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Figur 1.1 Afgrænsning af Natura 2000 område 208, Bøchers Grund. 
 
 
 
1. Områdets afgrænsning 
 
Natura 2000 område 208, Bøchers Grund, udgøres af 1 beskyttelsesområde: EF-habitatområde 208, jf. figur 
1.1 
 
Arealet af hele Natura 2000 området svarer derfor til arealet af EF-habitatområde 208, jf. tabel 1.1. 
 
Nr. Navn Areal (ha) 
H 208 Bøchers Grund 1.093 
Samlet areal af Natura 2000 område 208 1.093 


Tabel 1.1 Navn og størrelse på de habitatområder, der indgår i Natura 2000-omr. 208 
 
 
 







2. Udpegningsgrundlaget 
 
Området er udpeget af hensyn til marine naturtyper, som Danmark har forpligtet sig til at sikre og udpege 
beskyttelsesområder for. Det drejer sig om naturtyper på habitatdirektivets bilag 1 (tabel 2.1) På et 
supplerende bilag 2.1 til basisanalysen findes kort (mapinfotabeller) med naturtypens udbredelse. 
 
Kirkegrund er kortlagt af Skov- og Naturstyrelsen i 2004. Hele revet er karakteriseret ved i alt 1 marin 
naturtype.  
 


3. Beskrivelse af området og dets potentiale 
 
Natura 2000 området omfatter ifølge Skov- og Naturstyrelsen 1 marin naturtype, rev (1170). Naturtypen 
udgør hovedparten af området (98%), 2% af områdets havbund er ikke udlagt med prioriterede naturtyper.  
 
Arealudbredelsen af revet er ikke dokumenteret, men udgør antagelig ikke så stort en del af området. 
Området er ikke undersøgt for andre naturtyper.  
 
Storstrøms Amt har i 2 år (2001 – 2003) udført vegetationsundersøgelser på 3 transekter i området (NOVA 
2001, NOVA 2003).   
 


Kortlagte naturtyper  Kode Naturtype 
Antal  
forekomster 


Samlet areal  
(ha) SNS 


Foreløbig  
trusselsvurdering 


Datagrundlag 


Kystnaturtyper     
1170 Rev 1 1.073 Eutrofiering Digital data 
Tabel 2.1 Naturtyper på udpegningsgrundlaget for H 208. 
 
 
3.1 Naturtyper 
Som det fremgår af tabel 2.1 er udpegningsgrundlaget for habitatområdet kun marine naturtyper.  
 
 
3.2 Arter 
Der findes ingen arter fra habitatdirektivets bilag 2. 
 
3.3 Øvrige naturværdier 
De specielle bundforhold giver gode betingelser for mange arter af fastsiddende alger og skaber dermed et 
unikt marint samfund.  
 
3.4 Modsatrettede naturinteresser 
Ingen. 
 







4. Tilstands- og trusselsvurdering 
 
4.1 Eutrofiering 
Eutrofieringen er her, som for mange andre marine områder, den væsentligste trussel. Den lokale belastning 
er ikke væsentlig, eutrofieringen af området skyldes overvejende en helt generel næringsberigelse af de store 
vandmasser i Østersøen. Det er især det tunge iltfattige bundvand der strømmer ind fra Øresund der i 
perioder om efteråret udgør en trussel mod dyre- og planteliv på revet.  
 
4.2 Invasive arter 
Ingen kendte. 
 
4.3 Forstyrrelser 
Der er fiskeri i området, men omfanget er ukendt.  
 
4.4 Andre trusler  
En yderligere trussel er belastning med miljøfarlige stoffer i det marine miljø. Forhøjede niveauer af 
tungmetaller og andre miljøfarlige stoffer kan give både kort- og langtidseffekter på dyrelivet, ligesom 
stofferne kan kumuleres op gennem fødekæden. Undersøgelser på f.eks. skrubber i Hjelm Bugt, har bl.a. vist 
overskridelser af grænseværdier for visse miljøfarlige stoffer.     
 
 


5. Naturforvaltning 
 
5.1 Status i 2005 
Der er ingen kendt forvaltning af området. 
 
 
6. Liste over manglende data til tilstandsvurdering 
 
6.1 Kortlægningsdata 
Der mangler data for at kunne kortlægge og dokumentere naturtyperne i området . 
 
6.2 Naturforvaltningsdata 
Der mangler en forvaltningsplan/vandhandleplan for området. forventes at komme i forbindelsen med 
gennemførelsen af Vandrammedirektivet. 
 
 
 
7. Referencer 
 
1. Kortlagt af Skov- og Naturstyrelsen 2004. 
 http://www.sns.dk/natura2000/habitat/marin/notater/Rapport_marine_naturtyper.pdf 
 
2. NOVA 2001, Storstrøms Amt. 
 
3. NOVA 2003, Storstrøms Amt. 
 
 







Bilag 
 
 
Bilag 1. Bilag vedr. arealdata 
 
 
Arealtyper Antal Areal i ha 
Marint areal i Natura 2000 området 208 
 


 1.753 


 
Bilag 1.1 
Arealfordeling og beskyttet natur i Natura 2000 område 208, Bøchers Grund. 
 


 
 
 
Bilag 2. Kortbilag med udbredelsen af naturtyper 
 
 
 
Bilag 2.1 
Udbredelse af kortlagte habitatnaturtyper fra udpegningsgrundlaget for EF-habitatområde 208 
(mapinfotabeller knyttet til wordfilen). 
 


 
 
 
 
Bilag 3 Bilag vedr. trusselsvurderinger 
 
 
Bilag 4.1. Eutrofiering 
 


Naturtype Atmosfærisk 
Nedfald t N/år 


2005  


Belastning, total 
tons N/år 


2005 


Belastning, total 
tons N/år 


2015 
Kystnaturtyper    
1170 Rev 815 1232 1142 
 
Bilag 4.1.  
Kvælstofbelastning på havområdeniveau (Østersøen) i Natura 2000, område 208 . 
 


 








Høringsnotat for Natura 2000-plan 
 


NOTAT 
 


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


Forslag til Natura 2000-plan nr. 208 
 


Bøchers Grund 
 
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. 208 Bøchers Grund, er der modtaget i alt 4 høringssvar fra Vordingborg 
Kommune (ID 484), DN-hovedforeningen (ID 1787),  WWF (ID 2747) og Danmarks 
Fiskeriforening (ID 3713). 
  
Svarene har især berørt følgende punkt: 
 
1. Trusler 
 
Yderligere har høringssvarene berørt blandt andet følgende emne, hvortil der henvises i det 
generelle høringsnotat (kan findes via ovenstående link): 
 
2. Udpegningsgrundlag og afgrænsning 
3. Indsatsprogram 
4. Kvælstof 
5. Økonomi 
6. Synergi med vandplanen 
7. Lovgrundlag 
 
I det følgende sammenfattes de væsentligste synspunkter til de ovenfor nævnte punkter. 
Kommentarer hertil er anført i kursiv. 
 



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

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

http://www.nst.dk/





Det skal bemærkes, at høringssvarene kun er gengivet i hovedtræk. Ønskes detaljerede oplysninger 
om svarenes indhold, henvises der til de fremsendte høringssvar. 
 
  
Bemærkninger til planforslaget 
 
1. Trusler  
 
Høringssvar: 
DN-hovedforeningen og Verdensnaturfonden nævner som trusler næringsstofbelastning og 
forskellige former for fiskeri, som de ønsker forbudt/begrænset. 
 
Naturstyrelsen: 
Kvælstof-udledningen til havene vil blive mindre, som en følge af aftalen om i første omgang at 
nedbringe udledningen med 9.000 tons kvælstof.  
De forskellige marine naturtyper inden for Natura 2000-områderne er ikke beskyttet mod fiskeri 
gennem en generel lovregulering.   
  
Justeringer af forslag til Natura 2000-plan nr. 208 Bøchers Grund 
Der er foretaget mindre justeringer i trusselsafsnittet på grundlag af de modtagne høringssvar. 
Justeringerne giver ikke anledning til fornyet høring af planforslaget. 
 
Naturstyrelsens egne justeringer af forslag til Natura 2000-plan nr. 208 Bøchers Grund. 
På baggrund af dialog i høringsperioden, og Naturstyrelsens egne overvejelser, er der foretaget 
mindre justeringer af teksten i trussels- og indsatsafsnittet. Hverken ændringerne som følge af de 
indkomne bemærkninger, eller Naturstyrelsens egne justeringer giver anledning til fornyet høring 
af planforslaget. 
 
Sammenfattende redegørelse for høring over miljørapport (SMV) 
Parallelt med offentlig høring af planudkast til Natura 2000-plan for område nr. 208 Bøchers Grund 
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. 208 Bøchers Grund. SMV-
rapporten viste ikke modstrid med andre miljøhensyn, og der er i den offentlige høring ikke 
modtaget kommentarer til rapporten. 
 
Den offentlige høring har givet anledning til mindre justeringer 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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Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen 
 
Miljørapport for Natura 2000-område nr. 208, Bøchers Grund. 
 
Habitatområde H208.  
 
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:  
 


 at revene opnår god økologisk tilstand. Dette indebærer god vandkvalitet og et artsrigt 
dyre- og planteliv. 


 
Relevante planer 
 
Der er ingen igangværende planer for pleje og genopretning i Natura 2000-området Bøchers 
Grund. 
 
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 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 kan næringsstofbelastningen føre 
til periodevise iltsvind der når disse bliver langvarige og kraftige, er en alvorlig trussel mod 
revets dyre- og planteliv.   
 
Belastning med miljøfarlige stoffer til det marine miljø kan give både kort- og langtidseffekter 
på dyrelivet, ligesom stofferne kan ophobes op gennem fødekæden, samt i havbunden. 
 
Naturtypernes tilknyttede plante- og dyreliv har derved en øget risiko for at forringes eller 
uddø.  
 
Naturtypen risikerer en forværring af dens 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: 


 Den marine naturtype rev, pga. næringsstofbelastning og miljøfarlige stoffer, samt 
muligt fiskeri med bundslæbende redskaber. 


 
 
Bevaringsprognose er ukendt for:  


 ingen 
  
 
c) Miljøforhold i områder der kan blive berørt  
 
Se beskrivelsen under afsnit h). 
 
 
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 Bøchers Grund gælder følgende generelle retningslinjer: 
 
1.1 For marine naturtyper reguleres tilførslen af næringsstoffer via vandplanen.   







 
1.2 For den marine naturtype skal det sikres, at projekter og aktiviteter ikke skader 


lokaliteten  
 
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 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.  
 
 
g) 


Foranstaltninger der modsvarer negativ indvirkning på miljøet 


 
 
 
 
 
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 
naturoplevelse ved 
f.eks. dykning mm. 


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


vandplanen og Natura 
2000-planen 


Luft  x - 
Klimatiske faktorer  x - 
Materielle goder  x - 
Landskab  x - 
Kulturarv, herunder 
kirker 


 x - 


Arkitektonisk arv  x - 
Arkæologisk arv  x - 


 
Natura 2000-planen har indvirkning på de faktorer, der er listet i tabel 1. Vedrørende 
modstridende naturinteresser følger prioriteringen statens retningslinjer.  
 
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 Der sikres beskyttelse mod ødelæggelse af rev. 
 
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 ikke modstridende naturinteresser i området for så vidt angår områdets 
udpegningsgrundlag. 
 
 
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.  
 
 
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 Bøchers Grund er, at få en god vandkvalitet og et artsrigt dyre- og 
planteliv. 
 
Hvis ikke planen iværksættes vil belastningen med næringsstoffer og miljøfarlige stoffer 
fortsætte. Med fortsat næringsbelastning, vil der være risiko for øget forekomst af langvarige 
og kraftige perioder med iltsvind. Naturtypens tilknyttede plante- og dyreliv har derved en 
øget risiko for at forringes eller uddø, fordi de ikke kan overleve i længere perioder med iltfrie 







forhold ved havbunden. Også ophobning af miljøfarlige stoffer i dyr og planter, kan påvirke 
dyre og plantelivet i negativ retning. 
Endelig kan fiskeri med bundslæbende redskaber fysisk ødelægge naturtypen, i form af 
fjernelse af bundflora og bundlevende dyr, samt hårdbund, sten og skaller. 
 
En gennemførelse af Natura 2000-planen sikrer og forbedrer den biologiske mangfoldighed og 
naturgrundlaget, giver mulighed for større naturoplevelser. 
 
 








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


Natura 2000-område: 208 Bøchers Grund


 Rev1170 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Bøchers Grund208


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


Fiskeri med slæbende redskaber 
ved bunden (bundtrawl)


Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:


Begrænsning af fiskeri


Gældende lovgivning
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Tillæg om ny viden til Natura 2000-basisanalyse for 
Bøchers Grund, område nr. 208. 
 
Tillægget gælder både i forhold til basisanalysen for lysåben natur og 
skovbasisanalysen for område 208. 
 
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 og 4.3). 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 
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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, 
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 208. 
 
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 yderligere områder. For arterne er der 
ved fund af nye direktivarter i de fleste tilfælde tale om fund i 
forbindelse med NOVANA-overvågningsprogrammet. Der er dog 
hverken fundet nye naturtyper eller arter i område 208. 
 
Tilsvarende er der i Natura 2000-planen set bort fra oplysninger i 
basisanalyserne om ufuldstændigt kortlagte naturtyper, herunder de 
marine naturtyper. Kortlægning og tilstandsvurdering vil blive 
udbygget i den kommende planperiode. 
 
 
4. Supplerende trusselsvurdering 
I basisanalyserne blev der præsenteret en trusselsvurdering og 
tilstandsdata for de forskellige naturtyper og arter. Ændringer i 
basisanalysernes trusselsvurdering samt trusselsvurdering for de nye 
elementer på udpegningsgrundlaget fremgår af de følgende afsnit 4.2 
(naturtyper) og 4.3 (arter). 
 
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 Opdatering af basisanalysernes trusselsvurdering for 
naturtyper samt foreløbig trusselsvurdering for nye 
naturtyper på udpegningsgrundlaget 
 
Siden basisanalysen, er truslerne MFS (miljøfarlige stoffer) og fiskeri 
kommet til.  
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I område 208 har undersøgelser af MFS i det det marine miljø i både 
muslinger, sedimenter og fisk siden 2007 indgået som en del af 
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.  
 
Fiskeri med bundslæbende redskaber er angivet som en trussel mod 
naturtypen rev, og en mulig trussel mod sandbanker og bugter som 
følge af fysisk ødelæggelse mm. Effekter af fiskeri på rev, er vurderet 
af DMU.   
 
 
4.2 Opdatering af basisanalysernes trusselsvurdering for 
habitatarter og fugle samt foreløbig trusselsvurdering for nye 
habitatarter og fugle på udpegningsgrundlaget 
 
Der er ingen nye habitatarter og fugle i område 208. 
  
 
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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