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


Acrobat X eller Adobe Reader X eller nyere.
 

Hent Adobe Reader nu! 

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




 
 
 
 
 


Tillæg om ny viden til Natura 2000-basisanalyse for 
Stege Nor, område nr. 180. 
 
Natura 2000-planerne bygger på den eksisterende viden om 
naturforholdene. Denne viden er områdevis blevet opgjort i 
basisanalyser for henholdsvis lysåben natur og skovbevoksede 
fredskovsarealer. 
Basisanalyserne, der udgør en del af den færdige plan for Natura 
2000-området, blev offentliggjort i 2007 og kan ses på By- og 
Landskabsstyrelsens hjemmeside (www.blst.dk/Natura2000plan). 
 
Dette tillæg opsummerer den viden, der supplerer basisanalyserne for 
det enkelte Natura 2000-område, og som indgår som grundlag for 
Natura 2000-planen. Tillægget er opbygget med en struktur, der 
svarer til basisanalysernes opbygning. 
 
For nogle områder er der på baggrund af basisanalysen eller nyere 
overvågningsdata mv. foretaget ændringer i udpegningsgrundlaget 
(afsnit 2 herunder). Datagrundlaget er udvidet ved, at der siden 
basisanalyserne i nogle områder er foretaget kortlægning og 
tilstandsvurdering af skovnaturtyper på ikke-fredskovspligtige arealer 
og/eller en genkortlægning af i første omgang ufuldstændigt kortlagte 
arealer (afsnit 3). 
 
For eventuelle nye naturtyper og arter (habitatarter og fugle) på 
udpegningsgrundlaget er der foretaget en foreløbig trusselsvurdering 
(afsnit 4.2). I samme afsnit er ændringer i forhold til 
basisanalysernes trusselsvurdering anført. Med hensyn til den 
luftbårne kvælstofdeposition er der foretaget helt nye 
overslagsberegninger, der omfatter alle kortlagte arealer af både 
lysåbne naturtyper og skovnaturtyper (afsnit 4.1). 
 
I nogle områder er der endvidere sket væsentlige ændringer i driften, 
igangsat naturgenopretningsprojekter el.lign. siden færdiggørelsen af 
basisanalyserne (afsnit 6). 
 
 
1. Beskrivelse af området 
Områdets afgrænsning er uændret, og områdets overordnede 
naturindhold er uændret. 
 
 
2. Tilføjelser til udpegningsgrundlaget 
I basisanalyserne er det anført, hvis der i de enkelte Natura 2000-
områder var konstateret habitatnaturtyper og -arter eller fuglearter 
fra fuglebeskyttelsesdirektivet, der ikke var en del af områdernes 
oprindelige udpegningsgrundlag. I forbindelse med overvågning og 
kortlægning udført i perioden 2006 – 2008 er der fremkommet 
yderligere oplysninger om direktivarter og -naturtyper, og det 
samlede udpegningsgrundlag er slutteligt revideret i 2008. I enkelte 
tilfælde er arter eller naturtyper fjernet fra udpegningsgrundlaget, 
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f.eks. hvis de oprindelige forekomster var meget gamle. 
Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområderne er dog kun 
revideret for en enkelt art, nemlig skarv. Det reviderede og aktuelle 
udpegningsgrundlag fremgår af figur 2 i Natura 2000-planen – og af 
By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside. 
 
Der er ikke tilføjet nye naturtyper eller arter til det oprindelige 
udpegningsgrundlag i Natura 2000-område 180. 
 
 
3. Nye data om naturtyper og arter 
Første runde af kortlægningen af habitatområdernes naturtyper blev 
foretaget i perioden 2004 - 2005, hvor 18 lysåbne naturtyper og 
samtlige 10 skovnaturtyper på fredskovspligtige arealer blev kortlagt. 
 
I løbet af 2007 og 2008 blev der som led i DEVANO-programmet 
kortlagt og tilstandsvurderet skovbevoksede ikke-fredskovspligtige 
arealer, og der blev i enkelte tilfælde foretaget genkortlægning og 
tilstandsvurdering af forekomster, som blev undersøgt ufuldstændigt i 
første runde. For arterne er der ved fund af nye direktivarter i de 
fleste tilfælde tale om fund i forbindelse med NOVANA-
overvågningsprogrammet. 
 
Der er ingen nye data for Natura 2000-område 180. 
 
 
4. Supplerende trusselsvurdering 
I basisanalyserne blev der præsenteret en trusselsvurdering og 
tilstandsdata for de forskellige naturtyper og arter. Vidensgrundlaget 
for at vurdere truslen i form af atmosfærisk kvælstofnedfald over 
baturområderne var dengang beskedent. Dette emne har fået en 
selvstændig behandling i nedenstående afsnit 4.1. Øvrige ændringer i 
basisanalysernes trusselsvurdering samt trusselsvurdering for de nye 
elementer på udpegningsgrundlaget fremgår af afsnit 4.2. 
 
Den invasive art kæmpe-bjørneklo er registreret på strandengen, og 
er derfor indføjet i trusselafsnittet. 
 
Naturtilstanden og de tilgrundliggende arts- og strukturindex for de 
kortlagte naturtypeforekomster, der stammer fra basisanalyserne, 
findes på By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside under ”se på kort”. 
Baggrundsdata i form af strukturparametre og artslister for de 
enkelte forekomster findes i den fællesoffentlige naturdatabase på 
www.naturdata.dk, der er opdateret svarende til nærværende Natura 
2000-plan. 
 
 
4.1 Belastning af naturområder med luftbårent kvælstof 
Kvælstof og fosfor er fra naturens hånd begrænsende næringsstoffer 
for mange økosystemer. Når et naturområde belastes med ekstra 
næringsstoffer (eutrofieres), fører det til ændret artssammensætning, 
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fordi konkurrencestærke og kraftigt voksende plantearter (som f.eks. 
stor nælde, blåtop og vild kørvel) bliver begunstiget på bekostning af 
lavtvoksende og konkurrencesvage plantearter (såkaldte 
nøjsomhedsarter). 
 
Eutrofieringen kan blive så kraftig, at naturtypernes tålegrænse bliver 
overskredet. Resultatet bliver, at flere af de karakteristiske 
nøjsomhedsarter forsvinder, og naturtypernes tilstand ændres. 
Selv små ekstra tilførsler af næringsstoffer kan på længere 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 terrestriske naturarealer kan påvises på flere måder, 
f.eks. ved forekomst af negative strukturer (f.eks. dominans af blåtop 
på tørre heder), mange plantearter med tilpasning til at vokse på 
næringsrig jordbund eller ved at måle eller modelberegne nedfald af 
kvælstof fra luften. 
 
Eutrofiering som trussel kan være meget vanskelig at observere ved 
tilsyn eller registrering. 
 
Tålegrænser 
For de naturtyper, der figurerer på habitatdirektivets bilag 1, er der af 
UN/ECE1 fastsat empirisk baserede tålegrænseintervaller, som 
fremgår af tabel 1. Der anvendes her, som overalt i Natura 2000-
planen, de autoriserede korte navne til naturtyperne. For 
naturtypernes fuldstændige navne henvises til www.blst.dk 
 
Tålegrænsen udtrykker følsomheden i en naturtype over for en 
forøget tilførsel af forsurende eller eutrofierende stoffer, og angiver 
”den belastning, hvorunder væsentlige skadelige effekter på 
økosystemet ikke vil forventes, vurderet ud fra den bedste 
tilgængelige viden”.  
 
 
TABEL 1. Tålegrænser for de habitatnaturtyper, der er relevante 
i Sydøstdanmark  
(Skov- og Naturstyrelsen 2005) 
Naturtype (nr) Tålegrænsein


terval 
(kg N/ha/år) 


Sandbanke (1110) - 1 
Vadeflade (1140) - 1 
*Lagune (1150) 30-40 


                                                 
1 UN/ECE er FN's Økonomiske Komité for Europa. Tålegrænserne (critical loads) 
fastsættes i Arbejdsgruppen vedr. effekter af konventionen om langttransporterende 
luftforurening (www.unece.org/env/wge) i forbindelse med det internationale 
samarbejdsprogram vedr. modellering og kortlægning af tålegrænser, 
baggrundsbelastning, effekter, risici og udviklingstendenser for luftforurening. 
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Bugt (1160) 30-40 
Rev (1170) - 1 
Strandvold med enårige (1210) - 1 
Strandvold med flerårige (1220) - 1 
Kystklint/klippe (1230) 15-25 
Enårig strandengsvegetation (1310) 30-40 
Strandenge (1330) 30-40 
*Indlandssalteng (1340) 30-40 
Forklit (2110) 10-20 2 
Hvid klit (2120) 10-20 2 
*Grå/grøn klit (2130) 10-20 2 
*Klithede (2140) 10-20 2 
Havtornklit (2160) 10-20 2 
Skovklit (2180) 10-20 2 
Klitlavning (2190) 10-25 4 
*Enebærklit (2250) 10-20 2 


Søbred med småurter (3130) 5-10 
Kransnålalge-sø (3140) 5-10 
Næringsrig sø (3150) - 10 
Brunvandet sø (3160) 5-10 
Vandløb (3260) - 1 
Å-mudderbanke (3270) - 1 
Våd hede (4010) 10-25 
Tør hede (4030) 10-20 
Enekrat (5130) 15-25 5 
*Tørt overdrev på kalkholdigt sand (6120) 15-25 
Kalkoverdrev (*vigtige orkidélokaliteter) (6210) 15-25 
*Surt overdrev (6230) 10-20 
Tidvis våd eng (6410) 15-25 6 
Urtebræmme (6430) 15-25 6 
*Højmose (7110) 5-10 
Nedbrudt højmose (7120) 5-10 
Hængesæk (7140) 10-15 3,7 
Tørvelavning 7150) 10-15 3,7 
*Avneknippemose (7210) 15-25 
*Kildevæld (7220) 15-25 8 
Rigkær (7230) 15-25 3 
Bøg på mor (9110) 10-20 2,9 
Bøg på mor med kristtorn (9120) 10-20 2,9 
Bøg på muld (9130) 10-20 2,9 
Bøg på kalk (9150) 10-20 2,9 
Ege-blandskov (9160) 10-20 2,9 
Vinteregeskov (9170) 10-20 2,9 
Stilkege–krat (9190) 10-20 2,9 
*Skovbevokset tørvemose (91D0) 10-20 2,9 
*Elle- og askeskov (91E0) 10-20 2,9 
1 Tålegrænsen for atmosfærisk belastning er ikke relevant, idet 
naturtyperne er naturligt kvælstofrige, ufølsomme for 
atmosfærisk tilførsel, eller forventes at modtage det største 
bidrag fra andre kilder, fx grundvand eller overfladenær 
afstrømning. 
2 Tålegrænsen for beskyttelse af laver (10 – 15 kg N/ha/år) kan 







 
 
 
 
 


anvendes hvis en væsentlig forekomst af følsomme laver på 
lokaliteten ønskes beskyttet. 
3 Tålegrænsen for højmoser (5 – 10 kg N/ha/år) kan anvendes 
hvis en væsentlig forekomst af følsomme højmosearter på 
lokaliteten ønskes beskyttet. 
4 Tålegrænsen for oligotrofe søer (5 – 10 kg N/ha/år) benyttes 
for småsøer i klitlavninger. 
5 Tålegrænsen for heder (10 – 20 kg N/ha/år) anvendes, hvis 
dværgbuske (lyng mv.) er hyppige. 
6 Naturtypen er en delmængde af den bredere naturtype fersk 
natureng, der kan være mere kvælstoffølsom. 
7 Naturtypen er en delmængde af den bredere naturtype 
fattigkær, der har tålegrænse i intervallet 10 – 20 kg N/ha/år. 
8 Naturtypen omfatter også Palludellavæld, der forventes at 
have tålegrænser i den lave ende af intervallet. 
9 Tålegrænsen bør modelberegnes. En modelberegning kan give 
lavere tålegrænser, ned til 7 kg N/ha/år. 
10 Mange søer og vandhuller er eutrofieret som følge af 
næringstilførsel fra andre kilder. For de rene, ikke eutrofierede 
søer af type 3150 kan tålegrænsen for de øvrige søtyper på 5-
10 kg N/ha/år bruges, hvis søen er kvælstofbegrænset. 
 
Som det fremgår af tabel 3, er det særligt hængesæk, tørvelavning 
og rigkær med en væsentlig forekomst af følsomme højmosearter 
(7140, 7150 og 7230), højmose (7110) samt tre søtyper (3110, 3140 
og 3160), der hører til de særligt kvælstoffølsomme naturtyper med 
tålegrænser på 5-10 kg N/ha/år. 
 
Øvrige hængesække og tørvelavninger, heder (4010 og 4030) samt 
sure overdrev (6230), er ligeledes følsomme overfor 
kvælstofbelastning og har tålegrænser mellem 10-20(-25) kg 
N/ha/år. Blandt kilderne (7220) ligger tålegrænsen for paludellavæld 
(væld med speciel mosart) i den lave ende af intervallet, dvs. 15 kg 
N/ha/år. 
 
Øvrige rigkær og kildevæld samt tidvis våd eng og enekrat (7230, 
7220, 6410 og 5130) er moderat kvælstoffølsomme med tålegrænser 
mellem 15-25 kg N/ha/år. For artsrige forekomster ligger 
tålegrænsen i den nedre ende af disse intervaller. 
 
For alle skovtyper er tålegrænsen fastsat til 10-20 kg N/ha/år, dog 
10-15 kg N/ha/år for lichenrige skove. 
 
N-deposition og overskridelse af tålegrænser 
Kvælstofdepositionen til danske land- og vandområder kommer fra en 
lang række danske og udenlandske kilder, primært husdyrproduktion 
(ammoniak) og forbrændingsprocesser (kvælstofoxider). I Jylland og 
på Fyn stammer ca. 60 % af kvælstofdepositionen fra 
husdyrproduktion, mens det på Sjælland og Bornholm drejer sig om 
ca. halvdelen eller under halvdelen (Danmarks Miljøundersøgelser, 
2005). De gennemsnitlige tal dækker dog over store lokale 







 
 
 
 
 


variationer afhængig af den lokale husdyrtæthed og ruheden af 
naturområderne. I forhold til husdyrproduktionen er staldanlæg uden 
ammoniakbegrænsende teknik typisk den største kilde til landbrugets 
ammoniakfordampning. 
 
I tabel 2 er den gennemsnitlige afsætning af kvælstof opgivet som 
kommunevise gennemsnit af NHy og NOx for 2006 (DMU). 
 
 
TABEL 2 
KOMMUNE NHy 


(kg N/ha) 
NOx 
(kg N/ha) 


TOTAL N 
(kg N/ha) 


Heraf 
stammende 
fra danske 
kilder 


Vordingborg 6,8 6,2 13 18 % 
Landsgennemsnit 8 9 17 33 % 
Tabel 2. Baggrundsbelastningen (i kg N/ha/år) i de kommuner, som 
Natura 2000-område 180 ligger inden for. Kvælstofdepositionen er 
angivet som kommunevise gennemsnit af hhv. NHy (ammoniak og 
ammonium, primært fra husdyrproduktion), NOx (kvælstofoxider, 
salpetersyre og nitrat (fra transport, energiproduktion og industri)) 
og total N (samlet tør- og våddeposition). DMU, 2006. 
 
Det gennemsnitlige kvælstofnedfald i Vordingborg Kommune, hvor 
hovedparten af Natura 2000-område 180 ligger, er 13 kg N/ha/år, 
hvilket er noget lavere end landsgennemsnittet. Belastningen med 
ammoniak og ammonium (NHy) henholdsvis NOx’er er 15 % og 20 % 
lavere end landsgennemsnittet, hvilket afspejler lavere 
påvirkningsniveauer både fra husdyrhold og fra transport, 
energiproduktion og industri. 
 
Overslagsberegning af den lokale kvælstofbelastning 
Da husdyrbrug ikke ligger jævnt fordelt i landskabet, vil 
kvælstofbelastningen af et naturområde variere alt efter om der 
ligger husdyrbrug tæt på naturområdet, eller der slet ikke er 
husdyrbrug i nærområdet. Hertil kommer, at afsætningen af kvælstof 
på forskellige overfladetyper varierer i forhold til den såkaldte ruhed. 
Der er f.eks. stor forskel på, hvor meget der afsættes på en skov 
(med stor ruhed og dermed en stor afsætningsoverflade), og på en 
lysåben eng (med lavere ruhed og mindre afsætningsoverflade). 
 
Der er derfor foretaget en korrektion af de kommunevise 
gennemsnitstal i forhold til lokal husdyrtæthed (baseret på CHR, det 
centrale husdyrregister) og til forskellige naturtypers ruhed inden for 
Natura 2000-området. Ruheden af naturarealerne er vurderet på 
baggrund af den vedplantedækning, som er registreret ved 
kortlægningen. 
 
Korrektionen er foretaget ved hjælp af en metode beskrevet i 
Ammoniakmanualen (Skov- og Naturstyrelsen, 2003) opdateret som 
beskrevet i boksen nedenfor. Der er ikke tale om en eksakt 







 
 
 
 
 


beregning, men om en forholdsvis grov overslagsberegning, der dog 
giver en indikation af om, og i givet fald hvor meget, tålegrænserne 
er overskredet for de forskellige naturtyper. Derfor kan 
overslagsberegningerne ikke direkte indgå i myndighedsbehandling af 
N-belastning fra konkrete husdyrbrug/virksomheder. 
 
Overslagsberegningerne i tabel 3 viser, at kvælstofnedfaldet på 
størsteparten af naturområderne i Natura 2000-område 180 ligger 
mellem 10 og 15 kg N/ha/år, alt afhængig af den lokale 
husdyrtæthed og naturområdernes overfladeruhed. 
 
TABEL 3 


Kvælstofafsætning overslag 
(kg N/ha/år) 


Naturtype Tålegrænseinterval 
(kg N/ha/år) 


10-15 15-20 
Strandeng (1330) 30-40 100 %  
Tabel 3. Overslag over kvælstofafsætning/nedfald i 
habitatnaturtyperne i Natura 2000-område 183. Kun de kortlagte og 
tilstandsvurderede naturtyper er medtaget, da beregningen bl.a. 
bygger på tilstandsdata. For hver naturtype er angivet naturtypens 
tålegrænseinterval, og andelen i procent af det samlede areal i 
forskellige intervaller af belastninger. De enkelte forekomster af en 
bestemt naturtype kan have forskellige tålegrænser, men de vil 
normalt ligge indenfor naturtypens tålegrænseinterval. 
Belastninger, hvor den lokale N-belastning ligger under den nedre 
grænse i tålegrænseintervallet (tålegrænsen ikke overskredet), er 
markeret med grønt, N-belastninger, der ligger indenfor 
tålegrænseintervallet (overstiger den lave ende af 
tålegrænseintervallet), er vist med gult, og N-belastninger, der ligger 
over tålegrænseintervallet (overstiger den høje ende af 
tålegrænseintervallet), er markeret med rødt. 
 
Som det fremgår af tabel 3, er tålegrænseintervallet for N-belastning 
ikke overskredet på strandengsarealet i Natura 2000-område 180, 
(vist med grønt). 
 
 
 
Bestemmelse af kvælstofnedfaldets størrelse på naturområder og 
sammenligning med andre beregninger 
Den præcise størrelse af kvælstofbelastningen på et konkret 
naturområde er vanskelig at bestemme. Der kan enten foretages 
målinger, som er tidkrævende, omkostningstunge og usikre, da de 
som regel kun repræsenterer en kortere måleperiode og derfor skal 
omregnes til ”normale” forhold; eller der kan foretages 
modelberegninger med modeller af forskellig art, hvoraf nogle er 
meget ressourcekrævende og omkostningstunge, mens andre har 
karakter af overslagsberegninger. 
 
Resultater fra alle modelberegninger er typisk behæftet med en 
forholdsvis høj usikkerhed. Overslagsberegningerne skal alene 







 
 
 
 
 


anvendes til at give et foreløbigt overblik over omfanget af 
tålegrænseoverskridelser til brug ved vurdering af gunstig 
bevaringsstatus, ikke til konkret sagsbehandling. 
 
Overslagsberegningen er især velegnet til at vise effekten af 
tilgroning med vedplanter på de tilstandsvurderede naturarealer, idet 
overfladeruheden alene er ansvarlig for et betydeligt mer-nedfald af 
kvælstof. Da vedplantetilgroning sjældent forekommer på 
strandenge, er der i dette Natura 2000-område ingen forskel på 
beregningen, der fremgår af tabel 3, og det skøn, der blev foretaget i 
basisanalysen alene på grundlag af gennemsnitstal for belastningen i 
de gamle kommuner. 
 
 
4.2 Opdatering af basisanalysernes trusselsvurdering 
Siden basisanalysen, er truslen MFS (miljøfarlige stoffer) kommet til. 
Undersøgelser af MFS i det marine miljø i enten sediment, muslinger 
eller fisk, har siden 2007 indgået som en del af miljøcentrenes 
NOVANA og DEVANO overvågningsprogram. Belastning med 
miljøfarlige stoffer er en trussel mod tilstanden i det marine miljø, 
idet forhøjede niveauer kan give både kort- og langtidseffekter på 
dyrelivet, ligesom stofferne kan ophobes op gennem fødekæden.  
 
Undersøgelser af MFS er ikke udført indenfor område 180, men er 
udført i nærliggende områder.  
 
 
5. Supplerende modsatrettede interesser 
Der er ikke som følge af den supplerende kortlægning i Natura 2000-
området identificeret nye modstridende interesser. 
 
 
6. Ændret naturforvaltning og pleje 
Der er ikke kendskab til ændret naturforvaltning eller pleje inden for 
dette Natura 2000-område. 
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Bilag 2 - Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler


Natura 2000-område: 180 Stege Nor


 * Kystlaguner og strandsøer1150 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Stege Nor179


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


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


 Strandenge1330 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Stege Nor179


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Rydning af vedplanter


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


Invasive arter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Bekæmpelse af invasive arter
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Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen 
 
Miljørapport for Natura 2000-område nr. 180 Stege Nor. 
 
Habitatområde H179.  
 
Den enkelte naturplan skal ifølge lovbekendtgørelse nr. 1398 af 22. 
oktober 2007 om miljøvurderinger af planer og programmer have sin 
egen miljørapport. Rapporten skal indeholde oplysninger, der følger 
af bilag 1 i loven.       
 
a) Planens indhold, hovedformål og andre relevante planer 
 
Indhold 
Natura 2000-planen består af 1) en basisanalyse, 2) en målsætning 
af det enkelte område og 3) et indsatsprogram, der angiver 
retningslinjer for planens gennemførsel. Der er udarbejdet en 
overordnet målsætning for hele Natura 2000-området samt konkrete 
målsætninger og afvejning af modstridende naturinteresser. 
Indsatsprogrammet angiver både generelle og konkrete retningslinjer 
for den forvaltning, der skal implementeres i 1. planperiode (6 år dog 
12 år for fredskovspligtige arealer) startende fra 2010. Endelig er der 
en kort beskrivelse af sammenhæng til vandplanen og et 
oversigtsskema, der opsummerer Natura 2000-planen jf. naturtyper 
og arter på områdets udpegningsgrundlag. 
 
Formål 
Planens mål på sigt er skitseret nedenfor. Indsatsen i 1. planperiode 
skal sikre eksisterende naturværdier på udpegningsgrundlaget og 
starte en proces, der genopretter akut truet natur under hensyntagen 
til eventuelle modstridende naturinteresser. For området gælder 
følgende overordnede målsætning:  
 


 Stege Nor opnår god økologisk tilstand. Dette indebærer god 
vandkvalitet samt et artsrigt dyre- og planteliv, karakteristisk 
for naturtypen. 


 At områdets økologiske sammenhæng og robusthed (dets 
økologiske integritet) som helhed sikres i form af 


o hensigtsmæssig drift og hydrologi 
o lav næringsstofbelastning, samt 
o gode etablerings- og spredningsmuligheder for arter. 


 
Relevante planer 
På en mindre del af strandengsarealet sker der afgræsning via MVJ-
aftale. 
 
Natura 2000-områderne vil fremgå af landsplandirektivet (de tidligere 
regionplaner). Disse skal indeholde retningslinjer i overensstemmelse 
med bekendtgørelsen om udpegning og administration af 
internationale beskyttelsesområder nr. 408 af 1. maj 2007. Det 
betyder, at landsplandirektivet skal indeholde retningslinjer, der i 
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overensstemmelse med direktivforpligtelserne kan understøtte 
områdernes bevaringsmålsætninger. Landsplandirektivet indeholder 
derfor ikke udlæg af nye arealer til byzone, sommerhusområde, nye 
større vejanlæg, øvrige trafik og tekniske anlæg eller væsentlige 
udvidelser eller nye områder til råstofindvinding på land mv., mens 
der kan være retningslinjer, der bidrager til at sikre naturforholdene, 
jf. bestemmelser i bekendtgørelsens § 5. 
 
Der vil derfor ikke med Natura 2000-planens bevaringsmålsætninger 
og retningslinjer for den efterfølgende kommunale planlægning være 
modstrid mellem den og landsplandirektivet. 
 
b) Nul-alternativ 
 
En række naturtyper og levesteder for arter kræver vedvarende drift 
for at sikre og opretholde gunstig bevaringsprognose. Det gælder fx 
en række lysåbne naturtyper. Samtidig kræver andre i ugunstig 
tilstand tiltag, der kan imødegå forringelse. 
 
Hvis ikke Natura 2000-planen for 1. planperiode iværksættes vil især 
belastningen med næringsstoffer blive et problem i det marine 
område, ligesom miljøfarlige stoffer vil være en trussel mod 
kvaliteten af de marine naturtyper. Ligeledes vil strandengene i 
området trues af tilgroning med især tagrør pga. manglende eller for 
ekstensiv afgræsning. 
 
Naturtypernes tilknyttede plante- og dyreliv har derved en øget risiko 
for at forringes eller uddø.  
 
Naturtyper risikerer en forværring af deres bevaringstilstand. Dette 
vil fremover vanskeliggøre opnåelse af gunstig bevaringsprognose for 
områdets udpegningsgrundlag.  
 
Bevaringsprognose er gunstig eller vurderet gunstig for:  


 ingen 
 
Bevaringsprognose er ugunstig eller vurderet ugunstig for: 
 


 Strandenge, primært på grund af manglende eller for 
ekstensiv afgræsning, samt forekomst af invasive planter. 


 Den marine naturtype, lagune, primært pga. 
næringsstofbelastning 


 
Bevaringsprognose er ukendt for:  


 Ingen  
 


c) Miljøforhold i områder der kan blive berørt  
 
Se beskrivelsen under afsnit h). 
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d) Eksisterende miljøproblemer 
 
Truslerne mod naturværdierne og områdets udpegningsgrundlag er 
systematisk beskrevet i Natura 2000-planen. Planens mål er, at sikre 
udpegningsgrundlaget mod disse trusler herunder prioritering i 
tilfælde af modstridende naturinteresser.  
 
e) Internationale miljøbeskyttelsesmål 
 
Natura 2000-planen er en udmøntning af EU's habitat- og 
fuglebeskyttelsesdirektiv implementeret i dansk lov via 
miljømålsloven. Planen vil sikre, at areal og tilstand af udpegede 
naturtyper og levesteder for udpegede arter ikke går tilbage eller 
forringes. Samtidig vil der ske en særlig indsats for truede naturtyper 
og arter, hvilket er afspejlet i statens retningslinjer for 1. 
planperiode.  
 
Indsatsprogrammet består af en række generelle retningslinjer, som 
skal sikre den eksisterende naturtilstand (sigtelinje 1): Areal og 
tilstand af udpegede naturtyper og levesteder for udpegede arter må 
ikke gå tilbage eller forringes. 
 
Indsatsprogrammet består desuden af en række konkrete tiltag, som 
skal sikre små naturarealer, ubeskyttede naturarealer og særligt 
truede arter og naturtyper (sigtelinje 2-4).  
 
For Stege Nor gælder følgende generelle retningslinjer: 
 
1.1 Reduktion af kvælstof-deposition på områdets 


habitatnaturtyper forventes at ske gennem en kommende 
ændring af husdyrgodkendelsesloven jf. regeringsudspillet 
Grøn Vækst, april 2009. Den øvrige tilførsel af næringsstoffer 
til typerne reduceres, herunder fra drænudløb, dyrkede 
marker, overfladevand, spildevand og fodring. For marine 
naturtyper, større søer og vandløb reguleres tilførslen af 
næringsstoffer via vandplanen.  


1.2 Der sikres den for naturtypen mest hensigtsmæssige hydrologi 
på strandengen.  


1.3 De terrestriske naturtyper skal sikres en hensigtsmæssig 
ekstensiv drift og pleje, og evt. ophør af anvendelse af 
gødnings- og sprøjtemidler på arealerne.  


1.4 Invasive plantearter bekæmpes og deres spredning 
forebygges efter konkret faglig vurdering. 


 
 
De kommende vandplaner bidrager til at løfte indsatsen med hensyn 
til forbedret vandkvalitet, herunder reduktioner i tilførslen af 
næringsstoffer og håndteringen af miljøfremmede stoffer i større 
søer, vandløb, fjorde og kystvande. Vandplanerne vil derudover 
bidrage til at sikre kontinuitet i vandløb. En nærmere beskrivelse af 
konkrete sammenhænge og synergier med den vandplan, der 







Forslag til Natura 2000-plan 
Offentlig høring 


 
 
 
 
 


omfatter dette Natura 2000-område, afventer færdiggørelsen af 
vandplanforslaget. 
 
 
f) Planens indvirkning på miljøet 
 
I tabel 1 herunder er gennemgået Natura 2000-planens sandsynlige 
indvirkning på en række faktorer ifølge lovens bilag 1f, i de tilfælde 
hvor de vurderes at være af væsentlig betydning.  
 


Tabel 1. Gennemgang af planens indvirkning på en række 
miljøforhold.  


 
 
 
 
 
Planens indvirkning på   


Påvirkes 


In
g
en


 p
åvirkn


in
g
 


 


 
 
 
 
 


Redegør for indvirkning 


Biologisk mangfoldighed x  Sikring og forbedring 
Befolkningen x  Sikring og forbedring af 


naturgrundlaget giver 
mulighed for større 


naturoplevelser 
Menneskers sundhed  x - 
Fauna og flora x  Sikring og forbedring 
Jordbund  x - 
Vand x  Sikring og forbedring via 


vandplanene og Natura-
2000 planen 


Luft  x - 
Klimatiske faktorer  x - 
Materielle goder  x - 
Landskab x  Sikring og forbedring af 


naturgrundlaget, 
herunder 


naturplejetiltag, vil øge 
landskabsværdien 


Kulturarv, herunder 
kirker 


 x - 


Arkitektonisk arv  x - 
Arkæologisk arv  x - 


 
 
g) Foranstaltninger der modsvarer negativ indvirkning på 
miljøet 
 
Natura 2000-planen har indvirkning på de faktorer, der er listet i 
tabel 1. Vedrørende modstridende naturinteresser følger 
prioriteringen statens retningslinjer.  
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De i tabel 1 viste påvirkninger indvirker alle på Natura 2000-området 
i en ønskelig og positiv retning. 
 
Følgende konkrete tiltag er planlagt: 
 
Sigtelinje 2. Små og fragmenterede habitatnaturtyper og levesteder 
for arter. 
 
2.1 ingen 
 
Sigtelinje 3. Naturtyper og levesteder, som ikke er beskyttet af natur- 
og miljølovgivningen. 
 
3.1 ingen 
 
Sigtelinje 4. Særlig indsats for naturtyper og arter, hvis 
biogeografiske status er i fare. 
 
4.1 ingen 
 
Der udarbejdes handleplaner og vælges virkemidler af kommunerne 
og Skov- og Naturstyrelsen m.fl. inden for rammerne af 
indsatsprogrammet.  
 
 
h) Grundlag for prioriteringer og valg 
 
Natura 2000-planen har til hensigt at sikre udpegningsgrundlaget og 
fremme den biologiske mangfoldighed generelt. En målsætning for en 
bestemt naturtype eller art vil dog kunne indebære en nedprioritering 
af andre naturtyper/arter. For området er der foretaget følgende 
valg: 
 
Der er ingen kendte modstridende interesser i området. 
 
 
i) Overvågning 
 
Natura 2000-indsatsen bliver løbende overvåget i forhold til 
udpegningsgrundlag og naturværdier via NOVANA og DEVANO 
overvågningsprogrammer. Desuden afrapporterer Danmark den 
nationale indsats vedr. habitat- og fuglebeskyttelsesdirektivet til EU-
kommissionen hvert 6 år. 
 
Basisanalysen – udarbejdet i forbindelse med naturplanen - udgør det 
nuværende videns grundlag for områdets udpegningsgrundlag i 
forbindelse med naturplanlægningen. Analysen gennemgår 
systematisk udpegningsgrundlaget med en beskrivelse af status for 
hver enkelt art og naturtype. Det er hensigten, at denne analyse 
opdateres i forbindelse med fremtidige planperioder.  
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j) Ikke teknisk resume 
 
I medfør af lovbekendtgørelse nr. 1398 af 22. oktober 2007 er der 
foretaget en miljøvurdering. Natura 2000-planen vil sikre eller 
forbedre tilstand og bevaringsprognose for områdets 
udpegningsgrundlag - og den biologiske mangfoldighed generelt - 
samt et sammenhængende og varieret landskab. 
 
Det overordnede mål for Stege Nor er, at området opnår en god 
økologisk tilstand. Dette indebærer god vandkvalitet samt en artsrig 
undervandsvegetation og et varieret dyreliv karakteristisk for 
naturtypen. Derudover skal områdets økologiske sammenhæng og 
robusthed (dets økologiske integritet) som helhed sikres i form af 
hensigtsmæssig drift og hydrologi, en lav næringsstofbelastning, 
samt gode etablerings- og spredningsmuligheder for arter. 
 
Hvis ikke planen iværksættes vil tilgroningen af strandenge fortsætte, 
ligesom belastningen med næringsstoffer vil blive et problem i det 
marine område. 
 
Naturtypernes tilknyttede plante- og dyreliv har derved en øget risiko 
for at forringes eller uddø.   
 
Naturtyperne risikerer en forværring af deres bevaringstilstand. Dette 
vil fremover vanskeliggøre opnåelse af gunstig bevaringsprognose for 
områdets udpegningsgrundlag. 
 
En gennemførelse af Natura 2000-planen sikrer og forbedrer den 
biologiske mangfoldighed og naturgrundlaget, giver mulighed for 
større naturoplevelser samt øger de landskabelige værdier. 
 
Natura 2000-planens gennemførelse vurderes ikke at få negative 
konsekvenser for områdets udpegningsgrundlag. 
 


 
 








Høringsnotat for Natura 2000-plan 
 


NOTAT 
 


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


Forslag til Natura 2000-plan nr. 180 
 


Stege Nor 
 
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. 180 Stege Nor, er der modtaget i alt 2 høringssvar fra Vordingborg 
Kommune (ID 484) og DN-hovedforeningen (ID 1787). 
 
Svarene har især berørt følgende punkt: 
 
1. trusler 
 
Yderligere har høringssvarene berørt blandt andet følgende emner, hvortil der henvises i det 
generelle høringsnotat (kan findes via ovenstående link): 
 
2. Datagrundlag  
3. Udpegningsgrundlag og afgrænsning   
4. Målsætning 
 
I det følgende sammenfattes de væsentligste synspunkter til det ovenfor nævnte punkt 1. 
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: 
DN vurderer kvælstoftilførsler i Stege Nor ud fra tålegrænser for en ”kransnålalge-sø”. DN 
efterlyser brug af nye data for MFS som trussel. Og endelig påpeger DN manglen på græsning og 
tilgroning som en trussel for naturtypen strandeng. 
 
Naturstyrelsen: 
Stege Nor er udlagt som ”kystlagune” og ikke ”kransnålalge-sø”. Tålegrænsen for ”lagune” 
svarer til niveauet for ”strandeng”, og overskrides altså ikke i dette område.  
 
Mht. naturtypen strandeng er der i planen medtaget en indsats for strandeng i form af en generel 
retningslinje og bilag 2, som vedrører truslerne manglende afgræsning og tilgroning. 
 
Nye data, som f.eks. niveauer af Miljøfremmede stoffer (MFS), vil blive brugt i kommende 
planperioder. Se det generelle høringsnotat om datagrundlag (jf. ovenstående link). I øvrigt 
håndteres MFS gennem vandplanlægningen. 
 
 
Justeringer af forslag til Natura 2000-plan nr. 180 Stege Nor 
På baggrund af høringssvarene og Naturstyrelsens efterfølgende overvejelser, er der foretaget 
mindre justeringer, fejlrettelser og tilføjelser til teksten i planen. 
 
Hverken ændringerne som følge af 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. 180 Stege Nor, 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. 180 Stege Nor. SMV-rapporten 
viste ikke modstrid med andre miljøhensyn, og der er i den offentlige høring ikke modtaget 
kommentarer til rapporten. 
 
Den offentlige høring har ikke givet anledning til ændring af Natura 2000-planen.  
 
Naturstyrelsen vil overvåge effekten af Natura 2000-planen gennem det nationale 
overvågningsprogram NOVANA, 
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/National_naturbeskyttelse/Overvaagning_af_vand_o
g_natur/ , som følger udviklingen i naturtilstanden og arealudbredelse af de naturtyper og arter, som 
planlægningen omfatter.  
 
Desuden vil Naturstyrelsen i samarbejde med FødevareErhverv og Kommunernes Landsforening 
overvåge fremdriften i den forudsatte forvaltningsindsats. 



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

http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/National_naturbeskyttelse/Overvaagning_af_vand_og_natur/
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Figur 1.1 Afgrænsning af Natura 2000 område 180 Stege Nor 
 
 
 


1. Områdets afgrænsning 
 
 
Natura 2000 område 180, Stege Nor, er identisk med EF-habitatområde 179, Stege Nor, jf. figur 1.1 og tabel 
1.1. 
 
Nr. Navn Areal (ha) 
H 179 Stege Nor 569 
Samlet areal af Natura 2000 område 180 569 


Tabel 1.1  
Navn og størrelse på de habitat- og fuglebeskyttelsesområder, der indgår i Natura 2000 område 180 
 
 
 
 







2. Udpegningsgrundlag og datagrundlag 
 
Natura 2000 områderne er udpeget af hensyn til naturtyper og arter, som Danmark er forpligtet til at passe på 
og udpege beskyttelsesområder for. Det drejer sig i dette tilfælde om enkelte naturtyper på 
habitatdirektivets bilag 1 (opført i tabel 2.1). Oplysninger om udpegningsgrundlaget findes på Natura 2000 
hjemmesiden, ref. 1. 
 
De marine naturtyper er kortlagt af Skov- og Naturstyrelsen i 2004, men ikke på baggrund af 
feltundersøgelser. Storstrøms Amt har kortlagt udbredelsen af de vigtigste habitatnaturtyper på landjorden i 
2005. En del naturtyper er endnu ikke eller kun delvis kortlagt, men det berører ikke dette område. 
 
Resultatet af kortlægningen findes som supplerende bilag udenfor basisanalysen, hovedsageligt som kort 
(mapinfotabeller) med afgrænsning af naturtypernes udbredelse. Derudover findes der dataark for marine 
naturtyper. Der er følgende bilag: 
 
Bilag 2.1 Mapinfo-kort over udbredelsen af habitatnaturtyper på udpegningsgrundlaget (en tabel pr. naturtype) 


(naturtyperne 1150 og 1330) 
Bilag 2.2 Kort over udbredelsen af habitatnaturtyper, som ikke er på udpegningsgrundlaget 
 (tom i dette tilfælde) 
Bilag 2.3 Kort over levestederne for arter, på udpegningsgrundlaget 
 (tom i dette tilfælde) 
Bilag 2.4 Kort over levestederne for arter, som ikke er på udpegningsgrundlaget 
 (tom i dette tilfælde) 
Bilag 2.5 Word-dataark for marine naturtyper 
 
Basisanalysens oplysninger bygger på kortlægningen samt data fra overvågning, rødlister, 
ekskursionsrapporter m.v. som amtet har kendskab til. I tabel 2.1 findes i højre kolonne henvisning til hvilke 
referencer, der er anvendt for hver enkelt naturtype og art. 
 
Den samlede referenceliste findes i kapitel 7. I kapitel 6 er anført på hvilke områder amtet mangler 
oplysninger til brug ved basisanalysen. I kapitel 8 findes bilag vedhæftet selve basisanalysen, nummeret 
som dennes kapitler. 
 
 
 
 


3. Beskrivelse af området og dets potentiale 
 
Natura 2000 område 180 omfatter kystlagunen Stege Nor med dens umiddelbare vandpåvirkede bredzone. 
Landarealet udgør kun 9 % af området og består udelukkende af § 3 beskyttede strandenge, jf. arealdata i 
bilag 1.1. 
 
Stege Nor har historisk haft fine bede med ålegræs og kransnålalger, som siden blev konkurreret væk af 
trådalger og søsalat. I dag fremstår området med store bede af vandaks, en del trådalger og en pæn 
bevoksning af blæretang omkring Maglegrund. Der ses enkelte mindre bede med ålegræs og kransnålalger. 
Søsalaten findes kun i mindre lokale områder. Der er en del bundgarnsfiskeri i området. 
 
 
3.1 Naturtyper 
Det kortlagte areal med habitatnaturtype 1330, Strandeng, udgør 49,0 ha og er altså praktisk taget identisk 
med det § 3 registrerede areal i henhold til en GIS-analyse. 
 







Kortlægningen af de terrestriske naturtyper har bl.a. omfattet en vurdering af naturtypernes fysiske 
fremtræden. For strandenge eksempelvis om der er lodannelser, strandvoldssystemer, engmyretuer og store 
fritliggende sten (positive strukturer) eller modsat om arealerne er udtørrede, uden zonering eller tilgroet med 
rør (negative strukturer). 
 
Fordelingen af positive og negative strukturer, som fremgår af bilag 3.1, giver et overordnet billede af status 
for de pågældende naturtyper i et område. Den afspejler, om det er arealer i fri dynamik, om der er lang 
driftsmæssig kontinuitet, graden af negativ påvirkning fra forskellige faktorer etc. og er dermed et indirekte 
mål for kvalitet og artsrigdom for de pågældende arealer. 
 
Strandengene ved Stege Nor har generelt ingen eller meget få positive strukturer, hvorimod de negative 
strukturer i form af udbredt tilgroning med Tagrør er fremherskende. 
 
 
3.2 Arter 
Ingen arter på udpegningsgrundlaget. Rødlistearter, se pkt. 3.3. 
 
 
3.3 Øvrige naturværdier 
Storstrøms Amt har i perioden 1997 – 2006 udgivet en serie af regionale rødlister for alle vigtige dyre- og 
plantegrupper: fugle (1995 og 2001), karplanter (1995, 2000 og 2006), padder og krybdyr (1997 og 2006), 
pattedyr (2000) insekter i det åbne land (2000), vanddyr (2005), skovlevende insekter (2006), svampe (2001) 
samt mosser og laver (2006). Fra 2006 har det kun været tidsmæssigt muligt at få karplante- og 
paddeoplysninger med i basisanalysen. 
 
I bilag 3.2 – 3.4 ses en skematisk angivelse af hvilke rødlistearter, der er kendt fra Natura 2000 område 180.  
 
 
3.4 Modsatrettede naturinteresser 
Ingen kendte. 
 
 
 







 
 
 
 
 
 
 


Kortlagte naturtyper  Kode Naturtype 
Antal 
forekomster 


Samlet areal 
(ha) 


Foreløbig trusselsvurdering, jf. afsnit 4 Datagrundlag / referencer 


Kystnaturtyper     
1150 *Kystlaguner og strandsøer 1 519  Ref. 2 
1330 Strandenge 6 49,2 Tilgroning Ref. 3 
Tabel 2.1  
Naturtyper på udpegningsgrundlaget for H 179 Stege Nor * angiver prioriterede naturtyper.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 


4. Foreløbig trusselsvurdering 
 
4.1 Eutrofiering 
Natura 2000 området er primært sårbart i forhold til næringspåvirkning af vandmiljøet p.g.a. den ringe 
vandudskiftning i noret. Strandeng (1330) er som naturtype robust overfor atmosfærisk kvælstofnedfald med 
en tålegrænse på 30 – 40 kg N/ha/år. Udregnet på kommuneniveau er påvirkningen i området på ca. 13 kg 
N/ha/år (ref.7), men den kan lokalt være betydeligt større og beregninger på lokalitetsniveau kan være 
nødvendige. 
 
 
4.2 Tilgroning 
Med undtagelse af den østligste af de seks kortlagte strandengsforekomster, er der ved kortlægningen noteret 
en tilgroningsprocent med vedplanter på mellem 1 og 10 for samtlige forekomster. Vedplanter indfinder sig 
kun på de tørreste dele af strandengen og er for denne naturtype ikke det bedste mål for driftstilstanden. 
Vegetationshøjden blev ved kortlægningen vurderet i fire højdekategorier, se bilag 4.2. Det fremgår, at langt 
det største strandengsareal (91 %) har høj eller middelhøj vegetation som tegn på, at græsningen er ophørt 
eller er for ekstensiv, jf. afsnit 5. 
 
 
4.3 Hydrologi 
På over 2/3 af strandengsarealet (73 %) er der tegn på afvanding i form af grøfter el. lign., men ingen steder 
med tydelige følger i form af tidlig udtørring. Den resterende del er tagrørsump uden tegn på afvanding. 
 
 
4.4 Invasive arter 
Der er ikke registreret invasive arter ved kortlægningen. 
 
 
4.5 Forstyrrelse 
Ikke aktuel 
 
 
4.6 Andre trusler 
Ingen kendte 
 
 
 
 


5. Naturforvaltning 
 
5.1 Status ved kortlægningen i 2005 
I forbindelse med kortlægningen af habitatnaturtyper i 2005 er den aktuelle drift af arealerne registreret. 
Kortlægningen har ikke fulgt driftsenheder, men naturlige afgrænsninger af naturtypen, der for strandengs 
(type 1330) vedkommende omfatter såvel rørsump som afgræsset strandeng. Den aktuelle vurdering er at 
mellem 10 % og 30 % af forekomster på tilsammen 30 ha afgræsses, mens 20 ha er ugræsset rørsump. 
 
 







5.2 Hidtidig drift og pleje 
Afgræsningen omkring hele Noret bør intensiveres, se bilag 5.2. 
 
 
5.3 Vurdering af plejebehov 
Flere af de gamle græsningsenge omkring Noret er ikke i optimal drift og henstår i høj urtevegetion uden 
interesse for overdrevs- og strandengsplanter samt vandtilknyttet fugleliv.  
 
I Sydvestenden ved Bisssinge kunne græsningsområdet med stor fordel udvides og også inddrage de 
vældprægede skråninger til søen samt fjernelse af et stort pilehegn, der blev plantet lige uden for 
strandbeskyttelseslinjen, da den var 100 meter, men på strandengen på et tidspunkt, da strandengen var for 
lille til at være beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Det har også medført, at afgrænsningen af 
habitatområdet er blevet for lille her. 
 
I østenden ved Lillehøj på Golfbanens areal er stejle kystskråninger (delvist skabt ved råstofgravning) med 
meget værdifuld overdrevsvegetation under stærk tilgroning med træer og buske. Bør ryddes. 
 
 
 


6. Liste over manglende data til tilstandsvurdering 
 
 
6.1 Naturforvaltningsdata 
Driftshistorien for de enkelte arealer 
Marint: Der mangler en forvaltningsplan/vandhandleplan for området. Forventes at komme i forbindelse med 
gennemførelsen af Vandrammedirektivet. 
 
 
 







7. Referencer 
 
 
1. http://www.skovognatur.dk/Emne/Natura2000/ 
  
2. Kortlagt af Skov- og Naturstyrelsen 2004.  


http://www.sns.dk/natura2000/habitat/marin/notater/Rapport_marine_naturtyper.pdf 
 
3. Kortlagt af Storstrøms Amt 2005. 
 
4. Storstrøms Amt: Rødlistede planter 1999. Revideret 2006. 
 
5. Storstrøms Amt: Rødlistede fugle 2001. 
 
6. Storstrøms Amt: Rødlistede padder og krybdyr 1997. Revideret 2006. 
 
7. http://www.skovognatur.dk/Udgivelser/Tidligere/2003/ammoniakmanualen.htm 
 
8. Fjord og bugt, Miljøtilstand 2000-2003. Storstrøms Amt 2005 
 
9. Fjord og bugt. Storstrøms Amt 2000 
 
103.+21a Storstrøms Amt: Rødlistede fugle 2001 
 
119. Storstrøms Amt: Status og forvaltning af vigtige områder for ynglende fugle ved kysterne i Storstrøms  
        Amt, Danmark, maj 2000. Dansk/engelsk tekst. 







 
 


8. Bilag 
 
 
Bilag 1. Arealdata 
 
 
Arealtyper Antal Areal i ha 
Areal i Natura 2000 område 177  569 
Landareal  50 
§ 3 sø og vandhul 1 0,01 
§ 3 mose 0 0 
§ 3 fersk eng 0 0 
§ 3 strandeng 13 51,2 
§ 3 overdrev 0 0 
Skov 0 
heraf fredsskov  
Marker, bebyggelse, veje mm 0 
Fredninger  
Vildtreservat  
Offentlige arealer  
 
Bilag 1.1 
Arealfordeling og beskyttet natur i Natura 2000 område 180, Stege Nor 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag 2. Kortbilag med udbredelsen af naturtyper og arters levesteder 
 
 
 
Bilag 2.1 
Udbredelse af kortlagte habitatnaturtyper fra udpegningsgrundlaget for EF-habitatområde179 
(mapinfotabeller knyttet til wordfilen). 
 


 







Bilag 3. Supplerende oplysninger vedr. naturinteresser 
 
 
Bilag 3.1 Positive og negative strukturer 
 
 
Strandeng 
(1330) 


 
49,0 ha 


Strukturer Negative 
Positive I S U 


U 
(udbredte)    


S 
(spredte)    


I 
(ikke til stede)  32 % 68 % 


 
 
 
 


 
Bilag 3.1 
Fordelingen af positive og negative strukturer for 
den kortlagte habitatnaturtype på 
udpegningsgrundlaget for Natura 2000 område 
180. Tallene angiver procentdelen af naturtypens 
samlede areal. Hvor summen ikke er 100 %, 
mangler der data for de resterende arealandele. 
De positive og negative strukturer kan være U = 
udbredte, S = spredte eller I = ikke til stede. Det 
optimale er, når de positive strukturer er "U" og 
de negative er "I" (det mørkegrønne felt). Den 
værste situation er, når de positive strukturer er "I" 
og de negative er "U" (det røde felt). 
 


 
 
 
Bilag 3.2 – 3.7 Rødlisteoplysninger 
 
I bilagene 3.2 til 3.7 er anført hvilke arter i Natura 2000 område 180, der er opført på Storstrøms Amts 
regionale rødlister fra perioden 1995 – 2006. I tabellerne ses hvilke kategorier arterne er anbragt i efter 
henholdsvis den regionale rødliste (ref. 8 – 13) og den nationale rødliste fra 1997 (ref. 14).  
 
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. 15), idet disse endnu ikke er 
anvendt for alle artsgrupper og slet ikke er anvendt i det regionale arbejde. 
 
 
Bilag 3.2 Rødlistede karplanter 
 
Art Regional 


rødlistekategori 
(2006) 


National 
rødlistekategori  
(1997) 


Lokalitet Seneste fund 


Knopnellike V  Lillehøj ved Stege Nor Status usikker 
 
Bilag 3.2 Rødlistede karplanter i Natura 2000 område 180 – Stege Nor 
 
Uddøde (Ex) og gullistede planter er ikke medtaget. Der henvises til amtets rødliste. 
 


 
 







 
 
Bilag 3.3 Rødlistede fugle (Natura 2000-område nr. 180 Stege Nor) 
 
 
Art Regional 


rødlistekategori 
(2001) 


National 
rødlistekategori 
(1997) 


Lokalitet Seneste fund 


Pibeand A (T)  Stege Nor (>1.000) Recent 
Troldand A (T)  Stege Nor  (>10.000) Recent  
 
Bilag 3.3 Rødlistede fugle i Natura 2000 område 168.  
 
De arter, der indgår i udpegningsgrundlaget for EF-fuglebeskyttelsesområde 84 og 89, 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 3.4 Rødlistede padder og krybdyr 
 
 
Art Regional 


rødlistekategori 
(2006) 


National 
rødlistekategori 
(1997) 


Lokalitet Seneste fund 


Markfirben + + Slotshøj, Ø. del 1998 
 
Bilag 3.4  
Rødlistede padder i Natura 2000 område 180 
Forekomsten af Markfirben er umiddelbart øst for Natura 2000 området. 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Bilag 4. Trusselsvurderinger 
 
Bilag 4.1 Eutrofiering 
 


Marine områder 
 


Atmosfærisk 
Nedfald t N/år 


2005 


Belastning 
Tons N/år 


2005 


Belastning 
Tons N/år 


2015 
Stege Nor 6 30 24 
 
Bilag 4.1.a  
Kvælstofbelastning i Natura 2000 område 180 Stege Nor.  
 


 
 
Bilag 4.2 Tilgroning 
 


Bar jord
Vegetation under 15 cm
Vegetation 15 - 50 cm
Vegetation over 50 cm


 
 
Bilag 4.2 Strandeng (naturtype 1330) i Natura 2000 område 180 
Vegetationshøjden opgjort i fire kategorier. 
 


 
 
 
Bilag 5 Bilag vedr. naturforvaltning 
 
 
Bilag 5.2 Hidtidig drift og pleje 
 
Område 1: Stege Nor. 


• Kun enkelte strandengsarealer ved Bissinge og Rødkilde har haft ekstensivt og utilstrækkelig 
græsningspleje. 


• Alle strandengsarealer og vældpåvirkede skråninger trænger til græsningspleje. 
• På fortidsmindet Lillehøj findes naturtypen tør kalksand. Der bør tages høslet på højen og i den 


nærliggende gammel grusgrav, der bør ryddes for krat. 
 







