandbevægelse, bevokset med (domineret af) rødel og/eller ask. Hyppige ledsagetræarter er 
dunbirk, skovelm, hvidpil og skørpil. Der er normalt en frodig bundflora med høje urter eller 
moseplanter, der trives med den rigelige tilgang af vand og næring.  
 
Plantet (eller sået) skov er undtaget så længe den har plantagekarakter i kraft af ensaldrende 
træer i rækker. Når en plantet skov er uden plantagekarakter, og rummer enten oprindelig 
karakteristisk bundflora, sjældne arter eller arter af fællesskabsbetydning (se liste ved nøglen), 
er den omfattet. 
 
Typiske eksempler er ask eller el ved væld, galleriskov langs vandløb (selv en strimmel på én 
træbredde), ellesumpe med vandbevægelse og askebevoksninger i tilknytning til vandløb. 
Bevoksningerne er ofte blandede med både el og ask, men dette er ikke et krav.  
 
Følgende arter er karakteristiske for naturtypen: rød-el, grå-el, ask, hvidpil, skør-pil, dun-birk, 
skov-elm, angelik, vandkarse, engkarse, kær-star, kæmpe-star, akselblomstret star, tyndakset 
star, skov-star, kåltidsel, elfenbens-padderok, andre padderok-arter, alm. mjødurt, skov-
storkenæb, engnellikerod, sværtevæld, lund-fredløs, skov-skræppe, lund-fladstjerne og stor 
nælde. Disse arters forekomst er ikke afgørende, men hvor de findes er der stor sandsynlighed 
for at arealet svarer til typen. I veludviklede tilfælde kan endvidere findes alm. fredløs, alm. 
hæg, gråpil, gul anemone, hjortetrøst, kvalkved, kærtidsel, druemunke, firblad, ægbladet 
fliglæbe, milturt-arter eller vorterod. 
 
Arealer med stagnerende vand undtages, idet det er en anden Corine type, karakteriseret ved 
manglende vandbevægelse, mere sur bund og bl.a. følgende plantearter: forlænget star, 
kærmangeløv, butfinnet mangeløv, kongebregne, tørst, tørvemos og dunbirk, d.v.s. det er en 
overgangstype mod de sure skovbevoksede tørvemoser. Selve vandarealet i form af væld eller 
vandløb hører til særskilte naturtyper. Se type 7220, Kilder og væld, hvis der vælder frit 
synligt kildevand frem (DMU 2005b).  
 
2.2.2 Naturtypens areal  
Der er kortlagt et samlet areal på 2,4 ha i H137. 
 
2.2.3 Naturtypens struktur og funktion 
Nedenstående data stammer fra Skov- og Naturstyrelsens kortlægning af habitatnaturtyper.  
 
- Skovstruktur 
Selvforyngelse af karakteristiske træarter (mindst 2 planter pr. m2).  
Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 klasser i tabellen efter andelen af 
selvforyngelse i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
Art < 1% 1-10% 11-30% 31-75% >76% I alt 
Ask   1,0   1,0 
 
Kronedækning. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 klasser i tabellen efter 
andelen med kronedækning i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 


< 20 % 20-50 % 51-75 % 76 – 90 % > 90 % I alt 
   2,0 0,4 2,4 
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Etagering (areal med mere end 1 etage). Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 
5 klasser i tabellen efter andelen med etagering i % af det samlede areal af hver enkelt 
forekomst: 


< 20 % 20-50 % 51-75 % 76 – 90 % > 90 % I alt 
1,3 1,0    2,3 


 
- Dødt ved  
Dødt stående træ. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen efter 
antallet af dødt stående træ pr. ha (dbh > 10 cm, højde > 2 m): 
< 1 stk/ha 1-5 stk/ha > 5stk/ha I alt 


0,4 2,0  2,4 
 
Dødt liggende ved. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen efter 
antallet af dødt liggende ved pr. ha (diameter > 25 cm, længde > 5 m):    
< 1 stk/ha 1-5 stk/ha > 5stk/ha I alt 


0,4 2,0  2,4 
 
- Skovdrift 
Jordbearbejdning. Arealet (ha) af hver forekomst er bl.a. fordelt til én af klasserne i tabellen 
efter andelen af jordbearbejdning i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
 < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Tegn på      0 
Tydelig       0 
Nylig      0 
 
Spor efter kørsel med traktose/dybe spor. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af 
de 5 klasser i tabellen efter andelen af spor efter kørsel i % af det samlede areal af hver enkelt 
forekomst: 


< 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
2,4     2,4 


 
Stævningsdrift. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen bl.a. 
efter andelen med stævningsdrift i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
 < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Ophørt, men 
tydelige tegn 


     0 


 Nylig      0 
 
Græsningsdrift. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen bl.a. 
efter andelen med græsningsdrift i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
 < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Ophørt, men 
tydelige tegn 


     0 


Nuværende      0 
 
Afvanding: 
Det samlede areal (ha) er inddelt i følgende klasser mht. afvandingsforholdene:  
A: Ingen grøfter 
B: Gamle grøfter, ikke fungerende (fyldt op/tilstoppede) 
C: Gamle grøfter, fungerende (ikke vedligeholdt indenfor de seneste ca. 6 år)  
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D: Grøfter vedligeholdte indenfor de seneste ca. 6 år 
E:  Nye grøfter eller grøfter uddybet indenfor 2 år 
 


A B C D E I alt 
0,9  1,4   2,4 


 
2.2.4 Naturtypens arter  
- Karakteristiske arter i bundvegetation 
Der er registreret følgende karakteristiske arter:  
- i 5 meter cirklerne  
Art Areal (ha)* 
Akselblomstret star 1,0 
Ask 1,4 
Kærstar 0,9 
Kåltidsel 1,4 
Pil sp. 1,3 
Rødel 2,0 
Skovstar 0,4 
Skovskræppe 0,4 
Stor nælde 2,4 
* Det samlede areal af forekomsterne, hvor arten optræder i 5 m cirklen 
 
- på det øvrige areal (ha).   
Art Domine-


rende 
Alm. Hyppig Spredte Få I alt 


Akselblomstret star  1,0    1,0 
Ask 1,4   0,9  2,4 
Gråel   0,9   0,9 
Kæmpestar       
Kærstar  0,9    0,9 
Kåltidsel   0,4 1,0  1,4 
Pil sp.   0,9   0,9 
Rødel 0,9 1,0    1,9 
Skovelm    0,9  0,9 
Skovstar   0,4   0,4 
Skovskræppe   0,4   0,4 
Stor nælde 2,0  0,4   2,4 
 
- Invasive arter.  
Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 klasser i tabellen efter andelen med 
invasive arter i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
Art < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Ingen registreret      0 
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2.3 Data for Stor vandsalamander Triturus cristatus (1166) 
 
2.3.1 Beskrivelse af arten  
En detaljeret beskrivelse af arten kan ses på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside: 
www.skovognatur.dk/emne/Natura2000. 
 
2.3.2 Levested  
Stor vandsalamander lever på land en stor del af året mest i skove og haver, men vandrer i 
marts-april ned til vandhuller efter vinterdvalen. Stor vandsalamander findes i solbeskinnet 
søer og vandhuller med rent vand. Den findes sjældent i vandhuller med surt vand.  
 
I vandhullerne parrer salamandrene sig og opholder sig her frem til slutningen af sommeren 
Er der fisk i vandhullet, eller bruges det til at opdrætte ænder i, yngler de sjældent. På grund 
af tilstedeværelsen af fisk, findes Stor vandsalamander normalt ikke i større søer. 
 
I sensommeren forlader de voksne individer vandhullerne, indtil de i oktober opsøger et 
overvintringssted (Skov- og Naturstyrelsen 2007). 
 
Skov- og Naturstyrelsen har kortlagt følgende som levested for Stor vandsalamander i 
fredskov i H138: Vandhuller i intervallet 100m2-2500m2, som er registreret af amterne som § 
3 områder, eller som registreres i forbindelse med Natura 2000 kortlægningen (Skov- og 
Naturstyrelsen 2006b). Der er i alt kortlagt 0,4 ha som levesteder for Stor vandsalamander, se 
kortbilag 1.2. 
 
2.3.3 Bestand 
Af DMU’s rapport nr. 322 ”Naturtyper og arter omfattet af EF-Habitatdirketivet” fra 2000 
fremgår følgende: Stor vandsalamander er formentlig generelt i tilbagegang, og 
bevaringsstatus usikker på trods af, at arten endnu er meget almindelig især i det sydøstlige 
Danmark (DMU 2000).  
 
I Rødlisten er Stor vandsalamander kategoriseres som ”ikke truet” (DMU 2007).  
 
Der er ikke foretaget overvågning af Stor vandsalamander under NOVANA, og amtet har 
ikke nogen data for stor vandsalamander indenfor H138.  
 
Det vurderes, at bestanden af Stor vandsalamander er usikker indenfor H138. 
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2.4 Data for Odder Lutra lutra (1355) 
 
2.4.1 Beskrivelse af arten  
En detaljeret beskrivelse af arten kan ses på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside: 
www.skovognatur.dk/emne/Natura2000. 
 
2.4.2 Levested  
Odderen lever i tilknytning til vådområder. Den findes såvel i stillestående som rindende vand 
i både saltvand og ferskvand. Søer og moser med store rørskovsområder er især velegnede 
levesteder (DMU 2006b).   
 
Der henvises til Vestsjællands Amts basisanalyse, hvor der er en kortlægning af levesteder for 
odder i H138 (Vestsjællands Amt 2006). 
 
2.4.3 Bestand 
I forhold til det øvrige Europa er den danske odderbestand meget isoleret og har en 
bestandsstørrelse, der gør det usikkert, om den genetiske variation kan opretholdes. Den 
nationale bevaringsstatus er derfor foreløbigt vurderet som usikker (DMU 2000).  
 
I Rødliste 1997 er Odder kategoriseret som ”sårbar”(Skov- og Naturstyrelsen 1998). 
 
Overvågningsresultater for odder:  
Amt Antal stationer Antal positive stationer 


i 1996 
Antal positive stationer 


i 2004 
Vestsjællands Amt 99 0 stk. (0 %) 0 stk. (0 %) 
Kilde: DMU 2006b  
 
Vestsjællands Amt har i perioden 1994-1998 fundet spor efter odder 10 steder indenfor 
habitatområdet (Vestsjællands Amt 2006).  
 
Det vurderes, at bestanden af odder i H138 må karakteriseres som usikker. 
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2.5 Data for Havørn Haliaetus albicilla (A075) 
 
2.5.1 Beskrivelse af arten  
En detaljeret beskrivelse af arten kan ses på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside: 
www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter. 
 
2.5.2 Levested  
Havørnen yngler i gammel løvskov i nærheden af fjorde, kyster og søer, hvor der er rigelige 
mængder af fisk og vandfugle, da disse udgør størstedelen af fødegrundlaget. Havørnen tager 
dog også ådsler. Arten er en sky fugl, der kræver, at redeområdet er uforstyrret. Forstyrrelse 
kan få ørnene til at opgive reden (Skov- og Naturstyrelsen 2007). 
 
Der henvises til Vestsjællands Amts basisanalyse, hvor der er en kortlægning af levesteder for 
havørn i F100 (Vestsjællands Amt 2006). 
 
2.5.3 Bestand 
Af DMU’s rapport nr. 462 ”Bevaringsstatus for fuglearter omfattet af EF-
fuglebeskyttelsesdirektivet” fra 2003 fremgår følgende:  
Arten har været forsvundet fra Danmark i en årrække, men synes nu igen at være under 
indvandring. Arten har i perioden 1996-2001 ynglet med 2-7 par årligt. Havørnen ynglede 
ikke i Danmark, da Fuglebeskyttelsesdirektivet trådte i kraft, og arten har i løbet af få år 
etableret en øjensynlig levedygtig bestand. Samlet synes det retfærdiggjort at vurdere den 
nationale bevaringsstatus for havørn i Danmark som foreløbig gunstig på trods af, at arten 
endnu ikke har ynglet i Danmark i 12 år (DMU 2003b).  
 
I Rødlisten er havørn kategoriseret som ”sårbar” (DMU 2007). 
 
I fuglebeskyttelsesområde nr. 100 er der registreret følgende antal ynglepar:  
 1992-1997* 1998-2003* 2001** 
Observationer 0 0-1 0 
Kilder: * DMU 2006a, ** Vestsjællands Amt 2006. 
 
Samlet vurderes ynglebestanden af havørn i området at være meget usikker. 
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2.6 Data for Fiskeørn Pandion haliaetus (A094) 
 
2.6.1 Beskrivelse af arten  
En detaljeret beskrivelse af arten kan ses på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside: 
www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter. 
 
2.6.2 Levested  
Fiskeørn lever ved søer, floder og kyster, og som navnet antyder, lever fiskeørn af fisk, som 
den fanger med de stærkt specialiserede kløer. Reden bygges i store træer, især i gammel 
skovfyr, hvor der er frie indflyvningsforhold. Det er vigtigt, at der er ro omkring reden, selv 
små forstyrrelser kan få fiskeørnen til at opgive at yngle (Skov- og Naturstyrelsen 2007). 
 
Der henvises til amtets basisanalyse, hvor der er en kortlægning af levesteder for fiskeørn i 
F100 (Vestsjællands Amt 2006). 
 
2.6.3 Bestand 
Af DMU’s rapport nr. 462 ”Bevaringsstatus for fuglearter omfattet af EF-
fuglebeskyttelsesdirektivet” fra 2003 fremgår følgende:  
Arten har været forsvundet fra Danmark i en årrække, men er nu muligvis under 
genindvandring. Fiskeørnen synes i de senere år at have ynglet regelmæssigt i Danmark.  
Hvis dette er tilfældet (meget få redefund), er denne udvikling meget ny, og samlet må den 
nationale bevaringsstatus for fiskeørn i Danmark foreløbig vurderes som usikker (DMU 
2003b).  
 
I Rødlisten er fiskeørn kategoriseret som ”kritisk truet” (DMU 2007). 
 
I fuglebeskyttelsesområde nr. 100 er der registreret følgende antal ynglepar:  
 1992-1997* 1998-2003* 2006** 
Observationer 0-1 0-1 0-1 
Kilder: * DMU 2006a, ** Vestsjællands Amt 2006. 
 
Samlet vurderes den aktuelle ynglebestand af fiskeørn i området at være meget usikker.  
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Bilag 3 Foreløbig trusselsvurdering  
I direktiverne er der krav om at fastholde eller genoprette ”gunstig bevaringsstatus” for de 
habitatnaturtyper og arter, som områderne er udpeget af hensyn til. For at en habitatnaturtype 
eller art kan siges at have gunstig bevaringsstatus skal en række kriterier være opfyldt:  
 
 
En habitatnaturtypes bevaringsstatus anses for “gunstig”, når  
 
• ”det naturlige udbredelsesområde og de arealer, det dækker inden for dette område 


er stabile eller i udbredelse”, og 
• ”den særlige struktur og de særlige funktioner, der er nødvendige for dens 


opretholdelse på lang sigt, er til stede og sandsynligvis fortsat vil være det i en 
overskuelig fremtid”, og 


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


(DMU 2003a)
 
 
En arts bevaringsstatus anses for “gunstig” når  
 
• ”data vedrørende bestandsudviklingen af den pågældende art viser, at arten på langt 


sigt vil opretholde sig selv som en levedygtig bestanddel af dens naturlige levested”, 
og  


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


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


(DMU 2003a)
 
Truslerne omfatter påvirkninger, hvor der er en begrundet mistanke om, at de har en negativ 
betydning for naturtilstanden. De største trusler er gennemgået i de følgende afsnit. 
 
3.1 Reduceret areal 
Antallet af plante- og dyrearter på en lokalitet afhænger, alt andet lige, af lokalitetens 
størrelse, således at et større areal kan oppebære et større antal arter. Store lokaliteter kan 
desuden typisk indeholde større bestande af de enkelte arter end små lokaliteter.  
 
Reduktion af en naturtypes areal vil derfor betyde, at der først sker en reduktion af 
bestandsstørrelserne af de enkelte arter, hvorefter nogle af bestandene forsvinder, og 
endelig vil de enkelte arter begynde at uddø.  
 
Det reducerede areal kombineret med forringede levevilkår i mange af de resterende 
naturområder har bevirket, at de forskellige plante- og dyrearter i stadig stigende grad får 
opsplittet deres bestande i mindre og isolerede delbestande. Sådanne små isolerede 
bestande er betydelig mere udsatte for at uddø end store sammenhængende bestande pga. 
indavl og tilfældige katastrofer. Når arterne er forsvundet fra sådanne isolerede lokaliteter, 
vil det ofte være vanskeligt for nye bestande at sprede sig dertil, netop fordi lokaliteterne 
er isolerede. 
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Reduktion af arealet af en habitatnaturtype eller en arts levested i skov kan f.eks. skyldes 
en aktiv konvertering til andre træarter, naturlig dynamik eller ændrede 
afvandingsforhold. I visse tilfælde kan både naturlig dynamik og genopretning af naturlig 
hydrologi medføre en acceptabel formindskelse af et naturareal. Således skal betydningen 
af udvikling af habitatnaturtyperne indbyrdes vurderes i forhold til det samlede areal med 
hver habitatnaturtype både lokalt, regionalt og nationalt. 
 
3.2 Intensiv skovdrift  
Intensiv skovdrift kan være en trussel mod habitatnaturtyper og arter. Det kan f.eks. dreje 
sig om: 
 
- Forstyrrelse af jordbund 
Forstyrrelse af jordbunden kan skade habitatnaturtypernes strukturer og arter. Jordbunden 
kan f.eks. forstyrres ved jordbearbejdning i forbindelse med foryngelse af skov eller 
kørsel i forbindelse med mekaniseret skovning og udkørsel af træ.  
 
- Anvendelse af pesticider 
Sprøjtning med pesticider kan skade habitatnaturtypernes arter. Der kan både være tale om 
anvendelse af pesticider direkte på arealerne og om vinddrift af pesticider fra nærtliggende 
land- eller skovarealer, som sprøjtes. 
 
- Plantning og efterbedring 
Plantning og efterbedring kan medføre en strukturel ensretning sammenlignet med 
naturlig foryngelse. 
 
- Hugst 
Hugstindgreb kan være en trussel, som helt kan fjerne skovnaturtyper og arters levesteder 
(renafdrift) eller forskyde træartssammensætningen og medføre en strukturel ensretning af 
bevoksninger.  
 
- Ophør med naturvenlige driftsformer 
Mange arter og strukturer er knyttet til og afhængige af naturvenlige driftsformer. Det kan 
eksempelvis være gamle driftsformer som stævnings- eller græsningsskov samt urørt 
skov. Derfor er ophør af disse naturvenlige driftsformer en trussel mod habitatnaturtyper 
og arter. 
 
Anvendelse af gødning er behandlet i afsnit 3.3 om eutrofiering, mens afvanding er 
behandlet i afsnit 3.4 om hydrologi. 
 
I bilag 2 er der lavet en sammenstilling af data om de enkelte habitatnaturtyper og arter. Der 
fremgår følgende af bilaget: 
 
- Forstyrrelse af jordbund 
Det fremgår af DMU-rapporten ”Kriterier for gunstig bevaringsstaturs”, at arealandelen med 
uforstyrret jordbund (f.eks. uden jordbearbejdning og kørsel) skal være stabil eller stigende. 
Jordbearbejdningen må foretages på op til 1/3 af en flade, hvis denne har været jordarbejdet 
tidligere (DMU 2003a). 
 
Der er ikke registreret hverken tegn på jordbearbejdning eller spor efter kørsel med 
traktose/dybe spor på de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer i habitatområdet. 
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Samlet set vurderes forstyrrelse af jordbunden i form af jordbearbejdning eller spor efter 
kørsel med traktose/dybe spor ikke at udgøre en trussel for skovnaturtyperne i området. 
 
- Hugst 
Skovnaturtyperne skal have en kronedækningsgrad > 50 % af de træarter, der hører til 
naturtypen (DMU 2005a).  
 
På baggrund af bilag 2 kan det konkluderes, at der: 
• på 21 % af arealet med skovnaturtyper er en kronedækningsgrad > 90 %  
• på 79 % af arealet med skovnaturtyper er en kronedækningsgrad på 76-90 % 
 
Kronedækningsgraden i området indikerer, at der føres en hugst i området, som ikke udgør en 
trussel mod sikring af en kronedækningsgrad på > 50 %. Den registrerede kronedækningsgrad 
omfatter dog alle træarter på arealet, og ikke kun de træarter, der naturligt hører til 
skovnaturtypen. 
 
- Ophør med naturvenlige driftsformer 
Der er ikke registreret hverken nylig eller tegn på tidligere stævningsdrift i H138. 
 
Ej heller er der registreret hverken nuværende eller tegn på ophørt græsningsdrift i H138. 
 
På baggrund af de ovennævnte registreringer er der ikke grundlag for at konkludere, at der har 
været en negativ ændring i arealet med naturvenlige driftsformer.  
 
3.3 Eutrofiering 
Kvælstof er fra naturens hånd begrænsende næringsstoffer for mange økosystemer. Når et 
naturområde belastes med ekstra næringsstoffer (eutrofieres), fører det til ændret 
artssammensætning, fordi konkurrencestærke og kraftigt voksende plantearter (som f. eks 
stor nælde, blåtop og vild kørvel) bliver begunstiget på bekostning af lavtvoksende og 
konkurrencesvage plantearter (såkaldte nøjsomhedsarter). 
 
Eutrofieringen kan blive så kraftig, at naturtypernes tålegrænse2 bliver overskredet. 
Resultatet bliver, at flere af de karakteristiske nøjsomhedsarter forsvinder, og 
naturtypernes tilstand ændres. Selv små ekstra tilførsler af næringsstoffer kan på sigt føre 
til ændret artssammensætning. Eutrofiering af naturområder kan ske i form af direkte 
tilførsel af gødning eller indirekte i form af f.eks. kvælstofdeposition fra luften eller 
jordfygning fra marker.  
 
Eutrofiering af skovarealer kan påvises på flere måder, f.eks. ved forekomst af negative 
strukturer, mange plantearter med god tilpasning til at vokse på næringsrig jordbund eller 
ved at måle eller modelberegne depositionen af kvælstof fra luften.  
 
Tålegrænser 
Alle de registrerede skovnaturtyper i H138 er kvælstoffølsomme med tålegrænser på 10-20 kg 
N/ha/år. Modelberegninger kan give lavere tålegrænser, ned til 7 kg N/ha/år (Skov- og 
Naturstyrelsen 2005).  
                                                 
2 Tålegrænsen er et mål for et naturområdes følsomhed for luftforurening. Tålegrænsen kan defineres som ”En 
kvantitativ vurdering af den belastning med et eller flere forurenende stoffer, hvorunder effekter på udvalgte 
følsomme elementer af natur og miljø ikke forekommer vurderet med den bedste nuværende viden”.  
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Kvælstof-deposition  
Den gennemsnitlige afsætning af kvælstof fra luften er følgende for de enkelte kommuner i 
H138: 
 
 NHy(kg N/ha) NOx (kg N/ha) Total N (kg N/ha) 
Hvidebæk 7,0 6,1 13,1 
Høng 8,2 6,5 14,7 
Gørlev 7,3 6,1 13,4 
Landsgennemsnit 9,1 6,8 15,9 
Tabel bilag.3.3. Baggrundsbelastningen (i kg N/ha/år) i de kommuner der ligger indenfor Natura 2000 området. 
Der refereres til kommuneinddelingen fra før den 1. januar 2007. Kvælstof-depositionen er angivet som 
kommunevise gennemsnit af hhv. NHy (ammoniak og ammonium), NOx (kvælstofoxider, salpetersyre og nitrat) 
og total N (samlet tør- og våddeposition) (Skov- og Naturstyrelsen 2005). 
 
Den gennemsnitlige deposition i de 3 kommuner, der dækker H138, er således på 13,7 kg 
N/ha/år, hvilket ligger under landsgennemsnittet på 15,9 kg N/ha/år.  
 
En betydelig del af NHy-fraktionen består af ammoniak fra lokale husdyrbrug, som er ujævnt 
fordelt i landskabet. Hertil kommer, at afsætningen af kvælstof på forskellige overfladetyper 
varierer i forhold til ruheden. Skov har stor ruhed, og derfor er der en større 
depositionshastighed i skove. Særligt udsatte er skovkanter, hvilket har stor betydning i 
Danmark, da en væsentlig del af de danske skove er små og derfor har relativ stor rand. 
Endvidere er der en særlig stor deposition i bevoksninger med nåletræ (Skov- og 
Naturstyrelsen 2003).  
 
Det er muligt at korrigere de kommunevise gennemsnitstal i forhold til lokal husdyrtæthed og 
til forskellige naturtypers ruhed inden for habitatområdet.  
 
Skov & Landskab har estimeret, at f.eks. ruheden af løvskov medfører en korrektion af den 
gennemsnitlige kvælstofdeposition på 2 i skovkanter (0-25 m) og 1,5 i overgangszonen (25-
50 m) (Skov & Landskab 2006b).  
 
Overskridelse af tålegrænse 
Det fremgår af DMU-rapporten ”Kriterier for gunstig bevaringsstatus”, at tålegrænsen for 
skovnaturtyperne ikke må overskrides (DMU 2003a). 
 
Skovene i H138 ligger som spredte småskovsarealer, hvilket giver en stor randeffekt.  
 
Eutrofieringen vurderes at være en aktuel trussel i skovkanter og overgangszoner. Den 
gennemsnitlige deposition i den indre del af skovene ligger i den lave ende af intervallet med 
tålegrænsen for skovnaturtyperne. Supplerende modelberegninger kan afsløre, om 
tålegrænsen er overskredet i den indre del af skovene.  
 
3.4 Hydrologi 
En naturlig hydrologi uden afvanding eller vandløbsvedligeholdelse vil som hovedregel 
fremme den mest naturlige udvikling af de forskellige naturtyper. Afvanding samt 
nærtliggende vandindvinding sænker det naturlige vandspejl og medfører en gradvis 
udtørring af arealet. 
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Det fremgår af ”Kriterier for gunstig bevaringsstatus”, at der skal være en stabil eller faldende 
indsats for oprensning af vandløb og nygravning af grøfter (DMU 2003a).  
 
Det fremgår af bilag 2, at afvandingsforholdene for skovnaturtyperne er som følger: 
 
Afvanding 
• på 30 % af arealet er der ikke grøfter 
• på 0 % af arealet er der grøfter, der ikke fungerer 
• på 70 % af arealet er der grøfter, der er fungerende, men ikke vedligeholdt inden for de 


sidste 6 år 
 
Samlet vurderes hydrologien i området ikke at være nogen trussel for skovnaturtyperne og 
kilder og væld i området. Enhver ændring i hydrologien i området kan imidlertid være en 
potentiel trussel. 
 
3.5 Invasive arter  
Arter, der ikke er kommet naturligt til landet og som er bevidst indført eller tilfældigt 
slæbt ind af mennesker, kaldes introducerede arter. En lille mængde af disse arter kan vise 
sig problematiske, hvis de spreder sig til naturen. Disse arter kaldes invasive arter.3 
 
Mange af de invasive arter er efterhånden blevet et stort problem, for de spredes og 
etablerer sig i beskyttede naturtyper. Her kan de danne store bestande og derved fortrænge 
det vilde plante- og dyreliv. 
 
Selvsåede nåletræarter (undtagen skovfyr, taks og ene) betragtes i denne sammenhæng 
som invasive arter, hvis de vokser på arealer med habitatnaturtyper. Dog kan rødgran 
indgå som en naturlig del af skovbevoksede tørvemoser (91D0). 
 
Skov- og Naturstyrelsen har ikke konstateret invasive arter under kortlægningen af 
skovnaturtyperne i H138. 
 
3.6 Forstyrrelse af arter  
Odder er sårbar overfor menneskelig forstyrrelser herunder rusefiskeri samt hårdhændet 
vandløbsvedligeholdelse. 
 
3.7 Andre trusler  
Skov- og Naturstyrelsen har ikke konstateret andre trusler i H138. 
 


                                                 
3 Kilde: Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside www.skovognatur.dk 
 








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


Natura 2000-område: 157 Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken


 Flodmundinger1130 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken138


Miljøfarlige stoffer Reduktion af miljøfarlige stoffer 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: 157 Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken


Pigsmerling1149 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken138


Uhensigtsmæssig hydrologi Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Ændret vedligeholdelse af vandløb


Sandvandring Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Ændret vedligeholdelse af vandløb


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


Miljøfarlige stoffer Reduktion af miljøfarlige stoffer Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen


Uhensigtsmæssig hydrologi Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen


 * Kystlaguner og strandsøer1150 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken138


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


Miljøfarlige stoffer Reduktion af miljøfarlige stoffer Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen
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Natura 2000-område: 157 Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken


Stor vandsalamander1166 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken138


Næringsbelastning fra dyrkede 
arealer


Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:


Randzoner


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


For få egnede overvintringssteder Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Arealreduktion/ fragmentering Udvidelse af naturarealet Mulige virkemidler til truslen:
Etablering af vådområder og søer


 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: Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken138


Mulige virkemidler til truslen:
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Natura 2000-område: 157 Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken


 Strandenge1330 Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken138


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Odder1355 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken138


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Forstyrrelsesfrie områder


Rusedrukning Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Opdyrkning/omlægning Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Fri dynamik


Ændret vedligeholdelse af vandløb


Afskæring af dræn og grøfter


Standsning af pumper


Trafikdrab Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Anlæg af faunapassager


15. november 2011 Side 4 af 16







Natura 2000-område: 157 Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken


 * 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: Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken138


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter


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


 Ret næringsfattige søer og vandhuller 
med små amfibiske planter ved bredden


3130 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken138


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


Næringsstofbelastning Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen
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Natura 2000-område: 157 Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken


 Kalkrige søer og vandhuller med 
kransnålalger


3140 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken138


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


Randzoner


Afskæring af dræn og grøfter


Uhensigtsmæssig hydrologi Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen


Fiskeri med slæbende redskaber 
ved bunden (bundtrawl)


Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:


Begrænsning af fiskeri


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


 Næringsrige søer og vandhuller med 
flydeplanter eller store vandaks


3150 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken138


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


Randzoner


Afskæring af dræn og grøfter
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Natura 2000-område: 157 Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken


 Vandløb med vandplanter3260 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken138


Uhensigtsmæssig hydrologi Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen


Sandvandring Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen


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


Miljøfarlige stoffer Reduktion af miljøfarlige stoffer Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen


Uhensigtsmæssig hydrologi Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen


Grødeskæring i vandløb Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Ophør med grødeskæring


Ændret vedligeholdelse af vandløb
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Natura 2000-område: 157 Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken


 Tørre dværgbusksamfund (heder)4030 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken138


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


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


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


 * Meget tør overdrevs- eller 
skræntvegetation på kalkholdigt sand


6120 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken138


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 157 Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken


 Overdrev og krat på mere eller mindre 
kalkholdig bund (* vigtige 
orkidélokaliteter)


6210 Vurderet Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken138


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


 * 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: Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken138


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Ikke afpasset naturpleje Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 157 Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken


 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig 
bund, ofte med blåtop


6410 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken138


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


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


Ikke afpasset naturpleje Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


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


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


 Rigkær7230 Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken138


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


Arealreduktion/ fragmentering Udvidelse af naturarealet Mulige virkemidler til truslen:
Etablering på §3-arealer
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Natura 2000-område: 157 Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken


 Bøgeskove på muldbund9130 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken138


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


Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede 
arealer


Mulige virkemidler til truslen:


Skovnaturtypebevarende drift/pleje


 Egeskove og blandskove på mere eller 
mindre rig jordbund


9160 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken138


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


Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede 
arealer


Mulige virkemidler til truslen:


Skovnaturtypebevarende drift/pleje
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Natura 2000-område: 157 Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken


 * Elle- og askeskove ved vandløb, søer 
og væld


91E0 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken138


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


Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede 
arealer


Mulige virkemidler til truslen:


Skovnaturtypebevarende drift/pleje


Rørdrum Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Tissø, Åmose og Hallenslev Mose


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


100


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang
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Natura 2000-område: 157 Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken


Sangsvane Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Tissø, Åmose og Hallenslev Mose


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


100


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Forstyrrelsesfrie områder


Næringsbelastning fra dyrkede 
arealer


Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:


Tiltag via vandplanlægningen


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


Pibesvane Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Tissø, Åmose og Hallenslev Mose


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


100


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Forstyrrelsesfrie områder


Næringsbelastning fra dyrkede 
arealer


Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:


Tiltag via vandplanlægningen


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 157 Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken


Sædgås Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Tissø, Åmose og Hallenslev Mose


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


100


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Forstyrrelsesfrie områder


Næringsbelastning fra dyrkede 
arealer


Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:


Tiltag via vandplanlægningen


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


Grågås Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Tissø, Åmose og Hallenslev Mose


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


100


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Forstyrrelsesfrie områder


Næringsbelastning fra dyrkede 
arealer


Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:


Tiltag via vandplanlægningen


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 157 Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken


Fiskeørn Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Tissø, Åmose og Hallenslev Mose


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


100


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Havørn Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Tissø, Åmose og Hallenslev Mose


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


100


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Rørhøg Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Tissø, Åmose og Hallenslev Mose


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


100


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang
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Natura 2000-område: 157 Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken


Brushane Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Tissø, Åmose og Hallenslev Mose


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


100


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Grøftning og dræning Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Faglig udredning


Dværgterne Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Tissø, Åmose og Hallenslev Mose


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


100


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Forstyrrelsesfrie områder


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Faglig udredning
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