
 
  



Basisanalyse revision 2016-21 

Kolofon 

Titel: 
Natura 2000-basisanalyse 2016-2021 Revideret 
udgave 
Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og 
Bollinge Bakke 
Natura 2000-område nr. 154 
Habitatområde H135 og H244 
Fuglebeskyttelsesområde F94 og F99 

Emneord: 
Habitatdirektivet, fuglebeskyttelsesdirektivet, 
Miljømålsloven, basisanalyse. 

Udgiver: 
Miljøministeriet, Naturstyrelsen 

Ansvarlig institution: 
Naturstyrelsen  
Haraldsgade 53  
2100 København Ø 
www.naturstyrelsen.dk 

Copyright: 
Naturstyrelsen, Miljøministeriet 

Sprog:  
Dansk 

År:  
2014 

ISBN nr.:  
978-87-7091-281-5 

Dato:  
18. december 2014 

Forsidefoto: 
Udsyn over Saltbæk Vig med sandtange ved 
Asmindrupfolden. Fotograf: Peter Leth 

Resume: 
Natura 2000-basisanalyse for Sejerø Bugt, 
Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge 
Bakke. Basisanalysen sammenfatter 
landsdækkende, kvalitetssikrede data for de arter 
og naturtyper, som Natura 2000-området er 
udpeget af hensyn til. Basisanalysen indeholder 
en kortlægning af naturtyper og levesteder, en 
vurdering af naturtilstanden og en foreløbig 
vurdering af negative påvirkninger (trusler) mod 
en god naturtilstand. 

Må citeres med kildeangivelse 

  

  2 

 

http://www.naturstyrelsen.dk/


Basisanalyse revision 2016-21 

Indhold 

 

1. Natura 2000-basisanalyse (planperiode 2016-2021) ........................................... 4 
1.1 Basisanalysens indhold .......................................................................................................... 5 
1.2 Natura 2000-planprocessen ................................................................................................. 5 
1.3 Udpegningsgrundlag ............................................................................................................. 6 
1.4 Datagrundlaget ...................................................................................................................... 6 

1.4.1 Datagrundlag arter ................................................................................................... 7 
1.4.2 Datagrundlag naturtyper på land ........................................................................... 8 
1.4.3 Datagrundlag marine naturtyper ........................................................................... 8 

2. Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke ....................... 9 
2.1 Områdebeskrivelse ............................................................................................................... 10 
2.2 Udpegningsgrundlag i dette Natura 2000 område ............................................................. 12 
2.3 Områdets naturtyper ............................................................................................................ 14 

2.3.1 Områdets terrestriske naturtyper ......................................................................... 15 
2.3.2 Områdets sø-natur ................................................................................................. 16 
2.3.3 Områdets hav-natur ............................................................................................... 18 

2.4 Områdets arter ..................................................................................................................... 20 
2.4.1 Habitatområdets udpegede arter ......................................................................... 20 
2.4.2 Fuglearter .............................................................................................................. 35 

2.5 Naturtilstand og tilstand af arters levesteder ..................................................................... 39 
2.5.1 Forekomst og udvikling i naturtypens areal i dette Natura 2000 område .......... 41 
2.5.2 Naturtypernes tilstand og udvikling..................................................................... 45 
2.5.3 Sø-natur ................................................................................................................. 47 
2.5.4 Levestedskortlægning og tilstandsvurdering ....................................................... 48 

2.6 Foreløbig vurdering af negative påvirkninger (trusler mod naturtilstanden) .................. 56 
2.6.1 Trusler, der vurderes konkret i denne basisanalyse ............................................ 56 
2.6.2 Trusler, der ikke er omfattet af denne basisanalyse ............................................ 68 

2.7 Igangværende indsats .......................................................................................................... 70 
3. Litteratur ......................................................................................................... 73 
 
 
 
 
  

  3 

 



Basisanalyse revision 2016-21 

1. Natura 2000-basisanalyse 
(planperiode 2016-2021) 

EU’s Natura 2000-direktiver (fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet) forpligter Danmark 
til at gøre den nødvendige indsats for at sikre eller genoprette en række sjældne, truede eller 
karakteristiske naturtyper og arter af europæisk betydning. 

Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter 
(habitatdirektivet) med senere ændringer og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF 
af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle (fuglebeskyttelsesdirektivet) 

Danmark har valgt at gøre dette ved en systematisk og tilbagevendende Natura 2000-planlægning, 
der på grundlag af direktivforpligtelsen og den nationale naturovervågning for 6-årige planperioder 
(dog 12-årige for skovbevoksede fredskovpligtige arealer) prioriterer den krævede indsats. 
Planperioden 2016-21 dækker derfor som udgangspunkt ikke de fredsskovspligtige arealer. 

Natura 2000-planlægningen sker efter reglerne i miljømålsloven og bekendtgørelse om Natura 
2000-skovplanlægning, der fastsætter, at en Natura 2000-plan består af: 

• Mål for naturtilstanden i Natura 2000-området. 
• Indsatsprogram. 

Indsatsprogrammet for det enkelte Natura 2000-område udarbejdes på baggrund af en 
basisanalyse og foreliggende overvågningsdata. 

Basisanalysen skal indeholde følgende elementer: 

• Kortlægning af habitatnaturtyper og levesteder for arter, som områderne er udpeget for. 
• Vurdering af tilstand og foreløbig vurdering af trusler. 
• Et resumé, som på kortbilag angiver beliggenheden af de kortlagte arealer og tilstanden. 

Basisanalysen indgår efter seneste ændring af miljømålsloven ikke som en del af Natura 2000-
planen, men præsenterer datagrundlaget for denne plan.  

Basisanalysen for planperiode 2016 -2021 blev offentliggjort 20. december 2013. Basisanalysen er 
siden blevet revideret og suppleret med tilstandsvurdering af en række kystnaturtyper samt med 
nye data om levesteder for ynglefugle. Enkelte steder er der foretaget supplerende kortlægning og 
tilstandsvurdering af mindre naturarealer. Endvidere har bemærkninger fra kommuner og andre 
interessenter indgået i revisionen af basisanalysen. Oplysninger om igangværende indsats er 
endvidere blevet opdateret med seneste opgørelser fra NaturErhvervstyrelsen.   

  
  

  4 

 



Basisanalyse revision 2016-21 

1.1 Basisanalysens indhold 

Basisanalysen er grundlaget for målfastsættelse og indsatsprogram i Natura 2000-planen for de 
enkelte, udpegede Natura 2000-områder. Basisanalysen fokuserer på Natura 2000-forpligtelser og 
dermed på de arter og naturtyper, som området er udpeget for at beskytte. 

Basisanalysen er udarbejdet på grundlag af de nationalt indsamlede og/eller kvalitetssikrede data, 
der indhentes gennem det nationale overvågningsprogram for vand og natur - NOVANA. Data er 
offentligt tilgængelige på Danmarks Miljøportal. Naturstyrelsen har i årene 2010-12 gennemført en 
fornyet og udvidet kortlægning af de enkelte habitatnaturtyper og visse arters levesteder, og data 
herfra udgør sammen med tilstandssystemerne for de enkelte naturtyper og visse arters levesteder 
omdrejningspunktet for basisanalysen. 

Vurderinger af de enkelte naturtypers og arters bevaringsstatus og de negative påvirkninger, som de 
er udsat for, bygger på NOVANA-rapporter over samme data udarbejdet af Nationalt Center for 
Miljø og Energi (DCE) ved Århus Universitet. Rapporterne er udarbejdet som led i DCE’s funktion 
som fagdatacenter for det nationale overvågningsprogram. Vurdering af forstyrrelser af fugle og 
pattedyr bygger på DCE-rapporten - "Vurdering af forstyrrelsestrusler i Natura 2000-områderne", 
der er udarbejdet for Naturstyrelsen i forbindelse med opfølgningen på den 1. Natura 2000-plan. 

Der findes andre data om naturen i Natura 2000-områderne. Disse er dog ikke tilstrækkeligt 
ensartede og landsdækkende til, at Naturstyrelsen har inddraget dem i de statslige basisanalyser, 
som blandt andet skal danne grundlag for en national prioritering af indsatsen i 2. planperiode. 
Mange af disse data vil med fordel kunne indgå i senere faser af planlægningen, ikke mindst i 
forbindelse med fastsættelse af konkrete forvaltningstiltag. 

Natura 2000-planlægningen 2016-21 vedrører som udgangspunkt kun de arealer, der er omfattet af 
miljømålsloven, da planperioden for arealer omfattet af skovloven er 12 år (2010-21). 
Naturstyrelsen har alligevel for fuldstændighedens skyld valgt i basisanalysen at medtage alle 
indsamlede artsdata – uanset visse datasæt vedrører arealer omfattet af skovloven. 

Selvom basisanalysen er udarbejdet midt i gennemførslen af den 1. Natura 2000-plan, vil der for 
hvert enkelt område indgå en foreløbig status for gennemførslen af den 1. plan byggende på 
tilgængelig viden om tilsagn om tilskud efter landdistriktsstøtteordningerne og godkendte EU-
projekter (Life+).  

  

1.2 Natura 2000-planprocessen 

Planprocessen for de statslige Natura 2000-planer er fastsat i miljømålsloven. Med ændringen af 
miljømålsloven med virkning fra 1. juni 2013 er processen: 

Natura 2000-planen udarbejdes efter forudgående drøftelse med de berørte statslige, kommunale 
og regionale myndigheder og med inddragelse af nationalparkbestyrelser, foreninger, 
organisationer og lodsejere, som har en væsentlig interesse i planen. 

De tværgående, overordnede drøftelser foregår på nationalt niveau. På regionalt niveau præsenterer 
Naturstyrelsen basisanalyser, og et muligt planindhold drøftes. Basisanalyserne offentliggøres 
senest samtidig med, at drøftelser med de berørte interessenter indledes. 
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Forslag til Natura 2000-planer for 2016-21 offentliggøres senest 1 år efter offentliggørelsen af 
basisanalyserne. Miljøministeren (Naturstyrelsen) fastsætter en frist på mindst 12 uger for 
indgivelse af høringssvar vedr. planforslagene. Miljøministeren vedtager efterfølgende planen. Der 
gælder dog særlige høringsregler, hvis det offentliggjorte planforslag ændres væsentligt. 

  

1.3 Udpegningsgrundlag 

For hvert Natura 2000-område findes et udpegningsgrundlag, der ud fra de af EU fastsatte regler 
rummer de internationalt væsentlige arter og naturtyper for det pågældende område. For disse dyr, 
fugle, planter og naturtyper er der inden for de udpegede Natura 2000-områder en særlig 
forpligtelse. Det er alene de arter og naturtyper, der er på områdernes udpegningsgrundlag som 
behandles i denne basisanalyse. 

De danske fuglebeskyttelsesområder blev udpeget i 1983 med en lille justering i 2000, og der er nu 
udpeget 113 fuglebeskyttelsesområder i Danmark. I 1998 blev habitatområderne tilsvarende 
udpeget. Disse blev justeret og udvidet, senest i 2011, og der er nu 261 habitatområder i Danmark. 
Fuglebeskyttelsesområderne og habitatområderne udgør det samlede Natura 2000-netværk. 
Fuglebeskyttelses- og habitatområder kan være sammenfaldende eller ligge i umiddelbar 
tilknytning til hinanden, hvorfor der i alt er 252 Natura 2000-områder i Danmark. I Natura 2000-
områder, hvor der indgår habitatområder og fuglebeskyttelsesområder med forskellig afgrænsning, 
er forpligtelsen i forhold til udpegningsgrundlaget udelukkende knyttet til det enkelte delområdes 
geografiske afgrænsning. 

Naturen er dynamisk, og nogle arter og naturtyper indvandrer til nye områder, mens andre af 
naturlige grunde forsvinder fra områder, hvor de tidligere var kendt. Endvidere forbedres 
vidensgrundlaget om arternes og naturtypernes forekomst inden for områderne yderligere i 
forbindelse med systematisk kortlægning, overvågning og andre undersøgelser. Derfor opdateres 
udpegningsgrundlaget for de enkelte Natura 2000-områder med mellemrum. Dette vil typisk ske 
hvert 6. år forud for rapportering til EU og udarbejdelse af nye statslige Natura 2000-basisanalyser 
med efterfølgende Natura 2000-planer. Naturstyrelsen har i 2012 opdateret udpegningsgrundlag 
for såvel fuglebeskyttelsesområderne som habitatområderne efter offentlig høring. Kriterier for 
opdateringen og de udpegningsgrundlag, der gælder fra den 1. januar 2013, kan ses på 
Naturstyrelsens hjemmeside. 

Natura 2000-indsatsen for områdets udpegede naturtyper og arter vil dog i mange tilfælde betyde, 
at forholdene også forbedres for en lang række både almindelige, sjældne og rødlistede arter, der 
findes inden for området, men som ikke er grundlag for områdets udpegning som Natura 2000-
område. 

  

1.4 Datagrundlaget 

Ved udarbejdelse af den enkelte basisanalyse præsenteres kun aktuelle overvågningsdata for 
naturtyper og arter, der er medtaget på det pågældende Natura 2000-områdes 
udpegningsgrundlag. Dette afsnit om datagrundlaget er en generel beskrivelse, der er dækkende for 
alle Natura 2000-basisanalyser. 

Data, der anvendes og præsenteres i denne basisanalyse, er kvalitetssikrede og landsdækkende data, 
der er offentligt tilgængelige. Det vil i helt overvejende grad dreje sig om data indsamlet og 
kvalitetssikret i forbindelse med gennemførelse af det statslige overvågningsprogram - NOVANA.  
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Den konkrete, praktiske gennemførelse af overvågningen og efterfølgende databehandling for de 
enkelte arter og naturtyper kan ses i de udarbejde tekniske anvisninger på DCE's hjemmeside og de 
årlige NOVANA-rapporter. 

De fleste data stammer fra den terrestriske del af overvågningsprogrammet, men derudover 
inddrages data indsamlet i de øvrige NOVANA delprogrammer, fx tilstandsvurderinger og 
levestedskortlægning i søer, kortlægning af marine naturtyper samt artsdata fra de akvatiske 
overvågningsprogrammer i NOVANA fx data til belysning af forekomst af lampretter andre fisk, 
insekter og havpattedyr. 

Naturtype- og artsdata, der anvendes i basisanalyserne, kan findes på Miljøministeriets MiljøGis og 
i Danmarks Naturdata.   

  
1.4.1 Datagrundlag arter 

Arternes udbredelse, forekomst og antal gennemgås og beskrives på baggrund af de kvalitetssikrede 
data, der er indsamlet i NOVANA-programmerne. 

I basisanalysen præsenteres udelukkende data om arter, der indgår i udpegningsgrundlaget for 
området, og som dermed er en del af Natura 2000-forpligtelsen. 

Der er ikke med denne basisanalyse forsøgt analyseret og præsenteret viden om forekomst af 
områdets øvrige, sjældne, rød- eller gullistede arter eller arter optaget på habitatdirektivets bilag IV. 
Varetagelsen af hensynet til disse arter indgår ikke specifikt i Natura 2000-planlægningen. 

For vindelsnegle, padder, odder, karplanterne:  mygblomst og enkelt månerude er der i de 
terrestriske overvågningsprogrammer i perioden 2004-2012 indsamlet data til belysning af de 
pågældende arters forekomst og udbredelse i og udenfor Natura 2000-områderne. 

For den overvejende del af arterne på Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag er 
resultaterne fra NOVANA-programmet beskrevet i den videnskabelige rapport fra DCE- Nationalt 
Center for Miljø og Energi - Overvågning af arter 2004-2011. 

I rapporten gives der et overblik over de enkelte arters forekomst og udbredelse samt en 
præsentation af de pågældende arters status i Danmark på baggrund af de indsamlede 
overvågningsdata. Metode til overvågning af arter i NOVANA-programmet er grundigt beskrevet i 
de tekniske anvisninger, der kan ses via DCE's hjemmeside. 

Fuglenes udbredelse, antal og bestandsudvikling beskrives ligeledes på baggrund af data indsamlet 
og kvalitetssikret i forbindelse med gennemførelse af NOVANA-programmerne i perioden 2004-
2012. Princippet for overvågning af både ynglefugle og trækfugle er, at alle arter, som indgår i et 
eller flere Natura 2000-områders udpegningsgrundlag overvåges med varierende frekvens 
afhængig af artens bevaringsstatus. Arter med ugunstig bevaringsstatus overvåges oftere og mere 
grundigt end arter med gunstig bevaringsstatus. Data til vurdering af fuglenes forekomst er for de 
fleste arters vedkommende indsamlet af Naturstyrelsen og DCE. Disse data bliver for flere arters 
vedkommende desuden suppleret med data indsamlet af Dansk Ornitologisk Forenings medlemmer 
via DOF-basen. De anvendte data kvalitetssikres af DCE og/eller af Naturstyrelsen og anvendes 
efterfølgende i Naturstyrelsens overvågning af de pågældende fuglearter. 
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For en række ynglefugle, der ikke er specifikt tilknyttet Natura 2000-områderne, foretages der i 
NOVANA overvågningen en ekstensiv overvågning, hvilket betyder, at DCE Aarhus Universitet ved 
udgangen af overvågningsperioden i 2015 udarbejder landsdækkende udbredelseskort for disse 
arter. Der findes ikke et ensartet, landsdækkende billede af deres forekomst i de Natura 2000 
områder, hvor de indgår i de pågældende områders udpegningsgrundlag. Der er derfor ingen 
antalsangivelser i de basisanalyser, hvor disse ynglefugle indgår i de pågældende områders 
udpegningsgrundlag. 

For den overvejende del af fuglearterne på Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag er 
resultaterne fra NOVANA-programmet beskrevet i den videnskabelige rapport fra DCE - Nationalt 
Center for Miljø og Energi – Fugle 2004-2011. 

For stor vandsalamander, klokkefrø, 16 ynglefuglearter er der i NOVANA-programmet gennemført 
en levestedskortlægning til beskrivelse af kvaliteten af de pågældende arters levesteder. Disse data 
vil også blive præsenteret i basisanalyserne for de områder, hvor en eller flere af disse arter er 
medtaget på områdernes udpegningsgrundlag. 

Overvågningsmetoderne for de enkelte fuglearter er beskrevet i de tekniske anvisninger.  

  
1.4.2 Datagrundlag naturtyper på land 

Grundlaget for den første generation af Natura 2000-planer var kortlægning af 23 lysåbne 
naturtyper og 10 skovnaturtyper. Kortlægningen af de lysåbne naturtyper blev gennemført i 2004-
2005 af de daværende amter og suppleret i 2007-2008, mens kortlægningen af skovnaturtyperne 
blev gennemført i 2005-06 (skovbevoksede, fredskovpligtige arealer). Kortlægningen af skovnatur 
på ikke-fredskovpligtige arealer er gennemført i perioden 2009 – 2012. 

Som grundlag for udarbejdelse af denne generation af basisanalyser er der i 2010-2012 foretaget en 
ny- eller genkortlægning af 33 lysåbne naturtyper og nykortlægning af fem ferske sønaturtyper i 
mindre søer. Kortlægningen af skovnaturtyperne er derimod ikke blevet gentaget, da planlægningen 
for de skovbevoksede fredskovspligtige arealer kun revideres hvert 12. år. Denne basisanalyse viser 
alene resultaterne for kortlægning af skovnaturtyper på de ikke fredskovspligtige arealer. 

  
1.4.3 Datagrundlag marine naturtyper 

Gennem NOVANA overvåger Naturstyrelsen en række af de marine naturtyper. Data anvendes, 
hvor det er muligt, til en beskrivelse af naturtyperne. 

Naturstyrelsen har i 2010-2012 kortlagt 56 af de 97 marine Natura 2000-områder for naturtyperne 
rev, boblerev og sandbanker. Den marine kortlægning præciserer udelukkende naturtypernes 
udbredelse og omfang i hvert område, og er baseret på ”Habitatbeskrivelser 2010-2012”. For rev 
medtages i kortlægningen arealer med en stentæthed over 25 % samt arealer i forbindelse hermed 
med en stentæthed over 10 %. Disse områder med en lavere stentæthed bidrager til det samlede 
stenrevs økologi. Denne mindre afvigelse fra habitatbeskrivelsen begrundes med, at kortlægningen 
er underlagt tekniske begrænsninger som man her igennem søger at opveje. De øvrige naturtyper er 
kortlagt i 2004 og tilpasset med ny viden siden hen. 
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2. Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, 
Bjergene, Diesebjerg og 
Bollinge Bakke 

 

 
Natura 2000-områdets afgrænsning. Natura 2000-området består af habitatområderne H135 og H244 (grøn 

afgrænsning) og fuglebeskyttelsesområderne F94 og F99 (blå toning). Andre Natura 2000-områder er vist med sort 

afgrænsning. 

  9 

 



Basisanalyse revision 2016-21 

 

 
Overdrevsskrænter og stenstrand på Nekselø. Fotograf: Peter Leth. 

 

2.1 Områdebeskrivelse 

Natura 2000-området har et areal på 44.500 ha og afgrænses som vist på figuren ovenfor. Natura 
2000-området består af Habitatområde nr. H135 (Sejerø Bugt og Saltbæk Vig) og H244 (Bjergene, 
Diesebjerg og Bollinge Bakke) samt Fuglebeskyttelsesområderne nr. F94 (Sejerø Bugt og Nekselø) 
og F99 (Saltbæk Vig). På Naturstyrelsens hjemmeside samt i figuren nedenfor er der angivet hvilke 
naturtyper og arter, der udgør udpegningsgrundlaget for dette område. 

Cirka 230 ha ejes af Staten og heraf ejer naturstyrelsen cirka 203 ha. Omtrent 88 % af området 
udgøres af vandarealet i Sejerø Bugt (390 km²) og Saltbæk Vig (16 km²), resten (ca. 12 %) er 
landareal med en kystlinje på ca. 63 km. Landarealerne domineres især af kystmorfologiske 
strukturer som laguner, klitter samt overdrev udviklet på kystskrænter og randmoræner. Saltbæk 
Vig er en naturlig lagune, som med dæmninger er afskåret fra Sejerø Bugt. Lagunedannelse pågår 
ligeledes i bunden af Nekselø Bugt (Sanddobberne) og Sejerø Bugt (Korevlen mv.). 

Natura 2000-området er omfattet af mange og store fredninger. Saltbæk Vig er fredet med det 
formål at beskytte fuglelivet og områdets botaniske værdier. Hele Eskebjerg Vesterlyng er fredet 
med henblik på at bevare områdets særprægede natur. Hele Nekselø er fredet foruden det meste af 
Ordrup Næs inklusive Plateauet og Næbbet samt betydelige arealer i Veddinge Bakker og i Bjergene. 
Der til kommer fredninger som omfatter det meste af Sanddobberne og ikke mindst hele 
lagunesystemet omkring Korevlen i bunden af Sejerø Bugt. Endelig bør nævnes de to hedeområder 
Ellinge Lyng og Overby Lyng som begge er fredede og som ganske vist ikke ligger indenfor Natura 
2000-området, men klods op af og i naturlig sammenhæng med området øvrige natur. 

Alleshavebugten blev i 1993 udlagt til vildtreservat med jagtforbud med henblik på at sikre området 
som rasteplads for vandfugle. 
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Området Stold nord for Eskebjerg Vesterlyng er militært skydeterræn. Området forvaltet i henhold 
til retningslinierne i Skov- og Naturstyrelsens ”Drifts- og Plejeplan Stold Skydeterræn 1999-2013”. 

Inddæmmede arealer omkring Saltbæk Vig har sekundært skabt strandenge og rigkær af meget stor 
naturkvalitet. Et stort rigkær sydøst for Saltbæk Vig rummer hele fire arter fra 
udpegningsgrundlaget: mygblomst, som vokser flere steder i området samt alle tre arter af 
vindelsnegle på habitatdirektivets bilag 2. Ud over de overvågede bestande er kildevældsvindelsnegl 
registreret i Kaldredkæret (2013) og skæv vindelsnegl i Asmindrupkæret (2012). Hertil kommer en 
række sjældne planter, som ikke er en del af udpegningsgrundlaget, men som illustrerer områdets 
store biologiske værdi. Blandt disse kan nævnes den nationale ansvarsart eng-ensian, som har en 
usædvanlig talrig forekomst, en bestand af orkideen pukkellæbe (rødlistet som moderat truet), den 
meget sjældne kølle-star (rødlistet som kritisk truet) samt store forekomster af de fredede orkideer 
sump-hullæbe, kødfarvet gøgeurt og maj-gøgeurt foruden de ualmindelige mosser blød seglmos 
(Pseudocalliergon lycopodioides), stiv seglmos (Drepanocladus sendtneri), stor skorpionsmos 
(Scorpidium scorpidioides) og grøn krumblad (Scorpidium cossonii). 

I området ses også bl.a. Sumpgræshoppe (rødlistet som næsten truet), fransk bredpande (rødlistet 
som kritisk truet), isblåfugl (rødlistet som næsten truet) og de to køllesværmere femplettet 
(Zygaena lonicerae) og lille køllesværmer (Zygaena viciae) (rødlistet som henholdsvis sårbar og 
kritisk truet). 

På sydsiden af vigen findes bl.a. landets eneste bestand af den meget sjældne bregne enkelt 
månerude (rødlistet som moderat truet). Arten er dog ikke set siden 2005. Samme sted vokser den 
ligeledes sjældne stilk-månerude (fredet og rødlistet som sårbar), Bakke-gøgelilje (fredet og 
rødlistet som næsten truet) samt salep-gøgeurt som har haft stor tilbagegang i landet, men som har 
store forekomster på Malles Næs og andre steder omkring Saltbæk Vig. 

Af andre fine terrestriske lokaliteter i området kan nævnes skrænterne på Nekselø samt Eskebjerg 
Vesterlyng, som er et enestående værdifuldt klitlandskab med meget lang ubrudt 
græsningskontinuitet, og som huser en meget stor forekomst af den prioriterede naturtype 
enebærklit samt et stort antal sjældne og rødlistede plantearter. Af arter som ikke er på 
udpegningsgrundlaget, men som er med til at karakterisere særligt fine forekomster af naturtyper 
på udpegningsgrundlaget kan bl.a. nævnes den lille bregne stilk-månerude (ca. 150 planter set i 
2013) og baltisk ensian, som her har sit eneste voksested på Sjælland (rødlistet som næsten truet), 
samt de regionalt meget sjældne arter tue-kogleaks, mose-troldurt, søpryd, knudearve, liden 
vandarve, liden ulvefod og alm. ulvefod. 

På Eskebjerg Vesterlyng, ved Kaldredkæret og på Store Vrøj findes endvidere små bestande af 
sommerfuglen fransk bredpande. Arten er national ansvarsart og rødlistet i kategorien kritisk truet, 
men er ikke på områdets udpegningsgrundlag. 

Området rummer yderligere en række vigtige naturområder, som Sanddobberne, strandenge ved 
Tranevejle, Korevlen og overdrev på Ordrup Næs. 

Sanddobbernes sandtanger er potentielle ynglelokaliteter for havterne, som er på 
udpegningsgrundlaget, men også for den rødlistede dværgterne, som ikke er en del af områdets 
udpegningsgrundlag. 

En af Vestsjællands meget fine og velbevarede indlandsoverdrev findes i Bjergene og Veddinge 
Bakker. Her vokser bl.a. bakke-gøgelilje som er en typisk art på naturtypen surt overdrev, store 
bestande af ansvarsarten Nikkende Kobjælde samt en 1000-tallig bestand af orkide hylde-gøgeurt 
(rødlistet som sårbar). Ingen af de nævnte arter er på udpegningsgrundlaget. 
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Ved Diesebjerg i Veddinge Bakker findes et meget artsrigt kildevæld med en usædvanlig rigdom af 
orkideer bl.a. 1000-vis af maj-gøgeurt og en af Landets blot tre forekomster af den rødlistede orkide 
langakset trådspore. Disse er ej heller en del af områdets udpegningsgrundlag, men er med til at 
illustrere den høje kvalitet af naturtyperne på udpegningsgrundlaget. På selve Diesebjerg vokser 
Vellugtende Skabiose (rødlistet som sårbar). 

På Nekselø yngler den sjældne klokkefrø. Her findes endvidere nedenfor Ørnekul en forekomst af 
skæv vindelsnegl. 

Inden for området er flere vigtige fuglelokaliteter f.eks. Nekselø og Saltbæk Vig. I bunden af 
Arrenakke-bugten findes en vigtig fældningsplads for klyder. 

Natura 2000-området ligger i Kalundborg og Odsherred kommuner og indenfor vandplanområdet 
hovedvandopland 2.1 Kalundborg. 

2.2 Udpegningsgrundlag i dette Natura 2000 område 

 
Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 135 
Naturtyper: Sandbanke (1110)  Vadeflade (1140)  
 Lagune* (1150)  Bugt (1160)  
 Rev (1170)  Strandvold med enårige planter 

(1210) 
 

 Strandvold med flerårige planter 
(1220) 

 Kystklint/klippe (1230)  

 Enårig strandengsvegetation 
(1310) 

 Strandeng (1330)  

 Forklit (2110)  Hvid klit (2120)  
 Grå/grøn klit (2130)  Klithede* (2140)  
 Klitlavning (2190)  Enebærklit* (2250)  
 Søbred med småurter (3130)  Kransnålalge-sø (3140)  
 Næringsrig sø (3150)  Vandløb (3260)  
 Tør hede (4030)  Tørt kalksandsoverdrev* (6120)  
 Kalkoverdrev* (6210)  Surt overdrev* (6230)  
 Tidvis våd eng (6410)  Hængesæk (7140) NY 
 Tørvelavning (7150)  Rigkær (7230)  
 Bøg på muld (9130)  Ege-blandskov (9160)  
 Skovbevokset tørvemose* (91D0) NY Elle- og askeskov* (91E0)  
Arter: Kildevældsvindelsnegl (1013)  Skæv vindelsnegl (1014)  
 Sumpvindelsnegl (1016)  Stor vandsalamander (1166)  
 Klokkefrø (1188)  Odder (1355)  
 Enkelt månerude (1419)  Mygblomst (1903)  
 
Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 244 
Naturtyper: Strandvold med flerårige planter 

(1220) 
NY Søbred med småurter (3130) NY 

 Kransnålalge-sø (3140)  Næringsrig sø (3150)  
 Tør hede (4030)  Kalkoverdrev* (6210)  
 Surt overdrev* (6230)  Kildevæld* (7220)  
 Rigkær (7230)  Bøg på mor (9110)  
 Bøg på muld (9130)  Ege-blandskov (9160)  
 Elle- og askeskov* (91E0) NY   
Arter: Stor vandsalamander (1166)    
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Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde  nr. 94 
Fugle: bjergand (T)  edderfugl (T)  
 sortand (T)  fløjlsand (T)  
 rørhøg (Y)  engsnarre (Y)  
 klyde (T)  splitterne (Y)  
 havterne (Y)    
 
Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde  nr. 99 
Fugle: sangsvane (T)  sædgås (T)  
 grågås (T)  krikand (T)  
 rørhøg (Y)  klyde (T) NY 
Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til 

de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver at der er tale om en 

prioriteret naturtype. Ved fuglearter: "T" = trækfugl, "Y" = ynglefugl. 

Udpegningsgrundlag for habitatområder og fuglebeskyttelsesområder er blevet revideret som beskrevet oven for. Arter 

og naturtyper, der er tilføjet udpegningsgrundlaget er markeret med ”NY”. Naturtypen kilde (7220) er udgået af 

udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 135. For fuglebeskyttelsesområde 94 er der ikke foretaget ændringer i 

udpegningsgrundlaget. 

Dette Natura 2000-område er specielt udpeget for at beskytte områdes kystnatur herunder 
lagunedannelser, kystskrænter, klitter og strandvolde samt naturtyper, dyr og planter knyttet til 
disse landskaber. Endvidere er der fokus på områdets betydelige forekomster af overdrev og hede. 
Beskyttelsen er også koncentreret omkring områdets meget store forekomster af rigkær samt 
forekomsten af klokkefrø. Endelig er området specielt udpeget for at beskytte en række trækkende 
vandfugle og deres rasteområder. Desuden er der fokus på områdets vigtige fuglelokaliteter. 

Områdets vandløb og deres miljøtilstand er beskrevet i vandplanen for området. 

I Natura 2000-område N154 eftersøges odderspor fem steder. Da der ikke er fundet spor på nogen 
af disse fem steder i det nationale overvågningsprogram i perioden 2004-2012, er det på nuværende 
tidspunkt ikke muligt at udtale sig om artens forekomst og bestandsudvikling. Arten behandles ikke 
yderligere i denne basisanalyse. 

Den marine naturtype Vadeflade (1140) er ikke kortlagt i området, men har givetvis forekomster i 
dele af Sejerø Bugt, således bl.a. i dele af Alleshavebugten. Da der ikke foreligger data om 
naturtypen behandles den ikke yderligere i denne basisanalyse. 
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2.3 Områdets naturtyper 

Natura 2000-områdets indhold af habitat-naturtyper, der er omfattet af planlægningen, fremgår af 
udpegningsgrundlaget. I Danske Naturtyper i det europæiske Natura 2000 netværk findes en 
beskrivelse af de enkelte naturtyper og nogle af deres typiske arter. 

  

 
Oversigtskort - fordeling af områdets kortlagte naturtyper på land. 
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I figuren ovenfor er oversigtligt vist udstrækningen af de kortlagte naturtyper, der udgør en del af 
områdets udpegningsgrundlag. Kortet viser den samlede udbredelse af de lysåbne naturtyper, 
skovnaturtyper på ikke-fredskovspligtige arealer samt sønaturtyperne. For en mere detaljeret 
visning af naturtypens udbredelse henvises til Naturstyrelsens hjemmeside. 

  
2.3.1 Områdets terrestriske naturtyper 
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Arealfordelingen af områdets kortlagte terrestriske naturtyper. 

  

Det ses af søjlediagrammet at de arealmæssigt vigtigeste naturtyper i området er strandeng, 
grå/grøn klit, rigkær og surt overdrev. Særligt bemærkelsesværdigt er  forekomsten af mere end 
200 ha rigkær samt 100 ha enebærklit. Ligeledes skal bemærkes ca. 80 ha klithede, 80 ha 
strandvold med flerårige planter og mere end 5 ha af den relativt sjældne naturtype tørt 
kalksandoverdrev.  

Forekomst og udvikling af naturtypernes areal i dette Natura 2000-område er nærmere beskrevet i 
afsnittet Forekomst og udvikling af naturtypernes areal i dette Natura 2000-område. 
 
 
2.3.2 Områdets sø-natur 

Områdets sønatur er registreret forskelligt afhængig af størrelsen. Søer under 5 ha er kortlagt og 
naturtype-bestemt på baggrund af søernes naturindhold. Disse søer er typisk meget små, og er 
derfor neden for angivet som antal. For søer over 5 ha er der i vandplanen for området foretaget en 
registrering af søens naturtype-indhold. Disse søers naturtype-indhold er angivet som areal i ha. 

Søer under 5 ha  

Søer under 5 ha kortlægges i forbindelse med NOVANA-programmets småsø overvågning samt i 
forbindelse med kortlægning af levesteder for vandhulsarter. I kortlægningen indgår en naturtype-
bestemmelse. Kortlægningen er igangsat, men ikke færdiggjort i alle områder. Antallet af småsøer 
med indhold af sønaturtyper kan derfor være større end det kortlagte antal. 
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Kortlagte søer under 5 ha – fordelt på sø-naturtyper  

 
Der er i Nature 2000-området kortlagt 40 småsøer under 5 ha. Søerne fordeler sig med 9 af typen 
søbred med småurter (3130), 9 af typen kransnålalge-sø (3140) og 22 af typen næringsrig sø. 
 
Søer over 5 ha  
 
Større søer er ikke kortlagt og natur-tilstandsvurderet i forbindelse med NOVANA-kortlægningen af 
habitatområdernes naturtyper. I alle større søer er der dog gennem flere overvågningsperioder i 
forbindelse med det nationale overvågningsprogram, systematisk indsamlet data om søernes 
miljøtilstand og naturindhold. Det drejer sig om udvikling over tid i sigtdybde, indhold af klorofyl a, 
total-fosfor og total-kvælstof. Disse data er præsenteret i Vandplanen for området. På baggrund af 
data er der foretaget en vurdering af miljøtilstand og målopfyldelse for søerne. På baggrund af den 
registrerede plantevækst i søerne er der endvidere foretaget en identifikation af søernes 
naturtypeindhold. 

Der er fem søer over 5 ha i Natura 2000-området. Det drejer sig om Saltbæk Vig på 1587 ha, 
Grevens Sø på 10 ha, Krageø Sø på 11 ha, Et-dam på 9 ha og Sømosen på 7 ha. Saltbæk Vig og 
Krageø Sø er i vandplanen henregnet til naturtypen lagune/strandsø (1150). 

Saltbæk Vig 
Saltbæk Vig er i vandplanen for området karakteriseret som kystlagune (1150). Det er en stor, 
lavvandet brakvandssø opstået ved inddæmning og delvis tørlægning af et tidligere havområde. 
Vandspejlet holdes ved pumpning ca. 1 m under havniveau. Søen er karakteriseret ved en lav 
sigtdybde og et meget højt indhold af blågrønalger. Der er en yderst sparsom undervandsvegetation 
på ganske lavt vand. 
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På grund af det store areal kombineret med lav vandstand (ca. 3 m) sker der kraftig resuspension af 
sediment selv ved lave vindhastigheder. En betydelig andel af den samlede fosformængde befinder 
sig derfor til stadighed i vandfasen og er tilgængelig for fytoplanktonproduktion. 

Der er ikke fastlagt særlige kvalitetskriterier for brakvandssøer. 

Saltbæk Vig har været anvendt til fiskeopdræt og fiskebestanden har stadig et betydeligt islæt af 
oprindeligt udsatte karper og sandart. Søen huser et meget rigt fugleliv af især rastende gæs. 

Grevens Sø 
Søen er i vandplanen for området karakteriseret som naturtypen 3150 (næringsrige søer med 
flydeplanter eller store vandaks). Baseret på tilstandsundersøgelser i 2010 er tilstanden god 
vurderet ud fra klorofylindholdet. Støtteparametre (fosforindhold og vegetation) understøtter dog 
ikke denne vurdering, ligesom en teoretisk opgørelse af belastningen angiver at denne er for høj. I 
1992 var søen udtørret, og hele fiskebestanden uddød, det vides ikke om dette sker jævnligt. 

Krageø Sø 
Søen er i vandplanen for området karakteriseret som naturtypen 3150 (næringsrige søer med 
flydeplanter eller store vandaks). 

Der foreligger ingen undersøgelser af tilstanden. Baseret på modelberegninger er tilstanden god. 
Søen er en del af et større strandvoldssystem som gennem århundrede har dannet hele Krageø. 

Et-dam 
Søen er i vandplanen for området karakteriseret som naturtypen 3150 (næringsrige søer med 
flydeplanter eller store vandaks). Søen har ingen undervandsvegetation. Vandet er uklart og grønt 
af planteplankton og sigtdybden kun cirka 30 cm. Søen er i sin tid etableret som fiskedam og 
rummer muligvis stadig en bestand af karper. 

Sømosen 
Sømosen ligger på den nordlige del af Nekselø. Den er i vandplanen for området karakteriseret som 
naturtypen 3150 (næringsrige søer med flydeplanter eller store vandaks). Der foreligger ingen data 
vedrørende Sømosens tilstand, men baseret på modelberegninger er tilstanden karakteriseret som 
moderat. 

Se nærmere omtale af søernes miljøforhold i vandplanen for området. 
 
 
2.3.3 Områdets hav-natur 

Der er i Danmark otte marine habitatnaturtyper. De omfatter forskellige typer lige fra kystnære 
flodmundinger, kystlaguner og strandsøer, lavvandede bugter og vige og mudder- og sandflader 
blottet ved ebbe til naturtyper som stenrev, sandbanker og boblerev, som kan findes både kystnært 
og på dybere vand. Naturtyperne har en række forskellige karakteristiske arter delvist bestemt af 
bundforholdene. For naturtyper som rev afhænger områdets biodiversitets endvidere af dybde, 
salinitet og strømforhold. 
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Billedet viser områdets kortlagte marine naturtyper. 

 

I dette Natura 2000-område er kortlægningen af havnaturen foregået på følgende måde:  

Områdets rev, boblerev og sandbanker er screenet i 2012. Orbicon/GEUS har for Naturstyrelsen 
indsamlet sejldata i området med såkaldt sidescan sonar, som giver et billede af havbundens ruhed, 
dette er sammenholdt med ortofoto, satelitfotos samt tidligere data fra NOVANA og anden sejldata. 
Efterfølgende er denne kortlægning verificeret med videoundersøgelser. Arealet af de marine 
naturtyper lavvandede bugter og vige samt kystlaguner og strandsøer kendes gennem 
kortaflæsning. For øvrige naturtyper er afgrænsningen baseret på teoretisk kortlægning fra 2004 
opdateret på baggrund af projekter. Kortlægningen medtager i visse områder mulige boblerev og 
mulige biogene rev. Disse er strukturer som er fundet i den akustiske kortlægning, men ikke 
verificeret med video. Naturstyrelsen arbejder løbende på at verificere disse.  

Arealet af de kortlagte havnaturtyper (for boblerev, antallet af forekomster) er vist her under:  

• Sandbanker (1110): 3045 ha                         
• Kystlaguner og strandsøer (1150): 1719 ha 
• Lavvandede bugter og vige (1160): 31514 ha 
• Rev (1170): 3904 ha  

Naturstyrelsen har justeret kortmaterialet i 2014. 

De kortlagte arealers naturindhold er beskrevet i afsnittet, Forekomst og udvikling af 
naturtypernes areal i dette Natura 2000-område.  

Enkelte områder af typen "Lavvandede bugter og vige" og antagelig også typen "Vadeflade" (1140) 
fremgår ved en fejl ikke af ovenstående kortoversigt. Det er bl.a. tilfældet i Alleshave Bugt nord for 
Saltbæk Vig.   
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2.4 Områdets arter 

 
2.4.1 Habitatområdets udpegede arter 

De arter, der indgår i habitatområdets udpegningsgrundlag, og hvor Naturstyrelsen og 
samarbejdspartnere på nuværende tidspunkt har overvåget arternes forekomst inden for området, 
er kort beskrevet nedenfor. Overvågningsmetoderne er tidligere beskrevet i basisanalysens afsnit 
om datagrundlag. 

Kildevældsvindelsnegl 

Kildevældsvindelsnegl lever i kalkrige rigkær og kildevæld. Den ca. 2 mm lange snegl findes på 
visne blade nær jordoverfladen inde i tuer af græsser og starer samt i de små eller større lag af 
fugtige, visne blade, der fra tuerne strækker sig hen over terrænoverfladen. Kildevældsvindelsnegl 
havde indtil 2004 været fundet på i alt ca. 15 danske lokaliteter. I overvågningsperioden 2005-2007 
og i 2012 blev arten fundet på ca. 40 lokaliteter fordelt på de nordlige dele af Jylland og Sjælland. 
Derimod blev den ikke genfundet på Sydsjælland og Bornholm. Kildevældsvindelsnegl har 
tilsyneladende et større sammenhængende udbredelsesområde i Himmerland, hvor der skønnes at 
forekomme flere levedygtige bestande. Desuden findes spredte fåtallige forekomster i Nord- og 
Sydjylland samt i Nordvestsjælland, hvor indtrykket af bestandenes levedygtighed er usikker. 
Levestederne er gennemgående karakteriseret ved moderate bestandstætheder. 

I Natura 2000-område nr. 154 overvåges kildevældsvindelsnegl syv steder. Det drejer sig om 3 
steder i rigkær øst for Saltbæk Vig, ved Veddinge Strand, ved Skamlebæk Strand, i Diesebjergkæret 
og på Eskebjerg Vesterlyng. Resultatet af overvågningen er følgende: Kaldredlysningen 2005-7 (>10 
dyr), 2012 (2-10 dyr). Antallet af fundne individer udgør kun en brøkdel af de faktiske forekomster. 
De øvrige lokaliteter er uden fund i perioden. 
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Overvågede forekomster af kildevældsvindelsnegl 
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Sumpvindelsnegl 

Sumpvindelsnegl lever på fugtige steder, især på kalkholdig eller kalkrig bund. Arten er 2-3 mm 
lang og findes på ældre og især visne blade fra lige over jord- eller vandoverfladen og opefter inde i 
bevoksninger eller tuer af høje starer og lignende planter. Sumpvindelsnegl havde indtil 2004 været 
fundet på i alt ca. 51 danske lokaliteter. I overvågningsperioden 2005-2007 og i 2012 blev arten 
fundet på ca. 90 lokaliteter fordelt fra det østlige Jylland til Sjælland og Møn. Overvågningen viste, 
at sumpvindelsnegl er vidt udbredt i det østlige Danmark med levedygtige forekomster både i 
Østjylland og på Fyn, Sjælland og Lolland-Falster. Desuden er bestandstætheden relativt stor på de 
fleste levesteder. 

I Natura 2000-område nr. 154 overvåges sumpvindelsnegl syv steder. Det drejer sig om 3 steder i 
rigkær øst for Saltbæk Vig, ved Veddinge Strand, ved Skamlebæk Strand, i Diesebjergkæret og på 
Eskebjerg Vesterlyng. Resultatet af overvågningen er følgende: Smørhullet 2005-7 (>10 dyr), 2012 
(>10 dyr), Kaldredkæret 2005-7 (0 dyr), 2012 (>10 dyr), Kaldredlysning 2005-7 (0 dyr), 2012 (>10 
dyr). Antallet af fundne individer udgør kun en brøkdel af de faktiske forekomster. De øvrige 
lokaliteter er uden fund i perioden. 
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Overvågede forekomster af sumpvindelsnegl 
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Stor vandsalamander 

Stor vandsalamander yngler i vandhuller af varierende størrelse og det er ikke ualmindeligt at finde 
den i vandhuller der er mindre end 100 m2. Arten er følsom overfor forurening og overskygning af 
vandhullerne, ligesom tilstedeværelse af fisk kan have negative konsekvenser for arten. Arten er 
også afhængig af rastelokaliteter i umiddelbar nærhed af vandhullerne, hvor der er gode 
skjulesteder, Rastestederne er oftest knyttet til skov og menneskeboliger. Det er ikke på nuværende 
tidspunkt muligt at estimere den samlede danske bestand af stor vandsalamander, men der er ikke 
tegn på at den har været i tilbagegang i perioden 2004-2010. Artens forekomst i Danmark er 
beskrevet nærmere i DCE´s artsrapport. 

I Natura 2000-området er stor vandsalamander i forbindelse med overvågning og 
levestedskortlægning fundet i 13 vandhuller. Det drejer sig om 2 vandhuller i H244 og 11 vandhuller 
i H135. (Bemærk at fundene er vist på to kort. Et kort med fund i H251 og et med fund i H135). 
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Overvågede forekomster af stor vandsalamander i H244 
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Klokkefrø 
 
Klokkefrø er meget afhængig af vandkvaliteten i både yngle- og fourageringsvandhuller. Der skal 
således findes lavvandede vandhuller der ikke tørrer ud om sommeren. Samtidig er det vigtigt, at 
der i vandhullerne findes dybere partier, hvor klokkefrøen kan søge søde. I det nationale 
overvågningsprogram er klokkefrø overvåget i perioden 2004-2009. I overvågningsperioden er 
arten registreret i 84-94 vandhuller, med det største antal på Knudshoved, Røsnæs og Østfyn. Siden 
1999 er der gennem en række LIFE-projekter gravet og oprenset et stort antal ynglevandhuller, hvor 
der også er blevet udsat klokkefrøer. Projekterne har været med til at sikre de eksisterende bestande 
og den positive udvikling i antallet af levesteder og bestande andre steder. 

Klokkefrø er i Natura 2000-område N154 overvåget i årene 2005, 2007, 2009 og 2012 på Nekselø. I 
alt har 13 vandhuller været undersøgt og i de 11 er der gjort fund i et eller flere af de fire 
overvågningsår. Det størte antal kvækkende hanner er 166 talt i 2005. Det laveste antal er 23 optalt 
i 2012. Denne optælling var dog præget af suboptimale vejrbetingelser.  I årene 2007 og 2009 blev 
talt henholdsvis 93 og 103 kvækkende hannner. 
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Overvågede forekomster af klokkefrø 
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Enkelt månerude 

Enkelt månerude er tilknyttet sandede overdrev og har altid været særdeles sjælden i Danmark, og 
arten har frem til 1950 været kendt på i alt 7 forskellige voksesteder. Enkelt månerude har siden 
1980 kun været kendt fra Saltbæk Vig og en mindre lokalitet på Djursland. I det nationale 
overvågningsprogram 2004-2011 er enkelt månerude blevet overvåget årligt på de 2 lokaliteter. 
Overvågningen foretages bl.a. ved at optælle de enkelte bestande og opdele individerne i 
sporehusbærende og vegetative individer. Arten er ikke konstateret i Saltbæk Vig siden 2006 og på 
Djursland siden 2003. 

I Natura 2000-område nr. 154 er enkelt månerude overvåget på Malles Næs årligt siden 2004. I 
2004 blev der optalt 149 planter, i 2005 13 planter og i 2006 25 planter. Arten er ikke registreret på 
Malles Næs siden, trods grundig eftersøgning.  

Enkelt månerude er endvidere eftersøgt uden fund ved Saltbæk Vig øst for Malles Næs i 2010 og ud 
for Løens i 2011. 
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Overvåget forekomst af enkelt månerude 

 
  

  29 

 



Basisanalyse revision 2016-21 

Mygblomst 

Mygblomst er knyttet til moser med kalkrig jordbund og en lavtvoksende vegetation. Arten har 
tidligere været kendt fra flere end 100 lokaliteter i Danmark primært i den kontinentale region, men 
også med enkelte forekomster i den atlantiske. I dag er mygblomst kendt fra 21 lokaliteter, der alle 
ligger i den kontinentale region. I det nationale overvågningsprogram 2004-2011 er mygblomst 
blevet overvåget årligt på 15 lokaliteter. Overvågningen foretages bl.a. ved at optælle enkelte 
bestande eller dele heraf og opdele individerne i blomstrende, afbidte og aborterede blomsterstande 
samt vegetative med 2 blade og vegetative med et enkelt blad. Antallet af blomstrende individer og 
det samlede antal svinger markant fra år til år i de enkelte bestande.  

I Natura 2000-område nr. 154 er mygblomst overvåget 5 steder. Det tre forekomster (Kaldredkæret, 
Asmindrupkæret og Buksekæret) har med enkelte undtagelser været overvåget årligt i perioden 
2004-2012. Yderligere to forekomster (Kaldredlysningen og Asmindrup-syd) blev opdaget i 2012. 

Den største forekomst findes i Kaldredkæret, hvor bestanden årligt er opgjort til 1500-3000 dog 
med maximalt antal i 2011 på over 4000 planter. Der kan konstaterse en vis bestandsfremgang 
uanset, at optællingsmetoden har været forskellig fra år til år. Bestanden i Asmindrupkæret er årligt 
optalt efter samme metode i perioden 2004-2012. Det maksimale antal er 492 planter optalt i 
2011, det minimale 60 planter i 2008. Bestandstallet fra Buksekæret og Kaldredlysningen er typisk 
under 10 planter. Bestanden Asmindrup-syd blev i 2012 opgjort til 53 planter. 
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Overvågede forekomster af mygblomst 
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Skæv vindelsnegl 

Skæv vindelsnegl lever på både tørre og fugtige steder. Arten er ca. 2 mm lang og kan forekomme i 
en række biotoper, fra fugtige enge, rigkær, starsumpe og strandvolde til mere tørre levesteder som 
overdrev, blandet løvskov, markhegn og stengærder. Den findes især på kalkholdig eller kalkrig 
bund. Arten lever på visne blade nær jordoverfladen inde i tuer af græsser og starer samt i de små 
eller større lag af fugtige, visne blade, der fra tuerne strækker sig hen over terrænoverfladen. Skæv 
vindelsnegl havde indtil 2004 været fundet på i alt ca. 57 danske lokaliteter. I overvågningsperioden 
2005-2007 og i 2012 blev arten fundet på ca. 50 lokaliteter fordelt fra det østlige Jylland til 
Bornholm. Overvågningen viste, at skæv vindelsnegl er udbredt i det østlige Danmark. Mindre end 
halvdelen af de samlede fund blev dog gjort i Jylland og på Fyn, og findestederne her var 
karakteriseret ved relativt lave bestandstætheder. 

I Natura 2000-område nr. 154 overvåges skæv vindelsnegl syv steder. Det drejer sig om 3 steder i 
rigkær øst for Saltbæk Vig, ved Veddinge Strand, ved Skamlebæk Strand, i Diesbjergkæret og på 
Eskebjerg Vesterlyng. Resultatet af overvågningen er følgende: Kaldredkæret 2005-07 (2-10 dyr), 
2012 (2-10 dyr), Kaldredlysningen 2005-07 (2-10 dyr), 2012 (2-10 dyr) og Eskebjerg Vesterlyng 
2005-07 (1 dyr), 2012 (2-10 dyr). Antallet af fundne individer udgør kun en brøkdel af de faktiske 
forekomster. De øvrige lokaliteter er uden fund i perioden. 
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Overvågede forekomster af skæv vindelsnegl 
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Stor vandsalamander 

Forekomst i H135. Se tekst ved kort over forekomster i H244. 

  

 
Overvågede forekomster af stor vandsalamander i H135 
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2.4.2 Fuglearter 

Fuglebeskyttelsesområde 94 - Sejerø Bugt og Nekselø 

Ynglefugle 2004-2012 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
engsnarre          
havterne   45      56 
rørhøg          
splitterne 110 500 685 367 61    1 

 
Fuglebeskyttelsesområde 99 - Saltbæk Vig 

Ynglefugle 2004-2012 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
rørhøg          

Ynglefugle på udpegningsgrundlaget. Antal ynglepar optalt ved NOVANA-overvågningen 2004–2012. Årene 2010-12 

indgår i det igangværende overvågningsprogram, og der er for denne periode alene medtaget data for de år, hvor den 

pågældende art er en del af programmet. 

Rørhøg 
Rørhøg yngler primært i vådområder med veludviklede rørskove og fouragerer desuden over 
dyrkede marker, enge og græsarealer. Arten er trækfugl og den danske bestand overvintrer 
formentligt i Sydvesteuropa og i Vestafrika. I det nationale overvågningsprogram overvåges arten 
på nu baggrund af kvalitetssikrede data fra DOFbasen. Arten er sidst ovevåget i 2008. Rørhøg er 
mest almindeligt forekommende i den sydlige del af landet og mere talrig på Øerne end i Jylland. 
Den samlede danske ynglebestand er anslået til ca. 650 par. Der er næppe større trusler med rørhøg 
herhjemme, og artens bestandsudvikling og udbredelse synes at være stabil siden slutningen af 
1980’erne.  

Arten overvåges i overvågningsprogrammet – NOVANA 2011-15 for første gang. Det vil derfor ved 
programmets afslutning være muligt at give et landsdækkende billede af artens forekomst. 

Engsnarre  
Engsnarre yngler i Danmark på fugtige enge med relativ høj græsvegetation uden træer og buske og 
stedvis i kornmarker. Arten er vidt udbredt i Europa og bestanden overvintrer i Afrika. I forbindelse 
med det nationale overvågningsprogram overvåges arten nu på baggrund af kvalitetssikrede data 
fra DOFbasen. Arten er seneste overvåget i 2011. Engsnarre var tidligere en ret almindelig dansk 
ynglefugl og udbredt over hele landet, men i løbet af 1900-tallet gik arten gradvist tilbage og var 
formentlig helt forsvundet i en kort periode i slutningen af århundredet. Arten er siden vendt 
tilbage til en række områder, specielt i den sydlige del af landet samt i Nordjylland. Bestanden blev i 
2011 estimeret til ca. 100-200 ynglepar. Ynglebestanden af engsnarre har på kort sigt i perioden 
2004-2010 fluktueret, men arten har på lidt længere sigt i perioden 1980-2011 været i fremgang. 

I fuglebeskyttelsesområde nr. 94 har engsnarre tidligere været registreret som ynglefugl. Arten 
overvåges hvert 3. år. Der er ikke kendskab til ynglefund i perioden 2004-12.  

Splitterne  
Splitterne yngler i Danmark i ofte meget store kolonier på små ubeboede øer og holme med 
sparsom vegetation, som regel i tilknytning til hættemågekolonier. Arten er trækfugl, som 
overvintrer langs Afrikas vestkyst. Arten overvåges i det nationale overvågningsprogram hvert 3. år 
- senest i 2012. Den samlede danske bestand blev på baggrund af overvågningen i 2009 optalt til ca. 
5.540 ynglepar, og det vurderes, at bestanden har været stabil med tendens til fremgang siden 1980. 
Splitternen har altid forekommet i nogle få kolonier spredt over hele landet på nær Bornholm. 
Størstedelen af fuglene har været koncentreret i 2-3 meget store kolonier. Arten er forsvundet fra de 
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tidligere talstærke kolonier i Nissum- og Ringkøbing Fjorde, men udviklingen synes ret stabil i de 
øvrige dele af landet. Største trussel for den danske ynglebestand vurderes at være prædation især 
fra ræve samt menneskelig forstyrrelse. 

I fuglebeskyttelsesområde nr. 94 ynglede splitterne en årrække i stort tal ved Sømosen på Nekselø. 
Bestanden toppede i 2006 med 685 par. I 2008 blev talt 61 par og i 2012 blot et sandsynligt 
ynglepar. 

Havterne  
Havterne yngler i Danmark overvejende på små ubeboede øer og holme med sparsom vegetation 
ved sikrede kyster og aldrig inde i landet. Arten er trækfugl, som overvintrer i åbentvandsbæltet 
omkring Antarktis. I det nationale overvågningsprogram overvåges arten hvert 3. år – senest i 2012. 
Havternen er Danmarks almindeligst ynglende terneart og forekommer i kolonier spredt langs de 
danske kyster undtagen på Bornholm. Den danske bestand af havterne har i perioden efter 1980 
været i tilbagegang og ved tællingen i 2006 lå bestandsestimatet på lidt under 4500 ynglepar, 
hvilket er langt under estimatet fra slutningen af 1990´erne. Samlet set er udbredelse skrumpet ind 
og arten er stort set forsvundet fra sine ynglepladser i de vestjyske fjorde. Største trussel for den 
danske ynglebestand vurderes at være prædation/forstyrrelse på ynglepladserne især fra ræve. 

I fuglebeskyttelsesområde nr. 94 blev ynglende havterne observeret med 45 par i 2006 og 56 par i 
2012. 
 
Fuglebeskyttelsesområde 94 - Sejerø Bugt og Nekselø 

Trækfugle 1992-2009 
 1992 - 1997 1998 - 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
bjergand   80 18 1000 6  90 
edderfugl   5565 1500 12400 1000 8145 4050 
sortand   900 350 600 200 15517 10600 
fløjlsand   220 90 900 50 170 2460 
klyde   893 404 530 470 452 758 

 
Fuglebeskyttelsesområde 99 - Saltbæk Vig 

Trækfugle 1992-2009 
 1992 - 1997 1998 - 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
sangsvane   31 210 244 244 321 91 
sædgås 1100 707 245 620 360  155 450 
grågås   175 716 645 1000 1900 1260 
krikand   250 250 750 759 220 450 
klyde    355 565 150 350 500 

Trækfugle på udpegningsgrundlaget. Trækfuglearterne er optalt ved NOVANA overvågningen og medtager årlige data i 

perioden 2004- 2009. 
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Klyde  
Klyde yngler spredt over store dele af Europa, og som trækfugl træffes klyden almindeligt på 
kystlokaliteter over det meste af landet. Overvågning af klyde som trækfugl foretages i det nationale 
overvågningsprogram af DCE. Arten optælles hvert 2. år ved optællinger i august måned på de 
danske fældepladser, som bl.a. omfatter Vadehavet, Læsø og Saltbækvig. Langt den største del af de 
fældende klyder træffes netop i Vadehavet. I overvågningsperioden 2004-2011 var antallet af 
fældende klyder i Danmark noget svingende. Bestanden lå stabilt på ca. 7.500 individer fra 2007 til 
2009 med et fald i 2011 til ca. 4.600 individer, hvilket muligvis kan skyldes, at et stort antal fugle 
døde på grund af den hårde vinter. På det foreliggende grundlag er det endnu ikke muligt at vurdere 
udviklingen i antallet af rastende klyder i Danmark. 

I perioden 2004-2009 er der registreret mellem 620 og 1258 trækkende klyder i Natura 2000-
området. Det maksimale antal blev registreret i 2009. 

Bjergand  
Bjergand yngler på Island, i Skandinaviens bjergegne og i det nordlige Rusland. Arten træffes i 
Danmark som trækfugl i lukkede nor og beskyttede og uforstyrrede havområder, men kan også ses 
overvintrende i større søer. Arten overvåges i det nationale overvågningsprogram ved 
midvintertællinger af DCE – senest i 2008. Hovedparten af den overvintrende bestand af 
bjergænder træffes på et mindre antal lokaliteter hvor Lillebælt, Bøjden Nor og Præstø Fjord har 
haft de største antal. Bestanden af bjergand har på lang sigt fra 1990 til 2008 været i tilbagegang. 
Dette hænger formentlig sammen med en generel tilbagegang i den nordeuropæiske bestand. Den 
danske bestand blev i midvinter 2008 opgjort til 15.000 individer. 

Antallet af trækkende bjergænder har i perioden 2004-2009 svinget fra 1000 i 2006 til 6 i 2007. 

Ederfugl  
Ederfugl yngler i Nordeuropa mod syd til Holland, og er en almindelig ynglefugl i Danmark. I det 
nationale overvågningsprogram overvåges arten ved midvintertællinger af DCE – senest i 2008. De 
danske ynglefugle og trækfugle primært fra Sverige, Finland og Estland overvintrer talrigt i især 
Kattegat, Bælterne og i Vadehavet. Bestandens størrelse er ved de seneste bestandsestimater i 2004 
og 2008 opgjort dels ved konkrete optællinger dels ved rummelig modellering. Det vurderes, at den 
overvintrende bestand af ederfugl har været relativt uændret fra 2004 til 2008, mens bestanden på 
længere sigt vurderes at være i tilbagegang. Bestanden blev i 2008 opgjort til ca. 500.000. Ederfugl 
er i Danmark udsat for flere trusler som omfatter alt fra jagt, bifangst i fiskeredskaber, sygdom, 
olieforurening og reduktioner i fødemængde og fødekvalitet. Flere faktorer kan derfor være årsag til 
den negative bestandsudvikling. 

Antallet af rastende ederfugle i fuglebeskyttelsesområde nr. 94 svinger meget fra år til år. I perioden 
2004-2009 topper forekomsten i 2006 med 12400 fugle. Lavest var tallet i 2007 med 1000 fugle. 

Sortand  
Sortand yngler fåtalligt på Island og i Storbritannien og mere almindeligt i Skandinavien og det 
nordlige Rusland. Arten er trækfugle i Danmark, men overvintre almindeligt i de danske farvande. I 
det nationale overvågningsprogram overvåges arten ved midvintertællinger af DCE – senest i 2008. 
Kattegat og Nordsøen ud for Sydjylland er fra sensommeren til foråret de primære fælde- og 
rasteområder i landet.Bestanden opgøres dels ved konkrete optællinger dels ved modellering. På 
denne baggrund blev den overvintrende bestand i Danmark i 2008 opgjort til ca. 600.000 fugle. 
Ændring i overvågningsmetoder mm. gør det vanskeligt på nuværende tidspunkt at give et 
overordnet billede af bestandsudviklingen for overvintrende sortænder i danske farvande. 

Sortand har et meget svingende bestandstal med en vis tendens til fremgang i perioden 2004-2009. 
Laveste forekomst var i 2007 med 200 fugle, højeste i 2008 med cirka 15500 fugle. 
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Fløjlsand 
Fløjlsand yngler i Skandinavien og det nordlige Rusland, og som vintergæst er den ret almindelig i 
danske havområder primært i de indre danske farvande. I det nationale overvågningsprogram 
overvåges arten ved årlige midvintertællinger af DCE – senest i 2008 suppleret med optælling af 
fældende fugle i 2006. Antallet af overvintrende fløjlsænder har været meget varierende ved 
midvintertællingerne, og artens forekomst i de indre danske farvande afhænger i vid udstrækning af 
vinterens hårdhed. Der blev således registreret et meget højt antal overvintrende fløjlsænder i både 
1987 og 1992 med hhv. 40.000 og 121.000 individer sandsynligvis pga. isdannelser i fuglenes 
normale overvintringsområder i de øvrige dele af Østersøen. Bestanden blev senest opgjort i 2008 
til ca. 600 individer. Overordnet set vurderes antallet af både overvintrende og fældende 
fløjlsænder i danske farvande at have været i markant tilbagegang tilsvarende artens tilbagegang i 
Østersøen. Fløjlsand er i Danmark udsat for flere trusler som omfatter alt fra bifangst i 
fiskeredskaber, olieforurening og reduktioner i fødemængde og fødekvalitet. Flere faktorer kan 
derfor være årsag til den negative bestandsudvikling. 

Fløjlsand har i Sejerø Bugt et meget svingende bestandstal i perioden 2004-2009. Det maksimale 
antal fugle var på 2460 fugle i 2009 og det minimale på 50 fugle i 2007. 

Sangsvane  
Sangsvane yngler i det nordlige Europa og videre i det nordlige Rusland. Fuglene overvintrer i 
Nordvesteuropa med tyngdepunkt i Danmark. I det nationale overvågningsprogram foretages 
overvågningen af DCE gennem årlige landsdækkende optællinger i midten af januar. Sangsvanen 
optræder som træk- og vintergæst i områder med gode fødemuligheder, men arten ses efterhånden i 
større grad på marker. Bestanden har været stigende i antal i perioden 1992 til 2004 og har derefter 
varieret med faldende tendens. Specielt i 2011, som var den anden hårde vinter i træk var antallet af 
overvintrende sangsvaner lavt med ca. 23.000 individer mod ca. 36.000 i gennemsnit for perioden 
2004-2010. Arten har været i fremgang i Nordvesteuropa. 

Bestanden af trækkende sangsvaner i fuglebeskyttelsesområde nr. 99 svinger i perioden 2004-2009 
fra 31 i 2004 til 321 i 2008. 

Krikand  
Krikand er udbredt fra Europa til det nordlige og centrale Asien. I Danmark er den en fåtallig 
ynglefugl, men er samtidig en er en talrig og udbredt trækgæst. I det nationale 
overvågningsprogram overvåges hvert år af DCE ved efterårstællinger i oktober. Store forekomster 
ses især ved fjorde og lavvandede kyster med tilstødende store arealer af enge og sumpe. De 
vigtigste danske områder for krikand er de vest- og nordjyske fjorde og lagunesøer, Ulvshale-Nyord 
og Sydsjælland. I perioden 2004-2010 indikerer optællingerne et stabilt niveau, det samme gør sig 
gældende på længere sigt, hvor optællinger siden 1980´erne i de vigtigste områder for arten 
ligeledes viser en stabil forekomst. Bestanden i Danmark blev i oktober 2010 opgjort til ca. 68.000 
individer. 

Bestanden af krikænder i fuglebeskyttelsesområde nr. 99 svinger fra 759 i 2007 til 220 i 2008. 
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Sædgås  
Den danske bestand af sædgæs består af to forskellige racer – tajgasædgås og tundrasædgås. Der 
skelnes ikke mellem disse to racer i de EF-fuglebeskyttelsesområder hvor arten er på 
udpegningsgrundlaget. I det nationale overvågningsprogram overvåges arten af DCE ved årlige 
midvintertællinger – senest i 2011. Tundrasædgås har tidligere været sjælden, men har efter 2000 
lejlighedsvis optrådt i store flokke primært på Lolland. Tajgasædgås ses i Danmark primært i 
Sydøstdanmark, Vestsjælland og med en mindre bestand på enkelte jyske lokaliteter i Thy og 
Himmerland. Den danske bestand af sædgås har været optalt siden 1987 men først fra 2005 blev de 
to racer adskilt i forbindelse med gennemførelse af overvågningen. Antallet af sædgæs senere 
tajgasædgæs har fluktueret en hel del med de største antal i hårde vintre, men der synes ikke at 
være nogen egentlig tendens, og afspejler således ikke den bestandstilbagegang, arten har 
gennemgået på verdensplan. Bestanden blev i januar 2011 opgjort til ca. 13.000 individer i 
Danmark. Antallet af tundrasædgæs har ligget ret konstant i perioden 2007-2011 med ca. 4.000 
individer. 

Antallet af rastende sædgæs i fuglebeskyttelsesområde nr. 99 har ligget nogenlunde stabilt i 
perioden 2004-2009 med et maksimum i 2005 på 620 fugle og et minimum på 155 fugle i 2008. 

Grågås  
Grågås er en udbredt ynglefugl i Danmark. Den danske ynglebestand suppleres af trækfugle fra 
Norge der trækker gennem Jylland og fugle fra Sverige der trækker igennem Østdanmark. I det 
nationale overvågningsprogram overvåges arten årligt af DCE ved midvintertællinger i januar og 
supplerende tælling i september, hvor arten antalsmæssigt har den største forekomst i Danmark. 
Antallet af grågæs i perioden 2004-2011 har været stigende frem til 2009 og derefter aftagende de 
følgende to år sandsynligvis på grund af de to strenge vintre med øget dødelighed blandt 
grågæssene, dette afspejles også i september tællingerne, hvor antallet efter en lang årrække med 
stigende antal faldt fra 2010 til 2011. Den danske bestand blev i 2011 opgjort til ca. 61.000 individer 
i januar og 120.000 individer i september. Grågås har efter en længere årrække med stabile 
bestande i 1980´erne siden 1990´erne været markant stigende, hvilket også er tilfældet for den 
samlede nordvesteuropæiske bestand. 

Grågås har overordnet set haft en fremgang i fuglebeskyttelsesområde nr. 99 i perioden 2004-2009. 
Laveste antal var 175 i 2004, højeste var 1900 i 2008. 

  

2.5 Naturtilstand og tilstand af arters levesteder 

Overvågningen og kortlægningen af naturtyperne og levesteder for arter viser, at mange af disse i 
forskelligt omfang bliver påvirket af en række faktorer, som kan have betydning for naturtypernes 
og levestedernes tilstand og indhold af dyre- og plantearter. 

Vurdering af naturtypernes naturtilstand bygger på et system, der inddeler forekomster af 
Habitatdirektivets naturtyper i 5 tilstandsklasser, hvor I (høj) er bedst og V (dårlig) er værst. 
Tilstandssystemet er nærmere beskrevet i DCE`s rapport ”Vurdering af naturtilstand”, som er 
indarbejdet som en del af: Bekendtgørelse om klassificering og fastsættelse af mål for 
naturtilstanden i internationale naturbeskyttelsesområder. Som led i beregningen af tilstanden 
beregnes både et artsindeks, baseret på indholdet af plantearter i en cirkel med radius på 5 m og et 
strukturindeks, der i de lysåbne naturtyper er baseret på vegetationshøjden, opvækst af vedplanter, 
forekomst af drængrøfter m.m. For skovnaturtyperne baseres strukturindeks bl.a. på omfang af 
jordbearbejdning, afvandingsforhold, forekomst af invasive arter og trækronernes lagdeling i 
forskellige etager. Artsindeks for søer er beregnet ud fra alle fundne arter i både rørsump og sø. 
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Struktur- og artsindeks for den enkelte naturtype vægtes sammen til naturtypens tilstandsklasse på 
arealet. Et højt strukturindeks kombineret med et lavt artsindeks viser, at naturarealet har 
forudsætninger for et højt naturindhold, men at de karakteristiske arter ikke er til stede. Et højt 
artsindeks kombineret med et lavt strukturindeks kan anvendes som et redskab til at lokalisere 
artsrige forekomster med et stort behov for pleje eller anden indsats. 

  

 
Tilstandsklasser for naturtyper. 

 

Natura 2000-områdernes lysåbne, terrestriske naturtyper blev første gang systematisk kortlagt i 
2004-06. Her blev 23 naturtyper kortlagt. I 2010-12 er de 23 lysåbne naturtyper blevet genkortlagt, 
og de resterende 10 terrestriske naturtyper er blevet inddraget i kortlægningen. For at sikre 
sammenligneligheden er det tilstræbt at indsamle data fra nøjagtig samme steder som i den første 
kortlægning. Det har imidlertid ikke været muligt i alle tilfælde, da den nye kortlægning er 
gennemført efter en lidt mere detaljeret metode samtidig med, at metoden bygger på en mere 
detaljeret definition af de enkelte naturtyper. En grundig beskrivelse af metoden til kortlægning af 
de terrestriske naturtyper i det nationale overvågningsprogram kan ses i den tekniske anvisning.  

Den nye kortlægning er således mere detaljeret og giver dermed et forbedret billede af 
udstrækningen og tilstanden af områdets habitatnatur. 

En sammenligning af resultaterne fra kortlægningerne i 2004-06 og 2010-12 kan i flere 
habitatområder vise, at der tilsyneladende er sket markante udsving både i antallet af naturtyper, 
deres arealer og deres tilstand. Disse udsving repræsenterer kun i få tilfælde reelle, naturmæssige 
ændringer. I mange tilfælde er udsvingene et resultat af større detaljeringsgrad og metodemæssige 
ændringer i kortlægningen. For dette Natura 2000-område er udsving i kortlagt naturareal og 
vurderet naturtilstand vist og kommenteret neden for. 

Der er ikke udviklet et tilstandsvurderingssystem for de marine naturtyper. Mange af især de 
kystnære marine naturtyper påvirkes som de terrestriske af næringsstofbelastningen. Ligeledes er 
der påvirkninger fra menneskelige forstyrrelser i form af fiskeri og sejllads. 

I forbindelse med kortlægningen er der foretaget dyk og video, som kan give en indikation af et 
områdes rev-type. Derudover er der gennem NOVANA overvåget en række makroalger, og 
blødbundsfauna. Disse parametre kan over tid give en indikation af tilstanden for rev og den bløde 
bund, Blødbundsovervågningen er først indledt i 2012. 
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Til denne basisanalyse er der udviklet et system, der vurderer tilstanden af levestedet for en række 
arter. Det drejer sig om arterne klokkefrø, stor vandsalamander og eremit samt 16 arter af 
ynglefugle. Systemet inddeler arternes levested i 5 tilstandsklasser, som beskrevet under 
naturtypernes tilstandssystem. Beregningen af tilstanden er baseret på en række nøglefaktorer, der 
er specielt vigtige for at levestederne kan fungere optimalt for de pågældende arter. Se de tekniske 
anvisninger til kortlægning af levesteder for klokkefrø, stor vandsalamander og ynglefugle. 

  
2.5.1 Forekomst og udvikling i naturtypens areal i dette Natura 2000 område 

Arealfordelingen og udviklingen af de terrestriske naturtypers arealer fremgår af figuren neden for. 

  

 
Fordeling og udvikling af naturtypernes areal. I figuren er der foretaget en sammenstilling af de kortlagte, terrestriske 

naturtypers areal for 1. og 2. kortlægningsperiode. Flere naturtyper var ikke omfattet af kortlægningen 2004-06. 

 

Inden for området er der i alt i den seneste naturtype-kortlægning 2010-2012 kortlagt 1495 
ha lysåbne naturtyper. I den første kortlægning af naturtyper blev der i alt kortlagt 1306 ha lysåbne 
naturtyper. 

Dertil kommer skovnaturtyper, der kun er kortlagt én gang, og hvoraf der i området er kortlagt ca. 
10 ha udenfor fredskov. Forskellen skyldes primært at strandvoldene er medtaget i den seneste 
kortlægning. Yderligere forklaringer kan ses nedenfor. 

Strandvolde og kystklinter (1210, 1220 og 1230). Naturtyperne indgik ikke i 2004-06-
kortlægningen. Udviklingen i arealet fremgår derfor ikke af figuren. 
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Strandvold med enårige planter (1210) findes spredt langs nordsiden af Ordrup Næs og med små 
forekomster langs Eskebjerg Vesterlyng og langs Nekseløs sydøst-kyst. Naturtypen er stærkt 
afhængig af havets dynamik, og udbredelsen vil derfor variere fra år til år. Naturtypen forekommer 
ofte i mosaik med Strandvold med flerårige planter (1220) og optræder typisk på stranden i mere 
eller mindre sammenhængende smalle bånd. 

Strandvolde med flerårige planter (1220) er udbredt langs Sejerøbugtens kyster, men er dog 
fraværende på bl.a. strækningerne med sandstrand og klitdannelse, dvs. ud for Eskebjerg 
Vesterlyng, Sanddobberne og lagunesystemet ved Korevlen. 

Strandenge (1310 og 1330). Naturtyperne forekommer primært ved Tranevejle i den nordlige del af 
Eskebjerg Vesterlyng samt omkring lagunesystemet ved Korevlen. Mindre forekomster ses ved 
Sanddobberne, på Nekselø og ved sydspidsen af Krageøen ved Saltbæk Vig. Desuden findes mange 
steder omkring Saltbæk Vig flora med indslag af salttålende plantearter, men strandengen her er 
typisk relativt fersk og indgår i blanding med overdrev eller med ferskvandsbetinget naturtyper så 
som rigkær eller tidvis våd eng. Ændringen i det kortlagte areal skyldes primært en mere detaljeret 
kortlægning, som bl.a. har medført en lidt anderledes procentuel fordeling af naturtyper i de 
blandings-forekomster, som findes omkring Saltbæk Vig. 

Enårig strandengsvegetation (1310) indgår især ved Tranevejle i mosaik med den dynamisk 
saltvandspåvirkede strandeng, dels i loer og dels på engmyre-tuer i den mere tørre del af 
strandengen. 

Forklit (2110) og hvid klit (2120). Naturtyperne er dynamiske og udbredelsen er afhængig af havets 
påvirkning og naturlig succession mod grå klit. Hvid klit ses udviklet på Eskebjerg Vesterlyng og 
ved Gudmindruplyng, mens forklit ses mere eller mindre udviklet mange steder langs Sejerøbugten, 
langs Ordrup Næs, ved Sanddobberne og ved Lille Vrøj. Ingen af naturtyperne indgik i 2004-06-
kortlægningen. Udviklingen i arealerne fremgår derfor ikke af figuren. 

Grå/grøn klit (2130). Der kan ikke konstateres væsentlige reelle ændringer af naturtypens 
udbredelse siden første kortlægning. Forøgelsen af arealet i den seneste kortlægning skyldes 
primært en større detaljeringsgrad i denne kortlægning. Det har bl.a. betydet at procentdelen af 
grå/grøn klit er forhøjet i mosaikforekomster på f.eks. Store Vrøj og Ordrup Næs. 

Klithede (2140). Der er ikke sket væsentlige ændringer af naturtypens udbredelse siden første 
kortlægning. 

Klitlavning (2190). Der kan ikke konstateres væsentlige reelle ændringer af naturtypens udbredelse 
siden første kortlægning. Naturtypen forekommer næsten kun på Eskebjerg Vesterlyng og den lille 
forskel i det kortlagte areal skyldes primært små justeringer i naturtypens procentuelle andel af 
mosaikforekomster på Eskebjerg Vesterlyng. Dertil kommer et mindre ny-registreret areal ved 
Jyderup Lyng. 

Enebærklit (2250). Der kan ikke konstateres væsentlige reelle ændringer af naturtypens udbredelse 
siden første kortlægning. Småændringer i det kortlagte areal beror på justeringer som følge af en 
højere detaljeringsgrad. 

Tør hede (4030). Figuren afslører en vis nedgang i arealet af naturtypen siden første kortlægning. 
Der er imidlertid ikke tale om en reel udvikling. Ved kortlægningen 2004-6 blev et hedeareal ved 
Overby Lyng ved en fejl medtaget. Arealet ligger udenfor habitatområde H135 og indgår derfor ikke 
længere i data. En medvirkende årsag til arealnedgangen af tør hede er desuden at en mere 
detaljeret kortlægning, som har betydet, at andelen af hede i mosaikforekomster ved Skamlebæk er 
reduceret en smule til fordel for især surt overdrev. 

  42 

 



Basisanalyse revision 2016-21 

Tørt kalksandoverdrev (6120). Naturtypen forekommer alene på skrænterne på Nekselø. Den 
primære årsag til forøgelsen i det kortlagte areal er at nye forekomster er fundet på arealer, som 
tidligere var kortlagt som kalkoverdrev. Dette har betydet, at fordelingen af kalkoverdrev og tørt 
kalksandoverdrev på kystskrænterne er justeret til fordel for sidstnævnte. 

Kalkoverdrev (6210). Forekomsterne af kalkoverdrev i Natura 2000-område N154 findes 
hovedsageligt på Nekselø. Mindre forekomster ses ved Saltbæk Vig (bl.a. udviklet på gamle 
jordvolde) og på Ordrup Næs. Forøgelsen af arealet ved seneste kortlægning skyldes overvejende, at 
kortlægningen er mere detaljeret og, at der er brugt en noget bredere naturmæssig tolkning af 
naturtyperne end ved første kortlægning. Dette har på Nekselø bl.a. betydet at flere ”nye” arealer er 
medtaget i kortlægningen. I habitatområde H244 ses på de overvejende sure overdrev stedvis et 
betydeligt indslag af kalkyndende plantearter. Disse kalkoverdrevsforekomster var ikke udskilt i den 
tidligere kortlægning, og er således medvirkende årsag til det lidt større areal i den seneste 
kortlægning. 

Surt overdrev (6230) findes overvejende indenfor habitatområde H244 i Bjergene og i Veddinge 
Bakker. Forøgelsen af arealet i den seneste kortlægning skyldes primært, at kortlægningen er mere 
detaljeret, hvilket har bevirket, at tidligere hede-forekomster (4030) ved Skamlebæk nu 
klassificeres som surt overdrev. Dette forklarer samtidig nedgangen i det kortlagte hedeareal. 

Hængesæk (7140). Naturtypen er i området kun registreret på Næbbet på Ordrup Næs. 
Forekomsten blev ikke kortlagt i 2004-06. Der er derfor ikke grundlag for at vurdere eventuelle 
ændringer. 

Tørvelavning (7150). Naturtypen har sin eneste forekomst i den sydlige del af Eskebjerg Vesterlyng. 
Der vurderes ikke at være sket ændringer i naturtypens forekomstareal. 

Kildevæld (7220). Naturtypen er i området kun registreret fra habitatområde H244, nærmere 
bestemt fra Diesebjerg. Det kortlagte areal er uændret i perioden. 

Tidvis våd eng og rigkær (6410 og 7230). Ændringen i det kortlagte areal skyldes primært en mere 
detaljeret kortlægning, som bl.a. har medført en lidt anderledes procentuel fordeling af naturtyper i 
de blandings-forekomster, som findes omkring Saltbæk Vig. Det samlede areal af de to naturtyper 
har ikke ændret sig væsentligt, så forskellen afspejler udelukkende en ændret klassificering af 
naturtyperne.  

Områdets skovnaturtyper (9110, 9130, 9160, 91D0 og 91E0) er kun kortlagt én gang. Der er derfor 
ikke grundlag for at kunne vurdere eventuelle ændringer. Kortlægningen af skovnaturtyper i denne 
basisanalyse omfatter alene de ikke fredskovpligtige arealer. 
Det ses, at der på Natura 2000-områdets ikke-fredskovspligtige arealer ikke er fundet 
skovnaturtypen bøg på muld (9130), som er på udpegningsgrundlaget for H135 samt ligeledes ikke 
fundet bøg på muld, bøg på mor og skovbevokset tørvemose (9130, 9110 og 91D0), som er på 
udpegningsgrundlaget for H244. 

Sandbanker (1110) er opragende eller forhøjede dele af havbunden, som ikke blottes ved ebbe, 
herunder sandrevler. Sandbanker kan også være mere kystnære sandrevler, dog uden ophæng på 
kysten. Sandbankerne kan være dækket af flora som ålegræs, vandaks og kransnålealger, men er 
ofte uden makroalgebevoksninger. Faunaen er sandbundslevende fisk, børsteorme, krebsdyr mv. 
Naturtypen er et vigtigt fourageringsområde for fugle og opvækststed for fisk. 

Den østlige kystnære del af Sejerø Bugt er domineret af sand ofte aflejret i sandbanker på en 
dynamisk påvirket bund. Flere steder er der udbredte områder, hvor der vokser ålegræs på 
sandbunden. På en lokalitet er der konstateret biogent rev (1170) i sammenhæng med sandbund. 
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Naturtypen Vadeflade (1140) er ikke kortlagt i området, men flere steder findes mudder- og 
sandflader der er blottet ved ebbe og som således indikerer forekomst af naturtypen. Det gælder bl.a 
. i Alleshave Bugt nord for Saltbæk Vig. 

Kystlaguner og strandsøer (1150) er en prioriteret naturtype. Arealerne er helt eller delvist 
afskærmet fra havet af strandvolde, strandenge, klitter mv. Der forekommer dog en vis udveksling 
af vand, evt. i forbindelse med højvande. Saltholdigheden er varierende. 

Sejerø Bugt rummer tre større laguner foruden et antal mindre strandsøer. Lagunerne er Saltbæk 
Vig, vandområdet ved Korevlen samt Tranevejle nord for Eskebjerg Vesterlyng. 

Større lavvandede bugte og vige (1160). Naturtypen er indskæringer i kysten, uden stor påvirkning 
af vandløb. Området er afskærmet fra kraftig bølgepåvirkning. Naturtypen kan indeholde forskellige 
bundtyper og have en rig diversitet med ålegræsser og vandaks samt en række invertebrater, 
herunder muslinger, børsteorme og snegle. 

Hovedparten af Natura 2000-områdets marine del er kortlagt som denne naturtype. 

Naturtypen rev (1170) består af enten stenrev eller biogene rev. Stenrev er samling af sten som er 
fæstning for makroalger. Makroalgerne giver beskyttelse til en række fisk og fiskeyngel. Stenene er 
ligeledes fæste for en fauna som søanemoner og dødningehåndkoraller. Huledannende stenrev er 
ligeledes hjemsted for blandt andet hummere. Stenrevenes artsdiversitet afhænger blandt andet af 
dybde og salinitet. De biogene rev består af samlinger af biologiske organismer. Ofte findes de i 
danske farvand skabt af muslinger som blåmuslinger, hestemuslinger, og molboøsters eller af 
havbørsteormen Sabellaria spp.  

Områdets større stenrev blev verificeret i forbindelse med kortlægningen i 2012. Revene ligger langs 
kysterne særligt langs sydsiden af Sjællands Odde, omkring Ordrup Næs og syd herfor til og med 
Sanddobberne samt nord for Eskebjerg Vesterlyng og Saltbæk Vig. Store forekomster findes 
endvidere i trekantområdet mellem Sejerø sydspids, Ordrup Næs og Nekselø. Revene findes på 
vanddybder mellem 4-10,5 m. Stenrevene består af 25-50 % større sten, som er 90-100 % dækket af 
makroalger, primært rødalger som pudderkvastalge med en underskov bestående af bl.a. flerårige 
rødalger som gaffeltang og kile-rødblad samt savtang, strengetang og fingertang. Faunaen knyttet 
til stenrevene er sparsom bestående af søstjerner, dyriske svampe og krabber. Stimer af havkarusser 
og kutlinger svømmer omkring på revene. 

Særligt de biogene rev ligger dybt dvs. på cirka 10,5 m. Disse findes i et smalt retlinet, flere 
kilometer langt bånd langs vestsiden af Nekselø. En mindre forekomst findes på samme linje vest 
for Stold. De biogene rev består af blåmuslinger, som dækker ca. 25 % af bunden og ligger i bånd 
formentlig langs de svage bølgeribber på den underliggende rene sandbund. Foruden 
blåmuslingerne ses på de biogene rev søstjerner og kutlinger. 

Kortlægningen af de marine naturtyper fremgår af kortet, vist i afsnittet Områdets havnatur. 
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2.5.2 Naturtypernes tilstand og udvikling 

Tilstanden og udviklingen af de terrestriske naturtyper fremgår af figuren neden for. 
 

 
 

 
De kortlagte naturtypers areal og udvikling fordelt på tilstandsklasser ved kortlægningen i 2004-06 og i 2010-12. 
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Sejerø Bugtens strandvolde og klinter (1210, 1220 og 1230) er kun kortlagt én gang. Det er derfor 
ikke muligt at konkludere noget om naturtypernes udvikling. Strandvoldene har overvejende god 
eller høj tilstand. En mindre del har ringe tilstand. De to kortlagte klinter (ved Platauet på Ordrup 
Næs og ved Overby på Sjællands Odde) har god tilstand. Andre klinter er kortlagt som 
overdrevstyper og tilstandsvurderes som sådanne. 

Områdets strandenge (1330) er i en moderat eller god tilstand. En mindre del er i høj tilstand. 

Forekomsterne af enårig strandengsvegetation (1310) er fordelt omtrent fifty fifty på arealer med 
høj og moderat tilstand. Den moderate tilstand er knyttet til én mosaikforekomst (med 1330 og 
1220) ved Mulen ved Saltbæk Vig.   

Områdets forekomster af forklit (2110) er generelt i god eller høj tilstand. Da forekomstarealet ikke 
var kortlagt i perioden 2004-06, er der det ikke muligt at vurdere nogen eventuel udvikling i 
naturtypens tilstand. 

Arealer med hvid klit (2120) er generelt i god tilstand. Forekomsterne ses på Eskebjerg Vesterlyng 
og ved Gudmindrup Lyng. Da forekomstarealet ikke var kortlagt i perioden 2004-06, er der det ikke 
muligt at vurdere nogen eventuel udvikling i naturtypens tilstand. 

Arealet med grå/grøn klit (2130) er uændret overvejende i god tilstand. 

Klithede-arealerne (2140) er ligeledes uændret overvejende i god tilstand. En mindre andel har dog 
ændret tilstand fra høj til god eller lavere kvalitet i den seneste kortlægning. 

Naturtypen klitlavning (2190) er gået fra høj til god tilstand. 

Betydelige arealer med enebærklit (2250) har fået en ringere tilstand. Dette skyldes primært, at der 
generelt i 2. kortlægning er registreret færre følsomme arter med særlig tilknytning til den 
pågældende naturtype (artsindekset er generelt lavere). 

Tør hede (4030). Der er ikke sket væsentlige ændringer i tilstanden af områdets heder (se 
bemærkning under afsnittet om naturtypernes arealudvikling). 

Tilstanden af arealerne med tørt kalksandoverdrev (6120) er generelt god. 

Knap halvdelen af arealet med kalkoverdrev (6210) har god tilstand, resten er fordelt på en del i 
moderat tilstand og lidt i høj eller ringe tilstand. Forskellene i forekomsternes tilstand i de to 
tidsperioder er ikke udtryk for en faktisk udvikling, men skyldes en mere detaljeret kortlægning i 2. 
planperiode. Suboptimal tilstand skyldes overvejende manglende afgræsning og heraf følgende 
tilgroning med høje urter og især vedplanter. 

Arealet med tidvis våd eng (6410) har generelt set en ringere tilstand ved 2. kortlægning 
sammenlignet med den første. Således er den andel af forekomsten, som har god eller høj tilstand 
formindsket og andelen med moderat tilstand er betydeligt forøget. Forskellene tilskrives imidlertid 
en mere detaljeret kortlægning snarere end en reel udvikling i naturtypens tilstand. 

Områdets lille hængesæk (7140) på Ordrup Næs har en god naturtilstand. Da forekomstarealet ikke 
var kortlagt i perioden 2004-06, er der det ikke muligt at vurdere nogen eventuel udvikling i 
naturtypens tilstand. 

De kortlagte skovnaturtyper på ikke-fredskovpligtige arealer er generelt i god tilstand. 
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Arealet med tørvelavning (7150) er gået fra høj til god tilstand, hvilket skyldes dels at der ved den 
seneste kortlægning blev registreret færre følsomme plantearter og dels pga. en større grad af 
tilgroning med vedplanter i 2. kortlægning sammenlignet med den 1. 

Områdets eneste kortlagte kildevæld (7220) ved Diesebjerg har uændret god naturtilstand. 

Områdets rigkær (7230) er overvejende i en god tilstand. En mindre del er i den seneste 
kortlægning henført til høj tilstand. 
 

2.5.3 Sø-natur 

Søer under 5 ha er naturtype-kortlagt på baggrund af vegetation og en række strukturparametre, 
metoden er grundig beskrevet i den tekniske anvisning via DCE´s hjemmeside. I områder, hvor der 
er foretaget kortlægning af levesteder for vandhulsarter, indgår disse vandhuller i kortlægningen. 
Der er ikke udviklet et tilsvarende system til habitat-naturtype-kortlægning og tilstandsvurdering af 
søer over 5 ha. Større søers miljø- og naturtilstand er beskrevet i vandplanen for området. 

 

 
Antal og tilstand af de kortlagte småsøer i området. 

 

Det ses af figuren at blot 7 af de 40 kortlagte småsøer er tilstandsvurderet. Dette skyldes, at 33 søer 
er kortlagt i forbindelse med kortlægningen af smådyrs levesteder i søerne. Seks af de 
7 tilstandsvurderede søer er i god tilstand, 1 er i moderat tilstand. 
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2.5.4 Levestedskortlægning og tilstandsvurdering 
Inden for området er der foretaget kortlægning af levesteder for enkelte arter. Kortlægningen er 
foretaget ved registrering af relevante biologiske og strukturelle forhold i områdets småsøer - og for 
eremits vedkommende, strukturparametre knyttet til gamle træer. Der er tilsvarende kortlagt og 
tilstandsvurderet levesteder for nogle af områdets udpegede ynglefugle. 
 
Arter 

Stor vandsalamander 

Inden for området er der i 2010-12 kortlagt i alt 33 mulige levesteder for stor vandsalamander. De 
mulige levesteder omfatter småsøer (vandhuller), hvor arten afhængig af tilstanden kan yngle. 

Klokkefrø 

Indenfor området er der i 2010-12 kortlagt i alt 14 mulige levesteder for klokkefrø. De mulige 
levesteder omfatter småsøer (vandhuller), hvor arten afhængig af tilstanden kan yngle. 
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Kortlagte levesteder for stor vandsalamander i habitatområde H135 
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Kortlagte levesteder for klokkefrø 
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Kortlagte levesteder for stor vandsalamander i habitatområde H244 
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Tilstandsvurdering af områdets kortlagte levesteder. 

Af de 33 kortlagte mulige levesteder for stor vandsalamander er de 28 i god eller høj tilstand. De 
resterende fem er i moderat tilstand. Tilsvarende er 12 af de kortlagte, mulige levesteder for 
klokkefrø i god eller høj tilstand. De to resterende vandhuller har moderat tilstand. 

De enkelte levesteders tilstand kan ses præsenteret på kort via Naturstyrelsens MiljøGis 
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Ynglefugle 

Inden for fuglebeskyttelsesområde F99 (Saltbæk Vig) er der kortlagt 2 mulige levesteder for rørhøg. 
Indenfor fuglebeskyttelsesområde F94 (Sejerø Bugt og Nekselø) er der kortlagt 1 levested for 
splitterne, 3 for havterne og 1 for rørhøg. 

Arternes forekomst i områderne er nærmere beskrevet i afsnittet ”Områdets arter”. 
 

 
Kortlagte, mulige levesteder for rørhøg i F99. 

 

 
Kortlagte, mulige levesteder for havterne i F94. 
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Kortlagte, mulige levesteder for rørhøg og splitterne i F94. 

 

Levesteder for rørhøg ligger primært i vådområder med veludviklede rørskove og med 
fourageringsmuligheder over dyrkede marker, enge og græsarealer. Levesteder for havterne og 
splitterne ligger typisk tæt ved kystlinjen på steder uden forstyrrelser. Det vestligste, kortlagte 
levested på Nekselø er sammenfaldende for havterne og splitterne. 

Kortlægningen af denne ynglefugls levesteder er foretaget i 2013-14, og den beregnede tilstand af 
disse fremgår af nedenstående diagram. De enkelte levesteders tilstand kan ses præsenteret på kort 
via Naturstyrelsens MiljøGis 
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Antal og tilstand af de kortlagte levesteder for ynglefugle. 

  
Ét levested for rørhøg vurderes i høj tilstand og 2 i god tilstand. De kortlagte levesteder for 
splitterne og havterne vurderes at have moderat tilstand. 
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2.6 Foreløbig vurdering af negative påvirkninger (trusler mod 
naturtilstanden) 

Negative påvirkninger/trusler defineres i denne sammenhæng som påvirkninger, der - hver for sig 
eller i kombination indebærer en forhindring eller væsentlig forsinkelse af muligheden for, at 
naturtypen eller levestedet kan opnå gunstig bevaringsstatus. Det er således nødvendigt – på kort 
eller langt sigt - at imødegå truslen, hvis naturtypen eller levestedet skal sikres gunstig 
bevaringsstatus. 

  
2.6.1 Trusler, der vurderes konkret i denne basisanalyse 

Vurdering af en række væsentlige trusler har indgået konkret i kortlægning og tilstandsvurdering af 
naturtyper og levesteder inden for det gennemførte NOVANA-program. Der er desuden foretaget 
vurdering af registrerbare trusler for arter. Der er tale om kendte og aktuelle trusler med fokus på 
de forhold, som det er muligt at håndtere forvaltningsmæssigt. 

Omfanget af disse trusler for dette områdes lysåbne naturtyper og levesteder er vist neden for og 
betydningen er konkret beskrevet og vurderet. I den konkrete tekst under hver trussel medtages 
omtale af arter, hvor truslen også har betydning for en eller flere arter på udpegningsgrundlaget. 
Dokumenterede trusler for arter er desuden vurderet selvstændigt. 

Det drejer sig om truslerne tilgroning, uhensigtsmæssig hydrologi, direkte påvirkning fra 
landbrugsdrift, forekomst af invasive arter, erhvervsmæssigt fiskeri i marine naturtyper og 
forstyrrelse af fugle og  prædation. 

Tilgroning af lyskrævende naturtyper med høje urter eller vedplanter 

De fleste lysåbne naturtyper er afhængige af græsning eller høslæt – oftest som et led i ekstensiv 
landbrugsdrift. Ved ophør af græsning eller høslæt vil naturarealet gro til i høje urter og vedplanter, 
og de lyskrævende, lavtvoksende arter, der er karakteristiske for naturtyperne bliver udkonkurreret. 

Ved naturtypekortlægningen er dækningsgraden af forskellige struktur-elementer vurderet, bl.a. 
dækningsgraden af middelhøje græs-/urtevegetation (15 – 50 cm), dækningsgraden af høj græs-
/urtevegetation (over 50 cm) og kronedækket af træer og buske. Dækningsgraden er vurderet på en 
skala fra 1-5. Resultaterne er vist – fordelt på naturtyper – i de efterfølgende figurer. 

Omfanget og betydningen af tilgroningstruslen er vurderet ved at sammenholde de indsamlede 
oplysninger om tilgroning med middelhøje urter, høje urter samt med træer og buske. 
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Andel af de kortlagte, lyskrævende naturtyper med tilgroning af 15-50 cm høje urter.  
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Andel af de kortlagte, lyskrævende naturtyper med tilgroning af urter over 50 cm. 
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Andel af de kortlagte, lyskrævende naturtyper med tilgroning af buske og træer. 
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En betydelig andel af områdets Strandvolde med flerårige planter (1220) er truet af tilgroning med 
vedplanter.  

Strandenge (1310 og 1330). Mange strandenge er under tilgroning. Det ses af at en meget stor del af 
strandengene har væsentlige arealer tilgroet med middelhøje urter, en betydelig del har væsentlige 
arealer med høje urter og en stor del er lidt tilgroet med træer og buske. Samtidig antyder figurerne 
også at en betydelig andel af strandengene er overgræssede, idet andelen af såvel middelhøje som 
høje urter på arealerne er meget lav. En tilstand med meget, lav vegetation, lidt middelhøj og lidt 
høj vegetation samt ingen træer og buske anses for den optimale strukturtilstand for strandeng. 

Klit-naturtyper (2110, 2120, 2130, 2140 og 2190). En betydelig del af Sejerø Bugtens (H135) 
klitlavninger (2190) er truet af tilgroning med vedplanter og middelhøje urter. En optimal 
tilgroningstilstand for naturtypen rummer ikke vedplanter og høje urter, men en moderat andel 
middelhøje urter. Cirka halvdelen af arealet med hvid klit (2120) er i nogen grad truet af tilgroning 
med høje urter og/eller vedplanter. Næsten alle arealer med grå/grøn klit (2130) og klithede 
(2140) er i større eller mindre grad truet af tilgroning med vedplanter. 

Enebærklitterne (2250) rummer generelt betydelige arealer med middelhøje urter og en betydelig 
tilgroning med træer og buske, herunder ene. Dette anses normalt for optimalt for naturtypen. 

En stor del af områdets hedeareal (4030) er kraftigt truet af tilgroning med middelhøje urter (30-75 
%) og især træer og buske (25-50 %). 

Overdrev (6120, 6210 og 6230). Det ses, at en væsentlig den af forekomsterne med tørt 
kalksandoverdrev har betydelig tilgroning med middelhøje urter og især vedplanter. Dette udgør en 
betydelig trussel mod naturtypen. 

Figurerne viser endvidere at store arealer med kalkoverdrev (6210) og surt overdrev (6230) er 
betydeligt tilgroede med middelhøje urter, samtidig med at arealet med høje urter er lavt. Det tyder 
på en god balance i tilgroningsgrad. Dog ses også at store arealer næsten er uden træer og buske 
(især i H135). En optimal tilstand af kalk- og surt overdrev indebærer en hvis (lille) tilgroning med 
træer og buske. Den givne tilstand er derfor ikke nødvendigvis optimal og kan skyldes 
overgræsning. En mindre del af overdrevsarealet har betydelig dækning af træer og buske. 

Tidvis våd eng (6410). Figurerne viser at en stor del af arealet har en betydelig tilgroning med 
middelhøje urter og cirka halvdelen har betydelig dækning med høje urter. Mange arealer har 
endvidere nogen forekomst af træer og buske. Alt i alt tyder det på en truende tilgroning på en del af 
områdets forekomster af tidvis våde enge. 

Hængesækken (7140) på spidsen af Ordrup Næs har lidt buske og træer og høje urter er udbredt. 
Forvaltningsmæssige kan der vanskeligt gøres yderligere (området omkring hængesækken 
afgræsses). Tilgroningen er måske et resultat af tidligere tiders gødskning i søens (og 
hængesækkens) opland. 

Tørvelavningen (7150) på Eskebjerg Vesterlyng er truet af opvækst af vedplanter (især birk og fyr) 
(10-25 %). 

Kildevældet (7220) ved Diesebjerg trues af tilgroning med især høje urter og vedplanter. En optimal 
tilstand udelukker betydelig forekomst af vedplanter og høje urter. Derimod vil den være forenelig 
med en vis tilgroning med middelhøje urter. Dog ikke i så stort omfang som figuren viser (30-75 %). 
5-10 % anses for optimalt. 

  60 

 



Basisanalyse revision 2016-21 

Rigkærene (7230), som primært findes omkring Saltbæk Vig er overvejende i god 
tilgroningstilstand dog med en indikation på begyndende tilgroning. Dette tolkes af den relativt 
store dækning af middelhøje urter (30-75 %) på de fleste forekomster. Godt halvdelen af områdets 
rigkær har en svag tilgroning med høje urter og de fleste arealer har en sparsomt dækning med 
træer og buske. Dog er en mindre andel betydeligt truet af vedplante-tilgroning. 

Uhensigtsmæssig hydrologi i vådbundsnaturtyper 

Inddigning og kunstig afvanding med grøfter, dræn eller pumper forandrer naturen og kan føre til 
ændring i vegetationen, således at den naturlige, naturtype-karakteristiske vådbundsvegetation 
erstattes af en vegetation, der i højere grad præges af mere almindelige, konkurrence-stærke 
tørbundsarter. 

Ved naturtypekortlægningen er det på lavbundsarealer vurderet, hvor stor effekt afvanding har på 
vegetationens sammensætning af arter. Effekten er angivet på en skala fra 1-5. Resultaterne er vist i 
figuren nedenfor – fordelt på naturtyper. 

  
 

 
 

  61 

 



Basisanalyse revision 2016-21 

 
Andel af de kortlagte naturtyper med udtørring/grøftning eller anden afvanding 1. Ingen afvanding 2. Nogen afvanding 

3. Tydelige tegn på afvanding 4. Afvanding udbredt 5. Fuldstændig afvandet. 

  

Hovedparten af strandengsarealet (1330) er ikke eller kun svagt påvirket af afvanding. En mindre 
andel er dog tydeligt påvirket af afvanding fra grøftning. 

Den overvejende del af områdets enårige strandengsvegetation (1310) er ikke påvirket af 
afvanding. En mindre del er ikke vurderet i forhold til hydrologi. 

En betydelig andel af områdets rigkær (7230) og tidvis våde enge (6410) har nogen påvirkning fra 
afvanding. Få arealer er markant påvirkede. 

Kildevældet (7220) ved Diesebjerg samt områdets klitlavninger (2190) og tørvelavninger (7150) er 
øjensynligt upåvirket af afvanding. 

Områdets hængesæk (7140) har en vis påvirkning fra afvanding. 

Direkte påvirkning fra landbrugsdrift på tilstødende arealer 

Intensiv landbrugsdrift på arealer, der grænser lige op til naturarealer, kan indebære en negativ 
påvirkning af naturindholdet i randområdet som følge af afdrift/udskylning af overskud af gødning 
eller sprøjtemidler. Forøget næringsindhold kan medføre, at naturtypens karakteristiske arter 
udkonkurreres af højtvoksende arter, der favoriseres af det forøgede næringsindhold. Direkte 
tilførsel på naturarealet har samme effekt. 
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Ved naturtypekortlægningen er det samlede omfang af gødskning, tilskudsfodring og afdrift fra 
sprøjtning på arealet vurderet. Arealandelen er angivet på en skala fra 1-5. Resultaterne er vist i 
figuren – fordelt på naturtyper. 

  

 
 

  63 

 



Basisanalyse revision 2016-21 

 
Andel af de kortlagte naturtyper med direkte påvirkning fra landbrugsdrift på tilstødende arealer. 

  
Det ses, at langt hovedparten af områdets naturtypeareal ikke har tegn på direkte negativt påvirket 
af næringsberigelse fra landbrugsdriften på tilstødende arealer. En mindre del af 
strandenge, rigkær, kalkoverdrev og sure overdrev er direkte påvirket med næringsstoffer. 

Forekomst af invasive arter 

Invasive plantearter er ikke-hjemmehørende arter, der fortrænger naturlig vegetation. Forekomst af 
invasive arter er en trussel, fordi arterne breder sig ekspansivt og udkonkurrerer de arter, der er 
karakteristiske for naturtyperne. Invasive arter er særlig et problem i kyst- og klitnaturtyperne samt 
på hederne. 

Ved naturtypekortlægningen er det vurderet, på hvor stor en andel af det samlede areal, der 
forekommer en eller flere af de invasive arter, der er opført i Appendiks 2 til den tekniske anvisning 
for kortlægningen. Resultaterne er vist - fordelt på naturtyper – i figuren nedenfor. 
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Andel af de kortlagte naturtyper med forekomst af invasive arter. 
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Det ses, at en meget stor del af naturarealerne har forekomst af invasive arter og at særligt 
klittyperne (2120, 2130, 2140, 2190, 2250), tøt hede (4030), tørvelavning (7150) og strandvold med 
flerårige planter (1220) har en stor arealandel med en vis dækning med invasive arter. Særligt hårdt 
ramt er en mindre andel af grå/grøn-klitter og strandvolde. 

Fiskeri i marine områder. Erhvervsmæssigt fiskeri med større fartøjer 

Fiskeri med bundslæbende redskaber kan påvirke undervandsvegetation og dyreliv negativt - især 
på hårde substrater som stenrev og boblerev. Ligeledes kan garnfiskeri udgøre en trusselmod fugle 
og havpattedyr grundet bifangst. På baggrund af indsatsplanen fra Natura 2000-planen forbereder 
Fødevareministeriet nødvendig regulering af fiskeriet i habitatområder med stenrev og boblerev på 
udpegningsgrundlaget. 

Danske fiskefartøjer over 12 meter moniteres via det såkaldte Vessel monitoring system (VMS), som 
er et satellitbaseret overvågningssystem, hvor skibenes placering, sejlretning og sejlhastighed 
registres en gang i timen. 

Frem til 2012 var krav om VMS kun gældende for både over 15 m. Nedenstående kort illustrerer 
registrerede VMS-positioner for fartøjer, som fisker med henholdsvis bundslæbende redskaber og 
garnredskaber fra 2010 til 2012 i området. Hver prik på kortene angiver tilstedeværelsen af et VMS 
udstyret fiskefartøj, som sejler med en hastighed mellem 2 og 4 knob. 

Udover de fiskerier, der angives af kortene, lander danske fiskere en stor andel af deres fangster 
med pelagisk trawl og not. Disse typer fiskerier vurderes dog ikke at have samme påvirkning af 
naturtypen og arterne. Ved en opgørelse i 2010 estimerede DTU Aqua, at omkring 87 % af 
fiskefartøjer, der fisker med bundslæbende redskaber, har VMS ombord, mens kun omkring 33 % af 
både med garnfiskeri er VMS overvågede. Denne sammensætning vil være lidt anderledes i dag, 
hvor både ned til 12m også overvåges. VMS data viser ikke områdets fiskeritryk fra udenlandske 
fiskere. 

 
VMS positioner fra fartøjer over 12 meter, som udøver fiskeri med bundslæbende redskaber. Hver prik angiver 

tilstedeværelsen af et VMS udstyret fiskefartøj, som sejler med en hastighed mellem 2 og 4 knob. Kortet er udarbejdet af 

DTU-Aqua. 
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VMS positioner fra fartøjer over 12 meter, som udøver fiskeri med garnredskaber. Hver prik angiver tilstedeværelsen af 

et VMS udstyret fiskefartøj, som sejler med en hastighed mellem 2 og 4 knob. Kortet er udarbejdet af DTU-Aqua. 

 

Området er beliggende kystnært, hvilket betyder at det kun er tilladt for danske fiskefartøjer at 
udøve fiskeri i området. 

Erhvervsfiskeriet i området, udøves udelukkende af mindre fartøjer (under 12 meter), hvor der 
primært fiskes med garnredskaber. Området er kendetegnet ved et intensivt fritidsfiskeri med garn. 

Forstyrrelser af fugle og havpattedyr 

DCE har vurderet betydningen af forstyrrelse for Natura 2000-områdernes udpegede arter, samt 
vurderet om eksisterende beskyttelsesbestemmelser er tilstrækkelige -Vurdering af 
forstyrrelsestrusler i Natura 2000-områderne. 

Alleshavebugten blev i 1993 udlagt til vildtreservat med jagtforbud med henblik på at sikre området 
som rasteplads for vandfugle. 

Det vurderes i DCE-rapporten: 

For ynglefuglene:  
Der er forbud mod menneskelig færdsel i Saltbækvig hele året. Klyde har i enkelte år ynglet i 
Saltbækvig (op til 65 par). Havterne, fjordterne og dværgterne har ynglet ved Saltbækvig i områder 
med forbud mod færdsel, men der har kun været tale om få par og kun i enkelte år. På Nekselø er 
der forbud mod færdsel rundt langs stranden. Ved søen på nordøstenden af øen har der (også i de 
senere år) været betydende yngleforekomst af havterne (op til 50 par) og splitterne (op til 685 par). 
Så vidt vides er færdslen ved denne sø yderst begrænset, idet engen omkring søgen afgræsses af 
kreaturer. 

Dværgterne har ynglet med 1-2 par i enkelte år på kysten af Nekselø. Uden for områderne med 
forbud mod færdsel i yngletiden har der tilsyneladende ikke været væsentlige yngleforekomster af 
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klyde. Dværgterne har ynglet med 1-2 par i enkelte år på Sanddobberne. Så vidt vides udsættes de 
ynglende havterner og splitterner på Nekselø kun sjældent for menneskelig forstyrrelse. 

Vurdering af beskyttelsesbehov 
Det vurderes, at der ikke er behov for at oprette et ynglereservat på Nekselø, men beskyttelsen af de 
ynglende hættemåger og dermed splitterner vil kunne forøges ved at indgå aftaler omkring, hvor og 
hvornår der græsses med kreaturer rundt om søen på nordenden af Nekselø. 

For trækfuglene:  
Det ukendt om der er sket forandringer i rekreative aktiviteter og deraf afledte forstyrrelseseffekter 
på fuglene i området, da dette ikke overvåges. Udpegningsgrundlaget rummer ikke trækfuglearter 
med ugunstig bevaringsprognose fra området, men et større antal arter med ukendt prognose. Flere 
af trækfuglearterne, der indgår i områdets udpegningsgrundlag, overvåges kun ekstensivt under 
NOVANA programmet, især dykænderne, og det eneste område, der er relativt intensivt overvåget 
er det lille reservat ved Alleshave Bugt (regelmæssigt udførte optællinger 2008-2010). Derfor kan 
det være svært at vurdere bevaringsprognosen på det foreliggende grundlag. 

Sejerø Bugt var førhen en vigtig fældeplads og overvintringsområde for de fire dykænder, der indgår 
i udpegningsgrundlaget. Antallet af fældende fugle er formentlig faldende og omfordelt i forhold til 
før, så de største koncentrationer forekommer i den sydlige halvdel af bugten, hvor de førhen 
forekom i den nordlige del (Joensen 1973, Laursen m.fl. 1997, Petersen & Rasmussen 2011). 

Med henvisning til føromtalte effekter af rekreativ sejlads i Nordkattegat (Petersen & Fox 2009) kan 
det ikke udelukkes, at dette er en effekt af øget sejlads i sommerhalvåret på grund af den generelle 
stigning i lystbådssejlads i Danmark. Der er også sket en markant udbygning i sommerhusbebyg-
gelserne rundt om bugten – som kan tilføre sejladseffekter fra småjoller, wind- og kitesurfere i dele 
af området. Om vinteren er bjergand ikke registreret i området ved de seneste landsdækkende 
tællinger i 2004 og 2008, hvorimod de andre stadig er registreret, men fløjsand i markant faldende 
antal (Petersen m.fl. 2006, 2010). Samlet set er Sejerø Bugt formentlig det område i Danmark hvor 
der har været størst tilbagegang i antallet af overvintrende dykænder. Det er uvist om det skyldes 
manglende fødegrundlag eller fx intensivt motorbådsjagt. Desuagtet bør det overvejes om 
bevaringsprognosen for dykænderne ud fra det foreliggende fremadrettet bør opfattes som 
ugunstig. 

Vurdering af beskyttelsesbehov 
Det er ud fra det foreliggende materiale svært at vurdere om der er behov for reservatopretteler i 
området af hensyn til trækfuglene der raster eller overvintrer i området, men det er måske det 
havdykandeområde i Danmark, hvor der synes at være størst behov for overvejelser omkring 
sejlads- og motorbådsjagtrestriktioner, grundet tegn på vigende bestande både i sommer- og 
vinterhalvåret. 
 
 
2.6.2 Trusler, der ikke er omfattet af denne basisanalyse 

Næringsberigelse (eutrofiering) 

Et forøget plantenæringsindhold af primært kvælstofforbindelser i naturtyperne medfører generelt, 
at der sker ændringer i konkurrenceforholdene mod mere kvælstofelskende arter. Effekter på en 
række artsgrupper er nogenlunde ens på tværs af økosystemer med en generel nedgang i de 
kvælstoffølsomme arter, som oftest er karakteristiske for naturtyper i god naturtilstand. 
Problemstillingen er nærmere beskrevet i kap. 25.11 i Natur og Landbruskommissionens 
statusrapport fra 2012. 

Den uhensigtsmæssige næringsberigelse kan stamme fra flere kilder: 
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• Deposition af luftbårne kvælstofforbindelser herunder ammoniak er ofte den væsentligste 
påvirkning af mange naturligt næringsfattige naturtyper. Naturtyperne har forskellig 
sårbarhed over for kvælstofdepositionen. Der er generelt sket et fald i den luftbårne 
kvælstofbelastning af naturarealerne inden for de seneste år. Faldet skyldes en nedgang i 
udledningen fra både danske kilder og udenlandske kilder. Denne reduktion forventes at 
fortsætte som følge af national og udenlandsk regulering. På trods af reduktionen er 
tålegrænserne fortsat overskredet på en væsentlig andel af naturarealerne, og det giver 
forringede muligheder for på sigt at opnå eller fastholde en gunstig naturtilstand. 
Emissionen fra landbrug reguleres gennem husdyrgodkendelsesloven. Med den seneste 
regulering af loven i 2010 indførtes skærpede krav til godkendelse af husdyrbrug, så der 
reguleres på den maksimalt tilladte ammoniakdeposition fra lokale husdyrbrug til sårbare 
naturområder. Denne regulering bidrager til at mindske væsentlige miljøpåvirkninger med 
ammoniak som følge af lokale påvirkninger af naturområder fra husdyrbrug. 

• Overfladisk tilførsel eller tilførsel med drænvand fra tilgrænsende, gødskede 
dyrkningsarealer. Påvirkningen afhænger af topografien og dyrkningspraksis på 
naboarealer. Randzonelovens indførelse af 10 m randzoner langs visse vandløb vil 
begrænse den negative effekt for søer, vandhuller og vandløb 

• Fastholdt pulje af næring fra tidligere gødskning. Denne pulje kan gradvis nedsættes ved 
i en årrække at vælge en driftsform, der aktivt fjerner næringsstoffer fra naturarealet.  

• Tilførsel med udstrømmende, næringsberiget grundvand. Belastningen af grundvandet 
med nedsivende næringsstoffer reguleres af gødskningsloven. Der er igangsat et projekt i 
regi af det nationale overvågningsprogram, der generelt skal belyse sammenhængen 
mellem grundvandskvalitet og naturtilstand i grundvandsafhængige naturtyper. 

 

Vandindvinding 

Kilder, rigkær og andre grundvandsafhængige, terrestriske naturtyper er helt afhængige af en høj 
grundvandsstand samt mængden og kvaliteten af det udstrømmende grundvand. Indvinding af 
grundvand til fx drikkevand og vandingsformål kan reducere grundvandstrykket, som igen kan 
reducere mængden af udsivende grundvand til naturtyperne og en generel sænkning af 
vandstanden. En sådan udtørring betyder ændring i vegetationen fra en våd mose med udbredt 
forekomst af mosser til en mere engagtig vegetation. Udtørringen kan ligeledes resultere i en 
eutrofiering. Tilknyttede dyre- og plantearter vil ligeledes blive negativt påvirkede. 

Miljøfarlige stoffer 

Tilstedeværelse af udvalgte miljøfarlige stoffer i vandmiljøet overvåges i det nationale 
overvågningsprogram. Den konkrete betydning for arter og naturtyper er ikke systematisk opgjort. 
Tilstedeværelsen af stofferne reguleres af miljøbeskyttelsesloven og gennem vandplanlægningen. 

Prædation 

Prædation fra særlig ræv og mink kan lokalt indebære en meget væsentlig negativ påvirkning af små 
ynglefugle-bestande. Prædation fra fisk kan i småsøer have væsentlig negativ indflydelse på padde-
bestande. Overvågning af prædationen på ynglefuglearter indgår endnu ikke i NOVANA-
programmet, hvorfor en konkret vurdering af betydningen heraf ikke indgår i denne basisanalyse. 
Tilstedeværelse af fisk i småsøer indgår i tilstandsvurderingen af levesteder for padder. 

Naturstyrelsen udsendte i foråret 2012 en ny minkforvaltningsplan, som særligt tager hensyn til 
ynglefugle i Natura 2000-områderne, ligesom prædation i et vist omfang reguleres i 1. planperiode. 
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2.7 Igangværende indsats 

Den 1. generation af Natura 2000-planer blev udstedt i december 2011, og de opfølgende 
handleplaner endelig vedtaget med udgangen af 2012. Statslige lodsejere har enten udarbejdet 
særlige drifts- og plejeplaner eller har andre forvaltningsplaner, som opfylder Natura 2000-
planernes krav til indsats. Alle statslige lodsejere vurderer, at den samlede, planlagte indsats er 
gennemført med udgangen af planperioden i 2015. 

Det forudsættes, at de aktiviteter, der er beskrevet i kommunale og statslige handleplaner, ligeledes 
gennemføres i første planperiode. 

Indsatsen efter den gældende plan er ikke afspejlet i de data, der ligger til grund for basisanalysen, 
fordi flere af indsatserne ikke var igangsat ved dataindsamlingen, og fordi naturens økologiske 
træghed medfører, at resultatet i naturtilstanden i de fleste tilfælde først kan erkendes efter en 
årrække. 

De første Natura 2000-planer fastlagde rammerne for en række grundlæggende handleplan-tiltag, 
som f.eks. rydninger, forbedrede hydrologiske forhold og iværksættelse af plejetiltag. Life-projekter, 
projekter og indsatser med tilskud fra landdistriktsordningerne (LDP) samt kommunale/statslige 
projekter bidrager til at gennemføre Natura 2000-plan 2010-15. 

I dette Natura 2000-område er følgende tiltag iværksat: 

 
Arealer med tilsagn til naturpleje-indsats under LDP-ordningerne inden for Natura 2000-området.  

 
I tabellen oven for dækker samlet pleje over nettoarealet med ansøgt støtte til naturpleje-indsats. 
Specielt i forbindelse med igangsætning af naturpleje kan der til det samme areal være ansøgt om 
flere typer af indsats – f.eks. både rydning og forberedelse til græsning med hegnssætning. 

I Natura 2000-området er der indgået aftaler om tilskud til græsning/slæt på 1459 ha, til 
forberedelse til græsning på 38 ha og til rydning på 375 ha. Samlet set er der indgået aftaler om 
tilskud til naturpleje på i alt 1480 ha. Der er desuden indgået aftaler til forundersøgelser af 
hydrologiprojekter på 57 ha. 

Natura 2000-område N154 har indgået som en del af projektet LIFE-overdrev II, hvis formål har 
været at forbedre, udvide og genskabe truede overdrevsnaturtyper i Danmark. Projektet er løbet af 
staben i perioden 2010-2013. Aktiviteterne i dette Natura 2000-område har knyttet sig til arealer i 
Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakker, som alle er en del af Habitatområde H244. 
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Fødevareministeriet har national kompetence til at indføre fiskeriregulering i området, hvis der er 
behov herfor i forhold til tilstrækkelig beskyttelse af områdets udpegningsgrundlag. 

Området er blevet screenet i 2012 og er dermed ikke endeligt kortlagt. Når kortlægningen foreligger 
og den præcise placering og udbredelse af naturtyperne kendes, vil Fødevareministeriet vurdere om 
gældende lovgivning er tilstrækkelig i forhold til beskyttelse af revene i området. Der er i dag en 
vedtægt som dækker hele udpegningsområdet, jf. vedtægt nr. 7001 af 31. juli 1976 som beskriver 
reglerne for fiskeri i Sejerø Bugt. Trawlfiskeri er generelt forbudt i området, der er få 
undtagelsesbestemmelser herfor, se nærmere i førnævnte vedtægt for yderligere information. 
Ved indsamlingen af data fra de driftsafhængige, lysåbne naturtyper blev der registreret, om arealet 
på kortlægningstidspunktet var i hensigtsmæssig drift til sikring af lysåbne forhold. Resultaterne er 
vist i figurerne nedenfor. 
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Andel af græsnings- eller høslætsdrift fordelt på naturtyper. 

  

Den overvejende del af områdets kalkoverdrev (6210), klitlavninger (2190), tørvelavninger (7150), 
enebærklitter (2250), rigkær (7230), sure overdrev (6230) og tidvis våde enge (6410) er i drift. 
Derimod er en betydelig del af de tørre kalksandoverdrev (6120), klithederne (2140), grå/grøn-
klitterne (2130), de tøre heder (4030) og strandengene (1330) uden drift. Det skal bemærkes, at det 
kan være ønskeligt at bevare en del af strandengsarealet som strandrørsump af hensyn til fuglelivet. 
Områdets kildevæld (7220) og hængesække (7140) er helt uden drift. Naturtypen hængesæk er 
normalt ikke driftbetinget, hvilket heller ikke er tilfældet for forekomsten i dette område. 
Tilsvarende kan gælde for kildevæld, om end naturtypen i optimal tilstand ofte optræder 
som ekstensivt græssede dele af større græsningsfolde. Fravær af drift på strandvoldsnaturtyperne 
(1210 og 1220) samt hvidklit (2120) og forklit (2110) anses ikke for et problem, da naturtyperne 
normalt ikke er hverken driftbetingede eller driftegnede. 
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