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Resume:
Natura 2000-basisanalyse for Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov. 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.
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Natura 2000-basisanalyse (planperiode
2016-21)
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.

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.
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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+).

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.
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.

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.
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.
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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 og rødlistede arter, der findes inden for området, men som ikke er grundlag
for områdets udpegning som Natura 2000-område.

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. 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.
Samtlige naturtype- og artsdata, der anvendes i basisanalyserne, kan findes i Danmarks Naturdata og via Danmarks
Miljøportal.

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 plantearterne: mygblomst og blank seglmos er der indsamlet detaljerede data i perioden 2004-2012, og for arter
disse er der derfor grundlag for en grundig beskrivelse af både arternes forekomst og bestandsudvikling i de pågældende
områder.
For vindelsnegle, insekter og padder er der i de terrestriske overvågningsprogrammer i perioden 2004-2012 indsamlet
data til belysning af de pågældende arters forekomst i og udenfor Natura 2000-områderne.
For stor vandsalamander og eremit er der i NOVANA-programmet gennemført en levestedskortlægning til beskrivelse af
kvaliteten af de to arters levesteder. Disse data vil også blive inddraget i basisanalyserne for de områder, hvor en eller
begge arter er medtaget på områdernes udpegningsgrundlag.
For den overvejende del af arterne på Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag er resultaterne fra NOVANAprogrammet 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 NOVANAprogrammet er grundigt beskrevet i de tekniske anvisninger, der kan ses via DCE's hjemmeside.
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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.
For den overvejende del af fuglearterne på Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag er resultaterne fra NOVANAprogrammet beskrevet i den videnskabelige rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi – Fugle 2004-2011.
Overvågningsmetoderne for de enkelte fuglearter er beskrevet i de tekniske anvisninger.

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).
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.

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.

7

Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov

Natura 2000-områdets afgrænsning (sort afgrænsning). Natura 2000-området består af habitatområderne H120 og H199 (grøn
afgrænsning) og fuglebeskyttelsesområderne F105 og F107 (blå farve). Andre Natura 2000-områder er vist med sort afgrænsning og
N-nr.
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Sangsvaner ved Roskilde Fjord. Fotograf: Mogens Holmen

Områdebeskrivelse
Natura 2000-området har et areal på 14.810 ha, hvoraf 71 % er marint, og 133 ha er statsejet under Miljøministeriet.
Natura 2000-området består af Habitatområde nr. H120 (Roskilde Fjord) og H199 (Kongens Lyng) samt
Fuglebeskyttelsesområde nr. F105 (Roskilde Fjord) og F107 (Jægerspris Nordskov) og afgrænses som vist på figuren oven
for. På Naturstyrelsens hjemmeside www.naturstyrelsen.dk samt i figuren nedenfor er der angivet hvilke naturtyper og
arter, der udgør udpegningsgrundlaget for dette område.
Den stærkt forgrenede fjord opstod efter sidste istid, da havet trængte ind over det bakkede morænelandskab og
oversvømmede dets laveste dele. Dale blev til bugter og vige, bakker til halvøer og øer. Siden stenalderen har landet
hævet sig med 2-3 m, og fjordens udstrækning er blevet mindre. I dag står de gamle havskrænter mange steder stejlt
afskårne med en smal bræmme af hævet havbund ned mod den nuværende strandkant. Skovarealerne i området er
koncentreret omkring kystskrænten ved Nordskoven og Bognæs.
Den marine del af Natura 2000-området ligger som en sidegren til Isefjord. Roskilde Fjord er en brakvandsfjord med
omkring 30 småøer og holme, og under vandet en meget varieret topografi, med store bredninger og flere lavvandede
tærskler ned gennem fjorden der begrænser vandudskiftningen. Mest markant ved Eskilsø, hvor de hydrografiske forhold
adskiller den nordlige og sydlige del af fjorden.
Roskilde Fjord er med den lavvandede fjord og dens små øer og holme et af Danmarks vigtigste yngleområder for
vandfugle. På holmene i fjorden yngler hvert år 10-20.000 par fugle fordelt på 25-30 arter. Af ynglende fugle fra
områdets udpegningsgrundlag kan nævnes klyde, fjordterne og dværgterne.
I Jægerspris Nordskov yngler fuglearterne hvepsevåge, sortspætte og rødrygget tornskade, som alle er på
udpegningsgrundlaget. Ud over udpegningsarterne huser skoven tillige en række sjældne, ynglende fuglearter.
På land er kendt forekomst af en række naturtyper, som i kraft af deres størrelse eller rige flora er af regional eller
national betydning. Dette gælder i høj grad de store sammenhængende strandengsarealer langs fjorden, kalkrige søer og
9

vandhuller med kransnålalger, rigkær med f.eks. de truede (rødlistede) planter langakset trådspore og mygblomst,
særligt prioriterede kalkoverdrev med vigtige orkidébestande samt fattigkæret med hængesæk i Kongens Lyng i
Nordskoven. De vigtigste skovnaturtyper i området er elle- og askeskov, bøg på muld samt ege-blandskov.
Eremitten er en sjælden bille i Europa. Den lever i skjult i hule løvtræer og er fundet på Bognæs i 200-300 år gamle - men
levende - hule egetræer.
I dele af området findes bestande af grøn mosaikguldsmed, spidssnudet frø, markfirben og utvivlsomt også af arter af
flagermus. Disse arter indgår ikke i udpegningsgrundlag for Natura 2000-områder, men er generelt beskyttede efter
andre regler (såkaldte bilag 4-arter).
En stor del af Roskilde Fjord er udlagt som natur- og vildtreservat, og Natura 2000-området omfatter helt eller delvist
mange fredede områder, bl.a. Bognæs, Eskilsø, Selsø Sø samt en omkring 10 km lang strækning af strandengene og
skovkanten langs Jægerspris Nordskov.
Natura 2000-området ligger i Halsnæs, Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner og indenfor vandplanområdet
hovedvandopland Roskilde Fjord og Isefjord.
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Områdets udpegningsgrundlag
I figuren nedenfor er vist områdets gældende udpegningsgrundlag.

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 120
Naturtyper:

Sandbanke (1110)

Vadeflade (1140)

Lagune* (1150)

Bugt (1160)

Strandvold med enårige planter
(1210)

Strandvold med flerårige planter
(1220)

Kystklint/klippe (1230)

Enårig strandengsvegetation (1310)

Strandeng (1330)

Søbred med småurter (3130)

Kransnålalge-sø (3140)

Næringsrig sø (3150)

Brunvandet sø (3160)

Vandløb (3260)

Tørt kalksandsoverdrev* (6120)

Kalkoverdrev* (6210)

Surt overdrev* (6230)

Tidvis våd eng (6410)

Urtebræmme (6430)

Hængesæk (7140)

Kildevæld* (7220)

Rigkær (7230)

Bøg på mor (9110)

Bøg på muld (9130)

Ege-blandskov (9160)

Skovbevokset tørvemose* (91D0)

NY

Elle- og askeskov* (91E0)
Arter:

Skæv vindelsnegl (1014)

Sumpvindelsnegl (1016)

Eremit* (1084)

Stor vandsalamander (1166)

Blank seglmos (1393)

Mygblomst (1903)

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 199
Naturtyper:

Brunvandet sø (3160)

Hængesæk (7140)

Skovbevokset tørvemose* (91D0)
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NY

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 105
Fugle:

Knopsvane (T)

Sangsvane (T)

Grågås (T)

Skeand (T)

Troldand (T)

Hvinand (T)

Stor Skallesluger (T)

Havørn (TY)

Blishøne (T)

Klyde (Y)

Fjordterne (Y)

Havterne (Y)

NY

Dværgterne (Y)

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 107
Fugle:

Hvepsevåge (Y)

Sortspætte (Y)

Rødrygget Tornskade (Y)
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”. I habitatområde
H199 er naturtypen tørvelavning (7150) udgået af udpegningsgrundlaget. For fuglebeskyttelsesområde F105 er havørn ny som
ynglefugl. For fuglebeskyttelsesområde F107 er der ikke foretaget ændringer i udpegningsgrundlaget.

Dette Natura 2000-område er specielt udpeget for at beskyttede store, sammenhængende strandengsarealer,
kystskrænter, rigkær og marine naturtyper samt de tilknyttede arter, herunder billen eremit og mange yngle- og
trækfugle.
Områdets vandløb og deres miljøtilstand er beskrevet i vandplanen for området.
Arterne sumpvindelsnegl og blank seglmos er i forbindelse med det nationale overvågningsprogram i perioden 20042012 ikke registreret inden for området. Arterne behandles ikke yderligere i denne basisanalyse.

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.
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Oversigtskort. Områdets kortlagte naturtyper

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 ikkefredskovspligtige arealer samt sønaturtyperne. For en mere detaljeret visning af naturtypens udbredelse henvises til
Naturstyrelsens hjemmeside.
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Terrestriske naturtyper
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Arealfordelingen af områdets kortlagte naturtyper.

Det ses, at strandeng (1330) med over 700 ha er langt den mest udbredte naturtype i Natura 2000-område nr. 136, mens
kalkoverdrev (6210) og rigkær (7230) også har ganske store forekomster i området. Af områdets skov-naturtyper er det
kun arealer udenfor fredskov, der indgår i den aktuelle kortlægning.

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 naturtypeindhold 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 af
kortlægning af levesteder 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

I området er der kortlagt 34 småsøer, hvoraf størsteparten tilhører sø-naturtypen næringsrig sø (3150). 7 småsøer
tilhører sønaturtypen kransnålalge-sø (3140), mens et mindre antal tilhører typerne søbred med småurter (3130) og
brunvandet sø (3160). I alt 8 af småsøerne er registreret med oplysninger til brug for både kortlægningen af småsøers
naturtype og for kortlægningen af levesteder.

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 søen. På baggrund af den
registrerede plantevækst i søen er der endvidere foretaget en identifikation af søens naturtypeindhold.
I Natura 2000-område nr. 136 er 6 søerover 5 ha: Selsø Sø, Rørmose, Eskilsø samt de fire Kattingesøer: Kornerup Sø (8,1
ha), Bue Sø (6,1 ha), Svogerslev Sø (24,4 ha) og Store Kattinge Sø (71,3 ha). De nævnte søer samt Lille Kattinge Sø på 4,4
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ha og Fuglesø, Bognæs på 2,3 ha indgår i sø-overvågningsprogrammet og er omhandlet i vandplanen, men er ikke
identificeret til habitatnaturtype.
Selsø Sø (87 ha) er oprindeligt et nor, men har i flere hundrede år været adskilt fra Roskilde Fjord med en dæmning.
Søen har tidligere været mere brak, men saliniteten var i 2003 faldet til under 1 promille. Søen er lavvandet med største
dybde på 1,5 m. Søen modtager spildevand fra renseanlæg, regnbetingede udledninger og ukloakerede ejendomme. I
2003 var fosforniveauet var 69 μg P/l og klorofylindholdet 11 μg/l, dette er et meget markant fald i forhold til tidligere.
Søens undervandsvegetation var i 2003 artsrig med 80-90 % dækning, mens fiskebestanden i 1993 var domineret af
skalle. Selsø Sø er en vigtig ynglelokalitet for svømme- og vadefugle.
Rørmose (8,6 ha) ligger på Eskilsø og er meget lavvandet, med en største dybde på 1,1 m. Søen er let saltpåvirket med en
salinitet omkring 0,6 promille. Der er ingen egentlige tilløb til søen. Søen er meget næringsrig, i 2006 var fosforniveauet
390 μg P/l og klorofylindholdet 52 μg/l, mens ca. 14 % af søbunden dækket af undervandsplanter primært i form af
trådalger og rørhinde. Søens belastningsforhold er ukendte og skal derfor undersøges.
Kattingesøerne (tilsammen 114,3 ha) ligger i umiddelbar forlængelse af hinanden længst nedstrøms i Langvad Å systemet
og omfatter også Lille Kattinge Sø. Oplandet til Kattingesøerne er stort og alle søer er næringsrige – meget næringsrige.
På grund af det store næringsindhold er mængden af planteplankton stor og sigtdybden tilsvarende ringe. Ud over
åkander er der stort set heller ingen vandplantevegetation i søerne, og fiskebestanden domineres af skalle og brasen.
Tilstanden i Kattingesøerne er gradvist forbedret i takt med forbedret spildevandsrensning, men på grund af en stor
fosfortilførsel gennem årene, er der en stor fosforpulje i bundsedimentet.
Fuglesø, Bognæs (2,3 ha) er beliggende tæt på kystlinien i Kattinge Vig. Den er uden egentligt tilløb, men står via afløbet i
forbindelse med fjorden og er antageligt noget saltpåvirket. Klorofylindholdet var i 2002 lavt, men fosforniveauet var
ekstremt højt, muligvis fordi søen i vinterperioden er rasteplads for et stort antal troldænder. Det lave klorofylindhold
skyldes antagelig græsning fra dyreplankton, hvilket indikerer, at søen er uden en egentlig fiskebestand. Der findes ingen
undersøgelser af undervandsplanter og fisk.
Se nærmere omtale af søernes miljøforhold i vandplanen for området.
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Områdets hav-natur
Der er i Danmark otte marine habitatnaturtyper. Det strækker sig fra de kystnære flodmundinger, 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.

Kortlægning af områdets marine naturtyper

I dette Natura 2000-område er kortlægningen af havnaturen foregået på følgende måde:
Området er endnu ikke faktisk kortlagt. Arealfordelingen baseres på en teoretisk kortlægning fra 2004 opdateret frem til
2011 på baggrund af specifikke projekter. Naturtyperne lavvandende bugter og vige samt kystlaguner og strandsøer
kendes gennem kortaflæsning.
Arealet af de kortlagte havnaturtyper er vist her under:
•
•
•
•

Sandbanke (1110): 587 ha
Vadeflade (Mudder og sandflade blottet ved ebbe, 1140): 146 ha
Lagune (Kystlagune og strandsøer, 1150): 338 ha
Bugt (Lavvandede bugter og vige, 1160): 9620 ha

De kortlagte arealers naturindhold er beskrevet i afsnittet Forekomst og udvikling af naturtypernes areal i dette Natura
2000-område.
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Områdets arter
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.
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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-området er skæv vindelsnegl er i forbindelse med overvågningen fundet tre steder i habitatområde H120.
Ved Lille Rørbæk blev der fundet over 10 eksemplarer i 2006 og 2-10 i 2012. Ved Bolund blev der fundet over 10 i både
2007 og 2012. Ved vestsiden af Selsø Sø blev der fundet over 10 i 2006, men stedet var endnu ikke genbesøgt i 2012. Alle
tre steder blev arten fundet i naturtypen rigkær.
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Overvåget forekomst af skæv vindelsnegl.
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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 raste- og overvintringslokaliteter i umiddelbar
nærhed af vandhullerne, hvor der er gode skjulesteder, Rastestederne er oftest knyttet til skov og menneskeboliger. I
forbindelse med gennemførelse af det nationale overvågningsprogram er stor vandsalamander overvåget i perioden
2004-2012 på ca. 2000 lokaliteter i perioden. Stor vandsalamander er vidt udbredt fra Østjylland og videre østpå. Mod
vest i Jylland har arten kun en sporadisk eller helt manglende forekomst. 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 hvor arten har været overvåget.
I Natura 2000-området er stor vandsalamander i forbindelse med overvågningen fundet 5 steder i Habitatområde H120.
De 4 steder ligger på Bognæs, hvor stor vandsalamander er fundet i flere vandhuller i hhv. 2006 og 2011. Desuden blev
arten ved kortlægningen af levesteder i 2012 fundet i et vandhul ved Jægerspris Nordskov.
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Overvåget forekomst af stor vandsalamander.
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Eremit
Eremit er knyttet til løvtræer med god lystilgang i gamle skove, herunder dyrehaver, men findes også ofte i gamle parkeller allétræer uden for skovene. Larven lever normalt i smuld i hule stammer eller større grene. Den kan leve i mange
arter af løvtræer (i Danmark især i eg, bøg, ask, lind, hestekastanje, el og elm) og i sjældne tilfælde også i nåletræer. Den
findes oftest i voluminøse stammer (flere meters omkreds), men er også fundet ynglende i træer af mindre dimensioner. I
Danmark er eremitten i de seneste årtier kun kendt fra Sjælland og Lolland. I det nationale overvågningsprogram 20042011 og det påbegyndte program 2011-2015 er arten fundet på 10 lokaliteter. Tager man dens ringe spredningsevne i
betragtning, er der reelt tale om 10 fragmenterede udbredelsesområder med relativt små bestandsstørrelser og en samlet
bestand på knapt 1300 individer.
I Natura 2000-området er Eremit i forbindelse med overvågningen fundet på Bognæs, der ligger i den sydlige del af
habitatområde H120. I gamle, hule træer i og ved Bognæs Storskov blev sikre tegn på dens tilstedeværelse påvist i 13
træer i 2004, i 22 i 2008 og i 21 i 2011. Arten har her sin formentlig største lokale bestand i Danmark. Antallet af voksne
biller pr år er anslået til at være over 400 i de seneste år og dermed at udgøre omkring en tredjedel af landets samlede
bestand.
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Overvåget forekomst af eremit
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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 og det påbegyndte program 2011-2015 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-området er Mygblomst i forbindelse med overvågningen fundet et enkelt sted nær Skuldelev i
Habitatområde H120. Et andet potentielt voksested for arten i området har også indgået i overvågningen. Ved Skuldelev
har antallet af optalte mygblomster svinget meget fra år til år i perioden 2004-2012. Det højeste antal var 152 i 2004 og
det laveste 17 i 2010. Senest blev der talt 100 i 2012. Antallet af blomstrende planter har varieret mellem 12 og 45.
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Overvåget forekomst af mygblomst
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Fuglearter
De fuglearter, der indgår i fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag, er kort beskrevet nedenfor. Metode er
beskrevet tidligere og data fra overvågningen af fuglearterne ses neden for. For mere detaljeret beskrivelse af
overvågningsmetode og resultater for de enkelte arter henvises til de tekniske anvisninger på DCE’s. hjemmeside.

Fuglebeskyttelsesområde 105 - Roskilde Fjord, Kattinge Vig og Kattinge Sø
Ynglefugle 2004-2012
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Havørn

0

0

1

1

1

1

Klyde

69

95

3

100

130

176

Fjordterne

66

126

155

130

58

50

46

Havterne

45

127

103

126

91

9

136

Dværgterne

0

0

0

0

0

0

0

Fuglebeskyttelsesområde 107 - Jægerspris Nordskov
Ynglefugle 2004-2012
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Hvepsevåge
Sortspætte
Rødrygget
Tornskade
Ynglefugle på udpegningsgrundlaget. Antal ynglepar optalt ved NOVANA-overvågningen 2004–2012.

Havørn
Havørn er en fåtallig ynglefugl, som findes spredt over hele Danmark på nær Bornholm. Arten er dog fortsat meget
sjælden i Midt- og Nordjylland. Potentielle ynglelokaliteter udgøres af områder ved kysten eller ved større søer med
gammel skov og fourageringsområder i form af fladvandede kystnære områder, laguner osv. Reden placeres i gammel
skov med godt udsyn og få menneskeskabte forstyrrelser. I det nationale overvågningsprogram overvåges arten nu på
baggrund af data fra DOFbasen. Disse data kvalitetssikres af DCE og anvendes efterfølgende til Naturstyrelsens
overvågning af arten. De fleste danske havørnepar findes på Lolland og Sydsjælland, men arten har efterhånden etableret
stabile bestande i både Sønderjylland og på Sydfyn.
I Roskilde Fjord-området har arten fra 2006-2009 haft en stabil yngleforekomst med 1 årligt par.

Klyde
Klyden yngler hovedsageligt i kolonier primært langs lavvandede fjordkyster og i salt eller brakke kystlaguner, hvor der
findes slikvader og åbne enge med kort vegetation. Rederne placeres ofte på småøer, der er i sikkerhed for ræve og andre
rovdyr. Arten er trækfugl, der overvintrer i Sydvesteuropa og i Vestafrika. I forbindelse med det nationale
overvågningsprogram overvåges arten én gang i perioden - senest i 2009. Klyden blev totalfredet i Danmark i 1922.
Herefter har bestanden været i fremgang i gennem en lang årrække. Bestanden blev i 2009 opgjort til ca. 2.350 ynglepar,
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og arten er udbredt over hele landet med undtagelse af Bornholm. Det vurderes, at arten gennem den seneste årrække
formentlig er i tilbagegang efter en lang årrække med fremgang.
I Roskilde Fjord-området er kolonierne af ynglende klyde fordelt på især en række øer og holme samt ved Selsø Sø.
Ynglebestanden i området har været stærkt svingende i perioden 2004-2009 med mellem 3 og 176 ynglepar.

Fjordterne
Fjordterne yngler i kolonier på øer og holme eller langs kysten og ved søer ofte i selskab med havterne eller hættemåger.
Arten er trækfugl, der overvintrer langs Vestafrikas kyster. I det nationale overvågningsprogram overvåges arten hvert 3.
år - senest i 2012. Den danske bestand af fjordterne har efter 1980 samlet set været i tilbagegang, og de ca. 420 ynglepar
der blev registreret ved optælling i 2006 ligger langt under det tidligere niveau på næsten 1.500 par i slutfirserne.
Fjordterne er udbredt langs de danske kyster og ved større søer undtagen på Bornholm, men udbredelsen har samlet set
været i tilbagegang siden 1980. Største trussel for den danske ynglebestand vurderes at være prædation/forstyrrelse på
ynglepladserne især fra ræve.
I Fuglebeskyttelsesområde 105 Roskilde Fjord, Kattinge Vig og Kattinge Sø blev der ved den seneste overvågning i 2012
observeret 46 ynglepar af fjordterne. Tilsyneladende er der sket et fald i antallet af ynglepar siden 2006, hvor
155 ynglepar blev observeret.

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 Roskilde Fjord-området blev ynglende havterne observeret med 103 par i 2006, og ynglebestanden er tilsyneladende
stabil, selvom antallet af ynglepar er stært svingende fra 9 i 2009 til det højeste antal i perioden, 136 i 2012.

Dværgterne
Dværgterne yngler i Danmark på åbne vegetationsløse, stenede strande og i mindre omfang på ubeboede øer og holme.
Dværgterne er trækfugl, som overvintrer langs Vestafrikas kyster. I det nationale overvågningsprogram overvåges arten
hvert 3. år - senest i 2012. Dværgterne yngler i kolonier på op til 100 par, men træffes også solitært ynglende. Arten er
udbredt langs kysterne over hele landet på nær Bornholm. Dværgterne har formentligt været stabil i antal siden 1980
mens antallet af ynglekolonier i samme periode er faldet med omkring 50 %. Der blev ved tællingen i 2004 registreret
under 400 ynglepar, mens tællingen i 2009 viste et antal på mere end 400 ynglepar. Største trussel for den danske
ynglebestand vurderes at være forstyrrelse på ynglepladsen, herunder bl.a. menneskelig færdsel.
Arten er i forbindelse med det nationale overvågningsprogram 2004-2012 ikke konstateret ynglende inden for området.

Hvepsevåge
Hvepsevåge yngler i Danmark primært i ældre, store løvskove, hvor reden placeres i de mere lysåbne dele af skoven, og
fuglene fouragerer i skoven, men også i lysåbne områder som enge og moser i umiddelbar nærhed af skoven. Arten er
trækfugl og overvintrer i Afrika syd for Sahara. Hvepsevåge er en sky ynglefugl, der overvejende er udbredt i
løvskovsområderne øst og nord for israndslinjen gennem Jylland og på Fyn og Sjælland. I forbindelse med det nationale
overvågningsprogram overvåges arten nu på baggrund af kvalitetssikrede data fra DOFbasen. Arten blev senest overvåget
i 2008. Den samlede danske bestand blev i slutningen af 1980’erne anslået til ca. 650 ynglepar, og det vurderes, at såvel
bestandsstørrelse som udbredelse har været stabil siden 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.
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Sortspætte
Sortspætte yngler i Danmark i blandskov, hvor ældre bøgetræer støder op til nåletræsbevoksninger, med forekomst af
herkulesmyrer og rød skovmyre, der er artens foretrukne fødekilde. Arten er standfugl. I det nationale
overvågningsprogram overvåges arten på baggrund af kvalitetssikrede data fra DOFbasen én gang i
overvågningsperioden – senest i 2007. Arten indvandrede til Bornholm og Nordsjælland i 1960’erne og i 1970’erne til
Sønderjylland og herfra har den spredt sig til specielt Østjylland og øvrige dele af Sjælland. Arten overvåges på baggrund
af kvalitetssikrede data fra DOFbasen én gang i hver overvågningsperiode - senest i 2007. På baggrund af disse tal
vurderes den samlede danske ynglebestand ar være på 200-250 par. Sortspætten har på både kort og længere sigt haft en
positiv bestandsudvikling siden den indvandrede til landet. Inden for de seneste år er den dog gået kraftig tilbage på bl.a.
Bornholm.
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.

Rødrygget tornskade
Rødrygget tornskade yngler i en række mere eller mindre lysåbne naturtyper eks. heder, overdrev, ryddede skovområder,
ådale under tilgroning m.fl. Arten er en trækfugl der overvintrer i Øst- og Sydafrika. I det nationale overvågningsprogram
overvåges arten én gang i overvågningsperioden på baggrund af kvalitetssikrede data fra DOFbasen - senest i 2009.
Vurderet på baggrund af disse observationer fra 2009 er rødrygget tornskade udbredt i hele landet. Udbredelsen synes at
være stabil dog med en vist forskydning mod vest. Bestandsudviklingen for arten vurderes som stabil eller i de
allerseneste år som i tilbagegang. Ødelæggelse af ynglehabitater samt tørke i artens overvintringskvarterer anses som de
største trusler mod arten.
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.

Fuglebeskyttelsesområde 105 - Roskilde Fjord, Kattinge Vig og Kattinge Sø
Trækfugle 1992-2009
1992 - 1997

1998 - 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Knopsvane

4093

3863

5195

4614

6176

2723

3895

6752

Sangsvane

389

5070

668

638

1198

939

791

1028

Grågås

2989

7305

5152

2339

1600

4997

13530

16650

Skeand

165

612

215

515

173

520

1255

875

Troldand

57006

30050

26040

18137

34500

17460

18975

24676

Hvinand

10799

9900

6771

6749

7413

3834

5880

5913

Stor
Skallesluger

5076

5015

2757

1332

2779

1407

1104

1931

6

5

3

4

7

6

20743

25660

21460

11325

18355

24125

Havørn
Blishøne

19765

31340

Trækfugle på udpegningsgrundlaget. Trækfuglearterne er optalt ved NOVANA overvågningen og medtager årlige data i perioden
2004- 2009.
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Knopsvane
Knopsvane yngler i store dele af Europa. Den optræder som trækfugl i Danmark primært i lavvandede fjorde og vige med
udbredt undervandsvegetation. I det nationale overvågningsprogram overvåges arten af DCE i forbindelse med
landsdækkede optællinger i de danske farvande i 2004 og 2008, og derudover i 2006 i forbindelse med optælling af
fældefugle. De overvintrende knopsvaner er fordelt overalt langs Danmarks beskyttede kystområder og i mange søer.
Antallet af overvintrende knopsvaner har i overvågningsperioden 2004-2011 været aftagende, men set over hele perioden
fra 1980 vurderes bestanden nærmest som stabil. Bestanden i Danmark blev ved midvinter i 2008 opgjort til ca. 55.000
individer. Fældende svaner i sensommeren ses overvejende i de samme områder, men er dog koncentreret på færre
lokaliteter. Arten er følsom overfor øget menneskelige aktiviteter på deres fældelokaliteter, hvilket kan påvirke bestanden
negativt.
Inden for fuglebeskyttelsesområdet har trækfuglebestanden flukturet, uden væsentlig nedgang, gennem
overvågningsperioden - påvirket af bl.a. isforhold.

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.
Inden for fuglebeskyttelsesområdet har trækfuglebestanden været relativt stabil gennem overvågningsperioden.

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.
Inden for fuglebeskyttelsesområdet udviser trækfuglebestanden af grågås en markant stigning - svarende til den
landsdækkende bestandsudvikling.

Skeand
Skeand er en fåtallig ynglefugl i Danmark, men forekommer over det meste af Europa. Arten er flere steder i Danmark en
almindelig trækgæst. Arten overvåges i det nationale overvågningsprogram hvert år af DCE ved efterårstællinger i
oktober i de for arten vigtigste områder. Den findes i træktiden i større antal på nogle få egnede lokaliteter, hvor
Maribosøerne og Ulvshale-Nyord er de to vigtigste danske rastelokaliteter for arten. I Jylland er Vejlerne og Magrethekog
de vigtigste rastelokaliteter. Den danske rastebestand af skeand viser på lidt længere sigt i perioden 1980-2010 og på kort
sigt i overvågningsperioden 2004-2010 en stabil forekomst. Bestanden i Danmark blev i oktober 2010 opgjort til ca.
7.200 individer. Arten har i løbet af perioden 1960-2010 udvist en forskydning mod øst pga. tilbagegang i
bundvegetationens udbredelse i Jylland og habitatrestaureringer i Østdanmark.
Trækfuglebestanden i området har været stabil med en svagt stigende tendens i den sidste del af overvågningsperioden.
Dette svarer tilden landsdækkende tendens.
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Troldand
Troldand yngler vidt udbredt i Nordeuropa mod syd til Alperne. Arten træffes som træk- og vintergæst ofte i meget store
flokke i søer og fjorde. Arten er desuden en almindelig ynglefugl med 800-1000 ynglepar i landet. I det nationale
overvågningsprogram overvåges arten af DCE ved midvintertællinger – seneste i 2008. Troldand ses som trækfugl i
internationalt betydende antal primært i ferskvand på et mindre antal lokaliteter især øst for Storebælt. Især
Maribosøerne og Roskilde Fjord er de områder, som i milde vintre normalt huser flest troldænder. Arten overvåges ved
midvintertællinger i det nationale overvågningsprogram af DCE. Antallet af overvintrende troldænder i danske farvande
vurderes at være relativt stabile, dog med udsving afhængig af vinterens længde og hårdhed. I Østersøområdet som
helhed ser det ud til at bestanden er stigende. Bestanden i Danmark blev i midvinter 2008 opgjort til ca. 162.000
individer.
Trækfuglebestanden i området har været stabil i overvågningsperioden.

Hvinand
Hvinand yngler i større og mindre søer i Skandinavien og Østeuropa østover. I Danmark yngler arten fåtalligt, mens
arten overvintrer almindeligt i de fleste danske farvande. I det nationale overvågningsprogram overvåges arten af DCE –
senest i 2008 suppleret med optælling af fældende fugle i 2006. Hvinand var ved overvågningen vidt udbredt i fjorde,
vige og andre beskyttede vandområder. Specielt i Limfjorden, Roskilde Fjord og det Sydfynske Øhav blev der registreret
mange overvintrende hvinænder. Bestanden af overvintrende hvinænder gik frem til begyndelsen af 1990’erne. Herefter
har bestanden holdt sig stabil med ca. 65.000 individer i 2008. Bestanden af fældende hvinænder er på lang sigt siden
slutningen af 1980’erne også gået noget frem.
Trækfuglebestanden i området har været stabil i overvågningsperioden.

Stor skallesluger
Stor skallesluger yngler i større søer, floder og langs kysten i Nordeuropa til Alperne og østover. Arten er en fåtallig
sydøstdansk ynglefugl, men almindelig som vintergæst især i fersk- og brakvandsområder over hele landet. I det
nationale overvågningsprogram overvåges arten ved midvintertællinger af DCE – senest i 2008. Antallet af overvintrende
store skalleslugere i danske vandområder fluktuerer en del, og det vurderes at vinterens hårdhed kan have en betydning
for artens forekomst da arten overvintrer længere mod nord og øst i milde vintre. Det vurderes, at antallet af
overvintrende store skalleslugere siden slutningen af 1980’erne har været nogenlunde konstant, men at arten er gået
tilbage siden 1970. Bestanden blev i midvinter 2008 opgjort til ca. 14.000 individer.
Trækfuglebestanden i området har været faldende i overvågningsperioden, men stabil i den sidste del af perioden.

Havørn
Havørn har været inde i en positiv bestandsudvikling som ynglefugl i Danmark. Denne udvikling har også haft indflydelse
på antallet af overvintrende havørne og ud over fuglene i den danske ynglebestand overvintrer fugle fra nabolandene også
i Danmark. De optræder især i fjorde, ved større søer og ved lavvandede kyster og sunde, hvor der opholder sig større
mængder af overvintrende gæs og svømmefugle. I det nationale overvågningsprogram overvåges havørn som trækfugle af
DCE – senest i 2009. Havørn er som træk/overvintringsgæst medtaget på i alt 23 fuglebeskyttelsesområders
udpegningsgrundlag fordelt over hele landet. Flest overvintrende fugle træffes dog på det sydlige Sjælland og på Lolland.
Siden 2004 har antallet af overvintrende havørn været stabilt i området.

Blishøne
Blishøne er en almindelig dansk og europæisk ynglefugl. Arten er desuden en talrig vintergæst fra Østersøområdet. Arten
overvåges i det nationale overvågningsprogram ved midvintertællinger af DCE – senest i 2008, suppleret med optælling
af fældende fugle i 2006. Ved midvintertællingen i 2004 blev der registreret ca. 211.000 blishøns, hvilket er det højeste
antal, der endnu er registreret ved en midvintertælling i Danmark. Den største koncentration registreres øst for Storebælt
i de sydsjællandske fjorde. Artens forekomst i landet er stærkt påvirket af vinterens hårdhed, da blishøns i mindre grad
end andre vandfugle trækker sydpå, hvis vandområderne dækkes af is. I sådanne år dør mange blishøns, men bestanden
er sædvanligvis efter få år igen på et tilsvarende niveau. På kort sigt i overvågningsperioden 2004-2011 har bestanden
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været stabil. På længere sigt siden 1980’erne har bestanden fluktueret meget, men overordnet set har den også i denne
periode været stabil.
Trækfuglebestanden i området har været stabil - men noget svingende afhængigt af vejrforhold - i overvågningsperioden.

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.
Strukturindeks 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 manglende, terrestriske naturtyper
blevet inddraget. 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 dog 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.
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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.
Til denne basisanalyse er der udviklet et system, der vurderer tilstanden af levestedet for en række arter. Det drejer sig
bl.a. om arterne stor vandsalamander og eremit. 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 stor vandsalamander og eremit.

Udvikling i naturtypernes areal.
Tilstanden og udviklingen af de terrestriske naturtyper fremgår af figuren neden for.

Fordeling og udvikling af naturtypernes areal og tilstand. 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.
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Inden for området er der i alt ved den seneste naturtype-kortlægning 2010-12 kortlagt ca. 956 ha af de lysåbne
terrestriske naturtyper. Ved den første kortlægning af naturtyper blev der i alt kortlagt ca. 835 ha. Dertil kommer godt 6
ha af skovnaturtyper udenfor fredskov, der kun er kortlagt én gang. Forskellen i det kortlagte naturareal er forklaret
neden for.
Strandvolde og kystklinter, (1210, 1220 og 1230). Naturtyperne indgik ikke i 2004-06-kortlægningen. Udviklingen i
arealet fremgår derfor ikke af figuren. Strandvold med enårige urter (1210) og strandvold med flerårige urter (1220)
findes typisk i mosaik i smalle bånd spredt langs områdets mest eksponerede kyster. Kystklint (1230) findes kun et enkelt
sted i området.
Det kortlagte areal med strandeng (1330) er ved seneste kortlægning godt 100 ha større end ved første kortlægning.
Årsagen til denne ret store vækst er den mere detaljerede kortlægning, hvor der bl.a. er medtaget hidtil ukortlagte
forekomster på småøer og holme, smalle bælter og det har også flere steder vist sig at strandengene strækker sig længere
ind i landet end angivet ved 1. kortlægning. Forskellene i udbredelse afspejler derfor ikke en reel ændring af naturtypens
udbredelse.
Kalkoverdrev (6210): Det kortlagte areal af kalkoverdrev (6210) er ca. 10 ha større ved seneste kortlægning end i 200406. Forskellen i forhold til første kortlægning skal bl.a. ses som et resultat af den mere detaljerede kortlægning, hvor
enkelte hidtil ukortlagte forekomster af kalkoverdrev er medtaget. Desuden er afgrænsningen af flere forekomster ændret
som følge af de mere præcise beskrivelser af naturtyperne, der har medført en bredere naturmæssig tolkning af
naturtyperne. Den arealmæssige vækst i det kortlagte overdrevsareal afspejler derfor formentlig ikke en naturmæssig
ændring, men udelukkende, at også de mere artsfattige andele af græslandsnaturen nu henføres til denne
overdrevsnaturtype.
Surt overdrev (6230): Arealet med surt overdrev er ca. 6 ha mindre end ved første kortlægning. Dette skyldes primært at
et enkelt stort areal, der tidligere var kortlagt som mosaik mellem surt overdrev og tidvis våd eng, reelt skal opfattes som
tidvis våd eng. Den arealmæssige udvikling i de kortlagte overdrevsarealer afspejler derfor formentlig ikke reelle
ændringer.
Arealet af både tidvis våd eng (6410) og rigkær (7230) er noget mindre efter seneste kortlægning end i første
planperiode. Også her skal årsagen findes i den mere detaljerede kortlægning i kombination med de mere præcise
beskrivelser af naturtyperne. Der er eksempler på at enkelte arealer tidligere kortlagt som rigkær reelt skal opfattes som
tidvis våd eng eller hængesæk (7140), samt at afgrænsning er justeret. For tidvis våd eng har præcisering af naturtypens
definition ført til, at en del arealer ikke kunne genkortlægges som naturtypen. Den arealmæssige nedgang i arealet af
disse naturtyper afspejler således den mere detaljerede tilgang og er ikke udtryk for reelle ændringer af naturtypernes
areal.
Det kortlagte areal af både hængesæk (7140) og kildevæld (7220) indenfor habitatområde H120 øget siden første
planperiode som følge af den mere detaljerede kortlægning. For hængesæk er det bl.a. konstateret, at delarealer af
tidligere kortlagte rigkær og kildevæld reelt tilhører denne naturtype. For kildevæld er der funder flere hidtil ukortlagte
forekomster, og den mere detaljerede beskrivelse af naturtypen har medført at også kildevæld i skovbevoksede områder
er medtaget. Den arealmæssige vækst i de to naturtypers areal afspejler derfor formentlig ikke reelle ændringer.
Indenfor habitatområde H199 er der sket en betydelig reduktion i det kortlagte areal af hængesæk (7140) i H199. Denne
reduktion skyldes primært den mere detaljerede beskrivelse af naturtyperne, idet arealer med dominans af vedplanter
ikke er medtaget ved seneste kortlægning. Nedgangen er ikke udtryk for reelle ændringer i udbredelsen af naturtypen.
Der er kun kortlagt et meget begrænset areal af skovnaturtyper uden for fredskovspligtige arealer, det drejer sig om elleog askeskov (91E0) og en smule ege-blandskov (9160).
Sandbanke (1110). Naturtypen er kortlagt i en smal bræmme langs den ydre del af fjordens mere lavvandede kystzone sammenlagt på 587 ha. 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. Naturtypens konkrete naturindhold er ikke registreret i området.
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Vadeflade (1140). Vadeflader er i området udviklet på helt lavt vand langs kyststrækninger med læ - ofte som en
dynamisk, havværts forlængelse af strandengsnaturen - ialt er der kortlagt 146 ha. Fladerne tørlægges ved ebbe. Her
findes oftest mange mikroalger og evt. ålegræsser, men typisk ingen landplanter. Fladerne huser mange invertebrater, og
er derfor af stor betydning som fourageringsgrundlag for vadefugle. Naturtypens konkrete naturindhold er ikke
registreret i området.
Lagune (1150). Inden for den saltpåvirkede del af området - ofte som permanent vanddækkede flader i forbindelse med
strandengsarealer - er der i området i alt kortlagt 338 ha kystlaguner og strandsøer. Arealerne er ofte 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. De helt kystnære laguner har stor betydning som
fourageringsområde for vadefugle. Naturtypens konkrete naturindhold er ikke registreret i området.
Lavvandede bugter og vige (1160). Denne naturtype er registreret på langt hovedparten af områdets havareal - ialt 9520
ha. Fjordområdet er helt overvejende lavvandet og beskyttet mod stærk bølgepåvirkning med god mulighed for udvikling
af naturtypen. Naturtypen kan indeholde forskellige bundtyper og have en rig diversitet med ålegræsser og vandaks samt
en række invertebrater, herunder muslinger, børsteorme og snegle. Udvikling af et artsrigt dyre- og planteliv afhænger af
næringsstofbelastningen. Da området er lavvandet, udgør det et meget væsentligt fourageringsområde for især rastende
trækfugle. Naturtypens konkrete naturindhold er ikke registreret i området.
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Naturtypernes tilstand og udvikling
Tilstanden og udviklingen af de terrestriske naturtyper fremgår af figuren nedenfor neden for.

De kortlagte naturtypers areal og udvikling fordelt på tilstandsklasser ved kortlægningen i 2004-06 og i 2010-12.

For strandeng ses, at der er en mindre nedgang i det samlede areal med strandeng i god-høj naturtilstand fra første til
anden kortlægning, men det samlede areal i god-høj arts- og strukturklasse er stort set uændret. Arealet i moderat-ringe
naturtilstand er mere end fordoblet, hvilket formentlig skyldes, at mange af de nykortlagte forekomster er uden drift og
derfor domineret af tagrør og uden mange karakteristiske strandengsarter. Særligt arealet i både ringe struktur- og ringe
artstilstand er øget væsentligt. Det vurderes derfor ikke, at forskellene fra første til anden kortlægning er udtryk for reelle
ændringer af strandengenes naturtilstand.
For kalkoverdrev ses en lille nedgang i arealet i god tilstand, mens arealet i moderat-ringe tilstand er øget lidt. Her er
arealet med godt-højt artsindeks reduceret, hvilket kan skyldes den mere detaljerede kortlægning, hvor store polygoner
er delt op i flere delpolygoner med hvert sit dokumentationsfelt. Arealet med god-høj strukturindeks er konstant, mens
arealet med moderat-ringe strukturindeks er øget. Det vurderes på den baggrund at nykortlagte forekomster har relativt
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lave strukturindeks. For surt overdrev er hoveparten fortsat i god naturtilstand, og strukturen er god-høj på næsten hele
arealet. Der er formentlig ikke tale om en reel ændring af naturtilstanden af de to overdrevsnaturtyper.
For tidvis våd eng er betydelige ændringer i naturtilstande fra første til anden kortlægning, ved seneste kortlægning er
størsteparten af arealet i god naturtilstand. Dette afspejler primært, at det er lidt forskellige arealer der er vurderet i de to
kortlægningsrunder, jf. foregående afsnit, bl.a. ses at arealer i ringe og dårlig tilstand er reduceret, hvilket er et udtryk for
at disse arealer ikke er genkortlagt ved seneste kortlægning. Der er derfor formentlig ikke udtryk for reelle ændringer af
naturtilstanden for tidvis våd eng.
En lignende forklaring kan lægges til grund for de tilstandsforskelle, der ses for hængesæk indenfor habitatområde H120.
Hængesækken i habitatområde H199 er fortsat i god naturtilstand.
For kildevæld ses at arealet i god-høj naturtilstand er stort set konstant, mens arealet i moderat og ringe tilstand er øget.
Dette er udtryk for, at de nykortlagte kildevældsområder er tilgroede og med lavt struktur og artsindeks.
Arealet med rigkær i god-høj naturtilstand er øget i forhold til første kortlægning, mens der er sket en betydelig reduktion
i arealet i moderat-ringe tilstand. Årsagen skal primært findes i de ændringer, der er beskrevet ovenfor, hvor det ikke er
de præcis samme arealer der er kortlagt i første og anden periode, og der er formentlig ikke tale om reelle ændringer i
naturtilstanden af områdets rigkær.
De kortlagte arealer med elle- og askeskov og ege-blandskov er alle i god eller høj tilstand.

Sø-naturtyperne
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-naturtypekortlægning og tilstandsvurdering af søer over 5 ha. Større søers miljø- og naturtilstand er beskrevet i vandplanen for
området.
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Antal og tilstand af de kortlagte småsøer i området.

Inden for området er der registreret og naturtypekortlagt 34 småsøer. Af dem er type 3150, Næringsrig sø den hyppigste.
Hovedparten af de 11 tilstandsvurderede småsøer har en høj eller god naturtilstand. Der er ikke beregnet
naturtilstand for 23 af småsøerne, hvilket skyldes, at det er småsøer, hvor naturtypen er registreret i forbindelse med
levestedskortlægning for vandhulsarter. Der er derfor ikke indsamlet de samme strukturparametre om tilstanden som
ved den egentlige naturtype-kortlægning af småsøer. I alt 8 af småsøerne er dog registreret med oplysninger til brug for
både kortlægningen af småsøers naturtype og for kortlægningen af levesteder.

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.
Inden for Natura 2000-området er der i 2010-12 kortlagt i alt 32 levesteder for stor vandsalamander. Levestederne for
arten omfatter småsøer (vandhuller), hvor den afhængigt af tilstanden kan yngle; et enkelt af stederne er en sø, der ikke
er én af sø-naturtyperne.
Inden for området er der desuden kortlagt og tilstandsvurderet 4 levesteder for eremit. Levestederne for eremit er
områder med større løvtræer med hulheder i, hvor arten afhængigt af tilstanden kan leve.
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Kortlagte levesteder for stor vandsalamander.
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Kortlagte levesteder for eremit.
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Tilstandsvurdering af områdets kortlagte levesteder.

På figuren ovenfor ses tilstandsvurderingen af de fire kortlagte levesteder for eremit. Tilstandsvurderingen viser, at
levestedet i den østlige del af Bognæs Storskov har en høj tilstand som levested for arten. De vurderede parametre viser
her et højt antal nuværende egnede værtstræer, et højt antal nuværende egnede værtstræer, der også vil være egnede om
25 år, et højt antal træer, der kan udvikle sig til egnede værtstræer om 25 år, og en god lystilgang til nuværende egnede
værtstræer. De tre andre, mindre levesteder, hvoraf to også ligger på Bognæs og ét ved Jægerspris, har alle god tilstand
for arten. De vurderede parametre viser overvejende et gode antal på disse tre levesteder og et højt antal, hvad angår
lystilgang til nuværende egnede værtstræer for eremit. En undtagelse er dog, at der i Bognæs Vesterskov er et ringe antal
træer, der der kan udvikle sig til at være egnede værtstræer om 25 år.
Figuren viser også tilstandsvurderingen af levestederne for stor vandsalamander. Det fremgår, at de fleste af de kortlagte
levesteder for stor vandsalamander har en god tilstand som levesteder for arten, og kun 10 har moderat
tilstand. Levestedernes strukturtilstand er også på langt de fleste steder vurderet som god eller høj. De plantearter, der er
registreret ved kortlægningen, viser dog, at under halvdelen af stederne har god eller høj artstilstand som levesteder for
stor vandsalamander, mens resten har moderat eller lavere artstilstand.
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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.

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 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.

43

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 højere urter og vedplanter, og de lyskrævende, lavtvoksende arter,
der er karakteristiske for naturtyperne vil blive udkonkurreret.
Ved naturtypekortlægningen er dækningsgraden af forskellige struktur-elementer vurderet, bl.a. dækningsgraden af
middelhøje græs-/urtevegetation (15 – 50 cm), dækningsgrade 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.

Det ses at ca. 1/3 af det kortlagte strandengsareal har en relativt høj andel af middelhøje urter, mens der er en relativt høj
dækning af høje urter på næsten halvdelen af arealet, ca. 300 ha. Dette er i overensstemmelse med at naturtilstanden er
moderat-ringe på godt 300 ha. Det skal dog bemærkes at undertypen strandrørsump er domineret af tagrør, hvorfor
dominans af høje urter ikke altid skal tolkes som en negativ struktur. Denne undertype er bl.a. levested for flere
specialiserede fuglearter.
En stor del af arealet med kalkoverdrev samt en lille del af arealet med surt overdrev er domineret af middelhøje urter,
hvilket indikerer manglende eller utilstrækkelig drift. Der er desuden problemer med vedplantetilgroning på en lille del
af kalkoverdrevene. En mindre dækning af vedplanter i form af spredte buske og træer er en naturlig del af
overdrevsnaturtyperne, og skal derfor ikke ses som en trussel.
Halvdelen af kildevældene er domineret af middelhøje og høje urter, men en mindre del er domineret af vedplanter.
Dominans af høje urter kan ses som et tegn på manglende drift og/eller ar det fremvældende grundvand er belastet med
næringsstoffer, hvilket medfører dominans af høje, næringskrævende urter. Dominans af vedplanter er ikke nødvendigvis
et problem, hvis der er tale om kildevæld i skov.
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En stor del af arealet med hængesæk er domineret af høje urter. Dette indikerer, at der er tale om den næringsrige variant
af naturtypen, hvor det er dunhammer, næb-star, kragefod m.fl. der danner hængesækken. Dominans af høje urter er
ikke en trussel mod denne undertype, som ikke er driftsbetinget.
Tidvis våd eng har en varierende-høj andel af middelhøje urter, men størsteparten af arealet har kun lav dækning af høje
urter. Samtidig er der kun lav dækning af vedplaner, hvilket indikerer at størsteparten af engarealet er i hensigtsmæssig
drift.
Heller ikke rigkærene har problemer med vedplantetilgroning, men her er høje og middelhøje urter til gengæld mere eller
mindre udbredt på en større del af arealet. Dette indikerer manglende eller utilstrækkelig drift på en betydelig del af
rigkærsarealet.
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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.
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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.

De fleste våde naturtyper i området er enten upåvirket af dræning med intakt fugtigbundsvegetation eller svagt påvirket
med udbredt fugtigbundsvegetation. Her kan der f.eks. være tale om gamle drængrøfter, der på grund af tilgroning og
sætninger af det omgivende terræn ikke længere har nogen væsentlig dræneffekt, og de udgør normalt ikke en trussel
mod naturtypen. Ganske små arealer med tidvis våd eng, rigkær og strandeng er dog væsentlig drænpåvirket.
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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.
Ved naturtypekortlægningen er det samlede omfang af gødskning, tilskudsfodring og afdrift på arealet vurderet.
Arealandelen er angivet på en skala fra 1-5. Resultaterne er vist i figuren – fordelt på naturtyper.
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Andel af de kortlagte naturtyper med direkte påvirkning fra landbrugsdrift på tilstødende arealer.

Randpåvirkning med bl.a. næringsstoffer fra dyrkede naboarealer er registreret som et væsentligt problem på en
betydelig del af det kortlagte strandengsareal, og på over 1/3 af arealet med naturtyperne kalkoverdrev og rigkær. For de
øvrige naturtyper er randpåvirkning kun et begrænset problem.
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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.

Der er registreret forekomst af invasive arter på en større eller mindre del af arealet af alle naturtyper, bortset fra
hængesæk, men ingen steder udgør det endnu et væsentligt problem. Der er således tale om et potentielt problem, idet
arterne ved en yderligere spredning vil kunne udgøre en trussel mod naturtypernes karakteristiske plantesamfund.
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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
baggrunden af indsatsplanen fra Natura 2000-planen forbereder Fødevareministeriet hvor nødvendigt 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 VMSpositioner 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.

GPS-visning af fiskeri med bundslæbende redskaber
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GPS-visning af fiskeriaktivitet med garn

Det fremgår af GPS-visningen, at der ikke inden for området er registreret fiskeriaktivitet med større, GPS-udstyrede
fiskefartøjer. Kommercielt fiskeri med de nævnte, større fiskefartøjer udgør således ikke en trussel for naturtyper og fugle
i dette Natura 2000-område.
NaturErhvervstyrelsen oplyser i øvrigt om fiskeri i området: Området er placeret kystnært, indenfor basislinjen. Det er
således kun danske fiskefartøjer som udøver fiskeri i området. Fiskeriaktiviteterne i området er erhvervsmæssigt fiskeri
med bundgarn, ruser og garn. Der udøves desuden et intensivt fritids- og sportsfiskeri i området.
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Forstyrrelser af fugle
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.
Det vurderes i DCE-rapporten:
Ynglefugle
I Roskilde Fjord er flere end 16 øer og holme omfattet af en reservatbekendtgørelse, der beskytter ynglefuglene mod
menneskelig færdsel i yngletiden (1. april – 15. juli). Der er også forbud mod færdsel på vandarealet i bugten ”Bløden” syd
for Risø, hvor øen Svaleø er beliggende. Desuden er der forbud mod færdsel i og omkring Selsø. På flere af øer samt ved
Selsø har der ynglet klyde såvel som de tre arter af terner, som indgår i udpegningsgrundlaget.
På øer og holme uden for områderne med færdselsforbud i yngletiden har klyde såvel som de fire arter af terner ynglet,
men på disse lokaliteter uden færdselsforbud har klyde ikke ynglet med over 10 par, og havterne har ynglet med ikke over
5 par. Fjordterne har ynglet med op til 45 par på Hesteholme ved Bognæs. Dværgterne har ikke ynglet uden for
områderne med færdselsforbud.
Det vides ikke i hvilken grad klyder og terner forstyrres af færdsel tæt på øerne med færdselsforbud. Det skønnes, at den
negative betydning af denne færdsel er beskeden, bl.a. fordi der er forbud mod færdsel i en 50 m zone omkring øerne og
holmene. Det vides dog ikke om sejlads med fx kajak langs denne grænse kan forårsage væsentlig forstyrrelse af ynglende
terner og klyder. Det uvist i hvilken grad de mennesker, der færdes i fjorden, overholder forbuddene mod færdsel på
øerne og holmene i fjorden. Det vides heller ikke, om ternerne under deres fødesøgning påvirkes af færdslen i fjorden,
men det skønnes, at denne forstyrrelse ikke i væsentlig grad forringer ynglebetingelserne i fjorden.
Vurdering af beskyttelsesbehov: Alle væsentlige yngleforekomster af klyde og terner findes på øer og holme, hvor der er
færdselsforbud i yngletiden. Det vurderes, at ynglebetingelserne for klyde og terner ikke vil forbedres, selvom der blev
indført forbud mod færdsel på flere lokaliteter. Det kan dog ikke afvises, at færdslen i fjorden samlet set har et omfang og
omfatter typer af færdsel som bevirker, at ternernes fødesøgning påvirkes negativt.
Trækfugle
I lighed med område 14 omtalt ovenfor er det ukendt om der er sket forandringer i rekreative aktiviteter og deraf afledte
forstyrrelseseffekter på fuglene i området, da dette ikke overvåges.
Ud fra årlige midvinteroptællinger og regelmæssigt udførte reservatoptællinger (1994-2001 og 2008-2010) vil DCE
umiddelbart bedømme at flertallet af overvintrende arter har en gunstig udvikling i området med stabile-stigende antal,
hvilket formentlig kan tilskrives en kombination af indførsel af forbud mod motorbådsjagt i hele fjorden, indførelse af
flere jagtfrie områder i fjorden samt naturgenopretningstiltag ved Selsø.
Det vurderes, at der næppe forekommer forstyrrelser af et omfang i vinterhalvåret, der kan true eller hindre gunstig
bevaringsstatus for trækfuglene på udpegningsgrundlaget. Det skal dog bemærkes, at der hos DCE ikke foreligger
opdaterede regelmæssige tællinger af fældende knopsvaner i fjorden. De har et særligt behov for beskyttelse mod
forstyrrelser i juli-august, da de kan være følsomme overfor bl.a. sejlads, jf. det daværende DMU’s undersøgelser på
Saltholm i 1990erne (fx Madsen m.fl. 1993, Clausen m.fl. 1996).
Vurdering af beskyttelsesbehov: Der synes ikke umiddelbart at være behov for reservatjusteringer af hensyn til
trækfuglene i området i vinterhalvåret, men det bør overvejes om de fældende knopsvaner bevaringsprognose er gunstig
eller bør sikres yderligere ved sejladsrestriktioner.

59

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:
•

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. Indførelse af 10 m bræmmer i regi af
vandplanlægningen 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 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.

60

Igangværende indsats
Den 1. generation af Natura 2000-planer blev udstedt i december 2011, og de opfølgende handleplaner endelig vedtaget
med udgangen af 2012. Alle statslige lodsejere har enten udarbejdet særlige drifts- og plejeplaner eller har andre
forvaltningsplaner, som honorerer 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 indsamlingen af data, og fordi naturens økologiske træghed betyder, 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 samt kommunale/statslige projekter bidrager til at gennemføre Natura 2000-plan 2010-15.
I dette Natura 2000-område er følgende tiltag iværksat:

Tilskud fra landdistriktsmidler til naturforbedring og naturpleje i området.

I Natura 2000-området er der indgået aftaler om tilskud til miljøtilsagn på 772 ha, til forberedelse til græsning på 31 ha
og til rydning på 11 ha. Samlet set er der indgået aftaler om tilskud til naturpleje på i alt 783 ha. Der er p.t. ikke indgået
aftaler under hydrologiordningen.
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Andel af græsnings- eller høslætsdrift fordelt på naturtyper.

Ved indsamlingen af data fra de driftsafhængige, lysåbne naturtyper blev det registreret, om arealet på
kortlægningstidspunktet var i hensigtsmæssig drift til sikring af lysåbne forhold. Slåning, hvor det afslåede materiale blot
efterlades ovenpå naturtypen, kan dog med tiden medføre en lavere artstilstand end de øvrige nævnte driftstyper, selvom
de alle bidrager positivt til strukturtilstanden.
Det ses af figuren ovenfor, at størsteparten af det kortlagte areal med naturtyperne kalk- og surt overdrev, tidvis våd eng
og rigkær er i en eller anden form for drift i from af græsning eller høslæt. Der er dog også mindre andele af disse typer,
som er uden drift, eller hvor driften er utilstrækkelig.
Ud af det meget store strandengsareal er der tilstrækkelig drift på ca. 2/3 – 450 ha – mens driften er manglende eller
utilstrækkelig på den resterende 1/3 – godt 250 ha. Her skal det bemærkes, at det kan være ønskeligt at bevare en del af
strandengsarealet som strandrørsump af hensyn til fuglelivet. På forekomster med hængesæk og kildevæld er der kun
drift på henholdsvis 1/5 og 1/3.
Hængesæk er normalt ikke en græsningsegnet naturtype, og her skal manglende drift ikke nødvendigvis ses som et
problem. For kildevæld kan manglende drift være årsag til tilgroning med høje, konkurrencestærke urter og vedplanter.
Egentlige skovkilder er dog ikke nødvendigvis driftsbetingede.
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