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Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede 



Natura 2000-planlægning

Side 5 i Natura 2000 planen:

• EU’s Natura 2000-direktiver (Fuglebeskyttelses- og 
Habitatdirektiverne) forpligter Danmark til at gøre den 
nødvendige indsats for at sikre eller genoprette en 
række sjældne, truede eller karakteristiske naturtyper og 
arter. 

• Gennem en målrettet indsats i de udpegede Natura 
2000-områder bidrager Danmark til at sikre den 
europæiske natur og dens mangfoldighed.

• Med henblik på at prioritere den nødvendige indsats
udarbejder Byog Landskabsstyrelsen en Natura 2000-
plan, der dækker hvert af de udpegede 
beskyttelsesområder.



Natura 2000-planen 
er bindende for myndighederne

Side 6 i Natura 2000 planen

• Natura 2000-planen er bindende, således at alle 
myndigheder i deres arealdrift, naturforvaltning 
eller ved udøvelse af deres beføjelser i henhold 
til lovgivningen i øvrigt skal lægge Natura 2000-
planen til grund. 

• Planen forventes vedtaget i 2010, hvorefter 
kommunerne og Skov- og Naturstyrelsen 
udarbejder bindende handleplaner, som skal 
sikre gennemførelsen af Natura 2000-planen. 





Udpegningsgrundlag for
Natura 2000 område 55

Fuglebeskyttelsesområde nr 31
Sangsvane (T), Klyde (Y) , Splitterne (Y) , Havterne (Y) , Dværgterne (Y) , 
Skarv (Y T), Ederfugl (T),  Fløjlsand (T), Sortand (T)

Habitatområde nr. 51
Sandbanke, Laguner, Bugt, Rev, Standvold med enårige, Standvold med 
flerårige, Kystkliner/klipper, Enårig standengsvegation, Standeng, 
Grøn/grå klit, Klithede, Tør hede, Tørt kalksandsoverdrev, Kalkoverdrev, 
Surt overdrev, Rigkær
Spættet sæl, Stor Vandsalamander



Trusler mod områdets naturværdier

• Arealreduktion/fragmentering

• Næringsstofbelastning

• Tilgroning

• Uhensigtsmæssig hydrologi

• Invasive arter.

• Pesticider og gifte

• Råstofindvinding

• Forstyrrelser

• Prædation, jagt og fiskeri

• Utilstrækkelig beskyttelse

• Olieforurening

• Tørt kalksandsoverdrev,énårig
strandengsvegetation, kalkoverdrev, 
klithede vandsalamander

• Direkte til Stavns Fjord, 
kvælstofbelastning fra luften

• Klitheden, grå klit og overdrevene
• Tidlige tiders landindvindingsprojekter
• Rynket Rose især på grå klit og 

standvoldene

• Påvirker fuglenes reproduktion
• Er standset
• Ynglende fugle og sæler
• Ræv, jagt fra båd uden for 

vildtreservat
• Fiskeri med bundslæbende redskaber
• Ynglende fugle



Habitatnaturtyper i området
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Prognose for gunstig bevaringsstatus

• Prognosen er ugunstig eller vurderet ugunstig 
Sandbanke, lagune og bugt, strandvolde og, grå klit og sure overdrev 
klithede, kalkoverdrev, tørt kalksandsoverdrev, Stor vandsalamander, 
ynglefuglene splitterne og dværgterne,  trækfuglene sangsvane, ederfugl, 
fløjlsand og sortand

• Prognosen er gunstig eller vurderet gunstig for:
Strandeng, rigkær og kystskrænter, Spættet sæl, ynglefuglene klyde, 
havterne og skarv,



Overordnet målsætning for 
Natura 2000-området

Side 24 i Natura 2000 planen

• Områdets hav- og kystnatur udgør et stort, 
sammenhængende naturområde med vægt på dynamisk 
kystudvikling

• De marine naturtyper i Stavns Fjord og havet øst for 
rummer et artsrigt dyre- og planteliv

• Alle terrestriske naturtyper sikres en god-høj
naturtilstand, og der lægges vægt på et stort 
sammenhængende areal med strandenge og 
strandvolde. De truede naturtyper overdrev og rigkær
prioriteres højt, og arealet af tørt kalksandsoverdrev, 
kalkoverdrev og sure overdrev øges, således at der så
vidt muligt skabes sammenhæng mellem forekomsterne.



Konkrete målsætninger 
for naturtyper og arter

• Arealet med énårig strandengsvegetation 
søges fordoblet og arealet med strandeng 
øges med min. 25 %,

• Arealet med klithede øges med min. 2 %, 
tørt kalksandsoverdrev med min. 0,1 ha, 
kalk- og sure overdrev samlet set øges 
med min 35 %.

• Samt konkrete mål for ynglende fulge par 
mv.



Indsatsprogram

• Reduktion af kvælstof-deposition på områdets 
habitatnaturtyper forventes at ske gennem en 
kommende ændring af husdyrgodkendelsesloven. Den 
øvrige tilførsel af næringsstoffer til typerne reduceres, 
herunder fra dræntilløb, dyrkede marker, overfladevand, 
spildevand og fodring.

• Der sikres den for naturtyperne mest hensigtsmæssige 
hydrologi i strandenge og rigkær

• De terrestriske naturtyper skal sikres en hensigtsmæssig 
ekstensiv drift og pleje.

• Invasive arter som rynket rose, kæmpe-bjørneklo og 
bjerg-fyr og problemarter som vadegræs bekæmpes



Konkrete retningslinjer
skal gennemføres i 1. planperiode

Udpluk af retningslinjer

• Overdrevsarealet udvides og sammenkædes og randpåvirkning 
søges standset.

• Énårig strandengsvegetation på tuer af gul engmyre sikres ved 
hensigtsmæssig drift indenfor hele det potentielle 
udbredelsesområde.

• 2-3 ynglevandhuller til stor vandsalamander restaureres/ nygraves.
• Arealet med tørt kalksandsoverdrev søges udvidet med i 

størrelsesordenen 0,1-0,2 ha på potentielle arealer omkring den 
eksisterende forekomst ved indførelse af en hensigtsmæssig drift.

• Det samlede areal af kalk- og surt overdrev søges udvidet og 
sammenkædet med tilsammen 13-15 ha, 

• Randpåvirkning fra gødskning og sprøjtning af naboarealer til kalk-
og sure overdrev søges standset.



N 55 og habitatnatur
Klithede

Grøn/grå klit
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Rigkær
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Konsekvenser af Natura 2000 planen

Overdrevsarealet udvides og sammenkædes og randpåvirkning søges standset



Konsekvenser af målsætning i 
Natura 2000 plan

Habitatnaturtype Antal ha Mål 1. plan

Strandeng 128 160

Klithede 139 142

Tørt kalksandsoverdrev 0,5 0,6

Kalkoverdrev 44 59 52

Surt overdrev 36 43

Rigkær 8



Kvælstoffølsomme habitatnaturtyper
hvor prognosen er ugunstig

• Klithede
• Surt overdrev 
• Grå klit



Placering af husdyrbrug
Ifølge jordbrugsanalysen fra Statsamtet juli 2009



Konsekvenser af ny husdyrlov



Forslag til virkemidler 
for at sikre gunstig bevaringsstatus 
på surt overdrev

• Etablering på §3-arealer
• Etablering på driftsarealer
• Rydning af vedplanter
• Afgræsning 



Miljøministeren udtaler:

• Ingen nye administrative virkemidler (nye 
love)

• Ingen indgriben uden for N 2000 
områderne

• Frivillige aftaler baseret på
tilskudsordninger som FERV udbyder



Gennemførsel af Natura 2000 plan nr 55
1. planperiode frem til 2015

• Kommunen udarbejder handleplan
• Husdyrlov regulere ammoniakfordampning 

fra stalde – ude kompensation
• Lodsejere indgår frivillige aftale, og 

kompenseres gennem tilskudsordninger 
under Landdistriktsprogrammet…….

• Hvad sker der i 2. planperiode, hvis ikke 
der er sket nok i 1. planperiode?


