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BAGGRUND
Kystdirektoratet (KDI) har med brev den 7. april 2016 til Køge Kommune givet en
foreløbig udtalelse efter § 2 i kystbeskyttelsesloven. Kystdirektoratet finder, at
der er behov for højvandsbeskyttelse på en 11 km lang strækning i Køge Bugt.
Topkoten af oversvømmelsesbeskyttelsen er af Køge Kommune og Solrød
Kommune fastsat til 2,8 m DVR90.
I forbindelse med udvælgelse af løsningsforslag for udformning af diget har Køge
Kommune og Solrød Kommune i første omgang arbejdet med en løsning med et
skjult lerdige indbygget i forklitten på Ølsemagle Revle og hertil hørende
stormflodssluse. Konsekvensvurderingen for klitdiget er udarbejdet i april 2016
og fremsendt til Kystdirektoratet primo juni 2016.
Derefter har KDI den 10. oktober 2016 sendt en endelig udtalelse til projektet,
hvor KDI ud fra en foreløbig vurdering mener, at den endelige løsning skal findes
som et inderdige mellem beboelserne og industrierne på den vestlige side og
lagunen på den østlige side.
Projektet beskrevet i denne rapport omhandler den del af strækningen, som
ligger i Natura 2000-område N147. Kystdirektoratet har i brev af 7. april 2016
vurderet, at projektet udløser en konsekvensvurdering efter § 4 i bekendtgørelse
nr. 874 af 2. september 2008 om administration af internationale
naturbeskyttelsesområder, samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår
anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger, samt
etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet1.
Med udgangspunkt i en screening for mulige tiltag til klimasikring af hele Køge
Kommune og Solrød Kommune, gennemført af NIRAS i 2015-2017, er to
løsningsforslag til stormflods- og havvandstigningssikring af de bebyggede
områder langs kysten blevet skitseret. Denne rapport indeholder beskrivelse og
konsekvensvurdering af etablering af et lerdige på de mest landværts beliggende
strandengsarealer på indersiden af Ølsemagle Revle. Diget vil ligge havværts
Københavnsvej og så tæt på bebyggelsen langs Københavnsvej som muligt af
hensyn til beskyttelse af bygninger på strækningen. Den sydlige del af diget, i
Køge Kommune, skal desuden have funktion som cykelsti.
Skitseprojektet (herefter omtalt ’landdigeprojektet’) omfatter klimasikring af
området mellem Køge og Jersie Strand. Det omfatter etablering af et dige på den
inderste del af strandengsarealerne, der sammen med den foranliggende lagune
og barrieresystem udgør Natura 2000-området ’N147 Ølsemagle Strand og
Staunings Ø’.
Digeprojektets primære formål er at stormflodssikre den nordlige del af Køge
Kommune og den sydlige del af Solrød Kommune. Da landdiget ligesom det
1

Bekendtgørelsen er 1. juli 2016 ændret til bekendtgørelse nr. 896 af 21. juni 2016 om
administration af internationale naturbeskyttelsesområder, samt beskyttelse af visse
arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger, samt etablering og udvidelse
af visse anlæg på søterritoriet

www.niras.dk

1
Konsekvensvurdering af landdige igennem Natura 2000-område Ølsemagle Strand og Staunings Ø

alternative klitdige (skjult lerdige) omfatter etablering af et stormflodsdige inde i
et Natura 2000-område, er også landdigeprojektet søgt udformet, så det påvirker
naturområderne mindst muligt i både anlægs- og driftsfasen.
På nuværende tidspunkt er det endelige klimasikringsprojekt ikke vedtaget i
Køge Kommune eller Solrød Kommune, hvorfor der heller ikke er søgt om
tilladelse til kystbeskyttelsen, men Kystdirektoratet har været informeret om
projektet i Køge Kommune fra meget tidlig fase, har bistået ved borgermøde og
har udtalt sig om skitseprojektet i form af § 2-udtalelse.
Der kan derfor ske ændringer ved detailprojektering af det endelige projekt. Den
følgende projektbeskrivelse er en overordnet beskrivelse af landdigeprojektet.
For en mere detaljeret beskrivelse af tekniske løsninger henvises til rapport
udarbejdet af NIRAS (NIRAS 2017b).
Den endelige udformning og valg af digeløsning vil ske i samarbejde mellem
Køge Kommune og Solrød Kommune.
Formålet med denne rapport er at beskrive og vurdere påvirkninger af
habitatnaturtyper og arter, der er på udpegningsgrundlaget for de Natura 2000områder, som potentielt kan påvirkes af landdigeprojektet i de to kommuner.
Der er ikke kendskab til bilag IV-arter i området og de indgår heller ikke i
udpegningsgrundlaget, og de er derfor ikke inddraget i notatet.
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2.1

PROJEKTBESKRIVELSE
Landdiget
Landdigeprojektet omfatter en stormflodssikring svarende til den, der medførte
store ødelæggelser i Danmark ved sidste store stormflod i 1872.
Sikringsniveauet er derfor besluttet til at være 2,8 m DVR90. Den tekniske
løsning for kiltdiget er udførligt beskrevet i rapport vedr. tekniske løsninger for
landprojektet (NIRAS 2017b). Dette afsnit indeholder et resumé heraf.
Projektområdet med placering af landdiget fremgår af Figur 1.

Figur 1. Kort over Natura
2000-område ’N147
Ølsemagle Strand og
Staunings Ø’ med
angivelse af placering af
landdige, samt strækningen
hvor diget også skal
omfatte cykelsti (se også
bilag 1).
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Den primære beskyttelse skal bestå af et klæglersdige placeret havværts boliger
og virksomheder på Københavnsvej. Fra ca. 300 m syd for Havbovej og til digets
afslutning ved Køges Lystbådshavn udvides digekronen til at omfatte en 2,5 m
bred cykelsti.
Da diget vil fungere som en hydraulisk barriere for både stormflodsvand på
havværtsside og for skybruds/regnvand på landværts side, skal der skabes
mulighed for udløb igennem diget. Hvor diget gennemskæres af å- og
drænudløb etableres der sidehængte højvandslukker, der kan lukkes ved varsel
for stormflod over ca. 1,5 m. Landværts diget samles eksisterende grøfter/dræn,
og der etableres samlede udløb igennem diget. Ved sammenfald mellem
stormflod og skybrud vil det medføre, at disse udløb ikke kan benyttes, da
højvandslukkerne vil være lukket. Det vil i sådanne tilfælde være nødvendigt at
montere pumper enten permanent eller beredskabsmæssigt for at kunne pumpe
regnvand over diget. Antallet af udløb og pumpestationer vil blive fastlagt i
detailplanlægningsfasen, men alle anlæg vil blive etableret på landværts side af
diget. Som det fremgår af Figur 2 er det mange større og mindre grøfter/dræn i
området, hvilket vil medføre en del arbejder med at samle dræn, grøfter og
vandløb til færre samlede udløb. For at mindske antallet af gennembrydninger af
diget vil der flere steder skulle etableres grøfter/kanaler på indersiden af diget.
Anlægsarbejdet vil være kompliceret og anlægstungt.
Figur 2. Kort med
grøft/vandløb på
strandengen i Køge
Kommune (til venstre) og

Solrød Kommune med
overfladestrømning (til
højre).

Anlægsarbejde vil blive udført i perioden 15/7 til 1/11, dvs. uden for fuglenes
yngleperiode. Anlægsarbejdet vil blive udført fra landværts side, således at
mindst muligt habitatnatur berøres. For at skåne vegetationen vil der, i tilfælde af
at kørsel er nødvendig på våde strandengs- og engarealer, blive lagt køreplader
ud ved anlægsarbejdet.
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Diget
Lerdiget vil blive anlagt som et klæglersdige i stil med diger i Vesterhavsregionen
og efter anlægsanbefalinger af Kystdirektoratet. For at diget falder mere naturligt
ind i naturområdet tilsås diget med græs (rød svingel).
Lerdiget vil blive etableret i sikringsniveauet på ca. 2,8 m DVR90. Da diget ligger
på landværts side af lagunen og den høje klitrække på barrierehalvøen, vil
bølger ved en stormflod forventes at blive brudt første gang over klitrækken og
derved miste en del bølgehøjde og energi. Derfor anlægges diget med et anlæg
på 1:3 begge skråninger i hele digets længde. Digets højde og derved
anlægsbredde vil variere med terrænets højde og om det skal omfatte en cykelsti
på toppen (digets præcise udbredelse fremgår af bilag 1).
Digets kronebredde vil almindeligvis være 1,0 m, hvorimod kronen på den
sydlige strækning, der skal omfatte en cykelsti, vil være i alt 3,5 m.
Anlæggelsen af diget er detaljeret beskrevet i rapport vedr. tekniske løsninger for
digeprojektet (NIRAS 2017b).
Højvandslukker og pumper langs diget
Der er mange små udløb/grøfter/dræn på tværs af de store strandengsarealer,
hvor igennem diget vil blive placeret. For at sikre, at vandet ikke vil ophobes på
landværtsside af diget vil disse udløb blive samlet i en grøft langs landværts side
af diget og ført sammen til færre fælles udløb til eksisterende åløb eller større
grøfter på arealerne. Her vil der på hvert side af åudløb, blive etableret et betoneller hårdttræsanlæg med spuns, hvorpå højvandslukke-portene vil blive
fastgjort. Desuden vil der blive anlagt brisker (betonfundament) til mobile pumper
eller permanente pumper med pumpehus, pumpesumpe og alternativ
strømforsyning ved strømnedbrud.
Antallet af samlende åudløb og pumpeanlæg vil først blive fastlagt i en
detailplanlægningsfase, men alle vil ligge på landværts side af diget. Det
forventes, at der maksimalt vil blive tale om 20 stk. af ca. 4 m2.
Drift af stormflodssikring
Diget forventes at have en levetid på ca. 500 år, men ved stormflod kan diget
tage skade, og disse skader skal udbedres. Vegetationen på diget skal slås 3-5
gange årligt for at sikre at vegetationen bliver stærkere og bedre holder på den
underliggende jord. Dette er vigtigst på havværtsside af diget, da vegetationen
her vil være med til at modstå evt. bølgepåvirkning.
Højvandslukkerne skal vedligeholdes med f.eks. udskiftning af porte m.m., og
pumperne skal vedligeholdes/udskiftes efter producentens anvisning. Grøfterne
skal ligeledes holdes åbne ved f.eks. grødeskæring.
I digets forventede levetid på 500 år forventes de naturlige kystmorfologiske
processer at medføre, at der dannes nye barriereøer øst for Ølsemagle Revle og
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Staunings Ø og at den nuværende lagune på sigt vokser helt til. Desuden
forventes diget at skulle forhøjes i takt med stigende havvandstand.

2.2

Jordforurening
Landdiget vil blive anlagt på flere forureningskortlagte arealer i Natura 2000området (både V1 og V2-kortlagte arealer). Hvor dette er tilfældet, vil landdiget
blive etableret således, at den forurenede jord håndteres i henhold til gældende
lovgivning.

2.3

Hydrologi i området
Landdiget vil ikke påvirke de hydrologiske forhold i området havværts diget, og at
den nuværende vandudskiftning i lagunen påvirkes ikke. Påvirkning af de
hydrologiske forhold i området landværts diget er behandlet nærmere i den
følgende vurdering.

2.4

Vindforhold
Etablering af landdiget vil medføre en forhøjelse af terrænet med ca. 0,5 til 1,5
m. I teorien kan det påvirke vindeksponeringen af området og dermed
eksempelvis opblanding og iltning af vandet i lagunen. Ændring af vindpåvirkning
vurderes på baggrund at den lille højdeforøgelse og afstanden til lagunen at
være minimal og behandles ikke nærmere i den følgende vurdering.
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LOVGRUNDLAG
Natura 2000-områderne er udlagt inden for EU for at beskytte værdifulde
naturområder, dyr og planter, som er omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivet (EU
1979) og habitatdirektivet (EU 1992). Natura 2000-områderne udgør et økologisk
netværk af beskyttede naturområder gennem hele EU. For hvert af de danske
Natura 2000-områder er der udarbejdet en basisanalyse og en Natura 2000plan, som beskriver tilstand, trusler og målsætning for områderne. Derudover
foreligger der en handleplan for hvert område med det der skal gøre for at
forbedre naturtilstanden eller at fastholde en gunstig bevaringsstatus.
Formålet med Natura 2000-netværket er at sikre gunstig bevaringsstatus for de
arter og naturtyper, som er på udpegningsgrundlaget for de enkelte Natura 2000områder. Gunstig bevaringsstatus er defineret i habitatdirektivet, se
nedenstående boks. Målsætningen er nærmere beskrevet i de enkelte Natura
2000-planer og bevaringsstatus er beskrevet i publikationer og rapporter fra
DCE2 f.eks. (Fredshavn et al. 2014).
En naturtypes ”bevaringsstatus” anses for ”gunstig”, når:
·
·

·

det naturlige udbredelsesområde og de arealer, det dækker inden for dette
område, er stabile eller i udbredelse, og
den særlige struktur og de særlige funktioner, der er nødvendige for dets
opretholdelse på langt sigt, er til stede og sandsynligvis fortsat vil være det i en
overskuelig fremtid, samt når
bevaringsstatus for de arter, der er karakteristiske for den pågældende
naturtype, er gunstig

En arts ”bevaringsstatus” anses for ”gunstig”, når:
·

·
·

data vedrørende bestandsudviklingen af den pågældende art viser, at arten på
langt sigt vil opretholde sig selv som en levedygtig bestanddel af dens naturlige
levesteder, og
artens naturlige udbredelsesområde hverken er i tilbagegang, eller der er
sandsynlighed for, at det inden for en overskuelig fremtid vil blive mindsket, og
der er og sandsynligvis fortsat vil være et tilstrækkeligt stort levested til på langt
sigt at bevare dens bestande

I Danmark er fuglebeskyttelses- og habitatdirektivet blandt andet indarbejdet i
lovgivningen i habitatbekendtgørelsen (Miljø- og Fødevareministeriet 2016b) og i
bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder
samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger
samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (’kysthabitatbekendtgørelsen’).(Miljø- og Fødevareministeriet 2016a)
Ifølge direktiverne skal der laves konsekvensvurdering af planer og projekter,
som ønskes placeret inden for de beskyttede områder eller kan påvirke ind i de
beskyttede områder og påvirke udpegningsgrundlaget.

2

Nationalt Center for Miljø og Energi/Danish Centre For Environment And Energy
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Kystdirektoratet har vurderet, at der skal laves en konsekvensvurdering af dette
projekt. Vurderingen skal godtgøre om projektet vil skade Natura 2000-området
under hensyn til områdets bevaringsmålsætninger.
Dette dokument er en konsekvensvurdering i henhold til § 4 i ’kysthabitatbekendtgørelsen’ (Miljø- og Fødevareministeriet 2016a). Indholdet af
denne konsekvensvurdering er udarbejdet i overensstemmelse med de krav og
retningslinjer, som fremgår af bekendtgørelsen og vejledningen til
habitatbekendtgørelsen (Naturstyrelsen 2011b).

www.niras.dk
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4

METODE
Beskrivelser og vurderinger af områder, arter og naturtyper, der er omfattet af
internationale naturbeskyttelsesbestemmelser, er baseret på relevant
eksisterende viden, herunder oplysninger fra Natura 2000-planerne, Natura
2000-basisanalyserne, Natura 2000-handleplan (Køge Kommune og Solrød
Kommune 2012), relevant faglitteratur og faglige rapporter såsom Dansk
Pattedyratlas (Baagøe & Jensen 2007), DOF-basen (Dansk Ornitologisk
Forening 2017) og Naturstyrelsens artsbeskrivelser (Naturstyrelsen 2016a). Alle
arealanalyser er baseret på GIS-data for ’Forslag til Natura 2000-planer 20162021’ hentet fra Kortforsyningen.dk i december 2016.

4.1

Natura 2000
Myndighedernes forvaltning af Natura 2000-lovgivningen er blandt andet baseret
på vejledningen til habitatbekendtgørelsen (Naturstyrelsen 2011b). Praksis i
forvaltningen præciseres desuden i forbindelse med sager, som bliver afgjort af
EU-domstolen og Natur- og Miljøklagenævnet.
Ifølge vejledningen til habitatbekendtgørelsen (Naturstyrelsen 2011b) er et
hovedelement i beskyttelsen af Natura 2000-områder, at myndighederne i deres
administration og planlægning ikke må vedtage planer, projekter eller lignende,
der kan skade de arter og naturtyper, som områderne er udpeget for at bevare.
Derfor er der krav til myndighederne om at vurdere konsekvenserne af en plan
eller et projekt i de tilfælde, hvor planen eller projektet kan påvirke et Natura
2000-område væsentligt.
Kystdirektoratet kan dog meddele tilladelse til et projekt, som vil kunne skade et
Natura 2000-område, når der foreligger bydende nødvendige hensyn til
væsentlige samfundsmæssige interesser, herunder af social eller økonomisk art,
og hvis der ikke findes nogen alternativ løsning i henhold til ’kyst-habitatbekendtgørelsen’ § 6, stk. 1 (Miljø- og Fødevareministeriet 2016a). Hvis området
indeholder prioriterede naturtyper, kan fravigelsen kun ske, når der foreligger
bydende nødvendige hensyn til menneskers sundhed og den offentlige
sikkerhed eller væsentlige gavnlige virkninger på miljøet, eller, efter indhentning
af udtalelse fra Europa-Kommissionen, andre bydende nødvendige hensyn til
væsentlige samfundsinteresser (§ 6, stk. 2). I dette projekt, hvor en prioriteret
naturtype påvirkes, vil det i tilfælde af, at projektet skader området, være § 6, stk.
2, som er relevant.
Vurdering af en plan eller et projekts konsekvenser for et berørt Natura 2000område skal foretages ud fra områdets bevaringsmålsætninger. Alle aspekter,
som vil kunne påvirke et områdes bevaringsmålsætning, skal inddrages. Den
overordnede bevaringsmålsætning for områderne er at sikre eller genoprette en
gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, som området er udpeget for.
Konsekvensvurderingen skal forholde sig konkret til, om den ønskede plan eller
projekt påvirker det konkrete udpegningsgrundlag. Når Natura 2000-planen er
vedtaget, vil det være det enkelte Natura 2000-områdes bevaringsmålsætninger,
der vil være udgangspunkt for vurderingen.

www.niras.dk

9
Konsekvensvurdering af landdige igennem Natura 2000-område Ølsemagle Strand og Staunings Ø

Vurderingerne er desuden foretaget ud fra trusler og bevaringsstatus angivet i
basisanalysen (Naturstyrelsen 2014).
Trusler forstås som (negative) påvirkninger på naturtyper på
udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området og karakteristiske arter for
naturtyperne. Trusler er i den forbindelse aktuelt forekommende og konkrete
påvirkningsfaktorer, der enkeltvis eller tilsammen vil kunne forhindre, at
naturtyperne og arterne opnår gunstig bevaringsstatus.
Bevaringsstatus for naturtyper er en vurdering af, hvordan deres tilstand vil være
i fremtiden, såfremt der ikke sker ændringer i udnyttelsen og i de trusler, der
eksisterer i dag. Der er således tale om en prognose for arternes og
naturtypernes udviklingsretning (Miljøministeriet, 2011). Der er ikke udviklet et
tilstandsvurderingssystem for de marine naturtyper. Bevaringsstatus for de
marine naturtyper bygger på et fagligt skøn baseret på overvågningsdata og
kendte påvirkningsfaktorer. På baggrund af de kortlagte forekomster i Natura
2000-områderne i Danmark er struktur og funktion for de marine naturtyper
vurderet at være stærkt ugunstig (Fredshavn et al. 2014).
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5

NATURA 2000-OMRÅDER
Landdiget placeres i Natura 2000-området ’N147 Ølsemagle Strand og
Staunings Ø’, der består af habitatområde ’H130 Ølsemagle Strand og Staunings
Ø’ (se Figur 3).
Det fremgår også af Figur 3, at der indenfor en radius på ca. 5 km af
projektområdet ligger yderligere fire Natura 2000-områder. Ca. 2 km sydvest for
området ligger Natura 2000-området ’N148 Køge Å’, der består af
habitatområdet H131, og ca. 5 km syd for langs kysten, ligger området N149
Tyggevælde Ådal, der består af habitatområde H132. Lige vest for N149 ligger
’N152 Vallø Dyrehave’ der består af habitatområde H198. Nord for
projektområdet, ca. 5 km, inde i landet, ligger det nærmeste
fuglebeskyttelsesområde ’F103 Gammel Havdrup Mose’ der er en del af Natura
2000-området ’N150 Gammel Havdrup Mose’.
Nærmeste marine habitatområde er ’H206 Stevns Rev’ som er en del af Natura
2000-område N206, af samme navn. Stevns Rev er beliggende ca. 10 km syd
for projektområde, langs kysten.
Nærmeste marine fuglebeskyttelsesområde er ’F111 Vestamager og havet syd
for’ og det ligger ca. 20 km nord for projektområdet. Desuden ligger der ca. 5 km
øst for F111 endnu et stor marint fuglebeskyttelsesområde ’F110 Saltholm og
omkringliggende hav’. Enkelte af de marine trækfugle på udpegningsgrundlaget
for disse områder, ynder at raste/yngle i og ved Ølsemagle Revle og Stauning Ø.
Anlægsarbejdet med diget vil blive udført uden for fuglenes yngletid (1/4 - 15/7)
og arbejdet vil kun påvirke en begrænset del af habitatområdet. Der vurderes
derfor ikke at være væsentlig påvirkning af marine fugle, og disse vurderes ikke
yderligere.
De tre nærmest beliggende habitatområder H131, H132, H198 vurderes ikke at
kunne blive påvirket af projektet, da alle tre habitatområder er beliggende i god
afstand til kystzonen. Der er ikke angivet nogle arter på udpegningsgrundlaget
(kun naturtyper) til de tre habitatområder, og de vil derfor ikke blive behandlet
yderligere. Det samme gør sig gældende for det nærmest liggende marine
habitatområde Stevns Rev, hvor der heller ikke er habitatarter på
udpegningsgrundlaget. På grund af afstanden til projektområdet vurderes
habitatområdet ved Stevns Rev ikke at kunne blive påvirket af projektet.
Fuglebeskyttelsesområdet F103 består af et moseområde, og fuglearterne på
udpegningsgrundlaget, har ikke tilknytning til det marine miljø. Området
behandles ikke yderligere.
Denne konsekvensvurdering omfatter derfor kun habitatområde ’H130
Ølsemagle Strand og Staunings Ø’.
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Figur 3. Oversigt over
placering af digeprojektet i
forhold til nærmeste
habitat- og
fuglebeskyttelsesområder.

5.1

Habitatområde 130: Ølsemagle Strand og Staunings Ø
Habitatområde ’Ølsemagle Strand og Staunings Ø’ har et areal på ca. 538 ha,
hvor af ca. 67% er marint. Området er et større laguneområde, der består af
revlerne Staunings Ø og Ølsemagle Revle (se Figur 1), og det strækker sig knap
5,5 km fra Jersie Strand i nord til Ølby Lyng i syd. Bag ved revlerne ligger
lagunen, og på landsiden af denne ligger store strandengsarealer
(Naturstyrelsen 2014). Områdets karakteristiske revler og vegetation er
forholdsvis ung. Revlerne, Ølsemagle Revle og Staunings Ø er dannet af
nedbrudt materiale, som havet i dette og forrige århundrede har aflejret i den
rolige del af Køge Bugt. Som følge af strøm og vind er revledannelsen sket et
godt stykke ude i den daværende bugt, og det har dannet de revler, der kan
betegnes som barriereøer. Bag barrieren er der med tiden blevet skabt en
lagune med store strandengsområder på landsiden (Naturstyrelsen 2014). I dag
udgør området et af de sidste veludviklede lagune- og strandengsområder langs
Køge Bugt, hvorfor at netop denne aktive barrierekyst også er udpeget som
nationalt geologisk interesseområde (Skov- og Naturstyrelsen 2004).
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Den lavvandede lagune er levested for mange plante- og dyrearter, tilknyttet til
hav- og brakvandsområder, og området er en kendt og værdifuld fuglelokalitet,
både hvad angår ynglefugle og trækfugle.
Den nordligste del af området er omfattet af fredningen ’Jersie Strandpark’, og
hele den marine del af området er udlagt som vildtreservat, med forbud mod jagt
samt færdsel i perioder i visse dele af området.
Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området ’N147 Ølsemagle Strand og
Staunings Ø’ (H130) udgøres af otte naturtyper, heraf tre prioriterede (markeret
med *). Prioriterede naturtyper er naturtyper, der på EU-plan vurderes som
særligt truede eller beskyttelseskrævende.
·

1140 Vadeflade

·

1150* Lagune

·

1160 Bugt

·

1330 Strandeng

·

2110 Forklit

·

2130* Grå/grøn klit

·

4030 Tør hede

·

6230* Surt overdrev

Natura 2000-området er specielt udpeget for at beskytte de sammenhængende
strandengsarealer, kyst- og havnaturtyper.

5.1.1

Habitatnaturtyper
Af naturtyperne på udpegningsgrundlaget kan landdiget potentielt kun påvirke
naturtyperne strandeng (1330) og i mindre udstrækning lagune (1150*) (se Figur
4).
Diget bliver placeret næsten udelukkende på de landværtsliggende
strandengsarealer vest for den store lagune, men i den sydligste del
gennemskærer diget en enkelt strandsø og en mindre del af lagunen. Disse
arealer vil blive direkte påvirket af diget. Strandengsarealer bag ved diget
(landværts) vil også blive påvirket indirekte af diget, da disse ikke længere vil
kunne oversvømmes med saltvand, hvorved strandenges
vegetationssammensætning og derved naturtype på sigt vil blive ændret (læs
mere om anlæggelse i afsnit 0).
I Tabel 1 er arealerne for de enkelte naturtyper i Natura 2000-området opgjort.
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Figur 4. Oversigt over habitatnaturtyper i Natura 2000-området ’N147 Ølsemagle Strand og Staunings Ø’.
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Tabel 1. Arealopgørelse
over habitatnaturtyperne i
Natura 2000-område ’N147
Ølsemagle Revle og
Staunings Ø’, samt
angivelse af om naturtypen
kan påvirkes af
digeprojektet.

Naturtype
Vadeflade (1140)

Areal (ha)

Kan påvirkes af projektet

3,2

Nej

Lagune (1150*)

137,7

Ja

Bugt (1160)

200,2

Nej

Strandeng (1330)

121,4

Ja

Forklit (2110)

11,7

Nej

Grå/grønklit (2130*)

17,8

Nej

Tør hede (4030)

0,3

Nej

Surt overdrev (6230*)

0,5

Nej

I det følgende beskrives kun de naturtyper, der potentielt kan blive påvirket af
landdiget. Naturtyperne beskrives, og der gøres rede for deres naturtilstand,
bevaringsstatus, trusler og potentielle påvirkninger af projektet. Beskrivelserne
tager udgangspunkt i Natura 2000-basistilstandsrapporter, Natura 2000-planen
for området, Natura 2000-handleplanen og forskellige relevante rapporter fra
DCE (Nationalt Center for Miljø og Energi - tidligere Danmarks
Miljøundersøgelser, DMU), publicerede feltundersøgelser fra området og
besigtigelser af området i oktober 2015, april 2016 og december 2016.

5.1.1.1

Strandeng (1330)
Naturtypen strandeng (1330) udgør mere end ca. 80% af Natura 2000-områdets
terrestriske arealer og findes langs lagunens breder, indenfor Ølsemagle Revle
og Staunings Ø. Her er det særligt strandeng af formen strandsump, der er
udbredt. Længere inde mod fastlandet bliver strandsumpen erstattet af mere
reelle strandengsarealer, der kan afgræsses.
En strandeng kan beskrives som et lavtliggende, saltvandspåvirket areal med
mere eller mindre tæt vegetationsdække, beliggende ud til en fortrinsvis
beskyttet kyst. Strandenge er karakteriseret ved, at de med jævne mellemrum
(dog minimum en gang hvert 10. år) oversvømmes af havvand, hvorfor
vegetationen består af salt- og fugtighedstolerante græsser og urter.
Vegetationen på strandengen kan inddeles i zoner, afhængig af saltforekomsten
i jorden, fugtighed og terrænhøjde. På strandengens nederste del, tættest på
havet, ligger strandsumpen, en undernaturtype til strandengen. Strandsumpen
domineres ofte af højtvoksende tagrør, strand-kogleaks og blågrøn kogleaks, og
højdevæksten sker som følge af ophobning af dødt plantemateriale (tørv). Ved
indførsel af græsning i strandsumpen kan denne udvikle sig til salteng med
indvandring af bl.a. strandannelgræs og krybhvene. Længere væk fra havet,
stadig i den fugtige og salte zone domineres strandengen af en eller flere
salttålende plantearter såsom kveller, vadegræs, engelskgræs m.m. og lidt
længere væk, hvor der er knap så salt, finder man bl.a. harril og strand-trehage.
Hvor oversvømmelse af havvand forekommer mere sjældent, udvikler
strandengen sig mere i retning af strandoverdrev med en
vegetationssammensætning, der minder om indlandsoverdrev, dog med flere
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arter der tolererer noget salt, såsom rød svingel og jordbær-kløver (Vestergaard
2000).
Mange fuglearter er knyttet til strandengen, i Danmark udgør strandenge vigtige
fourageringsområder for bl.a. lysbuget- og mørkbuget knortegås og pibeand.
Strandengen kan også være levested for strandtudsen (bilag IV-art), der er
betinget af at dens ynglevandhuller udtørre om sommeren (Fredshavn et al.
2014). Der er dog ikke registreret strandtudse i dette område.
Figur 5. Foto af overgang
mellem lagune og
strandsump inden for
Staunings Ø. Foto: NIRAS
(den 5. april 2016).

I Natura 2000-området N147 ’Ølsemagle Strand og Staunings Ø’ er strandeng,
med ca. 121 ha, den mest udbredte terrestriske habitatnaturtype. Strandengen
varierer meget i naturtilstand og karakter.
I nord, omkring Jersie Strand og bag ved Staunings Ø, i Solrød Kommune, er
naturtilstanden for strandengene vurderet ringe til moderat, mens den er
vurderet moderat til god i den del af Natura 2000-området, der er beliggende i
Køge Kommune (se Figur 8) (Naturstyrelsen 2014).
Bagved Ølsemagle Revle er strandengen mest udbredt på den del af Natura
2000-området, der ligger landværts for lagunen ind mod Københavnsvej. På
bagsiden af Ølsemagle Revle og i den sydligste del af Natura 2000-området, er
det primært strandsump, hvorimod strandengen ind mod Københavnsvej mere
har karakter af strandeng og strandoverdrev. Strandengen omkring
Snogebækken har god naturtilstand (Naturstyrelsen 2014) og ved en § 3registrering af disse strandenge i 2011 blev der registreret op imod 50 forskellige
plantearter, hvoraf der var mange indikatorarter for strandeng (se Figur 6).
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Figur 6. Stort
strandengsareal vest for
Københavnsvej. Området
er indhegnet med
kreaturhegn og
vegetationen er artsrig. Ved
besigtigelsen i december
2016 har arealet for nyligt
været oversvømmet med
havvand. Foto: NIRAS (den
30. december 2016).

Strandsumpen er den mest udbredte strandengstype i Natura 2000-området
men mange steder er naturtilstanden kun moderat eller ligefrem ringe.
Strandsumpen er generelt en artsfattig naturtype, og i store del af sumpen bag
revlerne udgøres vegetationen udelukkende af tagrør og tilvæksten ud i lagunen
er stor (se Figur 5 og Figur 7).
Figur 7. Strandsump i den
sydligste del af Natura
2000-området. Foto: NIRAS
(den 30. december 2016).
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Figur 8. Naturtilstand for
naturtypen strandeng i
projektområdet.
Naturtilstanden er baseret
på struktur- og artsindeks
og fremgår af
basisanalysen for Natura
2000-området
(Naturstyrelsen 2014).

En af strandengens største trusler er ophør og ændring i græsningsforhold.
Ophør af græsning/høslæt kan medføre tilgroning med vedplanter og invasive
arter, der også udgøre en væsentlig trussel for naturtypen. Desuden trues
naturtypen i høj grad af kystbeskyttelsesprojekter og af hertil hørende ændrede
hydrologiske forhold. Strandengen trues i mindre grad af næringsstofbelastning,
intensiv landbrugsdrift og klimaændringer.
Nationalt er bevaringsstatus for strandeng er på trods af dens store udbredelse
langs de danske kyster, vurderet moderat ugunstig til stærkt ugunstigt. I den
østlige del af Danmark er strandenge/strandsump overordnet vurderet stærkt
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ugunstig, og prognosen for udviklingen af naturtypen er også ugunstig. Nationalt
er det vurderet, at der ikke er nogen udvikling mod gunstig bevaringsstatus for
naturtypen.
Ved besigtigelserne i april og december 2016 blev kun enkelte af
strandengsarealerne, havværts i den sydlige del (Køge Kommune) af området
afgræsset af får. Store dele af strandengsarealerne ved Københavnsvej er
indhegnet med kreaturhegn. Ved besigtigelserne i april eller december 2016 blev
der ikke set græssende dyr på arealerne.

5.1.1.2

Lagune (1150*)
Naturtypen lagune (1150*) udgør sammen med bugt (1160) og vadeflade (1140),
hele Natura 2000-områdets marine område (se Figur 4). Naturtypen lagune
(kystlaguner og strandsøer), findes indenfor Ølsemagle Revle og Staunings Ø,
iblandet spredte forekomster af ’vadeflade’ i form af især sandbanker, der er
blottet ved ebbe (lavvande) og naturtypen ’bugt’. Mindre strandsøer i den sydlige
del af lagunen er også omfattet af naturtypen lagune (Naturstyrelsen 2014).
Naturtypen lagune er karakteriseret ved større eller mindre områder med
brakvand med forskellig saltholdighed som er helt eller næsten helt afsnøret fra
havet, og naturtypen udgør dermed en overgangszone mellem de indenlandske
ferske søer og havet. Saltholdigheden kan variere temmelig meget afhængigt af
nedbør, fordampning og tilførsel af havvand, ferskvand fra vandløb, storme eller
tidevandsskift. Også små vandansamlinger og søer afskåret fra havet, såkaldte
strandsøer hører under naturtypen (Dahl et al. 2005). Naturtypen er prioriteret i
henhold til EU’s habitatdirektiv.
Vegetation kan helt mangle på grund af forurening, men der er ofte forekomst af
en eller flere arter, så som alm. havgræs, børstebladet vandaks, andre vandaksarter, kransnålalge-arter (Tolypella, Lamprothamnion og Chara spp.), lav
kogleaks, stor najade, strand-vandranunkel, tagrør, kors-andemad, krebseklo og
arter af vandstjerne og dunhammer. Desuden kan der findes arter af
pebermusling (Abra spp. = Syndosmya spp.), Brachionus spp. (en slægt hjuldyr)
og i meget ferske laguner løvfrø. Sammenlignet med andre marine
habitatområder er artsdiversiteten ringe. De arter, der forekommer i naturtypen,
er ofte specielle ved at kunne klare store ændringer i saltholdigheden.
I Natura 2000-område ’N147 Ølsemagle Strand og Staunings Ø’ omfatter
naturtypen lagune ca. 138 ha og udgøres primært af det store
sammenhængende laguneområde bag ved de to barriereøer: Ølsemagle Revle
og Staunings Ø, men i den sydlige del af område på landværtsside er der også
udpeget et mindre antal salte strandsøer (se Figur 4) (Naturstyrelsen 2014).
De største trusler mod denne habitatnaturtype er næringsstofbelastning,
tilgroning og uhensigtsmæssig hydrologi særligt på grund af ringe
vandudskiftning.
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Næringsstoftilførslen til lagunen kommer fra vandløb, udløb fra
overløbsbygværker og regnvandsudløb (Naturstyrelsen 2011a)3. Kystlaguner og
strandsøer er ofte kendetegnede ved at være lavvandede med ringe
vandvolumen og vandudskiftning. Tilførsel af selv beskedne mængder
næringsstoffer fra tilløb kan derfor have en markant effekt på plante- og dyreliv.
I den forrige Natura 2000-plan (2010-2015) er det vurderet, at den naturlige
tilgroning af lagunen er accelereret på grund af dårlig vandudskiftning og
eutrofiering. Tilgroningen sker primært med tagrør og i mindre grad strandkogleaks, og naturtypen ændres langsomt til strandsump (Naturstyrelsen 2011a).
Vandudskiftningen i lagunen er gennem årene blevet kraftigt forringet bl.a. på
grund af to dæmningsbyggerier, som forbinder henholdsvis Ølsemagle Revle og
Staunings Ø med baglandet. Undersøgelser af saliniteten (saltkoncentrationen) i
lagunen har vist, at vandgennemstrømningen i lagunen igennem de sidste 20 år
er blevet kraftigt forringet, og en øget gennemstrømning vil gavne
brakvandsarterne (Naturstyrelsen 2011a). Gennemstrømningen er også forringet
som følge af den naturlige revleopbygning, lukning af lagunegab og tilsanding af
lagunens oprindelige ud- og indløb i nord og syd.
Figur 9. Foto af liglagen på
sedimentet på grund af høj
bakteriekoncentration i
vandet (mælkehvidt vand) i
kanten af kanalen mellem
laguneområdet og havet
udenfor. Foto: NIRAS (den
18. oktober 2015).

Bevaringsstatus for lagune er vurderet til stærkt ugunstig i hele Danmark
(Fredshavn et al. 2014). Der foreligger ingen tilstandsvurdering for
habitatnaturtypen lagune (1150) i Natura 2000-område ’N147 Ølsemagle Strand
og Staunings Ø’ (Naturstyrelsen 2014), da der ikke er udviklet et
tilstandsvurderingssystem for de marine naturtyper.
Ved besigtigelsen i april 2016 blev to af de primære trusler for naturtypen
observeret: næringsbelastning og tilgroning. Bundforholdene fremstod på trods
af tidspunktet i dårlig tilstand og præget af dårlige iltforhold. Der blev observeret
sort sediment, liglagen på bunden visse steder og svovllugt fra sedimentet.
Endnu dårligere iltforhold blev observeret ved en besigtigelse i efteråret 2015.
3
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Figur 9 viser et udbredt liglagen, et tæppe af hvide bakterier og høje
koncentrationer af bakterier, mælkehvidt vand, som blev observeret ved
besigtigelsen i efteråret 2015. Dårlige iltforhold er tydeligt tegn på
næringsstofbelastning fra vandløbsudløb og manglende vandudskiftning i
lagunen. Forekomsten af dyr og planter vurderes derfor som værende meget
begrænset i lagunen.
Tilgroning af lagune og strandsøer var ved besigtigelserne tydelig flere steder.
Flere steder er de snævre åbninger mellem lagunens søer nærmest forsvundet
og mange af de udpegede strandsøer er ikke længere forekommende. Figur 10
viser et eksempel på hvor stor forskel, der i dag er på udpegningen af naturtypen
lagune (og strandsøer) fra 2004 og den faktiske overgang til strandsump/eng.
Udbredelsen af lagunen er mange steder reduceret 1-10 m langs landlinjen.

Figur 10. Eksempel på
tilgroning af naturtypen
lagune (1150) i forhold til
udpegningsgrundlaget for
Natura 2000-område N147.
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6

VURDERING AF ETABLERING AF LANDDIGE
Natura 2000-området ’N147 Ølsemagle Revle og Staunings Ø’ er generelt et
dynamisk naturområde, hvor der på grund af vind-, vand- og bølgepåvirkning
hurtigt sker ændringer i mange af naturtyperne. Den naturlige succession vil
medføre, at laguneområdet gror til, og uden indgriben vil området i løbet af en
længere årrække (50-100 år) udvikle sig fra et marint-/brakområde til et ferskt
landområde. Hvis lagunen lukker helt til vil det betyde at de store
strandengsarealer på sigt også vil udvikle sig fra saltpåvirkede strandenge til
ferske enge. Områdets udpegning som habitatområde og de kortlagte naturtyper
bliver derfor udfordret af den naturlige succession.
I de følgende afsnit gennemgås potentielle påvirkninger af landdigeprojektet på
relevante naturtyper på udpegningsgrundlaget for habitatområdet.
Som beskrevet i afsnit 0 omfatter projektet anlæggelse af et klæglersdige på
strandengsarealerne mellem lagunen og Københavnsvej, samt et begrænset
antal højvandslukker i forbindelse med åudløb og drængrøfter. En del af
strækningen, ca. 950 m, for landdiget gennemskærer områder med V1- eller V2kortlagt jordforurening. Jorden fra disse områder vil blive håndteret og bortskaffet
efter gældende lovgivning.

6.1

Habitatnaturtyper
I Tabel 2 ses en estimeret arealopgørelse for de naturtyper, der vil blive
permanent påvirket af landdigeprojektet.

Tabel 2. Estimeret areal af
direkte og indirekte
påvirkning af
habitatnaturtyper i anlægs-

Permanent påvirket areal (ha)

Naturtype

Direkte påvirkning

Indirekte påvirkning

Total

Strandeng (1330)

3,8

2,6

6,4

Lagune (1150*)

0,33

0,01

0,34

De øvrige habitatnaturtyper på udpegningsgrundlaget vil ikke blive påvirket
hverken direkte eller indirekte af landdiget (se bilag 1). Vadeflade (1140), bugt
(1160), forklit (2110) og grå/grønklit (2130*) er alle beliggende enten havværts
eller nord for landdiget (ca. 850 m). Tør hede (4030) og surt overdrev (6230*)
ligger vest for landdiget, men da det er tørre naturtyper, som ikke påvirkes
direkte af anlægget vil de ligeledes ikke blive påvirket. Disse naturtyper
behandles ikke yderligere.

6.1.1 Strandeng (1330)
Af tabel 2 fremgår estimerede permanent påvirkede arealer af strandeng og
lagune ved landdigeprojektet. 3,8 ha strandeng vil blive inddraget ved placering
af selve diget, og vil udgøre digets direkte fodtryk i habitatnaturtypen, altså den
fysiske placering af diget. Derudover vil der gå yderligere areal til at anlægge
midlertidige eller permanente pumpestationer, opsamlingssumpe, grøfter m.m.
men dette vil alt sammen blive placeret på landsiden af diget og vil så vidt muligt
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blive lagt udenfor Natura 2000-området/habitatnaturtyper. Diget vil blive tilsået
med græs, rød svingel, og med tiden vil andre græsarter og urter indfinde sig i
vegetationen. På grund af digets kerne af klægler forventes vegetationen på
diget på sigt at få karakter af overdrev, hvis vegetationen holdes lav ved f.eks.
høslet eller græsning.
På landsiden af diget vil 2,6 ha strandengsareal blive indirekte berørt. Noget af
dette areal vil også blive midlertidigt (direkte) berørt i forbindelse med
anlægsarbejdet, der så vidt muligt vil blive udført fra landsiden af diget for at
mindske påvirkning af strandengsarealer på havsiden af diget. Den permanente
indirekte påvirkning består i, at arealet bag ved diget ikke længere vil blive udsat
for naturlige saltvandsoversvømmelser, og arealet vil på sigt ændre naturtype fra
strandeng til fersk eng eller lignende.
Midlertidig påvirkning (ved anlægsarbejdet) af arealer på havsiden af diget, vil så
vidt muligt blive begrænset ved at udlægge køreplader m.m. kan det undgås, at
vegetationen påvirkes permanent.
Samlet vil landdiget kunne påvirke ca. 6,4 ha strandeng (1330) permanent,
svarende til ca. 5,2% af naturtypen strandeng indenfor Natura 2000-området. Af
det påvirkede areal har ca. 40% god naturtilstand, ca. 35% har moderat tilstand
og ca. 25% har ringe tilstand. Bevaringsmålsætningen for strandeng er gunstig
bevaringsstatus, hvorved der forstås, at tilstanden og det samlede areal af
naturtypen stabiliseres eller øges.
Landdiget vil inddrage en del strandengsarealer med jordforurening. Der ses dog
ingen umiddelbar sammenhæng mellem naturtilstand af strandengen og
udbredelse af kortlagt jordforurening. Der ses f.eks. strandeng med god
naturtilstand på forureningskortlagte arealer.
Igennem området og især strandengsarealerne går en lang række grøfter og
vandløb i øst-vestlig retning. Ved etablering af landdiget vil flere af disse grøfter
blive samlet i færre og større grøfter/vandløb for at minimere antallet af
gennemføringer med højvandslukker igennem landdiget. Dette vil ændre
vandføringen (fra øst mod vest) i grøfterne på havsiden af landdiget, således at
nogle grøfter/vandløb får større vandføring og at andre grøfter får mindre
vandføring. Da strandengens økologiske forhold er betinget af tilførsel af
havvand ved højvande og storm, vurderes samling af grøfterne ikke at ændre de
økologiske forhold i strandengen.
Det fremgår af basisanalyse 2016-2021, at arealet af strandeng er reduceret en
smule fra 2004-2006 og til 2010-2012. Det fremgår dog også af basisanalysen,
at forskelle i areal ved 1. og 2. kortlægning skyldes en mere detaljeret
kortlægning i 2010-2012 og formentlig ikke en ændring af naturtypernes reelle
udbredelse. Endvidere er der sket lidt ændringer i naturtilstanden af strandeng,
hvor arealet af strandeng med god naturtilstand er vokset, men samtidig er
arealet af strandeng med ringe naturtilstand også vokset, især på grund af
tilgroning med høje urter og rynket rose. I basisanalysen fremgår det at en af de
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udpegede trusler mod strandeng, i høj grad, er netop kystbeskyttelsesprojekter
og af hertil hørende ændret saltvandspåvirkning og hydrologi.
Arealet som inddrages til landdiget vil på sigt kunne udvikle sig til naturareal med
overdrev, dog ikke areal med cykelsti (ca. 6.500 m 2) og de tilhørende tekniske
anlæg (ca. 100 m2). Det samlede landdige er planlagt til at omfatte ca. 9,7 ha, og
dermed er der potentiale for ca. 9,0 ha ”ny natur”. Det areal med ca. 2,6 ha
strandeng, som påvirkes indirekte af diget, vil ligeledes potentielt kunne udvikle
sig til ferske naturtyper som eng eller mose. NIRAS vurderer, som det fremgår af
afsnit 5.1.1.2 og Figur 10, at strandeng siden kortlægningen i 2010-2012 har fået
større udbredelse i området ved tilgroning af bl.a. lagunen. NIRAS estimerer ud
fra en visuel bedømmelse af ortofotos fra Geodatastyrelsens webservice, at
arealet med strandeng siden kortlægningen i 2010-2012 er vokset med ca. 1,5
ha. Denne naturlige tilvækst af strandeng vurderes dog ikke stor nok til at opveje
tabet af habitatnaturtypen strandeng, som landdiget vil medføre.
Det er NIRAS’ vurdering, at det ikke kan afvises, at habitattabet
af strandeng vil forringe naturtypens samlede mulighed for at
opnå gunstig bevaringsstatus, da det er direkte i modstrid med
målsætningen for gunstig bevaringsstatus for naturtyper. Jf.
tekstboks i kapitel 3 Lovgrundlag skal udbredelsesområdet af
naturtypen være stabilt eller i udbredelse. Det kan derfor ikke
afvises at habitattabet af strandeng ved gennemførelse af
projektet vil skade habitatnaturtypen strandeng.
Landdiget vil yderligere inddrage og fjerne ca. 14,5 ha § 3strandeng beliggende uden for habitatnaturarealerne (se bilag 2).

6.1.2 Lagune (1150*)

Figur 11. Figuren viser kortlagt laguneareal, som
NIRAS vurderer til ikke at være habitatnatur
grundet placering på skrænt. Højdekurverne er
baseret på højdemodel fra 2015, NIRAS, med et
interval på 0,25 m.

www.niras.dk

I den sydlige del af lagunen er det nødvendigt at placere
landdiget oveni et areal med kortlagt lagune. På dette sted skal
diget føres uden om virksomheden Sun Chemical, og lagunen
grænser næsten lige op til skellet. Det vil berøre et mindre areal
(0,34 ha). En lille del (0,04 ha) af dette areal vurderes dog ikke at
have karakter af lagune, da arealerne er beliggende på en tør
skråning mere end 0,50 m over havets overflade (se Figur 11).
Skråningen er tilvokset med buske som f.eks. tjørn. Samlet set
vurderes landdiget derfor at inddrage 0,3 ha (3.000 m 2) lagune,
og den inddragede del af lagunen vil udgøre 0,22% af
habitatnaturtypen i Natura 2000-området. Hvis diget etableres
uden cykelsti på strækningen vil inddragelsen af lagunen blive
0,06 ha mindre, hvorved arealet kun udgøre 0,17% af
habitatnaturtypen i Natura 2000-området.
Af basisanalysen fra 2014 fremgår det, at udbredelsen af
naturtyperne ikke er opdateret siden kortlægning i siden 2004
(Naturstyrelsen 2014). De marine naturtyper i Natura 2000området ikke er tilstandsvurderet på grund af manglende
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tilstandsvurderingssystem. Ved besigtigelserne i april og december 2016 har
NIRAS vurderet, at lagunen på grund af manglede vandudskiftning og tilgroning
generelt er i dårlig tilstand.
Hele Natura 2000-området er konstant i forandring ved den naturlige
kystdynamik, og udviklingen mod gunstig bevaringsstatus for naturtyperne er
derfor betinget af meteorologiske forhold, som vind og nedbør, så vel som af
miljøpåvirkning af tilførsel af næringsstoffer, pleje eller mangel på pleje m.v.
Særligt for lagunens tilstand har det betydning, at lagunegabet mellem
Ølsemagle Revle og Staunings Ø lukker mere og mere til og vandudskiftningen i
lagunens inderste områder derfor bliver mere og mere begrænset. Det
laguneareal, der inddrages, har dårlig tilstand. Inddragelse af areal til landdiget
vil ikke forringe muligheden for at den øvrige del af naturtypen kan opnå gunstig
bevaringsstatus.
I 2014 blev det med Sweetman-dommen (EU-domsstols sag C-258/11)
understreget, at der er en meget snæver margin for, hvad der skal betragtes som
en skade. I den konkrete sag fastlagde EU Domstolen, at en ødelæggelse på
0,5% af en prioriteret naturtypes areal skal betragtes som skade og burde have
udløst en fravigelsessag. Naturstyrelsens vurderer på baggrund af dommen, at
der ikke kan fastlægges en bagatelgrænse for, hvornår en areal-ødelæggelse er
acceptabel (Miljøministeriet 2014). Set i lyset af denne afgørelse og at
naturtypen lagune er prioriteret, er det NIRAS’ vurdering, at det ikke kan afvises
at et tab af areal på 0,22% vil skade naturtypen. Hvis diget anlægges uden
cykelsti, vil der ske et tab af areal på 0,17% af lagunen, og her er det også
NIRAS’ vurdering, at det ikke kan afvises at det vil skade naturtypen. Det
vurderes derfor, at projektet med etablering af landdiget er omfattet af
habitatdirektivets artikel 6.4 om fravigelsessager.

6.2

Habitatområdets integritet
I henhold til habitatdirektivets artikel 6.3 skal et projekt, der kan påvirke en
lokalitet væsentligt, vurderes med hensyn til dens virkning på lokaliteten under
hensyn til bevaringsmålsætningerne for denne. Endvidere skal den kompetente
nationale myndighed sikre sig, at et projekt ikke skader en lokalitets integritet.
Vurdering af projektets påvirkning på habitatområdets integritet tager
udgangspunkt i den overordnede bevaringsmålsætning for området. I
nedenstående boks er angivet den overordnede målsætning for Natura 2000området som angivet i Natura 2000-planen (Naturstyrelsen 2016b).
Det overordnede mål for området er, at:
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·

Sikre gunstig bevaringsstatus for en række naturtyper knyttet til marin
natur, kystnatur og mindre områder med tør hede og surt overdrev.

·

Områdets økologiske integritet sikres i form af en for naturtyperne
hensigtsmæssig drift/pleje og hydrologi, en lav næringsstofbelastning
og gode sprednings- og etableringsmuligheder.
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Ved en lokalitets integritet forstås ”sammenhængen i lokalitetens økologiske
struktur og funktion for hele arealets vedkommende eller de naturtyper,
kombinationer af naturtyper og/eller artsbestande, for hvilke lokaliteten er eller vil
blive klassificeret” (Europa-Kommissionen 2000).
Landdiget er placeret i den østlige kant af habitatområdet, og
arealinddragelserne vil derfor ske i yderkanten af området. Det er ovenfor
vurderet, at etablering af landdiget vil inddrage 3,8 ha strandeng og 0,3 ha
lagune samt yderligere indirekte påvirke 2,6 ha strandeng, så det vil ændre
naturtype. Landdiget vil samlet påvirke permanent ca. 6,7 ha habitatnaturtyper
ud af områdets i alt 492,8 ha kortlagte habitatnaturtyper, svarende til ca. 1,5%.
Det samlede areal (’fodaftryk’) af landdiget i Natura 2000-området vil være 7,8
ha. Natura 2000-området omfatter i alt ca. 538 ha, og landdiget vil derfor
ligeledes udgøre ca. 1,5% af områdets areal.
Inddragelse af areal af naturtyper vurderes ikke at påvirke muligheden for at
naturtyperne i den resterende del af habitatområdet bevarer eller opnår gunstig
bevaringsstatus. Der kan fortsat udføres drift og pleje af området med
afgræsning og bekæmpelse af invasive arter. Diget vil blive etableret med et
”naturligt” udseende med græsbevoksede skrænter med anlæg 1:3. Deciderede
tekniske anlæg vil være meget begrænsede, og det vil derfor falde forholdsvist
naturligt ind i området. Diget kan påvirke områdets hydrologiske forhold bag ved
diget, mens de hydrologiske forhold havværts diget ikke vil blive påvirket.
Landdiget vurderes derfor ikke at påvirke næringsstofbelastning, sprednings- og
etableringsmuligheder negativt.
Samlet vurderes det, at da landdiget og de inddragede områder er placeret i
kanten af habitatområdet vil inddragelsen af habitatnaturtyper ved etablering af
landdiget ikke skade områdets samlede økologiske integritet.

6.3

Kumulative effekter
Der er ikke kendskab til projekter, der kan kumulere med dette projekt.

7
7.1

SAMMENFATNING
Landdiget
Det vurderes, at det ikke kan afvises, at etablering af landdige vil skade
naturtypen strandeng og den prioriterede naturtype lagune. Dog vurderes det
også, at etablering af landdiget ikke vil skade Natura 2000-områdets integritet.
Samlet vurderes det, at projektet er omfattet af habitatdirektivets artikel 6.4 om
fravigelsessager.
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BILAG 1 Oversigtskort med landdiget i forhold til habitatnaturtyper
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BILAG 2 Oversigtskort med landdiget i forhold til § 3 beskyttede naturtyper
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