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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. 163  
 


Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmose, Holmegårds Mose og Porsmose 
 
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. 163 er der modtaget i alt 15 høringssvar jf. vedføjede bilag. 
  
Svarene har især berørt følgende punkter: 
 
1. Trusler 
2. Pleje 
 
Yderligere har høringssvarene berørt blandt andet følgende emner, hvortil der henvises i det 
generelle høringsnotat (kan findes via ovenstående link): 
 
3. Virkemidler herunder tilskudsordninger 
4. Datagrundlag 
5. Kvælstof 
6. Udpegningsgrundlag og afgrænsning 
7. Målsætning 
 
I det følgende sammenfattes de væsentligste synspunkter til de ovenfor nævnte punkter. 
Kommentarer hertil er anført i kursiv. 
 
Det skal bemærkes, at høringssvarene kun er gengivet i hovedtræk. Ønskes detaljerede oplysninger 
om svarenes indhold, henvises der til de fremsendte høringssvar. 
 



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

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

http://www.nst.dk/





  
Bemærkninger til planforslaget 
 
1. Trusler  
Høringssvar: 
Næstved Kommune nævner, at vandindvinding kan være en trussel for højmosen Holmegårds 
Mose. 
Flere høringssvar nævner tilgroning, afvanding, invasive arter – særligt mink, færdsel og 
kanosejlads, Holmegaard Gods særligt næringsstoftilledning (herunder spildevand) som trusler for 
såvel naturtyper som arter på udpegningsgrundlaget. 
 
Naturstyrelsen: 
Naturstyrelsen gennemfører i disse år et EU-støttet såkaldt LIFE-projekt i en del af Holmegårds 
Mose, som blandt andet går ud på, at hæve vandstanden. Naturstyrelsen er opmærksom på både 
tilledning af overfladevand, som fraførsel af vand.   
 
De øvrige, nævnte trusler, håndteres i større eller mindre omfang, men der kan være god mening i, 
at vurdere truslerne i forbindelse med handleplanen. Evt. konsekvenser ved vandindvinding skal 
allerede i dag vurderes jf. gældende lovgivning ved ændring eller fornyelse af tilladelse. Natura 
2000-planen fastlægger således ikke rammer for dette. 
 
2. Pleje 
Høringssvar: 
DN-Næstved og DN-Faxe slår til lyd for at løse noget af tilgroningsproblematikken ved etablering 
af et tværkommunalt kogræsserselskab. 
Holmegaard Mose Komiteen mener, at den pågående pleje i Holmegårds Mose er helt forkert.  
 
Naturstyrelsen: 
Naturstyrelsen forsøger ved træfældning og afspærring af grøfter, der leder vand væk fra 
Holmegårds Mose, at hæve vandstanden i højmosens tørvelag. Styrelsen er klar over, at 
Holmegaard Mose Komiteen ønsker et endnu større projektområde.  
 
Natura 2000-planen sætter rammer for den nødvendige indsats i 1. planperiode, mens de konkrete 
virkemidler, som fx tværkommunal kogræsserforening besluttes af handleplanmyndighederne – i 
dette tilfælde altså kommunerne – når der udarbejdes handleplaner eller når der indgås konkrete 
aftaler med lodsejere. 
 
Justeringer af forslag til Natura 2000-plan nr. 163 
På baggrund af høringssvar, og Naturstyrelsens egne overvejelser, er der foretaget mindre 
justeringer af teksten.  
 
Hverken ændringerne som følge af de indkomne bemærkninger, eller Naturstyrelsens egne 
justeringer giver anledning til fornyet høring af planforslaget. 
 
Sammenfattende redegørelse for høring over miljørapport (SMV) 
Parallelt med offentlig høring af planudkast til Natura 2000-plan for område nr. 163 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. 163. SMV-rapporten viste ikke 
modstrid med andre miljøhensyn, og der er i den offentlige høring ikke modtaget kommentarer til 
rapporten. 
 
Den offentlige høring har ikke givet anledning til ændring af Natura 2000-planen.  
 
Naturstyrelsen vil overvåge effekten af Natura 2000-planen gennem det nationale 
overvågningsprogram NOVANA, 
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/National_naturbeskyttelse/Overvaagning_af_vand_o
g_natur/ 
som følger udviklingen i naturtilstanden og arealudbredelse af de naturtyper og arter, som 
planlægningen omfatter.  
 
Desuden vil Naturstyrelsen i samarbejde med FødevareErhverv og Kommunernes Landsforening 
overvåge fremdriften i den forudsatte forvaltningsindsats. 
 
 
Høringssvar er modtaget fra: 
ID 826  Næstved Kommune 
ID 1021 Sorø Kommune 
ID 1650 Ringsted Kommune 
ID 1787 DN-hovedforeningen 
ID 2228 Danmarks Jægerforbund 
ID 2455 Friluftsrådet Sydvestsjælland 
ID 2534 Danmarks Jægerforbund 
ID 2672 DOF-Storstrøm 
ID 2951 Østlige Øers Landboforening 
ID 2956 Landboforeningen Gefion og Sjællandske Familielandbrug 
ID 562 Holmegaard Gods 
ID 4466 Holmegaards Mose Komiteen 
ID 2124 Næsbyholm og Bavelse godser v/Mogens Holck 
ID 1506 Stiftelsen Sorø Akademi 
ID 3200 Broksø Hovedgård 
ID 4445 Gisselfeld Kloster 



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

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


Natura 2000-område: 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose


Lys skivevandkalv1082 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Holmegårds Mose145


Udsætning af fisk Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede 
arealer


Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


Overskygning af ynglevandhuller 
med vedplanter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Rydning af vedplanter


Andehold Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Stor vandsalamander1166 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Holmegårds Mose145


Ingen kendte trusler Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode
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Natura 2000-område: 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose


Mygblomst1903 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Holmegårds Mose145


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter


 Næringsrige søer og vandhuller med 
flydeplanter eller store vandaks


3150 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Holmegårds Mose145


Ingen kendte trusler Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode


 Brunvandede søer og vandhuller3160 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Holmegårds Mose145


Næringsstofbelastning Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose


 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: Holmegårds Mose145


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


Uhensigtsmæssig hydrologi Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode


Grundvandsindvinding Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


 Bræmmer med høje urter langs 
vandløb eller skyggende skovbryn


6430 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Holmegårds Mose145


Ingen kendte trusler Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode
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Natura 2000-område: 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose


 * Aktive højmoser7110 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Holmegårds Mose145


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


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


Arealreduktion/ fragmentering Udvidelse af naturarealet Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter


Etablering på §3-arealer


Næringsstofbelastning Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


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


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 
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Natura 2000-område: 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose


 Nedbrudte højmoser med mulighed for 
naturlig gendannelse


7120 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Holmegårds Mose145


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


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


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


 Hængesæk og andre kærsamfund 
dannet flydende i vand


7140 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Holmegårds Mose145


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


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose


 Plantesamfund med næbfrø, soldug 
eller ulvefod på vådt sand eller blottet 
tørv


7150 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Holmegårds Mose145


Ingen kendte trusler Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode


 * Kalkrige moser og sumpe med hvas 
avneknippe


7210 Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Holmegårds Mose145


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


Grundvandsindvinding Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose


 * Kilder og væld med kalkholdigt 
(hårdt) vand


7220 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Holmegårds Mose145


Ingen kendte trusler Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode


 Rigkær7230 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Holmegårds Mose145


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


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


Grundvandsindvinding Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose


 * Skovbevoksede tørvemoser91D0 Ugunstig Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Holmegårds Mose145


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


Urørt skov


 * Elle- og askeskove ved vandløb, søer 
og væld


91E0 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Holmegårds Mose145


Ingen kendte trusler Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode
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Natura 2000-område: 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose


Sangsvane Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Holmegårds Mose og Porsmose


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


91


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Genskabelse af naturlig dynamik Mulige virkemidler til truslen:


Fri dynamik


Sædgås Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Holmegårds Mose og Porsmose


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


91


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Høslet


Tilplantning Sikring af artens levested, herunder føde-
grundlaget, mod forringelser.


Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose


Rørhøg Vurderet Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Holmegårds Mose og Porsmose


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


91


Forstyrrelser Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode


Engsnarre Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Holmegårds Mose og Porsmose


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


91


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter


Høslet


Ikke afpasset naturpleje Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Naturpleje


Uhensigtsmæssig hydrologi Genskabelse af naturlig dynamik Mulige virkemidler til truslen:
Fri dynamik
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Natura 2000-område: 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose


Mosehornugle Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Holmegårds Mose og Porsmose


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


91


Ingen kendte trusler Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode


Sædgås Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Tystrup-Bavelse Sø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


93


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Høslet


Troldand Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Tystrup-Bavelse Sø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


93


Forstyrrelser Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode
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Natura 2000-område: 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose


Havørn Vurderet Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Tystrup-Bavelse Sø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


93


Forstyrrelser Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Kongeørn Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Tystrup-Bavelse Sø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


93


Ingen kendte trusler Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode
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Natura 2000-område: 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose


Engsnarre Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Tystrup-Bavelse Sø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


93


Ikke afpasset naturpleje Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Naturpleje


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter


Høslet


Uhensigtsmæssig hydrologi Genskabelse af naturlig dynamik Mulige virkemidler til truslen:
Fri dynamik


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


Isfugl Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Tystrup-Bavelse Sø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


93


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang
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Natura 2000-område: 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose


Sumpvindelsnegl1016 Vurderet Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Rådmandshave146


Ingen kendte trusler Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode


 Vandløb med vandplanter3260 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Rådmandshave146


Belastning med organisk stof Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen


 Bøgeskove på muldbund9130 Ugunstig Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Rådmandshave146


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose


 Egeskove og blandskove på mere eller 
mindre rig jordbund


9160 Ugunstig Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Rådmandshave146


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


 * 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: Rådmandshave146


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose


Sangsvane Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Holmegårds Mose og Porsmose


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


91


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Genskabelse af naturlig dynamik Mulige virkemidler til truslen:


Fri dynamik


Sædgås Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Holmegårds Mose og Porsmose


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


91


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Høslet


Tilplantning Sikring af artens levested, herunder føde-
grundlaget, mod forringelser.


Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose


Rørhøg Vurderet Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Holmegårds Mose og Porsmose


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


91


Forstyrrelser Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode


Engsnarre Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Holmegårds Mose og Porsmose


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


91


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter


Høslet


Ikke afpasset naturpleje Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Naturpleje


Uhensigtsmæssig hydrologi Genskabelse af naturlig dynamik Mulige virkemidler til truslen:
Fri dynamik
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Natura 2000-område: 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose


Mosehornugle Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Holmegårds Mose og Porsmose


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


91


Ingen kendte trusler Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode


Sædgås Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Tystrup-Bavelse Sø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


93


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Høslet


Troldand Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Tystrup-Bavelse Sø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


93


Forstyrrelser Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode
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Natura 2000-område: 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose


Havørn Vurderet Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Tystrup-Bavelse Sø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


93


Forstyrrelser Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Kongeørn Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Tystrup-Bavelse Sø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


93


Ingen kendte trusler Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode
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Natura 2000-område: 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose


Engsnarre Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Tystrup-Bavelse Sø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


93


Ikke afpasset naturpleje Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Naturpleje


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter


Høslet


Uhensigtsmæssig hydrologi Genskabelse af naturlig dynamik Mulige virkemidler til truslen:
Fri dynamik


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


Isfugl Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Tystrup-Bavelse Sø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


93


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang
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Natura 2000-område: 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose


Sumpvindelsnegl1016 Vurderet Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Suså med Tystrup-Bavelse Sø og Slagmosen194


Ingen kendte trusler Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode


Tykskallet malermusling1032 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Suså med Tystrup-Bavelse Sø og Slagmosen194


Belastning med organisk stof Reduktion af tilledning af organisk stof Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen


Bæklampret1096 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Suså med Tystrup-Bavelse Sø og Slagmosen194


For få egnede gyde- og levesteder Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode
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Natura 2000-område: 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose


Pigsmerling1149 Vurderet Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Suså med Tystrup-Bavelse Sø og Slagmosen194


Spærringer i vandløb Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode


Stor vandsalamander1166 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Suså med Tystrup-Bavelse Sø og Slagmosen194


Ingen kendte trusler Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode
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Natura 2000-område: 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose


 * Indlandssaltenge1340 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Suså med Tystrup-Bavelse Sø og Slagmosen194


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Højt næringsstofniveau fra 
tidligere gødskning


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Høslet


Næringsstofbelastning fra 
tilskudsfodring


Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:


Naturpleje


 Ret næringsfattige søer og vandhuller 
med små amfibiske planter ved bredden


3130 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Suså med Tystrup-Bavelse Sø og Slagmosen194


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


Uhensigtsmæssig hydrologi Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose


 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: Suså med Tystrup-Bavelse Sø og Slagmosen194


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


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


 Næringsrige søer og vandhuller med 
flydeplanter eller store vandaks


3150 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Suså med Tystrup-Bavelse Sø og Slagmosen194


Næringsstofbelastning Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen
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Natura 2000-område: 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose


 Brunvandede søer og vandhuller3160 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Suså med Tystrup-Bavelse Sø og Slagmosen194


Næringsstofbelastning Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode


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


 Vandløb med vandplanter3260 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Suså med Tystrup-Bavelse Sø og Slagmosen194


Belastning med organisk stof Reduktion af tilledning af organisk stof Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen


Grødeskæring i vandløb Miljøvenlig  vandløbspleje Mulige virkemidler til truslen:
Reduceret grødeskæring


Spærringer i vandløb Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Fjernelse af spærringer


Faglig udredning
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Natura 2000-område: 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose


 Vandløb med tidvis blottet mudder med 
enårige planter 


3270 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Suså med Tystrup-Bavelse Sø og Slagmosen194


Ingen kendte trusler Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode


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


6210 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Suså med Tystrup-Bavelse Sø og Slagmosen194


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Arealreduktion/ fragmentering Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode


Tilgroning med vedplanter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter
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Natura 2000-område: 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose


 * 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: Suså med Tystrup-Bavelse Sø og Slagmosen194


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


Høslet


Højt næringsstofniveau fra 
tidligere gødskning


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Naturpleje


Høslet


 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: Suså med Tystrup-Bavelse Sø og Slagmosen194


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter


Høslet


Invasive arter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Bekæmpelse af invasive arter
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Natura 2000-område: 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose


 Bræmmer med høje urter langs 
vandløb eller skyggende skovbryn


6430 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Suså med Tystrup-Bavelse Sø og Slagmosen194


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


Næringsstofbelastning Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode


 * Kalkrige moser og sumpe med hvas 
avneknippe


7210 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Suså med Tystrup-Bavelse Sø og Slagmosen194


Tilgroning med vedplanter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter
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Natura 2000-område: 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose


 * Kilder og væld med kalkholdigt 
(hårdt) vand


7220 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Suså med Tystrup-Bavelse Sø og Slagmosen194


Grundvandsindvinding Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


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


Gældende lovgivning


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


Næringsstofbelastning Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode
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Natura 2000-område: 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose


 Rigkær7230 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Suså med Tystrup-Bavelse Sø og Slagmosen194


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Høslet


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


Næringsstofbelastning fra 
tilskudsfodring


Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:


Naturpleje


Højt næringsstofniveau fra 
tidligere gødskning


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Høslet


 Bøgeskove på morbund uden kristtorn9110 Ugunstig Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Suså med Tystrup-Bavelse Sø og Slagmosen194


Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede 
arealer


Mulige virkemidler til truslen:


Begrænsning el. ophør af drift


Urørt skov


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose


 Bøgeskove på muldbund9130 Ugunstig Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Suså med Tystrup-Bavelse Sø og Slagmosen194


Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede 
arealer


Mulige virkemidler til truslen:


Skovnaturtypebevarende drift/pleje


Urørt skov


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


 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: Suså med Tystrup-Bavelse Sø og Slagmosen194


Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede 
arealer


Mulige virkemidler til truslen:


Skovnaturtypebevarende drift/pleje


Urørt skov


Gamle driftsformer i skov


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose


 * Skovbevoksede tørvemoser91D0 Ugunstig Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Suså med Tystrup-Bavelse Sø og Slagmosen194


Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede 
arealer


Mulige virkemidler til truslen:


Skovnaturtypebevarende drift/pleje


Urørt skov


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


 * 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: Suså med Tystrup-Bavelse Sø og Slagmosen194


Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede 
arealer


Mulige virkemidler til truslen:


Skovnaturtypebevarende drift/pleje


Urørt skov


Gamle driftsformer i skov


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose


Sangsvane Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Holmegårds Mose og Porsmose


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


91


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Genskabelse af naturlig dynamik Mulige virkemidler til truslen:


Fri dynamik


Sædgås Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Holmegårds Mose og Porsmose


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


91


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Høslet


Tilplantning Sikring af artens levested, herunder føde-
grundlaget, mod forringelser.


Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose


Rørhøg Vurderet Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Holmegårds Mose og Porsmose


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


91


Forstyrrelser Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode


Engsnarre Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Holmegårds Mose og Porsmose


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


91


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter


Høslet


Ikke afpasset naturpleje Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Naturpleje


Uhensigtsmæssig hydrologi Genskabelse af naturlig dynamik Mulige virkemidler til truslen:
Fri dynamik
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Natura 2000-område: 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose


Mosehornugle Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Holmegårds Mose og Porsmose


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


91


Ingen kendte trusler Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode


Sædgås Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Tystrup-Bavelse Sø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


93


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Høslet


Troldand Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Tystrup-Bavelse Sø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


93


Forstyrrelser Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode
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Natura 2000-område: 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose


Havørn Vurderet Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Tystrup-Bavelse Sø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


93


Forstyrrelser Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Kongeørn Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Tystrup-Bavelse Sø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


93


Ingen kendte trusler Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode
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Natura 2000-område: 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose


Engsnarre Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Tystrup-Bavelse Sø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


93


Ikke afpasset naturpleje Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Naturpleje


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter


Høslet


Uhensigtsmæssig hydrologi Genskabelse af naturlig dynamik Mulige virkemidler til truslen:
Fri dynamik


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


Isfugl Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Tystrup-Bavelse Sø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


93


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang
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Basisanalyse for Natura 2000-område nr. 163,  
Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose 
 
Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt 2006 
 
Følgende EF-fuglebeskyttelses- og EF-habitatområder indgår: 
 
EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 91, Holmegårds Mose og Porsmose 
EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 93, Tystrup-Bavelse Sø 
EF-habitatområde nr. 145, Holmegårds Mose 
EF-habitatområde nr. 146, Rådmandshave 
EF-habitatområde nr. 194, Suså med Tystrup-Bavelse Sø og Slagmosen 
 
 
1. Området 
 
Natura 2000-område nr. 163 strækker sig omkring 85 km i og langs med Suså fra lidt vest for Røn-
nede til midt i Næstved (Fig. 1). På en stor del af strækningen er det kun selve åløbet, der er udpeget 
som internationalt naturbeskyttelsesområde. I øst er et sammenhængende område bestående af mo-
seområderne Holmegårds Mose, Gammellung, Tuerne og Porsmosen udpeget som fuglebeskyttel-
sesområde, der indeholder habitatområde nr. 145 og (noget af) 194. I vest findes Tystrup-Bavelse 
Sø, der er udpeget til både fuglebeskyttelses- og habitatområde. Habitatområde 194 omfatter desu-
den landarealer nord for (naturskoven Suserup Skov og Tamosen) og øst for søen, mens fuglebe-
skyttelsesområde 93 omfatter disse arealer plus en større del af morænelandskabet sydøst for søen. 
Slagmosen og Rådmandshave ved Næstved i områdets sydlige del er udpeget som habitatområder. 
Samlet set har Natura 2000-området et areal på ca. 4.080 ha.  
 
Overordnede karakteristika 
Gammellung og Tuerne ligger lige op ad Susåen og er mosearealer, der er udsat for svingninger i 
vandstandsniveau over året. Arealerne, dog især Gammellung, kan således ligge helt under vand. 
Moserne er samtidig voksested for halvgræsset Hvas Avneknippe, der danner tætte bestande, hvor 
rødderne kan nå ned i kalkholdige jordlag. I Gammellung findes den sjældne Rank Viol. 
 
Holmegårds Mose er Østdanmarks største højmose. Der har været udvundet tørv til især Holme-
gårds Glasværk, hvorfor en stor del af mosen består af afgravede tørveflader eller åbne tørvegrave. I 
områdets vestlige del findes der dog stadig intakte højmoseflader. Visse steder når det underliggen-
de kalklag op nær overfladen, hvorfor der findes rigkær i mosaik med det ellers meget næringsfatti-
ge miljø, som karakteriserer mosen. Sådanne steder findes den sjældne orkidé Mygblomst. Største-
delen af Holmegårds Mose er skovbevokset, overvejende med birk. Mosen er fredet. Der er netop 
gennemført en ny fredning for en større del af mosen (2006). 
 
Holmegård Mose som hydrologisk enhed omfatter ca. det dobbelte af det nuværende habitatområde. 
Det bør overvejes at ændre afgrænsningen til at omfatte hele mosen. 
 
Susåen er Sjællands største vandløb og er i sommerhalvåret meget benyttet til kanosejlads. Vandlø-
bet er desuden yderst artsrigt, hvad angår både fisk og vandplanter. Til de mere specielle kan næv-
nes torskefisken knude, pigsmerling, Glinsende Vandaks samt den sjældne sumpplante Pilblad, der 
flere steder danner livskraftige bestande. 
 







 


Tystrup-Bavelse Sø er en langsø dannet i en tunneldal. Istiden har også sat sit tydelige præg på det 
omkringliggende bakkelandskab, hvoraf ca. 3.000 ha blev fredet i løbet af 1960’erne. Landskabs-
fredningen skulle bl.a. regulere sommerhusbebyggelsen. En stor del af det fredede areal ligger dog 
uden for Natura 2000-området. Der findes en række interessante kildevæld langs med søbredden.  
 
Slagmosen, der afvander til den nedre Suså, indeholder mange rigkær samt forekomst af en mosaik 
af rigkær og indlandssalteng. Det salte vand vælder frem i svage kilder fra undergrunden, sandsyn-
ligvis er der tale om en salthorst fra Perm. 
 
Sønderskov Overdrev, der ligger hvor Torpe Kanal løber fra Susåen, er et kalkrigt overdrev, som 
tidligere husede Storstrøms Amts største bestand af Tyndakset Gøgeurt. 
 
Rådmandshave, som hører under Herlufsholm Gods, var indtil midt i 1800-tallet drevet som græs-
ningsskov. Skoven blev delvist fredet i 1947, og hele den del, som ligger inden for habitatområdet, 
blev udlagt til urørt skov i 1997. Skoven rummer ellesump og løvblandskov, men kun med spredte 
meget gamle træer, da den blev hærget voldsomt i stormfaldet i 1967. En del rødlistede svampearter 
er registreret i skoven. 
 
Beskyttet natur 
Ud over hele Susåens vandløbstrækning og de store søer er ca. 1300 ha af Natura 2000-området re-
gistreret som omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Beskyttelsen betyder, at der ikke må laves til-
tag, der kan ændre arealernes naturtilstand. Arealfordelingen af de overordnede beskyttede naturty-
per er (uden åstrækningen): 
 


Søer 1531 ha
Moser 806 ha
Enge 434 ha
Overdrev 41 ha


 
2. Udpegningsgrundlaget 
 
Udpegningsgrundlaget fremgår af tabel 1.  
 
I tabel 2 er angivet registreringer af habitatarter og -naturtyper som er umiddelbart udenfor Natura 
2000 områdegrænsen. 
 
I tabel 3 er anført direktivarter, som er registreret i Natura 2000 området, men som ikke findes på 
udpegningsgrundlaget. 
 
Kortlagte naturtyper og afgrænsede levesteder, kendte og potentielle, findes som supplerende bilag 
ved siden af basisanalysen, hovedsageligt i andre formater end denne: 
 
Bilag 2.1 Kort over udbredelsen af habitatnaturtyper på udpegningsgrundlaget 


En tabel pr. naturtype, i alt 14 mapinfotabeller. 
Bilag 2.2 Kort over udbredelsen af habitatnaturtyper, som ikke er på udpegningsgrundlaget 
 (tom her) 
Bilag 2.3 Kort over levestederne for arter, på udpegningsgrundlaget 
 En tabel pr. art, i alt 9 mapinfotabeller. 
Bilag 2.4 Kort over levestederne for arter, som ikke er på udpegningsgrundlaget 
 (tom her) 
Bilag 2.5 Kort over fredninger, MVJ-ordninger og vandløbsstationer (Vestsjællands Amt) samt dataark (excel) 


for vandløbsstationer (Vestsjællands Amt) og søer.







 


 


Tabel 1. Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose. 


EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 91, Holmegårds Mose og Porsmose 
Nr. Naturtype / art Bestandsstør-


relse 
Areal (ha) Foreløbig trusselsvurdering Datagrundlag, kortlægningsstatus 


A038 Sangsvane (rastende) a 68-367  Hydrologi, tilgroning bilag 2.3 og 2.3b, ref. 108  
A039 Sædgås (rastende) b 1400-3500  Hydrologi, tilgroning bilag 2.3 og 2.3b, ref. 108, 123, 126 
A081 Rørhøg (ynglende) a 1-11  Prædation  bilag 2.3 og 2.3b, ref. 108, 121 
A122 Engsnarre (ynglende) a 0-9  Hydrologi, drift bilag 2.3 og 2.3b, ref. 103, 121 
A222 Mosehornugle (ynglende) a 1  Hydrologi, drift bilag 2.3 og 2.3b, ref. 103 


EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 93, Tystrup-Bavelse Sø 
Nr. Naturtype / art Bestandsstør-


relse 
Areal (ha) Foreløbig trusselsvurdering Datagrundlag, kortlægningsstatus 


A039 Sædgås (rastende) b 315-2210   bilag 2.3b, ref. 123, 126 
A061 Troldand (rastende) b 2550-17000   bilag 2.3b, ref. 123 
A075 Havørn (ynglende) a 1!  Forstyrrende færdsel bilag 2.3 og 2.3b, ref. 102 
A091 Kongeørn (rastende) a     
A229 Isfugl (ynglende) a 1-2  Forstyrrende færdsel, kanosejlads bilag 2.3b, ref. 126 


EF-habitatområde nr. 145, Holmegårds Mose 
Nr. Naturtype / art Areal (ha) Foreløbig trusselsvurdering Datagrundlag, kortlægningsstatus 


1166 Stor vandsalamander  
kendt / potentielt areal 


? / 3,0   


1903 Mygblomst kendt / potentielt areal 0,1 / 1,4 Tilgroning Kortlagt ved Novana-overvågning 2004 og 2005 
3150 Næringsrige søer 1,2  Kortlagt af amterne i 2005 
3160 Brunvandede søer 31,3 Eutrofiering Kortlagt af amterne i 2005 
6410 Tidvis våd eng 2,4 Hydrologi Kortlagt af amterne i 2005 
6430 Bræmmer med høje urter ?  Ikke kortlagt 
7110 *Højmose 73,9 Eutrofiering, hydrologi, tilgroning Kortlagt af amterne i 2005 
7120 Nedbrudt højmose 6,6 Eutrofiering, hydrologi, tilgroning Kortlagt af amterne i 2005 
7140 Hængesæk 10,7 Eutrofiering, tilgroning, højmosedannelse Kortlagt af amterne i 2005 
7150 Tørvelavning 0  Ikke fundet ved kortlægning 2005 
7210 *Avneknippemose 2,6 Hydrologi Kortlagt af amterne i 2005 
7220 *Kilder og væld 0  Ikke fundet ved kortlægning 2005 
7230 Rigkær 0,8 Tilgroning, hydrologi Kortlagt af amterne i 2005 
91D0 *Skovbevoksede tørvemoser   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. !)  yngler umiddelbart udenfor området *) Prioriterede naturtyper  
                 Tabel 1 fortsættes… 







 


 
…tabel 1 fortsat 


EF-habitatområde nr. 146, Rådmandshave 
Nr. Naturtype / art Areal 


(ha) 
Foreløbig trusselsvurdering Datagrundlag, kortlægningsstatus 


3260 Vandløb med vandplanter    
9130 Bøgeskov på muldbund   Forventes kortlagt i 2006 
9160 Fugtig egeskov   Forventes kortlagt i 2006 
91E0 Ellesump   Forventes kortlagt i 2006 


EF-habitatområde nr. 194, Suså med Tystrup-Bavelse Sø og Slagmosen 
Nr. Naturtype / art Areal 


(ha) 
Foreløbig trusselsvurdering Datagrundlag, kortlægningsstatus 


1016 Sump-vindelsnegl 0  Eftersøgt af amterne ved Novana-overvågning 2005 
1032 Tykskallet malermusling 0   
1096 Bæklampret 0   
1149 Pigsmerling ca. 80 km  Amternes vandløbstilsyn 
1166 Stor vandsalamander  


kendt / potentielt areal 
? / 7,2   


1340 *Indlands-saltenge 0,2 Tilgroning Kortlagt af amterne i 2005 
3130 Søer med små amfibiske planter ?  Ikke kortlagt 
3150 Næringsrige søer (1,5)  Delvis kortlagt 
3260 Vandløb med vandplanter ca. 83 km Eutrofiering Amternes vandløbstilsyn 
3270 Vandløb med mudderflader ?  Ikke kortlagt 
6210 Kalkoverdrev 18,2 Tilgroning Kortlagt af amterne i 2005 
6230 *Surt overdrev 0,72 Er kraftigt eutrofieret Kortlagt af amterne i 2005 
6410 Tidvis våd eng 36,2 Regulering af vandstandsdynamik Kortlagt af amterne i 2005 
6430 Bræmmer med høje urter ?  Ikke kortlagt 
7210 *Avneknippemose 17,9  Kortlagt af amterne i 2005 


7220 *Kilder og væld 0,25 Grøftning (skovbevoksede sumpkilder) 6 forekomster er kortlagt af amterne. Forekomster i fredskov 
afventer kortlægning i 2006 


7230 Rigkær 11,6 Tilgroning Kortlagt af amterne i 2005 
9110 Bøgeskov på morbund   Fredskovsarealer forventes kortlagt i 2006 
9130 Bøgeskov på muldbund   Fredskovsarealer forventes kortlagt i 2006 
9160 Fugtig egeskov   Fredskovsarealer forventes kortlagt i 2006 
91D0 *Skovbevoksede tørvemoser   Fredskovsarealer forventes kortlagt i 2006 
91E0 *Ellesump (0,1)  Sporadisk kortlagt af amterne. Fredskovsarealer kortlægges i 


2006 
*) Prioriterede naturtyper 
 







 


 
 


Tabel 2. Registreringer af habitatarter og –naturtyper umiddelbart udenfor Natura 2000-området Suså, Tystrup-Bavelse Sø m.m. 
 


EF-habitatområde nr. 145, Holmegårds Mose 
Nr. Naturtype / art Areal (ha) Bemærkninger Datagrundlag, kortlægningsstatus 


7110 Aktiv højmose ca. 140 Mosaik af naturtyperne 7110,7120, 7140, 3160 og 91D0. Arealet, der ligger 
umiddelbart nord for det nuværende habitatområde, bør indgå i dette.  


 


EF-habitatområde nr. 194, Suså med Tystrup-Bavelse Sø og Slagmosen 
Nr. Naturtype / art Areal (ha) Bemærkninger Datagrundlag, kortlægningsstatus 


1096 Bæklampret  Forekomst i Kongskilde Møllebæk, umiddelbart uden for habitatgrænsen. 
Arealet bør indgå i habitatområdet 


Vestsjællands Amts vandløbsstation nr. 
170074 


1016 Sump-vindelsnegl ca. 0,5 Væsentlig forekomst ved Kongskilde Friluftsgård, umiddelbart uden for habi-
tatgrænsen. Arealet bør indgå i habitatområdet 


Vestsjællands Amts overvågning af vin-
delsnegle 2005 


6230 *Surt overdrev  Forekomster af høj botanisk værdi ved Elmehøj og Hagbards Høj ved Alsted 
Mark uden for habitatgrænsen. Arealet bør indgå i habitatområdet. Ikke kortlagt 


7220 *Kilder og væld ca. 0,5 Væsentlig forekomst ved Kongskilde Friluftsgård, umiddelbart uden for habi-
tatgrænsen. Arealet bør indgå i habitatområdet Ikke kortlagt 


7230 Rigkær  Forekomster af høj botanisk værdi langs østsiden af Tuel Å ved Alsted Mark 
uden for habitatgrænsen. Arealet bør indgå i habitatområdet. Ikke kortlagt 


7230 Rigkær ca. 3 I den nordlige ende af Slagmosen skærer habitatgrænsen gennem et rigkær, 
der stedvis har indslag af 1340, indlandssalteng. Grænsen bør justeres. 


 


*) Prioriterede naturtyper. 
 
 
 


Tabel 3.  Forekomster af naturtyper og arter i Natura 2000-området, som ikke indgår på udpegningsgrundlagene. 
 


EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 93, Tystrup-Bavelse Sø 
Nr. Art Bestandsstørrelse Foreløbig trusselsvurdering Datagrundlag, kortlægningsstatus 


A021 Rørdrum (ynglende) a 0-1 par  Vestsjællands Amt (2002) 
A081 Rørhøg (ynglende) a 6-20 par  Vestsjællands Amt (2002) 
A193 Fjordterne (ynglende) a 3 par (forsøg) Kreaturtramp, kanosejleres landgang samt muligvis mink Vestsjællands Amt (2002) 
A195 Dværgterne (ynglende) a 1 par (forsøg) Kreaturtramp, kanosejleres landgang samt muligvis mink Vestsjællands Amt (2002) 


EF-habitatområde nr. 194, Suså med Tystrup-Bavelse Sø og Slagmosen 


1355 Odder  Forstyrrende færdsel 
Sidst obs. af privat i 1993 (ekskrementer) i Torpe 
Kanal (DMUs database over indkomne fundop-
lysninger) 


a) Arter på fugledirektivets bilag I 







 


 
           Figur 1. Oversigtskort over Natura 2000-område nr. 163, Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose.







 


3. Supplerende data for udvalgte naturtyper og arter 
 
3.1. Havørn (A075) 
Havørn yngler i et skovbryn sydøst for Tystrup Sø. Redestedet ligger uden for Natura 2000-
området. Et ungt havørnepar holdt til i området fra 1999 og ynglede første gang i 2001 i den del af 
Næsbyholm Skov, der er omfattet af Natura 2000-området. Reden blev imidlertid ødelagt af en 
storm den følgende vinter og parret forsøgte ikke at yngle i 2002. Året efter blev der bygget en ny 
rede i det nuværende redetræ, en topknækket gran – sandsynligvis med en ny han, da der blev fun-
det en død havørn i foråret 2002. Reden ligger i Iskælderskov, der ikke er omfattet af Natura 2000-
området. Parret har haft ynglesucces siden (Tabel 4). Fødegrundlaget er især fisk og blishøns fra 
Tystrup-Bavelse Sø. 
 
 


Tabel 4. Ynglesucces for havørn ved Tystrup Sø 1999-2005 
Årstal Antal unger 
1999 intet yngleforsøg 
2000 intet yngleforsøg 
2001 1 
2002 intet yngleforsøg, ♂ senere død 
2003 1 
2004 2 
2005 3 
2006 3 


 
 
3.2. Vandløb med vandplanter (3260), tykskallet malermusling (1032), bæklampret (1096) og 
pigsmerling (1149) 
Susåen, der danner rygraden i dette Natura 2000-område, tilhører naturtypen 3260 i hele sit forløb. 
Åen er levested for en lang række fisk, vandløbsdyr og planter. Derudover passerer en række min-
dre vandløb gennem Natura 2000-området området og udmunder i Susåen eller Tystrup-Bavelse Sø. 
En del af disse er dog vegetationsløse skovbække.  
 
Følgende sjældne og/eller biotopkarakteristiske (jf. fortolkningsmanualen, i kursiv) plantearter er 
registreret i vandløbene: 
 


Pilblad V X Sideskærm Børstebladet Vandaks 
Lancet-Skeblad V (A) V Art af Vandstjerne Kruset Vandaks 
Vand-Klaseskærm R Almindelig Vandranunkel Glinsende Vandaks 
Almindelig Kildemos Svømmende Vandaks Hjertebladet Vandaks 


V, R, X og (A) henviser til rødlistekategorierne sårbar, sjælden, opmærksomhedskrævende og særligt ansvarskrævende i den regiona-
le og nationale (med fed) rødliste.  
 
Pigsmerling er almindelig i det meste af Susåens forløb, mens bæklampret kun er registreret i tillø-
bet Kongskilde Møllebæk umiddelbart uden for habitatområdets grænse. Tykskallet malermusling 
fandtes tidligere i Susåen ved Holløse Mølle, men er muligvis forsvundet. Den er sidst fundet her i 
midten 1980’erne. 
 
3.3. Tidvis våd eng (6410) og avneknippemose (7210) 
Vegetationen på større arealer inden for moseområderne Gammellung og Tuerne ved Susåens øvre 
løb (habitatområde nr. 194 og fuglebeskyttelsesområde nr. 91) bærer præg af fluktuerende vand-
stand over året. Vandstandssvingningerne hænger sandsynligvis sammen med både vandstanden i 
Susåen og områdets jordbundsforhold. Denne del af Natura 2000-området er karakteristisk ved, at 







 


der ligger et meget kalkholdigt jordlag tæt under en tørvholdig overflade. Længere nedstrøms for 
disse arealer er Susåen reguleret via Torpe Kanal, der kortslutter øvre Suså med Bavelse Sø. Kana-
len hindrer oversvømmelse af landbrugsland langs Susåen nedstrøms fra Spragelselille. 
 
Mange steder er det overliggende tørvelag enten meget tyndt eller bortgravet, så planternes rødder 
kan nå ned i det kalkholdige lag. Naturtypen tidvis våd eng findes således her med plantesamfund 
fra både kalkfattig og kalkrig bund. På den kalkrige bund findes desuden bestande af Hvas Avne-
knippe, hvorfor der er arealer i Gammellung, der er kortlagt som både type 6410 og 7210. 
 
Følgende sjældne og/eller biotopkarakteristiske (jf. fortolkningsmanualen, i kursiv) plantearter er 
registreret på tidvis våd eng: 
 


Gul Star V (A) V Maj-Gøgeurt X Tormentil 
Rank Viol V V Blåtop Sump-Kællingetand 
Hvas Avneknippe R Pile-Alant Mangeblomstret Frytle 
Kær-Fladbælg X X Seline Sump-Snerre 
Kødfarvet Gøgeurt X   


 
V, R, X og (A) henviser til rødlistekategorierne sårbar, sjælden, opmærksomhedskrævende og særligt ansvarskrævende i den regiona-
le og nationale (med fed) rødliste. 
 
3.4. Kildevæld (7220) og sumpvindelsnegl (1016) 
Området langs nord- og vestsiden af Tystrup Sø er rigt på kildefremspring (habitatområde nr. 194 
og fuglebeskyttelsesområde nr. 93). Flere af fremspringene er forholdsvis vandrige med tufdannelse 
(kildekalk) og tilhørende karakteristisk vældvegetation. Plantearten Vand-Brunrod, der i Vestsjæl-
lands Amt er sjælden og kategoriseret som opmærksomhedskrævende, er almindelig ved kildevæld 
langs Tystrup Sø. På søbredden ved Kongskilde Friluftsgård vokser en bestand af Brun Fladaks, der 
anses for akut truet på nationalt niveau. Dette énårige halvgræs vokser, hvor vand fra en større kilde 
siver ud i søen, og hvor søbredden ligger blottet pga. bølgeslag og måske slitage fra badegæster. 
Voksestedet ligger ud for et større kildeområde med en tæt bestand af sumpvindelsnegl. Sumpvin-
delsnegl er her især fundet på Kær-Star. Hele kildeområdet ligger dog lige uden for grænsen til Na-
tura 2000-området, men bør indlemmes ved en evt. revidering. Sumpvindelsnegl er uden held efter-
søgt ved en kilde ved Hørhaven øst for Vinstrup og ved Gammellung i den østlige del af området. 
Sumpvindelsnegl er heller ikke fundet i Slagmosen eller andre steder indenfor habitatområde 194. 
 
Følgende sjældne og/eller biotopkarakteristiske (jf. fortolkningsmanualen, i kursiv) arter er registre-
ret i kildevældene: 
 


Brun Fladaks V E Langakset Star 
Vand-Brunrod X Grøn Eremitmos 
Tykskulpet Brøndkarse R  


 
 E, V, R og X henviser til rødlistekategorierne akut truet, sårbar, sjælden og opmærksomhedskrævende i den regionale og nationale 
(med fed) rødliste. 
 
 
3.5 Aktiv højmose (7110), nedbrudt højmose (7120), hængesæk (7140) og Mygblomst (1903) 
Holmegård Mose, habitatområde 145, Østdanmarks største højmose, har endnu relativt store partier 
med naturtypen 7110, aktiv højmose. En stor del af den centrale del af mosen, som er bevokset med 
birk, vurderes at kunne genskabes som 7110 ved rydning og vandstandshævning. Naturtypen 7120, 
nedbrudt højmose, er kun afgrænset på den blåtopdominerede flade nedenfor den østlige del af 
Fensmark Skov, men typen kan sandsynligvis også afgrænses i små partier, hvor kronedækket af 
birk er under 50 %. Hængesæk (7140) er registreret i randen eller på fladen af tilgroede tørvegrave. 







 


På en af disse i nordkanten af habitatområdet vokser en lille bestand af Mygblomst. Bestanden har 
tildligere været tusindtallig, men driften af området er ikke tilstrækkelig til at sikre spirebede for 
mygblomstens frø, og p.t. er der under 100 individer. For artsoplysninger, se bilag 3 (rødliste-
ekstrakter fra Storstrøms Amts regionale rødlister). 
 
 
3.6 Rigkær (7230), indlandssalteng (1340) og Stor Vandsalamander (1166) 
I Slagmosen findes små partier med naturtypen 1340, indlandssalteng. Mest fremtrædende af habi-
tatnaturtyperne er dog 7230, rigkær. Der er her flere potentielle levesteder for Stor Vandsalamander, 
men Storstrøms Amt har ikke konkret viden om arten fra området. 
 
 
3.7 Kalkoverdrev (6210) 
Habitatnaturtypen 6210 er registreret et sted i Natura 2000 området, nemlig på Sønderskov Over-
drev, et gammelt græsningsoverdrev umiddelbart op til Suså. 
 
 
3.8 Engsnarre (A122), Mosehornugle (A222) og Rørhøg (A081) 
Engsnarre har etableret sig i området, især i Porsmosen. Det startede med 1 formodet par (vurderet 
ved territoriesang (krex) om natten) i 1997 med en foreløbig top på 9 formodede par i 2000 og 
2003. Bestanden svinger efter vejret men er nogenlunde fast etableret, dog kun så længe lokaliteten 
er til det. (Dette bør sikres). Engsnarren høres også flere andre steder i beskyttelsesområdet f.eks. 
ved Broksø og Gødstrup Sø, og potentialet er sandsynligvis større end antallet lige nu viser. Eng-
snarren er også hørt krexe i et engområde nordvest for højmosen lige uden for beskyttelsesområdet, 
et område som naturligt hører med i mosen og som bør medtages ved næste revision af områdeaf-
grænsningen. 
Også Mosehornugle har her et af sine få kendte levesteder i Danmark - dog kun registreret i perio-
den 1997 – 2001, hvor den havde etableret sig med 1 par i Porsmosen. Den er ikke registreret som 
ynglefugl siden. Mosehornuglen er trængt af forskellige årsager i hele Danmark og potentialet i be-
skyttelsesområdet er næppe større end til 1 par. 
Rørhøg yngler fast med min. 11 par i flere moser med tagrør. Arten er blevet meget almindelig i 
Danmark. 
 
 
 
 







 


4. Foreløbig trusselsvurdering 
 
4.1. Eutrofiering 
Vandkvaliteten i hele vandløbssystemet omkring Susåen og Tystrup-Bavelse Sø har stor betydning 
for vandløbsarterne på udpegningsgrundlaget. Både tykskallet malermusling, bæklampret og 
pigsmerling stiller store krav til vandkvalitet og bundforhold. Eutrofiering og afsætning af bund-
slam udgør en trussel for disse arter. Tystrup-Bavelse søerne har for høj næringsstofbelastning, til at op-
fylde regionplanen. 
 
Eutrofiering i form af luftbårne næringsstoffer kan udgøre en trussel for nogle af naturtyperne på 
udpegningsgrundlaget. Sammenlignes den gennemsnitlige atmosfæriske kvælstofdeposition for 
kommunerne i området med naturtypernes tålegrænser, ses grænsen at være overskredet for en ræk-
ke af naturtyperne - især i Holmegårds Mose (Tabel 5). Til grund for en mere konkret trusselsvurde-
ring bør der dog udarbejdes en mere præcis model for kvælstofdepositionen. 
 
 Tabel 5. Naturtyper med (mulig) forekomst i kommuner, hvor tålegrænsen kan være overskredet i 


forhold til den gennemsnitlige afsætning. Tålegrænser og afsætning i kg N/ha/år. 
Naturtype Tåle-


grænse 
Fuglebjerg 


15,22 
Haslev 
15,59 


Holmegaard 
15,46 


Næstved 
14,58 


Sorø 
17,09 


Suså 
15,67 


3130 Søer med små amfibiske planter 5-10  ?    ? 
3160 Brunvandede søer 5-10   x    
6230 *Surt overdrev 10-20     x  
7110 *Højmose 5-10   x    
7120 Nedbrudt højmose 5-10   x    
7140 Hængesæk 10-15   x    
7150 Tørvelavning 10-15   x    
9110 Bøgeskov på morbund 10-20 x    x x 
9130 Bøgeskov på muldbund 10-20 x   x x x 
9160 Fugtig egeskov 10-20 x   x x x 
91D0 *Skovbevoksede tørvemoser 10-20  x x    
91E0 *Ellesump 10-20 x x x x x x 
*) Prioriterede naturtyper 
 
Eutrofiering som følge af udsætning og fodring af andefugle til jagtlige formål i adskillelige af 
Holmegårds tørvemoser har stået på i en årrække og har medført udryddelse af naturlig vegetation 
småfauna i vandhullerne, hvilket har medført drastisk tilbagegang for naturlige forekommende 
vandfuglearter (lappedykkere, andefugle og blishøns). 
 
4.2. Hydrologi 
Vandstandsregulering ved dræning er den største trussel mod højmosen i Holmegårds Mose. Vand-
standsreguleringen har også indflydelse på vandstanden i mosens tørvegrave, hvor de sammen med 
en eutrofiering medfører tilbagegang for ynglende vandfugle. Der er i 2005 igangsat et genopret-
ningsprojekt, der vil resultere i at mosens vandstand bliver hævet 25 – 50 cm i løbet af få år. 
 
Grøftning omkring kildefremspring (7220) under skov er et problem et par steder i forhold til ud-
viklingen af det karakteristiske plantesamfund for naturtypen. 
 
Arealerne med tidvis våd eng (6410) i den østlige del af Natura 2000-området er sandsynligvis i no-
gen grad betinget af vandstandssvingninger i Susåen. Vinteroversvømmelser af enge langs Susåen 
(bl.a ved Vrangstrup og Porsemosen) er desuden en vigtig forudsætning for skabelse af attraktive 
ynglebiotoper Engsnarre, Mosehornugle og rørvagtler. Vandstandsregulering – herunder hård-
hændet vandløbsvedligeholdelse – kan dermed tænkes at have betydning for naturtypernes tilstand 







 


og for engsnarrens yngleforekomst. Desuden medfører årlig bortpumpning af vand fra Broksø fang i 
marts/april mindre attraktive områder for ynglende og rastende fugle. 
 
4.3. Tilgroning 
Træopvækst er en trussel mod flere af naturtyperne i den østlige del af området – især tidvis våd eng 
(6410), højmose (7110) og avneknippemose (7210). Tilgroningen skyldes først og fremmest at om-
råderne er blevet drænet og derved er blevet tørre nok til at træer, især birk, kan trives. I 2006 starter 
et plejeprojekt, hvor store dele af mosen afdrives for træer. Herved bliver der mere vand til rådighed 
for sphagnum og en aktiv højmosedannelse. 
 
Invasive plantearter er især et problem i områdets østlige del. Frøene af Kæmpe-Bjørneklo spredes 
hurtigt med vandløbet og breder sig omkring Susåens øvre løb. I moserne i denne del af området 
findes også bestande af Sildig Gyldenris og opvækst af Fyr. Tætte bestande af Rød Hestehov har 
langs visse strækninger af Susåen udskygget al anden bredvegetation, bl.a. ved Rådmandshave i 
Næstved. 
 
Porsemosen har i en årrække været uden græsning eller høslæt. Høj græs- og urtevegetation er til 
ugunst for Sædgåsen (på udpegningsgrundlaget), som ikke længere raster i større tal af samme 
grund på området. Samtidig kræver Mosehornugle og Engsnarre en mosaik mellem flader med 
høj staudevegetation og flader med kort vegetation (f.eks. krybhvene) i yngletiden, som ligger me-
get sent. Kravene for alle tre prioriterede arter kan imødekommes, men kræver aftaler om særlig 
drift med berørte lodsejere. 
 
Desuden er den vestlige del af Porsemose (Studemose) tilplantet med energipil. Yderligere tilplant-
ning vil forringe mange af engens ynglende og rastende arter – herunder også områder for de priori-
terede arter. 
 
4.4. Færdsel 
Susåen benyttes i sommerhalvåret intensivt til kanosejlads. For at undgå nedslidning af vegetatio-
nen på land langs åen, affaldsproblemer m.m. søges færdslen reguleret ved etablering af særlige 
ophalingspladser og overnatningssteder. Kanosejladsen kan dog ikke undgå at forstyrre dyrelivet 
langs åen, herunder ynglende isfugl og havørnene, som fouragerer og raster ved bl.a Rejnstrup Hol-
me.  
 
Susåen har tidligere huset odder. Odder er følsom overfor menneskelig forstyrrelse og er afhængig 
af egnede skjulesteder langs vandløbet. For at odderen skal have en mulighed for at genetablere sig 
i området, bør man derfor også her overveje konsekvenserne af kanotrafikken.  
 
Færdsel med både (fiskeri m.m.) i yngletiden i den nydannede Gødstrup Sø i Porsemose er også 
forstyrrende for de mange rugende fugle – herunder kolonien af ynglende sorthalset lappedykker. 
 
Erfaring viser, at ynglesucces hos havørn ofte er afhængig af større uforstyrrede arealer. Hyppige 
forstyrrelser inden for 500 m eller mere fra redetræet kan resultere i, at fuglene opgiver et ynglefor-
søg. Sidst på vinteren og i det tidlige forår er ørnene mest sårbare overfor forstyrrelse, hvorfor også 
skovarbejde typisk kan udgøre en trussel. 
 
5. Prædation 
Den nyskabte Gødstrup Sø har allerede (2005) en lille bestand af mink, som er en trussel mod de 
vandlevende fugle i området. 
 
 







 


6. Igangværende plejeprojekter 
Efter en større rydning på den centrale del af Holmegårds Mose i 1989/1990 har Storstrøms Amt si-
den årligt håndluget birkeopvækst på højmosefladen og udført fåreafgræsning i kanten af denne. I 
2005 er grøfterne i de to gamle, aktive højmoseflader i Holmegårds Mose blevet spærret ved hjælp 
af træplader. Rigkæret i mosens sydlige del er blevet ryddet, og der er fældet rød-el omkring Myg-
blomst voksestedet i det nordlige kær. 
 
Der er eller har været  mvj-aftaler på en betydelig del af engene langs Suså. 
 
 
7. Modsatrettede interesser 
Potentielle konflikter i hensynet til forskellige habitatnaturtyper og arter: 
 
7210, *Avneknippemose, vs. 1903, Mygblomst. 
I Holmegårds Mose trues levestedet for Mygblomst af indvækst af Hvas Avneknippe. Kær med 
Hvas Avneknippe er en prioriteret naturtype, d.v.s. truet på EU-plan. Alligevel vurderes det konkret 
at Mygblomst skal prioriteres på det konkrete voksested. Arten kendes i dag kun fra to voksesteder i 
Storstrøms Amt. 
 
7110, *Aktiv  Højmose, vs. 91D0, *Skovbevoksede tørvemoser, og 3160, Brunvandede søer. 
Det igangsatte restaureringsprojekt for Holmegårds Mose, som udformes i et samarbejde mellem 
Skov- og Naturstyrelsen og Storstrøms Amt, har til hovedformål at redde den oprindelige naturtype 
på stedet, 7110 *Aktiv Højmose. Fra midten af 1800-tallet er den opvoksede linse af sphagnum ble-
vet forstyrret gradvis mere og mere ved afvanding og afgravning frem til efter 2. verdenskrig, hvor 
mosen var blevet så tør, så der herefter skete en hurtig indvækst af birk på højmosefladen. 
 
Der er stadig et betydeligt areal med aktiv højmose i Holmegårds Mose og en undersøgelse i 2005 
(Mette Risager) har vist, at der er et stort genopretningspotentiale. En stor del af den moseflade, der 
for nylig er groet til med birk ca. 185 ha.  er stadig levende og kan retableres som aktiv højmose, 
hvis rydning kombineres med vandstandshævning. Selv om naturtypen på disse arealer i kraft af 
birketræernes kronedækning bestemmes til 91 D0, er en prioritering til fordel for 7110 helt oplagt. 
 
Tørveskærene på og i kanten af højmosefladen er overvejende brunvandede søer, type 3160. Mange 
af disse er ødelagt gennem mange års andefodring. Hvor dette er tilfældet, overvejes det at fremme 
sårhelingen af højmoselinsen ved at anbringe grene og ris fra de birketræer, der fældes på højmo-
sen, i skærene, så der er et fysisk substrat for spagnumplanternes vækst. 
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Stabell, M. 2005. Havørnen i Danmark – en analyse af danske havørnes habitatkrav, bestandsudvik-
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6. Bilag 
 


Bilag 1. Bilag vedr. arealdata 
Ingen data 
 
 


Bilag 2. Naturtyper og arter på habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet 
 
 
Eksternt bilag 2.1 
Udbredelse af kortlagte habitatnaturtyper fra udpegningsgrundlaget for H 145, H 146 og H 194 
(14 mapinfo-tabeller knyttet til wordfilen). 


 
 
Eksternt bilag 2.3 
Kendte og potentielle levesteder for arter på udpegningsgrundlaget for habitat- og fuglebeskyttelsesområder 
i Natura 2000 område 163 
(9 mapinfo-tabeller knyttet til wordfilen). 


 
 
Eksternt bilag 2.5 
Kort (mapinfo-tabeller) over fredninger, MVJ-ordninger og vandløbsstationer (Vestsjællands Amt) samt  
dataark (excel) for vandløbsstationer (Vestsjællands Amt) og søer. 
 


 
 
Bilag 2.3.a Udpegningskriterier for arter på fuglebeskyttelsesdirektivet, jf. tabel 2.3 
 
• F1: arten er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets p.t. gældende Bilag I og yngler regelmæssigt i området i væ-


sentligt antal, dvs. med 1% eller mere af den nationale bestand. 
• F2: arten er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets p.t. gældende Bilag I og har i en del af artens livscyklus en væ-


sentlig forekomst i området, dvs. for talrige arter (T) skal arten være regelmæssigt tilbagevendende og forekomme 
i internationalt betydende antal, og for mere fåtallige arter (Tn), hvor områder i Danmark er væsentlige for at beva-
re arten i dens geografiske sø- og landområde, skal arten forekomme med 1% eller mere af den nationale bestand.  


• F3: arten har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, fordi forekomsten bidrager væsentligt til den 
samlede opretholdelse af bestande af spredt forekommende arter som f.eks. Natravn og Rødrygget Tornskade.  


• F4: arten er regelmæssigt tilbagevendende og forekommer i internationalt betydende antal, dvs. at den i området 
forekommer med 1% eller mere af den samlede bestand inden for trækvejen af fuglearten. 


• F5: arten er regelmæssigt tilbagevendende og har væsentlig forekomst i områder med internationalt betydende an-
tal vadefugle, dvs. at der i området regelmæssigt forekommermindst 20.000 vandfugle af forskellige arter, dog 
undtaget måger. 


• F6: arten har relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, fordi forekomsten bidrager væsentligt til at op-
retholde artens udbredelsesområde i Danmark. 


• F7: arten har relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, fordi forekomsten bidrager væsentligt til artens 
overlevelse i kritiske perioder af dens livscyklus, fx i isvintre, i fældningstiden, på trækket mod ynglestederne og 
lignende.   


 
 
 
 
 







Bilag 2.3b.  Bestandsudvikling af fugle på udpegningsgrundlaget.


Y: antal par af ynglefugle
T: antal individer af rastende fugle


91 Holmegårds Mose og Porsmose


1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005


Rørhøg  Y 3 2 3 5 10 3 4 4 4 8 6 8 6 8 10 11 8
Engsnarre  Y 1 8 8 9 7 6 9 2 4
Mosehornugle  Y 1 1 1 1 1 0
Sangsvane  T 330 300 68 130 232 168 212 367
Sædgås  T 2200 3500 2000 2560 3000 2550 2600 1400







Bilag 2.3b.  Bestandsudvikling af fugle på udpegningsgrundlaget.


Y: antal par af ynglefugle
T: antal individer af rastende fugle


93 Tystrup-Bavelse Sø


1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006


Troldand  T 17000 3840 2550
Engsnarre  Y
Isfugl  Y 2 1
Sædgås  T 1200 315 2210
Havørn  Y 1 1 1 1
Kongeørn  T 1







 


 


Bilag 3. Supplerende oplysninger vedr. naturinteresser 
 
 
 
Rødlisteoplysninger fra Storstrøms Amt 
 
I bilagene 3.1 til 3.6 er anført hvilke arter i Natura 2000 område 163, der er opført på Storstrøms Amts regio-
nale rødlister fra perioden 1995 – 2006. I tabellerne ses hvilke kategorier arterne er anbragt i efter henholds-
vis den regionale rødliste (ref. x – y) og den nationale rødliste fra 1997 (ref. z).  
 
Kategorierne, som er anvendt ved den regionale rødlistning og den nationale i 1997, er: 
Ex: Uddød efter ca. 1850 E: Akut truet  V: Sårbar  R: Sjælden 
X: Opmærksomhedskrævende  A: National hhv. regional ansvarsart. 
 
Der er ikke taget hensyn til de nye nationale IUCN rødlistekategorier (jf. ref. w), idet disse endnu ikke er an-
vendt for alle artsgrupper og slet ikke er anvendt i det regionale arbejde. 
 
 
 
Bilag 3.1 Rødlistede karplanter 
 
Art Regional rød-


listekategori 
(2006) 


National rød-
listekategori  
(1997) 


Lokalitet Seneste fund 


Mygblomst E E Holmegårds Mose Recent  
Otteradet Ulvefod E R Holmegårds Mose 1990-? 
Sodsiv E E Do Recent 
Vejbred-Vandaks E V Do 2005 
Glinsende vandaks V X Susåen mellem Herlufs-


holm og Langevrå 
Recent 


Gul Star V V Sivholmen øst for Holme-
gårds Mose 


Recent 


Hjertelæbe V X Holmegårds Mose Recent 
Liden Kæruld V V Do Do 
Rank Viol V  Sønderskov Overdrev 1999 
Vibefedt V X Holmegårds Mose Recent 
Kongebregne R (A) R Do Recent 
Kær-Fnokurt R X (A) Do ved Studemose Skov 1989 
 
Bilag 3.1 Rødlistede karplanter i Natura 2000 område 163 (kun Storstrøms Amt).  
 
De arter, der indgår i udpegningsgrundlaget for habitatområdet, står med kursiv. 
 
For den regionale rødliste gælder: 
A (regional ansvarsart): Mindst 50 % af den danske bestand antages at vokse i Storstrøms Amt. 
 
Gullistede planter er ikke medtaget. Der henvises til amtets rødliste. 
 


 
 
 
 







 


 
Bilag 3.2 Rødlistede fugle 
 
Art Regional rødliste-


kategori 
(2001) 


National rødliste-
kategori (1997) 


Lokalitet Seneste fund 


Isfugl Ex R Vestsjællands Amt 
Holmegårds Mose 


2005 
1980’erne 


Sortterne Ex E Holmegårds Mose 1960’erne 
Fiskeørn E(Ex) E Skove omkr. Ty-


strup-Bavelsesøerne 
1993 - ? 


Stor Regnspove E R Porsmose -1980’erne 
Stor kobbersneppe E  Porsmose -1970’erne 
Engsnarre E Ex Porsmose 


Vrangstrup 
Hovmose 
Enge langs Susåen 


1997-Recent 
Uregelm. 1999-01 
Regelmæssig 
Uregelmæssig 


Rød glente E R Næsbyholm Stor-
skov 


1998 


Lærkefalk E E Næsbyholm Stor-
skov 
Holmegårds Mose 


1999 
 
1995-2001 uregelm.


Sorthalset Lappe-
dykker 


E R Holmegårds Mose 
Gødstrup Sø 


-1974, 1980’erne 
2004-2006 


Hvinand E R Tystrup-
Bavelsesøerne 


2000-? 


Sortspætte E  Broksø Skov og 
Holmegårds Mose 


1990-recent 


Mosehornugle E E Porsmose recent 
Atlingand V V Tystrup-


Bavelsesøerne 
Holmegårdsmose 
Gødstrup Sø 


Uregelmæssig 
 
uregelmæssig 
recent 


Rørdrum V Ex  2000-? 
Stor skallesluger V R Tystrup-Bavelse-


søerne (V.amt) 
1999-? 


Lille præstekrave V R Tystrup-
Bavelsesøerne 


1999-? 


Lille Flagspætte V R Broksø Skov og 
Holmegårds Mose 


recent 


Hættemåge V  Holmegårds Mose 
Gødstrup Sø 


-1999 
2004-recent 


Fjordterne V  Tystrup-
Bavelsesøerne 


1990-erne 


Skægmejse R  Tystrup-
Bavelsesøerne 
Holmegårds Mose 


1994-2001 
 
1994-2001 


Havørn R E Iskælderskov 
Næsbyholm Stor-
skov 


2002-2006 
2001-2002 


Rørhøg   Gødstrup sø 
Holmegårds Mose 
TystrupBavelse-sø 


Recent 
Recent 
Recent 


Vibe X   Recent  







 


Knarand A (Y)  Gødstrup Sø Recent  
Knopsvane A (T)   Recent  
Sangsvane A (T)  Tystrup-Bavelse-


søerne og Holme-
gårds Mose (>150) 


Recent  


Taigasædgås A (T)  Tystrup-Bavelse-
søerne 
Porsemosen 
(>1000) 


Recent 
 
Recent 


Grågås A (T)  Tystrup-Bavelse-
søerne (>1000) 


Recent 
 


Pibeand A (T)  Tystrup-
Bavelsesøerne 
Porsmose 


Recent 
 
Recent 


Krikand A (T)  Porsmose Recent  
Gråand A (T)  Tystrup-Bavelse-


søerne  
Recent  


Troldand A (T)  Tystrup-Bavelse-
søerne (>1000) 


Recent  


 
Bilag 3.2 Rødlistede fugle i Natura 2000 område 163 (kun Storstrøms Amt).  
 
De arter, der indgår i udpegningsgrundlaget for EF-fuglebeskyttelsesområde 91 og 93, står med kursiv. 
 
For den regionale rødliste gælder: 
E: 1 – 10 ynglepar i amtet eller yngleforekomst på kun 1 – 2 lokaliteter 
V: 11 – 50 ynglepar i amtet eller yngleforekomst på 3 – 10 lokaliteter 
R: Op til 100 ynglepar eller højst 25 ynglelokaliteter 
X: Arter i markant tilbagegang 
A (Y): Mindst 33 % af artens samlede bestand vurderes at yngle i Storstrøms Amt 
A (T): Væsentlige forekomster af rastende fugle vurderet i forhold til landets samlede forekomster 
 


 
 
 
Bilag 3.3 Rødlistede pattedyr 
 
Art Regional rødliste-


kategori 
(2000) 


National rødliste-
kategori (1997) 


Lokalitet Seneste fund 


Odder Ex V Susåløbet neden for 
Tystrup-
Bavelsesøerne 


1979/80   


Troldflagermus V  Skovområder ved 
Tystrup Sø 


Recent 


Vandflagermus V  Tystrup-Bavelse-
søerne 
Susåsystemet 


Recent 
 
Recent 


Skovmår R  Holmegårds Mose 1977-? 
 
Bilag 3.3  
Rødlistede pattedyr i Natura 2000 område 163 (kun Storstrøms Amt). 
 


 







 


 
 
Bilag 3.4 Rødlistede padder og krybdyr 
 
Art Regional rød-


listekategori 
(2006) 


National rød-
listekategori 
(1997) 


Lokalitet Seneste fund 


Stor vandsalaman-
der 


X X Holmegårds Mose Recent  
 


Markfirben + + Gangesbro 1998 
Skovfirben + + Holmegårds Mose 


Ravnebakke 
1998 
1998 


Stålorm + + Do Recent  
Alm. Snog X X Holmegårds Mose Recent  
Hugorm + + Do  


Ydernæs 
Do  
1999 


 
Bilag 3.4  
Rødlistede padder i Natura 2000 område 163 (kun Storstrøms Amt). 
 


 
Bilag 3.5 Rødlistede insekter 
 
Art Regional rød-


listekategori 
(2000) 


National rød-
listekategori 
(1997) 


Lokalitet Seneste fund 


Blå bredtæge Ex V Holmegårds Mose 1913 
Mosebredtæge V X Do 1991-? 
Mosekanttæge V X Do 1968-? 
Højmose kvikløber V V Do  1999 og senere 
Myllaena masoni V (A) V Do  1996-2000-? 
Tofarvet hedeløber V V Do  1998 og senere 
Rødvinget mose-
skovsmælder 


V V Do  1990 og senere 


Sankthansorm V X Do 1992 og senere 
Smalrandet humlebisvær-
mer 


Ex E Do Før 1950 


Det gyldne c E V Do 1978 
Kobberbrun spinder E (A) E Do Recent  
Sortgrå sækspinder V R Do 1990 
Amphipoeae lucens R (A) R Do Recent  
Birkebladmåler R V Do Recent  
Hyppa rectilinea R V Do Recent 
Lyng-penselspinder R (A) - Do Recent 
Moseharlekin R X Do Recent 
Diarsia dahlia X  Do Do 
Mythimna turca X  Do Do 
Kommabredpande Ex V Do, Broksø, Spra-


gelse Mose 
1976-? 


Mørk pletvinge Ex Ex Holmegårds Mose 1960 
Svalehale Ex Ex Do Før 1950 
Engperlemorssommerfugl E V Broksø  


Holmegårds Mose 
Torpe Mose 


1963 
1993 
1985 







 


Guldhale E V Holmegårds Mose Før 1960 
Violetrandet ildfugl E V Broksø 


Holmegårds Mose 
1948 
1976-? 


Bølleblåfugl V V Holmegårds Mose 
Broksø 


Recent 
1945 


Markperlemorssommerfugl V V Holmegårds Mose Recent? 
Moseperlemorssomemrfugl V V Do Recent 
Moserandøje V V Do Do 
Skovperlemorssommerfugl V V Do og omegn Do 
Mørk myresvirreflue V V Holmegårds Mose 1982-? 
Tormentil.kuglebærerflue V R Do 1975-1976-? 
Sløret bredfodsflue R R Do 1976-? 
Strandkuglebærerfluer R R Do 1975-? 
Seksplettet Køllesværmer R X Albuen efter 1950 
 
Bilag 3.5  
Rødlistede insekter i Natura 2000 område 163 (kun Storstrøms Amt). 
 


 
 
 
Bilag 3.6. Rødlistede svampe 
Oplysninger vedr. Rådmandshaven, habitatområde nr. 146 
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Natura 2000 – Basisanalyse  
 
Udarbejdet af Landsdelscenter Storstrøm 
 
for skovbevoksede fredskovsarealer i: 
 
habitatområde nr. 194 
SUSÅ MED TYSTRUP-BAVELSE SØ OG SLAGMOSEN 
 
og fuglebeskyttelsesområde nr. 93 
TYSTRUP-BAVELSE SØ 
 
………………………………………… 
 
Fuglebeskyttelsesområde nr. 91 
HOLMEGÅRDS MOSE OG PORSMOSE 
er delvist sammenfaldende med både habitatområde nr. 194 og 145.  
Der henvises til Storstrøms Amts basisanalyse for EU-habitatområde nr. 163, 
Suså (Storstrøms Amt 2006). 
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1 Beskrivelse af området 
Natura 2000-området Suså med Tystrup-Bavelse Sø og Slagmosen er udpeget som både 
habitatområde nr. 194 og fuglebeskyttelsesområde nr. 93. 
 
Nr. Navn Areal (ha) 
H194 Suså med Tystrup-Bavelse Sø og Slagmosen 1678 
F93 Tystrup-Bavelse Sø 1964 
 Samlet areal Natura 2000  
Tabel 1.1. Oversigt over de habitat- og fuglebeskyttelsesområder, der er inkluderet i denne basisanalyse. 
Habitat- og fuglebeskyttelsesområderne er delvist sammenfaldende. Det har ikke været muligt at beregne det 
samlede areal. Kilde: http://www.skovognatur.dk/Natura2000/. 
 


 
          Figur 1.1: Kort over habitatområde nr. 194  
 


 
          Figur 1.2: Kort over fuglebeskyttelsesområde nr. 93. 
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Skovbevokset areal (ha): 
Nr. Navn Samlet skovbevokset 


areal (Top10DK) 
Heraf med 
fredskovspligt 


Heraf uden 
fredskovspligt 


H194 Suså med Tystrup-Bavelse Sø 
og Slagmosen 


406 251 155


F93 Tystrup-Bavelse Sø 277 236 41
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. 
 
Skovarealet udgøres af sydlige del af Næsbyholm Storskov, sydlige del af Broby Vesterskov, 
Suserup Skov, Frederikskilde Skov, Kellerød Skov, nordlige del af Dyrehave under 
Gunderslevholm og skovlodder ved Hørhaven – alle omkring Tystrup-Bavelse søerne. 
Desuden Sønderskov Fælled, Gammellung og Tuerne nord og øst for Holmegårds Mose. De 
fleste skove er fredskovspligtige, dog ikke Gammellung og Tuerne. 
 
Skovene omkring Tystrup-Bavelse søerne vokser på god næringsrig bund. Disse skovarealer 
er karakteriseret ved kuperet terræn, især skrænterne ned mod søerne. Langs søbredderne er 
ellesumpe dominerende, mens bøg dominerer på de højere-liggende skovarealer. De fleste 
steder er der en god opvækst af bøg, ask og ær, hvorfor naturlig foryngelse ofte anvendes. I 
Næsbyholm Storskov bevirker et stort vildttryk, at naturlig foryngelse vanskeliggøres. 
Bevoksninger af stilkeg i forskellige aldre forekommer, oftest som plantede kulturer. 
Nåleskov udgør kun en begrænset del af skovarealet.  
 


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 H194 og fuglebeskyttelsesområde F93 udpeget 
af hensyn til 17 habitatnaturtyper og 11 arter. 
 
Nr.  Habitatnaturtype/Artsnavn Håndtering 
1016 Sump vindelsnegl (Vertigo moulinsiana) + 
1032 Tykskallet Malermusling (Unio crassus) - 
1096 Bæklampret (Lampetra planeri) - 
1149 Pigsmerling (Cobitis taenia ) - 
1166 Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus) + 
1340 * Indlands saltenge - 
3130 Ret næringsfattige søer og vandhuller med små - 
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amfibiske planter ved bredden 
3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter 


eller store vandaks 
- 


3260 Vandløb med vandplanter - 
3270 Vandløb med tidvis blottet mudder med enårige 


planter 
- 


6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig 
bund (* vigtige orkidélokaliteter) 


- 


6230 *Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller 
mindre sur bund 


- 


6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, 
ofte med blåtop 


- 


6430 Bræmmer med høje urter langs vandløb eller 
skyggende skovbryn 


- 


7210 *Kalkrige moser og sumpe med hvas avneknippe - 
7220 *Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand + / - 
7230 Rigkær - 
9110 Bøgeskove på morbund uden kristtorn + 
9130 Bøgeskove på muldbund + 
9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig 


jordbund 
+ 


91D0 * Skovbevoksede tørvemoser + 
91E0 *Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld + 
A091 Kongeørn + 
A075 Havørn + 
A122 Engsnarre - 
A229 Isfugl + 
A039 Sædgås - 
A061 Troldand - 
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. 
Skov- og Naturstyrelsens kortlægning af 7220 *Kilder og Væld med kalkholdigt (hårdt) vand supplerer amtets 
kortlægning af denne habitatnaturtype. Samme forekomst kan være kortlagt af både amtet og Skov- og 
Naturstyrelsen. 
 


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. 
 
 
 
 
                                                 
1 NOVANA: Det nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur  
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Hermed en oversigt over de data, der er grundlaget for denne basisanalyse: 
 
Nr.  H abitatnaturtype/art Kortlagt areal 


(ha)/ 
Bestandsstørrelse 


(stk) 


Bilag 


9110 Bøgeskove på morbund uden kristtorn 2,9 2.1 
9130 Bøgeskove på muldbund 65,9 2.2 
9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig 


jordbund 
17,2 2.3 


91E0 *Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld 18,2 2.4 
7220 *Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand 0,7 2.5 
1016 Sump vindelsnegl (Vertigo moulinsiana) - 2.6 
1166 Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus) 0,7 ha. 2.7 
A091 Kongeørn (1-3 trækgæster) 2.8 
A075 Havørn 0 ynglepar 2.9 
A229 Isfugl 1-2 ynglepar 2.10 
Tabel 3.1. Oversigt over den del af udpegningsgrundlaget, som er mere detaljeret beskrevet i bilag 2. 
 
På de skovbevoksede, fredskovpligtige arealer i H194 er der i alt kortlagt 104,9 ha naturtyper, 
som er på udpegningsgrundlaget.  
 
Habitatnaturtypen 91D0, * Skovbevoksede tørvemoser, er på udpegningsgrundlaget, men er 
ikke registreret i området. 
 
I bilag 1 findes kort, som viser beliggenheden af habitatnaturtyperne og levesteder for arter på 
de skovbevoksede fredskovsarealer. 
 


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 midt i tålegrænse-intervallet for 
skovnaturtyperne og i den lave ende af tålegrænse-intervallet for kilder og væld (7220). 
Supplerende modelberegninger kan afsløre, om tålegrænsen er overskredet i den indre del af 
skovene 
• Der er behov for at undersøge anvendelsen af stævningsdrift nærmere for at sikre at 
arealandelen med naturvenlige driftsformer er stabil eller stigende 
• Yderligere afvanding af særligt elle- og askeskov (91E0) og egeskov og blandskov 
(9160) vil være en trussel for disse typer. 
• Samlet vurderes de invasive nåletræarter at udgøre en potentiel trussel på længere sigt 
mod skovnaturtyperne i området, særligt udsat er elle- og askeskove (91E0) 
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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). 
 
Naturlig succession på veldrænede jorder vil med tiden ændre naturtypen egeskov og 
blandskov (9160) til bøgeskove på muldbund (9130). Den naturlige succession kan afhjælpes 
ved en aktiv indsats, hvis man ønsker at bevare egeskoven. Floraregistreringerne fra 
kortlægningen viser, at der er kraftig selvforyngelse i egeskoven af ær.  
 
Opretholdelse af bøgeskove på muldbund (9130) i habitatområdet vil mange steder kræve en 
aktiv indsats for at holde jorderne tilstrækkeligt veldrænede. Hvis man ønsker at ekstensivere 
afvandingen i området må det forventes at andre skovnaturtyper som aske- og ellesumpe 
(91E0) og egeskove og blandskove (9160) vil få optimale forhold og dermed sprede sig på 
bekostning af bøgeskov på muldbund (9130).  
 


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


 
• I dette habitatområde ligger der skovbevoksede arealer, som administreres af Skov- og 
Naturstyrelsen. Skovdriften på arealerne sker efter naturnære principper. Det betyder, at man i 
driften arbejder målrettet for at sikre et kontinuert skovdække og opretholdelsen af et godt 
skovklima. Derved kan foryngelse af skoven som helhed basere sig på selvsåning. Med den 
naturnære skovdrift fortsættes bestræbelserne på helt at undgå pesticider. Anvendelsen af 
gødning er begrænset til udpegede pyntegrøntsarealer. Den naturnære skovdrift i statsskovene 
er nærmere beskrevet i "Handlingsplan for naturnær skovdrift i statsskovene". Statsskovene er 
certificeret efter FSC og PEFC systemerne. Det betyder, at en ekstern part løbende 
kontrollerer, at skovene lever op til certificeringskravene dvs. en bæredygtig skovdrift. 
• Skov- og Naturstyrelsen har udlagt størstedelen af de kortlagte skovnaturtypearealer 
omkring Frederikskilde, der tilhører styrelsen, som urørt skov. 
• Suserup Skov er en af landets ældste og kendteste områder med urørt skov. 
• Inden for følgende fredninger er der kortlagt skovhabitatnaturtyper 
Navn: Næsbyholm og Bavelse godser (id.238101). Fredet 12/7 1957 
Formålet med fredningen er bl.a. at bevare områderne i tilstanden på fredningstidspunktet, 
således at ejendommens karakter af landbrugs- og skovbrugsejendom under herregårdsdrift 
opretholdes. 
Fredningsbestemmelser med særlig relevans for skov er bl.a., at skovene skal opretholdes 
således, at mindst 70 % af nyttearealet er dækket af løvskov, og løvskov skal særligt 
opretholdes de steder, hvor gravhøje og dysser ligger tættest, og endvidere i et 200 m bredt 
bælte af skoven langs Susåen (på et stykke af skovens nordgrænse), langs Tystrup sø og langs 
denne skovs sydrand. Alle tilstedeværende nåletræsbeplantninger de ovennævnte steder, 
navnlig ved gravhøjen ”Montblanc”, skal efter næste afdrivning afløses af løvtræer. 
Navn: Tystrup Sø (id. 260600). Omfang: 161,87 ha. Fredet 20/4 1964 
Formålet med fredningen er bl.a. at bevare arealerne i deres tilstand på fredningstidspunktet, 
således at ejendommenes karakter af landbrugs- og skovbrugsejendomme opretholdes. 
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Fredningsbestemmelser med særlig relevans for skov er bl.a., at udenfor de nuværende 
haveanlæg må træbeplantning ikke foretages undtagen til bevarelse og foryngelse af 
eksisterende bevoksning. For løvtræbevoksningernes vedkommende, skal nyplantningen bestå 
af danske løvtræer.   
Navn: Arealer ved Tystrup Bavelse søerne, Gunderslevholm (id.260603). Omfang: 270 ha. 
Fredet 2/2 1972 
Formålet med fredningen er bl.a. at bevare områderne i tilstanden på fredningstidspunktet, 
således at ejendommes karakter af landbrugs- og skovbrugsejendomme opretholdes. 
Fredningsbestemmelser med særlig relevans for skov er bl.a., at i zone 1 skal - for 
løvtræbevoksningernes vedkommende - nyplantning bestå af almindelige danske løvtræer. 
Uden for de nuværende haveanlæg må træplantning ikke foretages undtagen til bevarelse og 
fornyelse af eksisterende bevoksning. I zone 2 må nåletræsbeplantninger ikke anlægges. 
Navn: Sønderskov Overdrev (id.777900). Omfang: ca. 29 ha. Fredet 6/12 1991. 
Formålet med fredningen er at bevare og ved plejeforanstaltninger at genskabe og sikre de 
naturvidenskabelige interesser i fredningsområdet, herunder i særlig grad områdets karakter af 
overdrev med dets botaniske artsrigdom. Fredningen har endvidere til formål at bevare 
løvskoven og skovbrynene på den østlige del af arealet som løvskov samt at regulere 
offentlighedens adgang til arealet. 
Fredningsbestemmelser med særlig relevans for skov er bl.a., at løvskovsbryn skal bevares, 
og må ikke renafdrives. Hugst eller beskæring af træer og buske kan ske som led i 
plejeforanstaltninger. Det skal fremgå af en plejeplan, hvordan et antal større samlede 
bevoksninger jævnt fordelt på fredningsområdet skal bevares urørt af hensyn til 
vildtinteresserne. Gødskning eller brug af pesticider er ikke tilladt.  
Vandstanden i området må ikke sænkes ved pumpning eller dræning, og eksisterende grøfter 
må ikke uddybes eller reguleres. Eksisterende dræn og grøfter kan dog oprenses og 
vedligeholdes af hensyn til skovdriften efter forud indhentet tilladelse fra fredningsnævnet. 
• Mht. naturpleje i H194 henvises til beskrivelse i Storstrøms Amts basisanalyse. 
 


7 Nykonstaterede eller nyindvandrede arter og naturtyper 
Der er ikke konstateret nyindvandrede arter eller naturtyper under kortlægningen. 
 


8 Liste over manglende data 
 


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 (2003): Faglig rapport fra DMU, nr. 457, 2. udgave: ”Kriterier for gunstig 
bevaringsstatus”. 
 
DMU (2003): 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. 
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DMU (2006): Faglig rapport nr. 582 NOVANA. Arter 2004-2005.  
 
DMU (2006): DMU’s database over ynglefugle 
 
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. 
 
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(2006): Natura 2000 kortlægning af skovarters levesteder 
www.skovognatur.dk/Natura 2000 
 
Skov- og Naturstyrelsen (2007): www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter. 
 
Storstrøms Amt (2006): Basisanalyse for Natura 2000-område nr. 163, Suså. 
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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 morbund uden kristtorn (9110) 
 
2.1.1 Beskrivelse af naturtypen 
Den del af vore bøgeskove (dvs. bøg er arten med størst kronedækning på arealet), hvor 
jordbunden er sur, og der har fundet morbundsdannelse sted, og hvor der ikke naturligt 
forekommer selvsået kristtorn (eller taks). Der kan afhængig af alders og udviklingstrin være 
tale om op til 50% indblanding af andre træarter, f.eks. birk, alm. røn, stilk-eg og vinter-eg.  
 
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 meget almindelige, idet det måske er vor mest almindelige 
bøgeskovstype. Følgende arter er karakteristiske for naturtypen: bøg, bølget bunke, skov-
jomfruhår, ørnebregne og blåbær. Disse arters forekomst er ikke afgørende, men hvor de 
findes er der stor sandsynlighed for at arealet svarer til typen. 
 
Afgrænsningen mod type 9120 sker ud fra mængden af kristtorn og taks. Arealer kun med 
enkelte individer af selvsået kristtorn/taks, snarere spredt fra have/park end en naturlig del af 
lokalitetens oprindelige plantesamfund, omfattes af 9110. Bøgeskov med naturlig forekomst 
af kristtorn/taks i skoven omfattes af type 9120, uanset om der er fremkommet kristtorn endnu 
på alle delarealer med bøg, idet kristtorn typisk først fremkommer i ret høje aldersklasser, og 
fordi kristtorn bruges som indikator for at det regionale klima mv. svarer til typen. Man skal 
altså ikke vurdere forskellen på type 9110/9120 på afdelingsniveau, men på skovniveau. 
 
Afgrænsningen mod 9130 og 9150 sker ud fra jordbund og flora, svarende til den klassiske 
danske opdeling mellem morbund og muldbund. Bøgeskovstyperne optræder stedvis i 
mosaik. Sådanne steder henføres skovvis til den type, der er mest udbredt. I store skove med 
geografisk adskilte arealer af mere end en type bøgeskov bør de dog adskilles (DMU 2005b).  
 
2.1.2 Naturtypens areal  
Der er kortlagt et samlet areal på 2,9 ha i H194. 
 
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 2,2     2,2 
 
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 
   2,9  2,9 
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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 
2,9     2,9 


 
- 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 


0,7 2,2  2,9 
 
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 


2,9   2,9 
 
- 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 
2,9     2,9 


 
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     0,7 0,7 
 
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 
E:  Nye grøfter eller grøfter uddybet indenfor 2 år 
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A B C D E I alt 
0,7 2,2    2,9 


 
 
2.1.4 Naturtypens arter  
- Karakteristiske arter 
Der er registreret følgende karakteristiske arter:  
- i 5 meter cirklerne  
Art Areal (ha)* 
Bøg 2,9 
Bølget bunke 2,9 
Skov-jomfruhår 2,9 
* 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 2,9     2,9 
Bølget bunke  2,9    2,9 
Skov-jomfruhår   2,9   2,9 
 
- 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 
Nåletræer  2,2    2,2 
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2.2 Data for Bøgeskov på muldbund (9130) 
 
2.2.1 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). 
 
2.2.2 Naturtypens areal  
Der er kortlagt et samlet areal på 65,9 ha. i H194. 
 
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 
Bøg 11,8 47,5 5,7   65,0 
 
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 
   33,1 32,8 65,9 


 
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 
32,1 14,2 19,6   65,9 
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- 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 


32,0 8,7 25,2 65,9 
 
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 


19,2 22,8 23,9 65,9 
 
- 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 
63,3 2,6    65,9 


 
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 


 4,0    4,0 


 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     37,0 37,0 
 
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 
E:  Nye grøfter eller grøfter uddybet indenfor 2 år 
 


A B C D E I alt 
34,3 2,2 29,0 0,4  65,9 
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2.2.4 Naturtypens arter  
- Karakteristiske arter 
Der er registreret følgende karakteristiske arter:  
- i 5 meter cirklerne  
Art Areal (ha)* 
Alm. guldnælde 56,4 
Bøg 65,1 
Enblomstret flitteraks 61,7 
Hvid anemone 53,9 
Skovmærke 42,5 
* 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 


Alm. guldnælde  8,4 44,7 1,5 1,8 56,4 
Bøg 65,9     65,9 
Enblomstret flitteraks 13,4 23,4 18,9 7,1  62,8 
Hvid anemone 20,1 32,3 3,0   55,4 
Skovmærke  4,2 22,1 37,7 0,9 64,9 
 
- 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 
Nåletræer 2,4     2,4 
Rød hestehov 1,8 2,2    4,0 
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2.3 Data for Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig 
jordbund (9160) 
 
2.3.1 Beskrivelse af naturtypen 
Den del af vore egeskove, inklusive ege-avnbøgeskove, (dvs. eg plus avnbøg dominerer 
kronedækningen af arealet), hvor jordbunden er mere eller mindre rig, og ofte fladgrundet 
(tidvist vandlidende eller højt grundvand), således at egen trives, mens bl.a. bøg ofte 
mistrives, samtidig med at vandbevægelse m.v. ikke er tilstrækkelig til at give en rig 
forekomst af ask.  
 
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 kan være dyrkede egeskove, tilgroningsskove og tidligere 
græsningsskove på fladgrundet bund, f.eks. i bunden af dale, i fladt terræn eller i nærheden af 
åbredder, hovedsageligt i de østlige og sydlige dele af landet. Følgende arter er karakteristiske 
for naturtypen: Stilkeg, avnbøg, navr, småbladet lind, stor fladstjerne, jordbær-potentil, skov-
hundegræs og lundranunkel. 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 majblomst, bølget bunke, liljekonval, krans-konval eller stor frytle.  
 
Definitionerne af typen i CORINE og i direktivets fortolkningsmanual er brede og supplerer 
delvis hinanden, således at hovedparten af de egeskove, som ikke umiddelbart kan indplaceres 
til en anden egetype vha. nøglen, må henføres til denne type. Egeskove, der vurderes kun at 
være egedominerede på grund af stævningsdrift af bøge-ege-skove på veldrænede jorder er 
ikke omfattet, men kan være omfattet af type 9120. Endvidere er egeskov med rig forekomst 
af ask og tilknyttet rig flora af kodriver/guldnælde/ramsløg undtaget, idet sådanne skove 
omfattes af Corine type 41.23, som ikke er på direktivet. Avnbøg kan være træarten med 
størst kronedækning, men rene eller næsten rene bestande af avnbøg hører ikke med, da det er 
Corine type 41.A, som ikke er på direktivet (DMU 2005b).  
 
2.3.2 Naturtypens areal  
Der er kortlagt et samlet areal på 17,2 ha i H194. 
 
2.3.3 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 
Stilkeg 7,0     7,0 
 
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 
   4,8 12,4 17,2 
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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 
  11,7 5,5  17,2 


 
- 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 


4,8 6,3 6,1 17,2 
 
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 


7,0 4,8 5,4 17,2 
 
- 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 
16,4   0,8  17,2 


 
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 


    5,5 5,5 


 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     5,7 5,7 
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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 
E:  Nye grøfter eller grøfter uddybet indenfor 2 år 
 


A B C D E I alt 
6,3  4,8 6,1  17,2 


 
 
2.3.4 Naturtypens arter  
- Karakteristiske arter 
Der er registreret følgende karakteristiske arter:  
- i 5 meter cirklerne  
Art Areal (ha)* 
Stilkeg 17,2 
Stor fladstjerne 5,7 
* 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 


Avnbøg    6,1  6,1 
Stilkeg 17,2     17,2 
Stor fladstjerne 0,9  10,9  5,4 17,2 
 
- 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 
      0 
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2.4 Data for *Elle- og askeskov ved vandløb, søer og væld (91E0) 
 
2.4.1 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).  
 
2.4.2 Naturtypens areal  
Der er kortlagt et samlet areal på 18,2 ha i H194. 
 
2.4.3 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 6,5 7,0 2,6   16,1 
Gråel 2,1     2,1 
Pil sp 1,0     1,0 
Rødel 12,1 4,1    16,2 
Skovelm 8,5 2,1    10,6 
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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 
  5,4 4,5 8,3 18,2 


 
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 
14,8 3,4    18,2 


 
- 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 


5,9 9,1 3,2 18,2 
 
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 


7,1 11,1  18,2 
 
- 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 
17,6    0,6 18,2 


 
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 


   1,3  1,3 


 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     3,5 3,5 
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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 
E:  Nye grøfter eller grøfter uddybet indenfor 2 år 
 


A B C D E I alt 
2,2  16,0   18,2 


 
2.4.4 Naturtypens arter  
- Karakteristiske arter i bundvegetation 
Der er registreret følgende karakteristiske arter:  
- i 5 meter cirklerne  
Art Areal (ha)* 
Agerpadderok 2,9 
Akselblomstret star 10,1 
Alm. mjødurt 7,4 
Angelik 4,8 
Ask 16,9 
Dyndpadderok 1,5 
Engkarse 1,1 
Engnellikerod 9,3 
Gråel 2,1 
Kærstar 5,0 
Kåltidsel 3,7 
Lundpadderok 1,3 
Rødel 10,0 
Skovelm 4,2 
Skovstar 0,6 
Skovskræppe 5,4 
Stor nælde 16,9 
Sværtevæld 1,9 
Vandkarse 11,9 
* 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 


Agerpadderok    2,4 0,5 2,9 
Akselblomstret star  1,1 2,4 9,4  12,9 
Alm. mjødurt   0,8 6,6  7,4 
Angelik    6,1  6,1 
Ask 6,9 7,5 0,4 3,4  18,2 
Dyndpadderok    1,5  1,5 
Engkarse   0,6 0,5  1,1 
Engnellikerod   4,5 4,8  9,3 
Gråel    2,1  2,1 
Kærstar   6,7 2,0  8,7 
Kåltidsel    3,7  3,7 
Lundpadderok    1,3  1,3 
Pil sp    1,7  1,7 
Rødel 7,1 4,1 1,0 3,7  15,9 
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Skovelm    12,4 1,1 13,5 
Skovstar    2,4 3,8 6,2 
Skovskræppe    5,4  5,4 
Skovstorkenæb    1,1  1,1 
Stor nælde 1,6 7,5 1,7 7,4  18,2 
Sværtevæld    3,1  3,1 
Vandkarse  4,4 7,5 1,3  13,2 
 
- 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 
Nåletræer 4,7 1,6    6,3 
Rød hestehov 1,0     1,0 
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2.5 Data for kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand (7220) 
 
2.5.1 Beskrivelse af naturtypen 
Kilder og væld af denne type findes ofte som små delelementer i moser, kær, skov eller 
overdrev, men kan i visse tilfælde også være bevaret selv i det åbne agerland. Eksempler ses 
bl.a. i Grejs Ådalen, i randzonen af mosen ved Gentofte Sø samt en del steder i og ved Rold 
Skov-komplekset. 
 
Udover en række almindelige rigkærsarter kan typen rumme en eller flere af følgende 
karakteristiske arter, men behøver ikke gøre det: Vibefedt, langakset star, krognæbstar, 
elfenbens-padderok og mosserne Catoscopium nigritum, Cratoneuron commutatum, C. 
filicinum, Eucladium verticillatum, Gymnostomum recurvistrum, Drepanocladus vernicosus, 
Philonotis calcarta, Scorpidium revolvens, S. cossoni, Cratoneuron decipiens og Bryum 
pseudotriquetum.  
 
Følgende andre arter kan endvidere indikere typen ved at være vældindikatorarter: Gul 
stenbræk, vandkarse, sideskærm, milturter, vinget perikon og mosset Paludella squarrosa. 
Rummer vegetationen ved en kilde rigkærsarter, herunder f.eks. top-star, er det et sikkert tegn 
på at vandet er hårdt nok til at det er typen. 
 
Væld findes ofte i type 7230 rigkær og i type 91E0 aske/elleskov. I de to naturtyper, som også 
rummer vældprægede plantesamfund, afgrænses type 7220 som selve kilden (vandareal) og 
tilhørende vegetation med forekomst af karakteristiske arter eller vældindikatorarter listet 
ovenfor. 
 
Afgrænsningen mod blødtvandskilder sker lettest udfra viden om grundvandets hårdhed med 
grænsen sat ved 8 graders hårdhed. Kilder med gul stenbræk omfattes som udgangspunkt af 
kildetype 7220, idet Warnckes plantelister og vandkemidata for jyske kilder, herunder dem 
med gul stenbræk, samt GEUS data for grundvandskemi, viser at både paludella-væld og gul 
stenbræk-kilder har tilstrækkeligt hårdt vand og relevante følgearter til at de skal henføres til 
type 7220. Det er følgelig et ret lille og ubetydeligt antal af kilder i DK, som har for blødt 
vand til type 7220. 
 
Ifølge fortolkningsmanualen dannes der aktivt travertin eller tuf (kildekalk), hvilket der ifølge 
Professor Erling Bondesen, RUC, stort set altid gør, såfremt vandet er hårdt og der er tale om 
en kilde/et væld. Dannelsen af kildekalk er dog ofte utydelig for det utrænede øje, og ses ikke 
altid. I mange tilfælde afsløres dannelse af kildekalk af et gulligbrunt, rødligt eller hvidligt 
okkeragtigt mere eller mindre løst slam. Ifølge Corine er det ikke alle hårdtvandskilder, der 
udfælder kildekalk. Der skal således ikke foretages undersøgelser af dannelsen af kildekalk 
ved afgrænsningen af om konkrete kilder omfattes eller ej. 
 
Der foreslås fastlagt en bagatelgrænse for sumpkilder, således at kun arealer, som på mindst 
100 kvadratmeter rummer vand eller tilhørende vældpræget vegetation medtages. Strøm- og 
bassinkilder bør grundet deres sjældenhed medtages uanset størrelse og vegetation. Hvis 
kilden/vældet er fuldstændig lavet om til kunstig tilstand, så der ikke er basis for naturlig 
flora, fauna eller hydrologi, anses det ikke for en naturtype i direktivets forstand (DMU 
2005b).  
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2.5.2 Naturtypens areal  
Der er kortlagt et samlet areal på 0,67 ha. i H194. 
 
2.5.3 Naturtypens hydrologiske forhold 
Vandløb:  
Arealer med vandløb (ha) er inddelt i følgende klasser: 
A: Naturlig hydrologi (ingen dræning eller andre forstyrrelser) 
B: Overvejende naturlig hydrologi med kun mindre forstyrrelser 
C: Delvis genoprettet naturlig hydrologi (ophørt dræning m.v.) 
D: Tydelig påvirkning af dræning og/eller opfyldning 
E: Helt eller næsten helt tørlagt 
 


A B C D E I alt (ha)* 
0,50  0,16   0,67 


* Det samlede areal af forekomsterne angives med to decimaler pga. naturtypens størrelse 
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2.6 Data for Sumpvindelsnegl Vertigo moulinsiana (1016) 
 
2.6.1 Beskrivelse af arten  
En detaljeret beskrivelse af arten kan ses på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside: 
www.skovognatur.dk/emne/Natura2000. 
 
2.6.2 Levested  
Sump-vindelsnegl er en meget lille landsnegl (huset er ml. 2,2 og 2,7 mm), der lever på våde 
lokaliteter med bevoksninger af forskellige stararter som f.eks. stiv star eller kærstar, høj 
sødgræs, pindsvineknop og dunhammer, og hvor vandet står lige omkring jordoverfladens 
niveau. Ofte findes disse bevoksninger som bunddække i ellesumpe.  
 
En særlig fugtighedsgrad er nødvendig for opretholdelsen af den rette mikroflora, som 
sneglene afgræsser på plantestænglerne og bladene. Dette specielle krav til levestedet synes at 
være en af årsagerne til, at arten ikke er almindeligt forekommende. Derudover er det vigtigt, 
at en vis mængde sollys rammer plantesamfundene, hvor sump-vindelsneglene lever. 
 
Sump-vindelsnegl findes især i den østligste del af Danmark, dog med undtagelse af 
Bornholm. For nylig er arten også konstateret i Midtjylland (Skov- og Naturstyrelsen 2007). 
 
Der henvises til Storstrøms Amts basisanalyse, hvor der er en kortlægning af levesteder for 
Sump-vindelsnegl ved Kongskilde Friluftsgård, - lige uden for H194 (Storstrøms Amt 2006). 
 
2.6.3 Bestand 
Af DMU’s rapport nr. 322 ”Naturtyper og arter omfattet af EF-Habitatdirketivet” fra 2000 
fremgår følgende:  
I perioden 1864-1977 blev den fundet på ca. 43 lokaliteter, fordelt med hovedparten på øerne 
og enkelte i Østjylland.  
 
Arten er især kendt med talrige fund i Mølleåsystemet nord for København. Ved eftersøgning i 
området i 1999 blev sump-vindelsnegl genfundet på 2-3 lokaliteter, på hvilke arten senest var 
fundet i 1936. På de øvrige historiske lokaliteter er bevaringsstatus ukendt.  
 
Arten findes formentlig stadig på mange lokaliteter i Østdanmark, men en detaljeret 
fastlæggelse af forekomst og dermed bevaringsstatus må afvente en nærmere undersøgelse. 
Den nationale bevaringsstatus må derfor betegnes som ukendt (DMU 2000). 
 
I Rødliste 1997 er Sumpvindelsnegl kategoriseret som ”sårbar” (Skov- og Naturstyrelsen 
1998). 
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2.7 Data for Stor vandsalamander Triturus cristatus (1166) 
 
2.7.1 Beskrivelse af arten  
En detaljeret beskrivelse af arten kan ses på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside: 
www.skovognatur.dk/emne/Natura2000. 
 
2.7.2 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 H194: 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 2006). Der er i alt kortlagt 0,7 ha. som levesteder for Stor vandsalamander, se 
kortbilag 1.2. 


 
2.7.3 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).  
 
Stor vandsalamander er kendt fra H194, men bestandens størrelse kendes ikke.  
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2.8 Data for Kongeørn Aquila chrysaetos (A091) 
 
2.8.1 Beskrivelse af arten  
En detaljeret beskrivelse af arten kan ses på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside: 
www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter. 
 
2.8.2 Levested  
Kongeørne yngler i store områder med skove, enge og søer. Her fanges byttedyr som harer, 
kaniner og større fugle, hvilke udgør størstedelen af kongeørnenes fødegrundlag. I Lille 
Vildmose spiser kongeørnen bl.a. skarver fra kolonien i Tofte Sø. Kongeørnen kræver, at 
området omkring reden er uforstyrret (Skov- og Naturstyrelsen 2007). 


Der henvises til Storstrøms Amts basisanalyse. Heri angives kongeørn som mulig rastende 
gæst, men ikke som ynglefulg i F93 (Storstrøms Amt 2006). 
 
2.8.3 Bestand 
Af DMU’s rapport nr. 462 ”Bevaringsstatus for fuglearter omfattet af EF-
fuglebeskyttelsesdirektivet” fra 2003 fremgår følgende:  
Etablering af et kongeørnepar i Danmark i 1999 kan være første led i en indvandring til 
landet. Det er endnu for tidligt at vurdere, om der er mulighed for, at en fast danske 
ynglebstand kan etablere sig, og den nationale bevaringsstatus for arten må derfor foreløbig 
vurderes som usikker (DMU 2003).  
 
Samlet vurderes at kongeørn ikke yngler i området.  
 
I fuglebeskyttelsesområde nr. 93 er der registreret følgende antal trækkende kongeørne:  
 1983* 
Observationer 1-3 
Kilde: * Skov- og Naturstyrelsen 1995. 
 
Samlet vurderes det aktuelle antal af trækfugle i området at være usikker.  
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2.9 Data for Havørn Haliaetus albicilla (A075) 
 
2.9.1 Beskrivelse af arten  
En detaljeret beskrivelse af arten kan ses på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside: 
www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter. 
 
2.9.2 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 Storstrøms Amts basisanalyse, hvor der er en kortlægning af levesteder for 
havørn i F93 (Storstrøms Amt 2006). 
 
2.9.3 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 retfærdigtgjort 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 2003).  
 
I Rødlisten er havørn kategoriseret som ”sårbar” (DMU 2007). 
 
I fuglebeskyttelsesområde nr. 93 er der registreret følgende antal ynglepar:  
 1983* 1992-1997** 1998-2003** 2006*** 
Observationer - 0 0-1 0 
Kilder: * Skov- og Naturstyrelsen 1995, ** DMU 2006, *** Storstrøms Amt 2006. 
 
Samlet vurderes den aktuelle ynglebestand af havørn i området at være forsvundet, men 
Storstrøms Amt angiver, at et par yngler i Iskælderskov sydøst for Tystrup Sø og lige uden for 
området (Storstrøms Amt 2006). 
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2.10 Data for Isfugl Alcedo atthis (A229) 
 
2.10.1 Beskrivelse af arten  
En detaljeret beskrivelse af arten kan ses på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside: 
www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter. 
 
2.10.2 Levested  
Isfuglen yngler i jord- og lerskrænter ved åer og søer med en rig fauna af små fisk. Den 
anvender tilsyneladende også gerne kunstige skrænter. Undtagelsesvist kan brinker (fx ved 
gamle grusgrave) der ikke ligger i tilknytning til fourageringsområdet anvendes som 
ynglelokalitet. Isfugle kræver ro omkring ynglestedet.   
 
Fourageringen foregår langs søer og vandløb med rig bestand af småfisk og vandinsekter. 
Tilstedeværelse af træer omkring vandet er vigtig, da isfuglen anvender disse som udkigspost. 
Fourageringsområderne omfatter også havne, kyster og kanaler (Skov- og Naturstyrelsen 
2007). 
 
Der henvises til Storstrøms Amts basisanalyse, hvor der er en kortlægning af levesteder for 
isfugl i F93 (Storstrøms Amt 2006). 
 
2.10.3 Bestand 
Af DMU’s rapport nr. 462 ”Bevaringsstatus for fuglearter omfattet af EF-
fuglebeskyttelsesdirektivet” fra 2003 fremgår følgende:  
Arten har trods fluktuationer i bestanden gennemgået en stigning i antal i Danmark i de 
sidste 20 år fra omkring 200 – 300 par. Bestanden har været tiltagende og udbredelsen 
ekspanderende siden 1970, og samlet må den nationale bevaringsstatus for isfugl i Danmark 
foreløbig vurderes som gunstig.  
 
I Rødlisten er isfugl kategoriseret som ”ikke truet” (DMU 2007). 
 
I fuglebeskyttelsesområde nr. 93 er der registreret følgende antal ynglepar:  
 1983* 1992-1997** 1998-2003** 2006*** 
Observationer 1-2 1 1 1-2 
Kilder: * Skov- og Naturstyrelsen 1995, ** DMU 2006, *** Storstrøms Amt 2006. 
 
Samlet vurderes den aktuelle ynglebestand af isfugl i området at være stabil, se bilag 3.6. 
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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 2003)
 
 
 
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 2003)
 
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. 
 
Reduktion af arealet af en habitatnaturtype eller en arts levested i skov kan f.eks. skyldes 
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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 2003). 
 
Der er ikke registreret tegn på jordbearbejdning af de skovbevoksede, fredskovspligtige 
arealer i habitatområdet. 
 
Der er kun i mindre omfang registreret spor efter kørsel med traktose/dybe spor.  
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På 4 % af det samlede areal med skovnaturtypen bøg på muldbund (9130) er der registreret 
spor på 1 – 10 % af arealfladen.  
På 5 % af det samlede areal med skovnaturtypen egeskov og blandskov (9160) er der 
registreret spor på 26 - 50 % af arealfladen.  
På 3 % af det samlede areal med skovnaturtypen elle- og askeskov (91E0) er der registreret 
spor på > 50 % af arealfladen (nylig hugst og udkørsel).  
 
Samlet set vurderes forstyrrelse af jordbunden i form af jordbearbejdning eller spor efter 
kørsel med traktose/dybe spor ikke at udgøre en væsentlig 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 51 % af arealet med skovnaturtyper er en kronedækningsgrad > 90 %  
• på 44 % af arealet med skovnaturtyper er en kronedækningsgrad på 76-90 % 
• på 5 % af arealet med skovnaturtyper er en kronedækningsgrad på 51-75 % 
 
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 
Ophørt stævningsdrift er konstateret på 6 % af arealet med bøgeskov på muldbund (9130) på 
1 – 10 % af arealfladen, – i elle-indblanding langs søbredden i Næsbyholm Storskov. 
Ophørt stævningsdrift er konstateret på 32 % af arealet med egeskov og blandskov (9160) på 
> 50 % af arealfladen, – i Sønderskov Fælled. 
Ophørt stævningsdrift er konstateret på 7 % af arealet med elle- og askeskov (91E0) på 26 – 
50 % af arealfladen, - langs søbredden i Næsbyholm Storskov. 
Nylig stævningsdrift er ikke konstateret i H194. 
På baggrund af ovennævnte registreringer er der grundlag for at konkludere, at der er behov 
for at undersøge anvendelse af stævningsdrift nærmere for at sikre at anvendelsen af 
naturvenlige driftsformer i området er stabil eller stigende.  
 
Nuværende græsningsdrift er konstateret på 45 % af det samlede areal med skovnaturtyper i 
H194. Størstedelen af græsningsdriften sker i form af en høj bestand af dåvildt i Næsbyholm 
Storskov. Der er ikke registreret skovnaturtypearealer med tegn på ophørt græsning. 
Der er ikke grundlag for at konkludere, at der har været væsentlige negative ændringer i 
arealet med græsningsdrift. 
 
 
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). 
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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 H194 er kvælstoffølsomme med tålegrænser på 10-20 kg 
N/ha/år. Modelberegninger kan give lavere tålegrænser, ned til 7 kg N/ha/år. Tålegrænsen for 
naturtypen kilder og væld (7220) er angivet til at ligge i intervallet 15-25 kg N/ha/år (Skov- 
og Naturstyrelsen 2005).  
 
Kvælstof-deposition  
Den gennemsnitlige afsætning af kvælstof fra luften er følgende for de enkelte kommuner i 
H194: 
 
 NHy(kg N/ha) NOx (kg N/ha) Total N (kg N/ha) 
Sorø 9,2 7,9 17,1 
Fuglebjerg 8,0 7,2 15,2 
Suså 8,3 7,4 15,7 
Haslev 8,2 7,4 15,6 
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 4 kommuner, der dækker H194, er således på 15,9 kg 
N/ha/år, hvilket ligger på 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.  
 


                                                 
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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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 2003). 
 
Størstedelen af skovarealerne i H194 ligger rundt om Tystrup-Bavelse søerne, ofte med 
bagved liggende større skovområder uden for habitatområdet.  
Eutrofieringen vurderes at være en aktuel trussel i skovkanter og overgangszoner. Den 
gennemsnitlige deposition i den indre del af skovene ligger middel i 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. 
 
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 2003).  
 
Det fremgår af bilag 2, at afvandingsforholdene for skovnaturtyperne er som følger: 
 
Afvanding 
• på 42 % af arealet er der ikke grøfter 
• på 4 % af arealet er der grøfter, der ikke fungerer 
• på 48 % af arealet er der grøfter, der er fungerende, men ikke vedligeholdt inden for de 


sidste 6 år 
• på 6 % af arealet er der grøfter, der er fungerende, og vedligeholdt inden for de sidste 6 


år 
 
Der er i den fredskovspligtige, skovbevoksede del af habitatområdet registreret 0,67 ha med 
naturtypen kilde og væld (7220). Endvidere er der i skovnaturtyperne registreret mindre 
forekomster af kilder og væld som en del af disse naturtyper. Alle de registrerede kilder og 
væld har en naturlig eller overvejende naturlig hydrologi med ingen eller kun mindre 
forstyrrelser.  
 
Som følge at tilstedeværelsen af større arealer med fugtige skovnaturtyper og kilder og væld 
vurderes området at være særligt følsomt overfor ændringer i hydrologien.  
 
Yderligere afvanding af elle- og askeskov (91E0) og egeskov og blandskov (9160) vil være en 
trussel for disse typer. Enhver ændring i hydrologien i området vurderes i øvrigt at kunne 
være en potentiel trussel for øvrige skovnaturtyper i området. 
 
 
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 
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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). 
 
Det fremgår af bilag 2, at der er fundet rød hestehov enkelte steder i H194. Skov- og 
Naturstyrelsen vurderer, at den pågældende art ikke udgør nogen egentlig trussel mod 
skovnaturtyper i området. 
 
Det fremgår af DMU-rapporten ”Kriterier for gunstig bevaringsstatus”, at 
kronedækningsgraden af ikke-hjemmehørende (uønskede) træarter ikke bør overstige 10 % 
(DMU 2003).  
 
Ifølge bilag 2 er der konstateret invasive nåletræarter i tre skovnaturtyper i området.  
På 8 % af det samlede areal med to skovnaturtyper (9130 og 91E0) er der registreret invasive 
nåletræarter med en arealandel på < 1 %.  
På 18 % af det samlede areal med to skovnaturtyper (9110 og 91E0) er der registreret invasive 
nåletræarter med en arealandel på 1 - 10 %.   
De invasive nåletræarter er særligt udbredt i elle- og askeskove (91E0). 
 
Samlet vurderes de invasive nåletræarter at udgøre en potentiel trussel på længere sigt mod 
skovnaturtyperne i området, særligt i elle- askeskove. 
 
3.6 Truede arter  
For ynglende havørn og isfugl er forstyrrelser en trussel for artens ynglesucces, både forstyrrelser på 
land og på søerne. Især kan båd- og kanofart på søerne og Susåen have negativ indflydelse på artens 
overlevelse i området. Der henvises til Storstrøms Amts basisanalyse for området.  
 


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







