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BILAG 1B. Oversigt over udpegningsgrundlag i de 

berørte natura 2000-områder og potentiel betydning af 
ændrede gødskningsnormer 
 

Potentiel effekt af øget næringsstoftilførsel på 
bevaringsmålsætningerne for udpegningsgrundlaget for 
Natura2000-områder (N nr.), dvs. habitatområder (H nr.) og 
fuglebeskyttelsesområder (F nr.) i 2.5 Smålandsfarvandet 
(inklusive Holsteinsborg Nor).   

N 
nr. H nr. 

F 
nr. 

Natura2000 - 
område Kode Udpegningsgrundlag 

Ingen 
effekt 

Potentiel 
effekt 

162 143 
95, 
96 

Skælskør Fjord 
og havet og 
kysten mellem 
Agersø og Glænø 

1166 

Stor vandsalamander (Triturus 
cristatus cristatus) x   

      1188 Klokkefrø (Bombina bombina) x   

      1110 

 Sandbanker med lavvandet 
vedvarende dække af havvand  x 

      1140 

 Mudder- og sandflader blottet 
ved ebbe  x 

        1150  * Kystlaguner og strandsøer    

        1160 

 Større lavvandede bugter og 
vige   x 

        1170  Rev  x 

        1220 

 Flerårig vegetation på stenede 
strande x   

        1230  Klinter eller klipper ved kysten x   

        1310 

 Vegetation af kveller eller 
andre enårige strandplanter, 
der koloniserer mudder og sand x   

        1330  Strandenge x   

        2110 

 Forstrand og begyndende 
klitdannelser x   

        2120  Hvide klitter og vandremiler x   

        2130 

 * Stabile kystklitter med 
urteagtig vegetation (grå klit og 
grønsværklit) x   

        2140 

 * Kystklitter med 
dværgbuskvegetation (klithede) x   

        3130 

 Ret næringsfattige søer og 
vandhuller med små amfibiske 
planter ved bredden    x 

        3140 

 Kalkrige søer og vandhuller 
med kransnålalger    x 

        3150 

 Næringsrige søer og 
vandhuller med flydeplanter 
eller store vandaks     

        3160 

 Brunvandede søer og 
vandhuller    x 

        3260  Vandløb med vandplanter x   

        4030 

 Tørre dværgbusksamfund 
(heder) x   
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        6210 

 Overdrev og krat på mere eller 
mindre kalkholdig bund (* 
vigtige orkidélokaliteter) x   

        6230 

 * Artsrige overdrev eller 
græsheder på mere eller 
mindre sur bund x   

        6410 

 Tidvis våde enge på mager 
eller kalkrig bund, ofte med 
blåtop x   

        6430 

 Bræmmer med høje urter 
langs vandløb eller skyggende 
skovbryn x   

        7140 

 Hængesæk og andre 
kærsamfund dannet flydende i 
vand   x 

        9110 

 Bøgeskove på morbund uden 
kristtorn x   

        9130  Bøgeskove på muldbund x   

        9160 

 Egeskove og blandskove på 
mere eller mindre rig jordbund x   

        9170 

 Vinteregeskove i østlige 
(subkontinentale) egne x   

        91E0 

 * Elle- og askeskove ved 
vandløb, søer og væld x   

        A021 Rørdrum x   

        A038 Sangsvane  X   

        A045 Bramgås X   

        A075 Havørn X   

        A081 Rørhøg X   

        A132 Klyde X   

        A149 Engryle X   

        A191 Splitterne X   

        A194 Havterne X   

        A195 Dværgterne X   

        A222 Mosehornugle X   

        A036 Knopsvane  X***   

        A039 Sædgås X   

        A043 Grågås X   

        A056 Skeand X   

        A061 Troldand  X   

        A063 Ederfugl x***   

        A066 Fløjlsand X***   

        A125 Blishøne  X***   

         

 

 
* angiver at arten eller naturtypen er prioriteret, og at der i de pågældende 
medlemslande er et særligt anvar for at bevare disse.    
** Naturtyper, der potentielt kan påvirkes af overfladeafstrømning fra 
omkringliggende landbrugsarealer eller via kvælstofholdigt grundvand    
*** For en række havdykænder (ederfugl, sortand, fløjlsand, bjergand, havlit), alkefugle, lommer og 
fiskeædende havpattedyr samt vandplanteædende vandfugle kan det ikke udelukkes, at 



 

 

næringssaltudledning kan påvirke arterne, men årsagssammenhænge mellem eutrofiering, arternes 
fødegrundlag og forekomst af disse arter er desværre ikke entydige.  
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