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Basisanalyse for Natura 2000-område nr. 164, 


Hov Vig 
 
Følgende EF-fuglebeskyttelses- og EF-habitatområder indgår: 
 
o EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 97, Hov Vig 
 
1. Området 
Området består af indigede, lavvandede, næsten ferske laguner. Vandområdet er omgivet af rørsko-
ve, enge og blandet krat på østsiden og nåleskovsplantage på vestsiden. Et mindre område af fjor-
den udenfor diget er også inkluderet.  
 
Det meste af vigen er fredet (1,3  km²) og udlagt som reservat. Af hensyn fuglelivet er der færdsels-
forbud i det meste af området. 
Områdets samlede areal er på 2,4 km².  
 
2. Udpegningsgrundlag. 
Udpegningsgrundlaget fremgår af tabel 1.  
 
 


Tabel 1. Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 164, Hov Vig 


EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 97, Hov Vig 
Nr. Naturtype / art Bestandsstør-


relse 
Areal (ha) Foreløbig trusselsvur-


dering 
Datagrundlag, kort-


lægningsstatus 
A056  Skeand (rastende) b ? -   
A067  Hvinand (rastende) b ? -  Forekomstområde  


ikke kortlagt. Fore-
komst hyppigst 
udenfor dæmning 


a) Arter på fugledirektivets bilag I; b) arter omfattet af fugledirektivets artikel 4, stk. 2. !) Yngler umiddelbart udenfor 
området *) Prioriterede naturtyper  
 
I tabel 2 er angivet arter og naturtyper som nyligt er konstaterede og derfor endnu ikke optræder på 
listen over udpegningsgrundlag. 
 
 


Tabel 2. Nyligt konstaterede arter og naturtyper som endnu ikke er på udpegningsgrundlaget for 
Natura 2000-område nr. 164, Hov Vig 
 


Nr. Naturtype / art Areal 
(ha) 


Trusselsvurdering Datagrundlag, kort-
lægningsstatus 


A081 Rørhøg ? ? Ikke kortlagt 
 
 
 
 







 
Figur 1. Beskyttede naturtyper (§3) i NATURA 2000-område 164, Hvo Vig.  







3. Relevante data om arter og naturtyper 
 
3.1. Generelt 
Hov Vig området giver i vinterhalvåret en lang række rastende vandfugle ideelle livsbetingelser. 


Her kan bl.a. ses rastende knopsvane, sangsvane, pibesvane, grågås, gråand, pibeand, krikand, ske-
and, spidsand, taffeland, troldand, hvinand og blishøne. Rovfugle som musvåge, rørhøg, blå kærhøg 
og fiskeørne kan også ses på træk her. 


Af ynglende fugle huser Hov Vig mange vandfugle, bl.a. knopsvane, grågås, gråand, skeand, krik-
and, taffeland, troldand og forskellige lappedykkerarter samt rørhøg. 


Ved reservatets nordvestlige grænse er der en ynglekoloni af skarv. Kolonien blev grundlagt i 1992 
og tæller nu over tusinde par. Især store bestande af pibeand og bjergand er bemærkelsesværdige. 
Som helhed rummer Natura 2000-området følgende fordeling af naturtyper omfattet af naturbeskyt-
telseslovens § 3: 
 


Tabel 3. § 3-arealer 
Naturtype Arealsum (ha) 
Strandeng 20 
Mose 47 
Eng 33 
Hede 2,6 
Sø 75 (13 stk.) 


 
 
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. 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 rørbe-
voksninger 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 tilgro-
ning.   
 
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 (se i øvrigt bilag 1). 
 
 
3.3. Yngle- og trækfugle 
 







Tabel 3. Bestandstal for ynglende Anneks 1-arter og maksimale antal af de rastende vandfugle, der 
indgår i det nuværende udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområdet F97. Arter i udpeg-
ningsgrundlaget er gråtonede.  Data stammer fra en CD fra DMU fremsendt til amterne 2006 og 
fra en publikation fra Skov- og Naturstyrelsen (1995) (ynglepar 1983).  


 1983 1992-1997 1998-2003 
 EF 97 Hov Vig 
Skeand (rastende) 0 280 761  
Hvinand (rastende) 2000 220 1400 
Rørhøg (ynglepar) - 1 1 
Klyde (ynglepar) - (+) ? 
Hedelærke (ynglepar) - (+) ? 
Rødrygget tornskade (ynglepar) - + + 
Sortspætte (ynglepar) - - ? 


 
Hvinand (rastende) 
Trækbestanden synes relativt stabil dog med betydelige udsving fra år til år. Arten raster hyppigst 
lige udenfor dæmningen. 
 
Skeand (rastende) 
Antallet af rastende skeand ved Hov Vig synes stigende. Årsagen til denne fremgang er ikke afkla-
ret, men kan skyldes ændringer i jagtforholdene  i forbindelse med at området blev udlagt til vildt-
reservat i 1996. 
 
Rørhøg (ynglende) 
Ingen bemærkninger. 
 
4. Manglende data 
Ingen bemærkninger. Se i øvrigt bilag 1, 2 og 3. 
 
5. Foreløbig trusselsvurdering 
Se bilag 1. 
 
6. Igangværende naturplejeprojekter 
I 1990’erne er en del af området blevet ryddet for birk og fyr, og en del rørskov er blevet inddraget 
til græsning. Desuden er der etableret græsning med kreaturer på engarealerne langs østsiden af re-
servatet. Vandstanden hæves om vinteren og foråret, så engene bliver oversvømmet. 
 
7. Modsatrettede interesser 
Ingen bemærkninger. 
 
8. Anvendt materiale 
1. Skov- og Naturstyrelsen 1996: EF-fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder. Kort og om-


rådebeskrivelser. Status 1995. 
2. Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside om Hov Vig Vildtreservat 


(www.sns.dk/jagt/reservatfoldere/hovvig/hov.html) 
3. Natura 2000 hjemmesiden: kort.natura2000.dk/map.asp 
 
9. Bilag 
1. Sødataark for Hov Vig 
2. Notat_Sø   Notat om udvalgte søer i Vestsjælland 2007. 



http://www.sns.dk/jagt/reservatfoldere/hovvig/hov.html

http://kort.natura2000.dk/map.asp
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          Bilag 1 Søregistrering


Lokalistetsnavn Dato/periode
Hovvig Ingen data s


EF-habitatområdenavn og -nummer Inventør
Vestsjællands Amt


134


Søens habitatnaturtype Søen geografiske koordinater (UTM/
1150 669.732,04


Kystlaguner og strandsøer 6.200.598,91


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


Årstal


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


Årstal


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


Prøvestationens koordinater (UTM/GIS)


Sommergennemsnit2 af totalfosforkoncentration (mg P I-1)
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998







a


Måling foretaget i, 
ex. overfladevand


n


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


Måling foretaget i, 
ex. overfladevand
n


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


Måling foretaget i, 
ex. overfladevand
n


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


Måling foretaget i, 
ex. overfladevand
Laveste
Højeste
n


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


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







s


/


s


d


e for undersøgelse
iden 1992


GIS)


e karplanter) og flydeplanter i søen


Anvendt metode til vegetationsundersøgelse
e Transektundersøgelse


Dækningsgrad, målt eller skønnet


1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005







a


1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005


1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005


1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005


f arter i et område. 
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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  
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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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Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen 
 
N 164 – Hov Vig 
 
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:  
 
Hov Vig med dets indhold af naturområder opfylder de krav, som fug-
learterne på udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området - hvin-
and og skeand - stiller til levesteder. 
 
• I Hov Vig, som udelukkende indeholder fuglebeskyttelsesområde 


F97, er der specielt fokus på området som lokalitet for rastende 
vandfugle.  


• Områdets økologiske integritet sikres i form af en for levesteder-
ne hensigtsmæssig drift/pleje og hydrologi, en lav næringsstof-
belastning og gode sprednings- og etableringsmuligheder for ar-
terne på udpegningsgrundlaget. 


 
Relevante planer 
I 1990’erne er en del af området blevet ryddet for birk og fyr, og en 
del rørskov er blevet inddraget til græsning. Desuden er der etableret 
græsning med kreaturer på engarealerne langs østsiden af reserva-
tet.  
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Der foretages rørskær i 10-årig rotation (vurderes ikke at være i kon-
flikt med områdets status som yngleområde for rørhøg; rørhøg er lis-
tet på fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1, men er aktuelt ikke på ud-
pegningsgrundlaget for N 164). 
 
Natura 2000-områderne vil fremgå af landsplandirektivet (de tidligere 
regionplaner). Disse skal indeholde retningslinjer i overensstemmelse 
med bekendtgørelsen om udpegning og administration af internatio-
nale beskyttelsesområder nr. 408 af 1. maj 2007. Det betyder, at 
landsplandirektivet skal indeholde retningslinjer, der i overensstem-
melse med direktivforpligtelserne kan understøtte områdernes beva-
ringsmålsætninger. Landsplandirektivet indeholder derfor ikke udlæg 
af nye arealer til byzone, sommerhusområde, nye større vejanlæg, 
øvrige trafik og tekniske anlæg eller væsentlige udvidelser eller nye 
områder til råstofindvinding på land mv., mens der kan være ret-
ningslinjer, der bidrager til at sikre naturforholdene, jf. bestemmelser 
i bekendtgørelsens §5. 
 
Der vil derfor ikke med Natura 2000-planens bevaringsmålsætninger 
og retningslinjer for den efterfølgende kommunale planlægning være 
modstrid mellem den og landsplandirektivet. 
 
B. Nul – alternativ 
  
En række naturtyper og levesteder for arter kræver vedvarende drift 
for at sikre og opretholde gunstig bevaringsstatus det gælder fx en 
række lysåbne naturtyper. Samtidig kræver andre i ugunstig tilstand 
tiltag, der kan imødegå forringelse. Planen vil sikre fortsatte leveste-
der for hvinand og skeand. 
 
Hvis ikke planen for 1. planperiode iværksættes, sikres hvinand og 
skeand ikke tilstrækkelig beskyttelse mod forstyrrelser fra færdsel 
samt prædation fra mink og ræv. Desuden betyder en uændret næ-
ringsstofbelastning at fuglenes fourageringsforhold påvirkes i negativ 
retning. 
 
Bevaringsstatus er gunstig eller vurderet gunstig for:  
• Ingen forekomster. 
 
Bevaringsstatus er ugunstig eller vurderet ugunstig for:  
• Ingen forekomster. 
 
Bevaringsstatus er ukendt for de følgende arter på grund af mang-
lende eller mangelfuld kortlægning/registrering af forekomster:  
• hvinand 
• skeand 
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C. Miljøforhold i områder der kan blive berørt 
  
Der sikres velegnede levesteder for hvinand og skeand og optimale 
raste- og fourageringsforhold for bestande på mindst 2.000 individer 
af hvinand og mindst 760 individer af skeand.  
 
Tilførslen af næringsstoffer til de marine områder til sikring af gode 
fourageringsforhold for hvinand og skeand reguleres via Vandplanen.  
 
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. Der er ingen oplysninger om modstridende 
interesser i forhold til udpegningsgrundlaget for Natura 2000 område 
N 164. 
 
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 Natura 2000 området gælder: 
 
Indsatser efter sigtelinje 1. Areal og tilstand af udpegede naturtyper 
og levesteder for udpegede arter må ikke gå tilbage eller forringes. 
  
1.1 Der sikres den mest hensigtsmæssige hydrologi på levesteder 


for hvinand og skeand, herunder sikring af hensigtsmæssig 
vandstand i vigen og på engene. 


1.2 Der sikres velegnede levesteder for hvinand og skeand. 
1.3 Der sikres optimale raste- og fourageringsforhold for bestande 


på mindst 2.000 individer af hvinand og mindst 760 individer af 
skeand, herunder tilstrækkelig stort areal med 100% bunddæk-
ke af vandplanter (ålegræsser, havgræsser, kransnålalger eller 
vandaks).  


1.4 Der sikres uforstyrrede raste- og fourageringspladser for hvin-
and og skeand; mindst 80 % af fourageringsområderne er ufor-
styrrede i perioden 1.11.-1.4. 


1.5 Prædationstrykket fra mink og ræv reguleres. 
1.6 Det sikres, at færdsel og aktiviteter i og i luften over området 


samt færdsel og aktiviteter i og i luften over den tilgrænsende 
del af Nykøbing Bugt ikke forstyrrer raste-/fouragerings-
områderne for hvinand og skeand. 


 
Gennemførelse af Vandplanen for hovedvandopland 2.2 Isefjord og 
Roskilde Fjord, udarbejdet i henhold til Vandrammedirektivet, forven-
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tes at understøtte Natura 2000-planens indsatsprogram på følgende 
punkt: 
 
• Nedbringelse af næringsstofudledningen til Hov Vig med dets le-


vesteder for fuglene på udpegningsgrundlaget. 
 
De kommende vandplaner bidrager til at løfte indsatsen med hensyn 
til forbedret vandkvalitet, herunder reduktioner i tilførslen af nærings-
stoffer og håndteringen af miljøfremmede stoffer i større søer, vand-
løb, fjorde og kystvande. Vandplanerne vil derudover bidrage til at 
sikre kontinuitet i vandløb. 
 
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 hovedvandopland 2.2 Ise-
fjord og Roskilde Fjord.  


Luft  x  


Klimatiske faktorer  x  


Materielle goder  x  


Landskab x  Et varieret landskab bestående af 
forskellige landskabstyper fastholdes 
og udbygges.  


Kulturarv, herunder kirker  x  


Arkitektonisk arv  x  


Arkæologisk arv  x  
Tabel 1. Gennemgang af planens indvirkning på en række miljøforhold.  
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G. Foranstaltninger der modsvarer negativ indvirkning på mil-
jøet 
 
Planen har indvirkning på de faktorer, der er listet i tabel 1.  
 
Følgende konkrete tiltag er planlagt. 
 
Sigtelinje 2. Små og fragmenterede habitatnaturtyper og levesteder 
for arter 
 
2.1 Ikke anvendt i denne plan. 
 
Sigtelinje 3. Naturtyper og levesteder, som ikke er beskyttet af natur- 
og miljølovgivningen 
 
3.1 Ikke anvendt i denne plan. 
 
Sigtelinje 4. Særlig indsats for naturtyper og arter, hvis biogeografi-
ske status er i fare 
 
4.1 Ikke anvendt i denne plan. 
 
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. For området er der ikke oplysninger om modstri-
dende interesser. 
 
I. Overvågning 
 
Natura 2000-indsatsen bliver løbende overvåget i forhold til udpeg-
ningsgrundlag og naturværdier via NOVANA og DEVANO overvåg-
ningsprogrammer. Desuden afrapporterer Danmark den nationale 
indsats vedr. habitat- og fuglebeskyttelsesdirektivet til EU-Kommis-
sionen hvert 6 år. 
 
Basisanalysen – udarbejdet i forbindelse med naturplanen - udgør det 
nuværende videns grundlag for områdets udpegningsgrundlag i for-
bindelse med naturplanlægningen. Analysen gennemgår systematisk 
udpegningsgrundlaget med en beskrivelse af status for hver enkelt 
art og naturtype. Det er hensigten, at denne analyse opdateres i for-
bindelse med fremtidige planperioder.  
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J. Ikke teknisk resume 
 
I medfør af lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 er der foretaget en mil-
jøvurdering. Planen vil sikre eller forbedre bevaringsstatus for områ-
dets udpegningsgrundlag og den biologiske mangfoldighed generelt 
samt et sammenhængende og varieret landskab.  
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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. 164 
 


Hov Vig 
 
Udkast til Natura 2000-plan blev annonceret i ekstern høring den 4. oktober 2010. Høringsfristen 
udløb den 6. april 2011. 
 
Høringsmateriale, høringssvar og høringsnotater kan ses på 
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/ 
og  
http://websag.mim.dk/HoeringVandOgNatur2010/WebSider/visalle.aspx 
 
Forslag til Natura 2000-plan er annonceret offentligt og desuden sendt i høring hos relevante 
myndigheder (jf. miljømålsloven § 43 og bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-
skovplaner § 5). 
 
Naturstyrelsen har modtaget i alt 1650 høringssvar vedrørende de enkelte Natura 2000-planer, og 
dertil omkring 300 mere generelle høringssvar vedrørende vand- og naturplanlægningen. De 
generelle høringssvar er sammenfattet i et samlet notat, der kan ses på www.nst.dk. 
 
Til Natura 2000-plan nr. 164 er der modtaget i alt 6 høringssvar jf. nedenstående oversigt. 
  
Svarene har især berørt følgende punkter: 
 
1. Pleje 
2. Trusler 
 
Yderligere har høringssvarene berørt blandt andet følgende emne, hvortil der henvises i det 
generelle høringsnotat (kan findes via ovenstående link): 
 
3. Udpegningsgrundlag og afgrænsning  
4. Datagrundlag 
 
I det følgende sammenfattes de væsentligste synspunkter til de ovenfor nævnte punkter. 
Kommentarer hertil er anført i kursiv. 
 
Det skal bemærkes, at høringssvarene kun er gengivet i hovedtræk. Ønskes detaljerede oplysninger 
om svarenes indhold, henvises der til de fremsendte høringssvar. 
 
 
 
 



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

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

http://www.nst.dk/





Bemærkninger til planforslaget 
 
1. Pleje  
Høringssvar: 
DOF-Vestsjælland ønsker blandt andet, at områderne nord for Hovvigvejen (dæmningen) gøres 
mere våde af hensyn til visse fuglearter. 
 
Naturstyrelsen: 
Det er muligt at hæve vandet i den nordligste del af Hov Vig i størrelsesordenen 10 – 20 cm. 
Herved vil siv-områderne kunne gøres vådere i foråret til gavn for vandfuglene. 
 
2.Trusler  
Høringssvar: 
DOF-Vestsjælland peger på problemer med mink og forstyrrelser fra blandt andet kitesurfere. 
 
Naturstyrelsen: 
Den lokale skovenhed bekæmper mink og vurderer, at der er styr på problemet.  
 
 
Justeringer af forslag til Natura 2000-plan nr. 164 
Der er ikke foretaget ændringer i planen som følge af de indkomne bemærkninger. Forslaget om 
hævning af vandstanden i den nordlige del af vigen kan overvejes i forbindelse med udarbejdelsen 
af handleplanen. 
 
 
Sammenfattende redegørelse for høring over miljørapport (SMV) 
Parallelt med offentlig høring af planudkast til Natura 2000-plan for område nr. 164 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. 164. SMV-rapporten viste ikke 
modstrid med andre miljøhensyn, og der er i den offentlige høring ikke modtaget kommentarer til 
rapporten. 
 
Den offentlige høring har ikke givet anledning til ændring af Natura 2000-planen.  
 
Naturstyrelsen vil overvåge effekten af Natura 2000-planen gennem det nationale 
overvågningsprogram NOVANA, 
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/National_naturbeskyttelse/Overvaagning_af_vand_o
g_natur/ 
som følger udviklingen i naturtilstanden og arealudbredelse af de naturtyper og arter, som 
planlægningen omfatter.  
 
Desuden vil Naturstyrelsen i samarbejde med FødevareErhverv og Kommunernes Landsforening 
overvåge fremdriften i den forudsatte forvaltningsindsats. 
 
 



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

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





 
Høringssvar er modtaget fra: 
ID 1686 Odsherred Kommune 
ID 1525 Gf. Mårbjergengen 
ID 1764 DN-hovedforeningen 
ID 2649 DOF-Vestsjælland 
ID 2951 Østlige Øers Landboforening 
ID 2955 Landboforeningen Gefion og Sjællandske Familielandbrug 
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Tillæg om ny viden til Natura 2000-basisanalyse for  


Natura 2000-område nr. 164 Hov Vig 


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


 


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


 


2. TILFØJELSER TIL UDPEGNINGSGRUNDLAGET 


Natura 2000-planerne bygger på den eksisterende viden om naturforholdene. Denne viden 
er områdevis blevet opgjort i basisanalyserne for hhv. Natura 2000-skovplanlægning, Natura 
2000-havplanlægning samt Natura 2000-planlægning for øvrige arealer. Basisanalyserne, 
der udgør en del af den færdige plan for Natura 2000-området, blev offentliggjort i 2007 og 
kan ses på By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside (www.blst.dk). 


Dette tillæg opsummerer den viden, der – ud over basisanalysens – supplerende indgår som 
grundlag for Natura 2000-planen. Tillægget er opbygget med et indhold og en struktur, der 
svarer til basisanalysens opbygning. 


For nogle områder er der på baggrund af basisanalysen eller overvågningsdata mv. foretaget 
ændringer i udpegningsgrundlaget. Det gældende udpegningsgrundlag kan ses i figur 2 i na-
turplanen. I det tilfælde at nye arter er tilføjet udpegningsgrundlaget er vurderinger af deres 
levestedsareal opgjort i dette bilag. 


Siden basisanalyserne er der i nogle områder foretaget kortlægning af yderligere naturtyper, 
skovnaturtyper på ikke-fredskovspligtige arealer og/eller en genkortlægning af i første om-
gang oversigtligt kortlagte arealer. De ny- eller genkortlagte arealer har bidraget med ny vi-
den af betydning for Natura 2000-planerne. 


Der er foretaget nye overslagsberegninger af den luftbårne kvælstofdeposition til de kortlag-
te naturtyper. Beregningerne omfatter nu alle kortlagte arealer af både lysåbne naturtyper 
og skovnaturtyper. 


I nogle områder er der endvidere sket væsentlige ændringer i driften, igangsat naturgenop-
retningsprojekter el.lign. siden færdiggørelsen af basisanalyserne. 


I basisanalysen er omtalt væsentlige nyopdagede eller nyindvandrede forekomster af arter 
eller naturtyper, der ikke var en del af områdets oprindelige udpegningsgrundlag. Der er 
desuden fremkommet yderligere oplysninger om naturtyper og arter i forbindelse med over-
vågning og kortlægning udført 2006-2008. Disse arter og naturtyper er vurderet i forbindel-
se med en revision af udpegningsgrundlaget. Det aktuelle udpegningsgrundlag fremgår af fi-
gur 2 i naturplanen – og af By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside. 
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Ingen naturtyper eller arter er tilføjet det oprindelige udpegningsgrundlag. Som det fremgår af 
basisanalysen, er der i området konstateret forekomst af trækkende og ynglende rørhøg; rør-
høg er endnu ikke på udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området.  


 


3. NYE DATA OM NATURTYPER OG ARTER 


 


Der er i dette Natura 2000 område ikke nye data om areal og antal forekomster af naturtyper 
og andre arter end fugle, da området udelukkende er udpeget som fuglebeskyttelsesområde.  


 


4. SUPPLERENDE TRUSSELSVURDERING 


 


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


 


4.1 Belastning af naturområder med luftbårent kvælstof 
I tabel 3 er den gennemsnitlige afsætning af kvælstof opgivet som kommunevise gennemsnit 
af NHy og NOx for 2006 (DMU). En høj afsætning af kvælstof kan have betydning for områdets 
egnethed som levested, primært i forhold til fødesøgning, for fuglearterne på udpegnings-
grundlaget. 


 


Kommune NHy 
(kg N/ha)


NOx 
(kg N/ha)


Total N 
(kg N/ha)


Heraf stammende fra danske 
kilder (%) 


Odsherred 6 7 13 25 


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. 


 


Første runde af kortlægningen af EF-habitatområdernes naturtyper blev foretaget i perioden 
2004-2005. I første omgang blev kun 18 lysåbne naturtyper samt skovnaturtyper på fred-
skovspligtige arealer kortlagt. I løbet af 2007 og 2008 er der foretaget kortlægning af flere 
lysåbne naturtyper, og der er kortlagt skovnaturtyper på ikke-fredskovspligtige arealer. En-
delig er der foretaget genkortlægning af områder, som kun blev kortlagt oversigtligt/stikprø-
vevist i første runde. 


I basisanalysen blev der præsenteret en trusselvurdering og tilstandsdata for de forskellige 
naturtyper og arter. Hvad angår de ny- og genkortlagte naturtyper vurderes disse forhold at 
være afspejlet i henholdsvis struktur- og artstilstand, som kan ses på By- og Landskabssty-
relsens hjemmeside under "Se på kort". Struktur- og artstilstand udgør tilsammen naturtil-
standen, som fremgår af figur 4 i naturplanen. De registrerede data (strukturparametre og 
artslister) for de enkelte forekomster kan endvidere ses i den fællesoffentlige naturdatabase 
på www.naturdata.dk.  
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Det gennemsnitlige kvælstofnedfald i den kommune, hvori Natura 2000-området ligger, er 13 
kg N/ha/år, hvilket er ca. 25% lavere end landsgennemsnittet. Belastningen med ammoniak 
og ammonium (NHy) er 25% lavere end landsgennemsnittet, hvilket tyder på, at det lokale og 
regionale husdyrhold har en forholdsmæssigt mindre indflydelse på kvælstofnedfaldets størrel-
se. Nedfaldet af NOx’er – der overvejende stammer fra transport, energiproduktion og industri 
– er ca. 20% lavere end landsgennemsnittet. 


 


 


Der er ikke gennemført overslagsberegninger i N164, da der ikke er udpeget Habitatområder i 
Natura 2000-området. 


 


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


 


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


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. 


OML-DEP-modelberegninger 2004-08: For en række udvalgte naturområder fordelt over lan-
det er kvælstofnedfaldet yderligere beregnet med den mere avancerede OML-DEP-model 
(DMU). DMU’s resultater for de lysåbne naturtyper ligger i gennemsnit ca. 4 kg N/ha/år lave-
re end de her anvendte overslagsberegninger, hvorimod overslagsberegningerne for skov 
stemmer godt overens med DMU’s beregninger (her ligger DMU’s tal dog gennemsnitligt ca. 
1 kg N/ha/år højere). Forskellen for de lysåbne naturområder kan skyldes flere ting, bl.a. at 
overfladetypen i OML-DEP-beregningerne fastsættes på en temmelig grov måde, der ikke 
tager hensyn til den konkrete tilgroningsgrad af lysåbne naturtyper og omgivende skov, 
hvilket evt. kan føre til underestimering af den faktiske belastning. Desuden er sprednings-
modellen, som indgår i metoden til overslagsberegning, ikke opdateret i forhold til nyeste vi-
den om spredning af ammoniak, og der indgår ikke mere detaljerede landbrugsdata i bereg-
ningen, hvilket evt. kan føre til en overestimering. Hertil kommer at begge modeller er be-
hæftet med usikkerheder på min. 40-50%. 


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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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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