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Den foreliggende rapport udgør en 
del af den samlede afrapportering af 
undersøgelsen af de fynske Natura 
2000 områder. Formålet med under-
søgelsen, de benyttede metoder og 
defi nitioner mm. samt undersøgel-
sens konklusioner er beskrevet i en 
særskilt rapport ”Natura 2000 Basis-
analyse i Fyns Amt – sammenfatning 
og konklusion”.

1. Beskrivelse af området

Habitatområdet har et areal på ca. 
114 ha, hvoraf ca. 36 ha består af det 
vandfyldte nor og 78 ha er land. I alt er 
28,2 ha af naturområderne omfattet af 
naturbeskyttelseslovens §3. I bilag 1 
ses en detaljeret arealopgørelse.

Bøjden Nor er beliggende på en halv-
øen, Horneland, i det sydvestlige Fyn. 
Noret adskilles fra Lillebælt af lave 
strandvolde og afgrænses mod land 
af enge såvel som kratklædte klin-
ter. Noret er et 36 ha stort lavvandet 
vandområde delt i en nordlig og en 
sydlig del af en vejdæmning til Bøjden 
Færgehavn. Vandområdet er overve-
jende mindre end 1 meter dybt og har 
en saltholdighed på 8 – 16 promille. 
Noret har tidligere været en lavvandet 
bugt, men marine afl ejringer i form af 
strandvolde har efterhånden helt af-
skåret forbindelsen mellem noret og 
havet. Kun i forbindelse med kraftigt 
højvande og blæst skyller havvandet 
ind over strandvoldene. Bag strand-
voldene afl ejres fi nt materiale, hvorpå 
der er udviklet en forholdsvis artsrig   
strandengsvegetation. 

Der udgraves og vedligeholdes i et 
vist omfang et udløb fra noret til Lil-
lebælt.

2. Udpegningsgrundlag

Habitatområdet er udpeget for at be-

NATURA 2000 BASISANALYSE
Habitatområde H107 Bøjden Nor

Tabel 2.1. Oversigt over de naturtyper, der aktuelt udgør grundlaget for udpeg-
ningen af habitatområde nr. 107.
1. Skov naturtyperne kortlægges af SNS og er ikke inkluderet i denne basisana-
lyse. 
2. Naturtypen er fundet, men ikke eftersøgt systematisk.
* prioriteret naturtype.

vare en række af de naturtyper samt 
plante- og dyrearter, som forekom-
mer på Habitatdirektivets bilag 1 og 2 
og kaldes tilsammen for udpegnings-
grundlaget.

Tabel 2.1 viser de naturtyper, der ak-
tuelt udgør udpegningsgrundlaget for 
habitatområde nr. 108. 

Inden for habitatområdet er endvide-
re registreret habitatnaturtyper Kilde 

(7220) og Kalkoverdrev (6210) som 
i efterfølgende afsnit behandles lige 
som de naturtyper der aktuelt udgør 
udpegningen

Udbredelsen af naturtyperne fremgår 
af bilag 2.a. I bilag 2.c er der vist fore-
komsten af de arter, der er opført på 
habitatdirektivets bilag 4. Endelig er 
der i bilag 2.d vist fund af de karakte-
ristiske arter i de enkelte naturtyper.

Nr. Naturtype Areal Antal

1150 *Kystlaguner og strandsøer 35,9 2

1210 Enårig vegetation på stenede strandvolde (2) (2)

1220 Flerårig vegetation på stenede strande (2) (2)

1310
Vegetation af kveller eller andre enårige 
strandplanter, der koloniserer mudder og sand (2) (2)

1330 Strandenge 19,5 3

Bøjden Nor set fra syd. Vejen til færgehavnen opdeler noret i 2 dele.
Foto: Jørn Munk Andersen, Fyns Amt
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3. Datagrundlag

Datagrundlaget for de terrestriske ha-
bitatnaturtyper består primært af en 
kortlægning, der er foretaget i 2004 og 
2005. Desuden er der gennem årene 
indsamlet en del data om beskyttede 
naturtyper i forbindelse med admini-
strationen af naturbeskyttelsesloven. 

Fyns Amt har af tidsmæssige/res-
sourcemæssige årsager, samt på 
baggrund af meget få og utilstræk-
kelige oplysninger, valgt at nedprio-
ritere redegørelsen for vandløbene 
– dvs. naturtyperne 3260 og 6430 – i 
det aktuelle habitatområde, hvor dis-
se naturtyper enten udgør en mindre 
væsentlig del af udpegningsgrund-
laget eller måske kun kan erkendes 
ved hjælp af en detaljeret kortlæg-
ning. Nedprioriteringen er endvidere 
sket med henvisning til den skitse-
rede prioritering i Vejledning til am-
terne om udarbejdelse af Natura 
2000-basisanalyse (juli 2005). De to 
naturtyper – 3260 og 6430 – angives 
derfor som potentielt forekommende 
i området.

Oplysningerne om søer og havområ-
der bygger udelukkende på den viden 
der er indsamlet gennem årene via 
et generelt tilsyn og overvågningen 
udført regionalt og via det nationale 
overvågningsprogram. Noret er se-
nest undersøgt i 1990.

Oplysninger om arterne er indsamlet 
i forbindelse med den regionale og 
nationale overvågning samt ved ind-
samling af data om de beskyttede 
naturtyper. 

4.  Foreløbig trusselsvur-
dering

Terrestriske naturtyper
I forbindelse med kortlægningen af 
de terrestriske habitatnaturtyper er 
der registreret forekomsten af positi-
ve og negative strukturer i de enkelte 
naturarealer. De positive strukturer 
vil være til stede i veludviklede fore-
komster af naturtyper, som typisk 
indeholder karakteristiske og sjæld-
nere plantearter. Tilsvarende vidner 
indhold af negative strukturer om, at 

naturtypen påvirkes af 1-fl ere trusler, 
og at der er behov for naturpleje el-
ler -genopretning. Et rigkær kan så-
ledes både have positive strukturer 
som trykvand i terrænniveau, en rig 
mosfl ora eller en rig blomsterfl ora, 
og samtidig have negative strukturer 
som tilgroning med høje urter eller 
vedplanter, påvirkning fra tilførte næ-
ringsstoffer eller udtørring.

Figur 4.1 giver en oversigt over de en-
kelte naturtypers fordeling i forhold til 
deres indhold af positive og negative 
strukturer. Mørkegrøn farve viser vel-
udviklede naturtyper, som tilsynela-
dende ikke er udsat for nævnevær-
dige trusler, mens mørkerød farve 
viser dårligt udviklede naturtyper, der 
antagelig påvirkes kraftigt af en eller 
fl ere trusler. Ud fra et naturforvalt-
ningsmæssigt synspunkt bør der ske 
en prioritering af forekomster med 
udbredt positive strukturer, fordi dis-
se forekomster vil være vigtige spred-
ningskilder til andre naturområder.

Det ses, at alle strandengene har ud-
bredt indehold af positive strukturele-
menter, men er samtidig præget af 
negative strukturer. Kilder og kalko-
verdrev udgør pt. ikke en del af ud-
pegningsgrundlaget, men er konsta-
teret i området. De 2 små forekomster 
af kilde og kalkoverdrev indeholder 
ingen hhv. spredt forekomst af posi-
tive strukturelementer, og er samtidig 
præget af negative strukturer.

I bilag 4.a er vist, at kalkoverdrevet har 
et overdrevindeks på 3 (meget dårligt 
udviklet overdrev).
 
I de følgende afsnit 4.1 – 4.7 er der 
foretaget en foreløbig vurdering af 
de største trusler, der påvirker na-
turtyperne i Natura 2000 området. 
De konstaterede trusler kan bidrage 
til at forklare naturtypernes indhold 
af negative strukturelementer i fi gur 
4.1 og det lave indeks for overdrevet 
i bilag 4.a. 

Bøjden Nor er et fi nt eksempel på en kystlagune, som næsten helt er afskåret fra havet. Kun ved et 
større højvande sker der indtrængen af saltvand i Noret.
Foto: Erik Vinther, Fyns Amt.
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Marine naturtyper
Kystlaguner og strandsøer er sær-
ligt sårbare over for tilførsler af næ-
ringsstoffer og miljøfarlige stoffer, da 
vandudskiftningen ofte er meget be-
grænset og der sker en ophobning af 
stofferne i miljøet. Alle kystlaguner og 
strandsøer er således mere eller min-
dre negativt påvirkede. De negative 
trusler i kystlaguner og strandsøer er 
udførligt beskrevet i basisanalysen for 
vandforekomster (Fyns Amt 2006). 
Nedenstående er truslerne kort be-
skrevet for Bøjden Nor.

4.1. Eutrofi ering
Terrestriske naturtyper
Eutrofi ering i form af tilførsel af gød-
ning og pesticider har en negativ ef-
fekt på de terrestriske naturtyper. 
Højtvoksende og konkurrencedygtige 
plantearter bliver begunstiget af gød-
ningen og udkonkurrerer lavtvoksen-
de arter, der er tilpasset græsning og 
høslet, og pesticider slår visse plante- 
og dyrearter ihjel. Mange karakteristi-
ske arter vil derfor forsvinde. Gødning 
og pesticider kan tilføres direkte til 
naturtyperne, men også indirekte ved 
vinddrift fra tilstødende markarealer. 
Endelig tilføres luftbåret kvælstof til 
alle naturområder som følge af af-
dampning af ammoniak fra landbrug, 
industri og transport. 

I bilag 4.1 er vist forskellige mål for 
eutrofi eringen.

Kilden, kalkoverdrevet og størstede-
len af strandengene er i stort omfang 
direkte påvirket af den omgivende 
landbrugsdrift (bilag 4.1.a).

I bilag 4.1.b er vist de beregnede El-
lenberg indeks for næringsstoffer. 
Kalkoverdrevet har et indeks på 4,5, 
hvilket er tæt på det fynske gennem-
snit og tæt på indeks 5, der indikerer 
et middel indhold af næringsstoffer 
i jordbunden (Ellenberg m.fl . 1992). 
Selv om Ellenberg N indeks for strand-
engene er større end 5, vurderes der 
ikke umiddelbart at være generelle 

eutrofi eringsproblemer i stranden-
gene, da naturtypen har en relativ høj 
tålegrænse på 30-40 kgN/ha (Søga-
ard m.fl . 2003).

Bilag 4.1.c viser de beregnede Ellen-
berg indeks for reaktionstal.

Vurderet ud fra det beregnede ned-
fald af kvælstof fra atmosfæren (bilag 
4.1.d), er laveste tålegrænse overskre-
det for 100 % af arealet med naturty-
perne 6210 og 7220. Tålegrænsen er 
ikke overskredet for naturtype 1330.

Marine naturtyper
Bøjden Nor har et højt næringsstof-
indhold og som følge heraf er under-
vandsvegetationen i begge bassiner 
præget af tykke måtter af trådalger. 
Den rodfæstede undervandsvegetati-
on består primært af havgræs. Bund-
faunaen er domineret af dyndsnegle, 
der er karakteristiske for en sandblan-
det mudderbund med et højt organisk 
indhold. I øvrigt er norets fl ora- og 
fauna meget artsfattig.

De vigtigste kilder til den nuværende 
næringsstofbelastning af Bøjden Nor 

Strukturer Strukturer Strukturer

Positive I S U Positive I S U Positive I S U

U 17 83 U U

S S 100 S

I I I 100

0,4 ha
Negative

Kilde
(7220) 0,04 ha

NegativeNegative

Strandeng
(1330) 19,5 ha

Kalkoverdrev
(6210)

Figur 4.1. Fordelingen af negative og positive strukturer i de polygoner, hvor de 
enkelte naturtyper er registreret. For både negative og positive strukturer er angi-
vet om strukturerne samlet set er udbredte (U), spredte (S) eller ikke tilstede (I).  
Tallene angiver % af det samlede areal af naturtypen. Strukturerne er beskrevet 
i Fredshavn (2004). Mørkegrøn farve viser veludviklede naturtyper, og mørkerød 
farve viser dårligt udviklede typer.

Undervandsvegetationen i Bøjden Nor er præget af tykke måtter af trådalger.
Foto: Nanna Rask, Fyns Amt.
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er fosfor fra spredt bebyggelse og 
kvælstof fra landbrugsområder. Kvæl-
stofnedfald fra atmosfæren direkte på 
søoverfl aden har dog også betydning. 
Ud fra modelberegninger i Fyns Amts 
Basisanalyse del II estimeres et fald 
i den eksterne belastning som følge 
af forbedret spildevandsrensning på 
hhv. 4 % for fosfor og 11 % for kvæl-
stof frem til 2015. Det vurderes dog, 
at der skal iværksættes yderligere til-
tag til begrænsning af næringsstoftil-
førslen for at målsætning som norets 
naturvidenskabeligt interesseområde 
kan opfyldes (Fyns Amt, 2006).

4.2. Tilgroning
Terrestriske naturtyper
Hovedparten af de undersøgte ha-
bitatnaturtyper er afhængig af en 
ekstensiv græsning eller høslet. Hvis 
udnyttelsen ophører eller græsnings-
trykket nedsættes sker der en tilgro-
ning af naturtyperne. Højtvoksende 
urter og græsagtige planter samt 
buske og træer får øget dominans 
og ”kvæler” mere lavtvoksende plan-
tearter, der er tilpasset græsning og 
høslet. Resultatet bliver, at mange 

karakteristiske plante- og dyrearter 
forsvinder.

Tilgroning vurderes ud fra vegeta-
tionens højde og dækningsgraden af 
vedplanter (bilag 4.2.a - 4.2.c) samt 
ud fra de beregnede Ellenberg indeks 
for lys (bilag 4.2.d). Det fremgår, at 
der er et mindre tilgroningsproblem i 
strandengene, hvor 30-75% af ca. 8 
ha er dækket af en vegetation, der er 
højere end 50 cm. Endelig er 25-50% 
af kalkoverdrevet dækket af vedplan-
ter, men har dog et lysindeks på ca. 
7, som ifølge Ellenberg m.fl . (1992) er 
karakteristisk for planter der vokser 
i lys, men også kan klare sig i noget 
skygge.

4.3. Hydrologi
Terrestriske naturtyper
Flere af de terrestriske naturtyper er 
afhængige af en høj vandstand og en 
naturlig hydrologi. Vandindvinding, 
dræning og inddigning med bort-
pumpning af vand betyder, at planter 
tilknyttet våd og fugtig jordbund for-
trænges til fordel for arter fra mere tør 
jordbund. Derved forsvinder mange 

af naturtypernes karakteristiske ar-
ter. Tilførsel af drænvand eller store 
vandstandshævninger kan dog også 
have meget væsentlige negative kon-
sekvenser for naturtyperne.

I bilag 4.3.a – 4.3.c ses en sammen-
stilling af naturtypernes hydrologi. 
Det fremgår, at  størstedelen af stran-
dengene er påvirket af afvanding. På-
virkningen sker typisk i form af ældre 
grøfter, og strandengene er ligeledes 
påvirket af kystsikring bl.a. i form af 
den tværgående vej, som påvirker dy-
namikken i området. 

Ellenberg indeks for fugtighed (bilag 
4.3.b) viser dog relativt høje værdier 
på ca. 7 (fugtig jordbund) for strand-
enge.

Marine naturtyper
Bøjden Nor modtager vand fra et 2,09 
km2 stort opland. Vandudskiftning 
med Lillebælt sker via en smal rende 
og igennem den lave landtange ud 
mod Lillebælt. 

4.4. Invasive arter
Invasive arter er ikke naturligt hjem-
mehørende i den danske natur. Arter-
ne breder sig imidlertid til fl ere natur-
typer, hvor de hurtigt kan fortrænge 
den oprindelige fl ora og fauna.

Der er ikke fundet invasive arter i ha-
bitatnaturtyperne.

4.5  Udvikling af naturtypers 
arealer og arters be-
stande 

Terrestriske naturtyper
I bilag 4.5.a er vist fordelingen af de 
enkelte habitatnaturtyper i arealklas-
ser. Det fremgår af bilaget, at kilden 
og kalkoverdrevet har et beskedent 
areal på mindre end 1 ha. To af stran-
dengene har forekomster, der er stør-
re end 5 ha.

Figur 4.2 viser arealet af habitatna-
tur fordelt på hovednaturtyper samt 

Noret afskæres fra havet af en strandvold opbygget af sand og sten. Langs indersiden af strand-
volden er der udviklet fi ne strandenge med en forholdsvis artsrig fl ora. Der er dog også større partier, 
der er præget af tilgroning med højtvoksende plantearter.
Foto: Erik Vinther, Fyns Amt. 
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arealet af de beskyttede naturtyper. 
Det fremgår af fi guren, at størstede-
len af de beskyttede strandenge og 
samtlige overdrev tilhører habitatna-
turtyper. 

Det vurderes umiddelbart, at der in-
den for rammerne af de nuværende 
naturarealer ikke er potentiale for at 
øge arealet med habitatnaturtypen. 
Det skyldes, at de resterende beskyt-
tede strandenge består af relativt tør-
re strandoverdrev. 

Der vurderes ligeledes ikke at være 
potentiale for øgning af arealerne 
med habitatnatur ud fra eksisterende 
agerjord.
  
Arter
Fuglearter udgør ikke en del af udpeg-
ningsgrundlaget i habitatområdet. 

Fyns Amt har siden 1990 fulgt ud-
viklingen i norets ynglefugle (bilag 
4.5.b).

4.6 Forstyrrelse af arter
Habitatområdets kyststrækning er 
potentielle ynglesteder for bl.a. ter-
ner. Dværgternen har tidligere ynglet 
langs kysten. Det vurderes, at færd-

sel langs kysten er en medvirkende 
årsag til, at ternerne kun uregelmæs-
sigt yngler her.

4.7 Miljøfarlige stoffer
Miljøfarlige stoffer er blevet fundet i 
såvel det åbne vand som i fjorde/nor 
i koncentrationer, der kan være ska-
deligt for miljøet. Der er ikke blevet 
målt for miljøfarlige stoffer i Bøjden 
Nor, men det kan forventes, at dette 
nor lige som andre fjorde/nor, har et 
indhold af miljøfarlige stoffer, der har 
en negativ indvirkning på miljøet. 

4.8 Fysisk påvirkning
Bøjden Nor er gennenskåret af en 
vejdæmning, der nedsætter vandud-
vekslingen mellem norets 2 dele. Her-
ved øges norets sårbarhed overfor 
andre miljøpåvirkninger som eutrofi e-
ring og miljøfarlige stoffer.

4.9 Andre trusler
Der vurderes ikke at være andre mar-
kante trusler mod områdets habitat-
naturtyper.

Areal af beskyttet natur og habitatnatur

0

5

10

15

20

25

30

Strandeng Overdrev Mose Sø

Naturtype

A
re

al
 i 

ha

§3-natur
Habitatnatur

Figur 4.2. Natura 2000 områdets indhold af beskyttede naturtyper (§3 natur) 
sammenholdt med dets indhold af habitatnatur. Vandløb er angivet i km (læng-
de), og de øvrige naturtyper er angivet i ha (areal).

Den sydlige del af Bøjden Nor ejes af Fugleværnsfonden, som i samarbejde med Faaborg Kommune 
og Fyns Amt sørger for afgræsning af de omgivende strandenge.
Foto: Erik Vinther, Fyns Amt.
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5.  Modsatrettede inte-
resser 

Der er ikke konstateret nogle modsat-
rettede interesser i området.

6.  Naturforvaltning og 
pleje

Bøjden Nor og dens omgivelser – i 
alt 112 ha - er fredet (Overfrednings-
nævnet 1969/Fredningsnævnet 1983). 
Fredningens formål er bl.a. at sikre 
områdets særprægede natur, land-
skab og rekreative værdier. Fyns Amt 
har ifølge kendelsen ret til at foretage 
naturpleje af de udyrkede arealer til 
opfyldelse af fredningens formål. Stort 
set hele habitatområdet ligger inden 
for fredningen.

Størstedelen af naturarealerne om-
kring Bøjden Nor ejes af Fugleværns-
fonden. Det offentlige ejer ca. 5 ha 
af områdets §3-areal. Fyns Amt har i 
2005 opsat hegn omkring 21 ha til sik-
ring af afgræsning af strandengene. 
Der er endvidere indgået tidsbegræn-
sede aftaler om omlægning af ager til 
natur på i alt 3 ha.

Bilag 6.a – 6.g viser detaljerede oplys-
ninger om plejeindgreb, aftaletyper, 
fredninger og offentligt ejede arealer. 

Natura 2000 området indeholder i alt 
28,2 ha, der som strandenge og over-
drev er omfattet af naturbeskyttelses-
lovens §3 om beskyttede naturtyper. 
Heraf plejes i alt ca. 21 ha svarende til 
ca. 74 % af §3-arealet. 

Det ses af bilag 6.a og 6.f, at en stor 
del af arealerne med habitatnaturtyper 
er omfattet af aftaler om naturpleje. 
Der er dog store tilgroningsproblemer 
specielt i kalkoverdrevet, hvor der er 
behov for rydning af krat og øgning af 
græsningstrykket. Desuden er der be-
hov for at indføre en afgræsning af de 
nordligste strandenge (bilag 6.h). De 
enkelte arealers skønnede plejebehov 
i 2004/2005 er vist i bilag 6.i. 

7.  Nykonstaterede eller 
nyindvandrede arter 
og naturtyper

Inden for habitatområdet er der kon-
stateret forekomst af naturtyperne 
7220 Kilde og 6210 Kalkoverdrev, 
som på nuværende tidspunkt ikke ud-
gør en del af områdets udpegnings-
grundlag.

8.  Manglende data til 
tilstandsvurderingen

Da datamaterialet for vandområdet i 
Bøjden Nor er fra 1990 bør der fore-
tages nye undersøgelser af fl ora- og 
fauna med vandkemiske støttepa-
rametre, ligesom der bør analyseres 
for miljøfarlige stoffer og evt. effekter 
i dyrelivet, ikke mindst taget i betragt-
ning at noret repræsenterer et særligt 
bevaringsværdigt område.

I bilag 8 er der vist de naturtyper og ar-
ter, hvor der bør indsamles fl ere data 
til brug ved tilstandsvurderingen.

9. Anvendt materiale

I bilag 9 er der angivet en liste med 
anvendt materiale.
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BILAG                      NATURA 2000 BASISANALYSE
til afsnit 1

Arealtyper Antal Areal i ha
Habitatområdet 114
Hav 32,4
Landjord 114
Sø 1 0,1
Vandløb 0
Mose 0 0
Fersk eng 0 0
Strandeng 2 27,7
Overdrev 1 0
Hede 0 0

H107 Bøjden Nor

Bilag 1. 
Oversigt over arealer i ha af hav, landjord og beskyttede naturty-
per i Natura 2000-området. For vandløb opgøres længden i km.
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BILAG                      NATURA 2000 BASISANALYSE
til afsnit 2

R
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Mindegab

0,25 0,5
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0

Natura2000 afgrænsning
Skov
§3 natur

Øvrige habitatnaturtyper

1330 Strandeng
6210 Kalkoverdrev

7220 Kildevæld

Bilag 2.a – terrestriske naturtyper.
Forekomst af terrestriske habitatnaturtyper inden for habitatområdet.
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BILAG                      NATURA 2000 BASISANALYSE
til afsnit 2
Bilag 2.a – søer og vandløb.
Forekomst af habitatnaturtyper af søer og vandløb inden for habitatområdet. Også potentielle områ-
der er vist. Der er her vist samtlige søer > 100 m2 på basis af søer fra Top10DK.
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1150 Kystlaguner og strandsøer - Udpegningsgrundlag
Potentielle søer



12

BILAG                      NATURA 2000 BASISANALYSE
til afsnit 2

Natura 2000 område: DX008X197
Fyns Amt 1. juli 2006
Område Navn
Habitat H107 Bøjden
Fuglebeskyttelse ingen
Ramsar ingen

Bilag 2.1

Naturtypens arealmæssige udbredelse med udgangspunkt i kortene på SNS-hjemmeside
Type Areal i ha Naturtype Indberettet areal Arealer i ha jf. Arealer i ha jf. Udbredelse jf. SNS Afvigelse i ha Afvigelse indtegnet på

totalt/marint kode til EU i 2003 i ha Foverskov 2004 Fyns Amt 2006 kort er bekræftet i forh. til EU indb. SNS-kort, vedlagt
Habitatområde 114/114 1150 36,2 34,5 32,4 nej 3,8 nej
Fuglebeskyttelse 0
Ramsarområde 0 Samlet: 36,2 34,5 32,4 nej 3,8 nej

Bilag 3.4

Datagrundlag:
Eksisterende data opdelt i data indenfor habitatområdet og udenfor samt pr. naturtype
NOVA/NOVANA-data Regionale-data

Indenfor eller Digitale/Analoge Indenfor natur- Digitale/Analoge/ Indenfor eller Digitale/Analoge Indenfor natur- Digitale/Analoge
Udenfor habi- i Standat, typen Standat udenfor habi- i Standat, typen i Standat,
tatområdet: I/U D/A/S kode D/A/S tatområdet: I/U D/A/S kode D/A/S

I D/A 1150 D/A

Bilag 4.b

Trusselsregistrering
Naturtypekode Fysisk påvirkning Anden påvirkning

Råstofindvinding Fiskeri Færge Anden sejllads Klapning Sejlrende Vandstandsregulerin Eutrofiering MFS-effekter

1150 nej nej nej nej nej nej nej ja ikke målt

Bilag 2.a – marine naturtyper.
Oplysningsskemaer for havområder, der tilhører en af habitatdirektivets marine naturtyper. Tabelbilag 1 – 4.b, jf. Skov- 
og Naturstyrelsens vejledning (juli 2005) bilag 3, registrering af marine naturtyper; samt skabelon for basisanalyse hav: 
1. Stamoplysninger

2.1 Oplysninger om naturtypernes arealmæssige udbredelse med udgangspunkt i kortene på Skov- og natursty-
relsens hjemmeside.

3.4 Datagrundlag: eksisterende data opdelt i data indenfor habitatområdet og udenfor, samt pr. naturtype.

4.b. Trusselsregistrering, opdelt pr. naturtype, samt opdelt i fysisk påvirkning og anden påvirkning, herunder eutrofi e-
ring samt påvirkninger af miljøfarlige stoffer (MFS).
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BILAG                      NATURA 2000 BASISANALYSE
til afsnit 2
Bilag 2.c.
Forekomst af arter, der er opført på habitatdirektivets bilag 4. Der er angivet det typiske levested for 
arten samt et eksempel på, hvor arterne forekommer inden for habitatområdet.

Art Levested - generelt Kendte levesteder

Strandtudse Vandhuller og oversvømmelser på 
strandenge

Mindre vandhuller i den østlige 
del af habitatområdet

Bilag 2.d – terrestriske naturtyper.
Fund af karakteristiske plantearter inden for 5 m 
cirklerne i de kortlagte habitatnaturtyper.

Naturtype 1330 6210
Antal 5 m cirkler 2 1
annelgræs, strand- 2
harril 2
sandkryb 2
star, udspilet 1
strandasters 2
strandmalurt 1
svingel, rød 1
trehage, strand- 1
vejbred, strand- 2
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BILAG                      NATURA 2000 BASISANALYSE
til afsnit 4
Bilag 4.a
Indeks for overdrev (metode følger Bruun & Ejrnæs 1998)
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Bilag 4.1.a.
Arealer af naturtyper med tydelige påvirkninger fra land-
brugsdriften.

Arealer med påvirkning fra landbrugsdrift

0

5

10

15

20

25

1330 6210 7220
Habitatnaturtyper

A
re

al
 i 

ha

50-100%
25-50%
10-25%
1-10%
0%

Bilag 4.1.b.
Ellenbergs indikatorværdi for næringsstof for hver habitatna-
turtype. Røde streger viser middelværdierne. Værdierne er 
beregnet ud fra de forekommende plantearter inden for de 
udlagte 5 m cirkler (Ellenberg m.fl . 1992).
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Bilag 4.1.c.
Ellenbergs indikatorværdi for reaktionstallet for hver 
habitatnaturtype. Røde streger viser middelværdierne. 
Værdierne er beregnet ud fra de forekommende plan-
tearter inden for de udlagte 5 m cirkler (Ellenberg m.fl . 
1992).
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1330 6210

Bilag 4.1.d.
N-deposition for habitatområdet beregnet ud fra kommunetallet og korrigeret med antallet af dyreenheder inden for 
habitatområdet og inden for en radius af 2,5 km. Angivelse af forekommende naturtyper og deres tålegrænser.

Naturtype Areal Tålegrænse Belastning Tålegrænse Laveste tålegrænse Højeste tålegrænse
ikke overskredet overskredet overskredet

ha kg N/ha/år kgN/ha/år % af areal % af areal % af areal
1330 19,5 30-40 15,8-16,2 100% 0% 0%
6210 0,4 15-25 22,3 0% 100% 0%
7220 0,04 15-25 19,4 0% 100% 0%

19,94
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BILAG                      NATURA 2000 BASISANALYSE
til afsnit 4
Bilag 4.2.a.
Arealandelen med bar jord og vegetationshøjden <15 cm, 15-50 cm og >50 cm inden for hver naturtype. 
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Bilag 4.2.b.
Arealandel med vedplantedækning inden for hver habitat-
naturtype.
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Bilag 4.2.c.
Arealandel med dækning af dværgbuske inden for hver 
naturtype
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BILAG                      NATURA 2000 BASISANALYSE
til afsnit 4

Bilag 4.3.a.
Arealer inden for de våde naturtyper præget af afvan-
ding og vandindvinding.
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Bilag 4.3.b.
Ellenbergs indikatorværdi for fugtighedsforhold inden 
for hver habitatnaturtype. Røde streger viser middel-
værdierne. Værdierne er beregnet ud fra de forekom-
mende plantearter inden for de udlagte 5 m cirkler 
(Ellenberg m.fl . 1992).
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Bilag 4.3.c.
Arealer påvirket af kystsikring.

Arealandel påvirket af kystsikring
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Bilag 4.4.b.
Arealer med forekomst af invasive arter i hver 
naturtype.
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Bilag 4.5.a.
Fordeling af de enkelte naturtyper i arealklasser.

Bilag 4.2.d.
Ellenbergs indikatorværdi for lysforholdene inden 
for hver habitatnaturtype. Røde streger viser mid-
delværdierne. Værdierne er beregnet ud fra de 
forekommende plantearter inden for de udlagte 5 m 
cirkler (Ellenberg m.fl . 1992).
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BILAG                      NATURA 2000 BASISANALYSE
til afsnit 4
Bilag 4.5.b – fugle.
Udvikling i ynglefugle i Natura 2000 området. Tallene er optalte/vurderede sam-
lede ynglefuglebestande i par (udtræk fra Fyns Amts Naturdatabase).

Ynglefugle i Bøjden Nor
Fugleart   /   Antal par 1970 1975 1976 1977 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1990 1992 1993 1994 1995 1998 2001 2003
Lille lappedykker 2
Toppet lappedykker 1 1 1
Knopsvane 1 2 1 2 3 3 2 2 3 1 3 5 5 3 3 4 2
Gravand 1 4 10 1 3 5 1 2 2 1 1 4 4 3 3 4 1
Gråand 1 3 2 1 1 1 2 2 6 2 8 9 6 2 12
Spidsand 1
Taffeland 1 1 1
Troldand 1 2 1 7 1
Toppet skallesluger 3 4 5 3 2 4 2 3 4 2 2 5 2 3 2 1
Tårnfalk 1 1 1
Agerhøne 1 1
Fasan 1 1 1
Vandrikse 1
Grønbenet rørhøne 2 5 2 2 1 1
Blishøne 2 15 1 1 7 10 1 14 6 5 9 10 7 9 15 2
Strandskade 1 3 4 4 3 5 3 3 4 3 1 2 2 3 3 1
Klyde 1 6 2 2 2 1 2 3
Vibe 1 10 6 5 4 8 3 10 6 5 6 2 3 2 2 3 1
Stor præstekrave 5 6 3 5 3 4 6 3 6 3 5 3 4 4 4 4 2
Rødben 1 3 10 6 4 6 20 5 13 6 7 3 4 5 5 8 1 3
Dobbeltbekkasin 1 1 1
Almindelig ryle 1 1 1 1 1
Brushane 1
Stormmåge 1 3 1 14 1 1 1
Sølvmåge 1 1
Hættemåge 1 1 1 25 1 2 1
Fjordterne 1
Havterne 6 6 1 2 8 10 8 2 1 4 2 2
Dværgterne 5 4 3 3 3 2 2 6 1 3 2 1 1 1
Ringdue 2 1 1 2
Gøg 1 2 1 1
Sanglærke 10 1 10 10 2 6 7 8 1 8 6
Landsvale 2 3 3
Bysvale 8
Gul vipstjert 5 1 4 2 4 2 4 4 4 1 1
Hvid vipstjert 1 1 1 1 1 1 1
Engpiber 6 1 8 5 2 5 10 10 3 10 4
Gærdesmutte 1 1
Jernspurv 1 1 2
Solsort 2 2 3 4
Sangdrossel 1
Rørsanger 2 2 2 1 4 1
Kærsanger 1 3
Gulbug 3 4 1 3
Havesanger 2 2
Munk 1 1 3 1
Tornsanger 4 6 2
Gærdesanger 2 2 1
Løvsanger 1 1
Halemejse 1
Musvit 2 3
Blåmejse 1
Gulspurv 2 3 2 3
Rørspurv 4 5 7 2 2
Bogfinke 2 2 3
Grønirisk 2 1
Tornirisk 4 1 2 3
Gråspurv 2 1
Husskade 1
Gråkrage 1 1 1
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BILAG                      NATURA 2000 BASISANALYSE
til afsnit 6
Bilag 6.a.
Arealer med græsning / høslet inden for hver habitatnaturtype.
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Bilag 6.c.
Pleje af beskyttede naturområder (§3) i Natura 2000 området, baseret på varige og tidsbe-
grænsede aftaler/forpligtigelser.
  Alle arealer er opgivet i hektar.
*Aftaler, som kan opsiges af lodsejeren efter en årrække, betragtes som tidsbegrænsede.

Plejeindgreb Varige 
aftaler/forpligtigelser

Tidsbegrænsede
aftaler*

Udført / igang-
værende pleje Rydning/slåning/afbrænding

Hævet vandstand

Afgræsning/slæt 16

Offentligt ejede §3-arealer 5 0

I alt (samlet areal) 5 16

Oprensning af vandhuller 
(antal)

Planlagt ny 
plejeindsats Rydning/slåning/afbrænding ingen

Hævet vandstand

Afgræsning/slæt

I alt (samlet areal)

Oprensning af vandhuller 
(antal)

Bilag 6.d.
Etablering af ny natur baseret på varige og tidsbegrænsede MVJ-aftaler og amtslige natur-
forvaltningsaftaler, og VMPII-vådområder, hvor omdriftsarealer tages ud af drift og udlægges 
til naturområder.
Alle arealer er opgivet i hektar.
* Aftaler, som kan opsiges af lodsejeren efter en årrække, betragtes som tidsbegrænsede.

Projekttype
Varige
aftaler/forpligtigelser

Tidsbegrænsede
aftaler*

Planlagt

VMPII 0 0 0

Ager til natur (andet) 0 3 0

Samlet areal 0 3

Nye vandhuller (antal) 0 0

Ny natur



19

BILAG                      NATURA 2000 BASISANALYSE
til afsnit 6
Bilag 6.b.
Naturområdets beskyttede naturtyper (§3) og arealer, der bliver plejet gennem MVJ-aftaler, naturforvaltningsaftaler 
med amtet, VMPII-vådområdeprojekter, amtets pleje af fredede områder eller det offentliges pleje af egne §3-arealer.
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Dyndkrog

Vestervang
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VMPII vådområdeprojekter

Planlagt forbedring af vandhul / nyt vandhul
Vandhul med naturforvaltningsaftale (oprensning / ny)

Fyns Amts pleje
Fyns Amts naturforvaltningsaftaler

Fredning med naturformål
Offentligt ejet §3 natur

Habitatnatur
§3 natur
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BILAG                      NATURA 2000 BASISANALYSE
til afsnit 6
Bilag 6.e.
Pleje af Natura 2000 områdets terrestriske habitatnaturtyper baseret på plejeindgreb. 
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Øvrige habitatnaturtyper

1330 Strandeng

2130 Grå/grøn klit
4010 Våd hede
4030 Tør hede

5130 Enekrat
6120 Tørt kalksandsoverdrev

6210 Kalkoverdrev
6230 Surt overdrev
6410 Tidvis våd eng

7110 Højmose
7120 Nedbrudt højmose

7140 Hængesæk
7210 Avneknippemose

7220 Kildevæld
7230 Rigkær
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BILAG                      NATURA 2000 BASISANALYSE
til afsnit 6
Bilag 6.f.
Arealer med plejeindgreb i de terrestriske habitatnaturtyper. Der kan være overlap mellem de forskellige ind-
greb.
 * areal i hektar
** fordelt på tidsbegrænset / varig plejebaggrund i hektar

Rydning/
slåning/
afbræn-
ding
**

Afgræs-
ning/
slæt
**

Vand-
stands-
hævning
**

Plejet
areal
i alt
*

Plejet
areal
i %

Pleje         Vand-
stands-
hævning

1330 Strandenge 19 11\4 15 79

6210 Kalk-
overdrev 0,4 0,4\0 0,4 100

7220 Kilder 0,04 0,04\0 0,04 100

Planlagt indgrebHabitat-
naturtype

Areal      i 
alt           *

Nr. Udført indgreb

Bilag 6.h.
Arealer (ha) med plejeindgreb i levesteder for arter, der udgør udpegningsgrundlag for Natura 
2000 området.

Plejebehovets omfang Antal Areal Antal Areal Antal Areal
Ingen indsats nødvendig 1 8,1 1 0,04
Mindre indsats i en kortere årrække
Større indsats i en kortere årrække 2 11,4
Betydelig indsats i en længere årrække 1 0,4
Omfattende og langvarig indsats

1330 6210 7220
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BILAG                      NATURA 2000 BASISANALYSE
til afsnit 6
Bilag 6.i.
Skønnede plejebehov for de enkelte habitatnaturtyper.
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Øvrige habitatnaturtyper

1330 Strandeng

2130 Grå/grøn klit
4010 Våd hede
4030 Tør hede

5130 Enekrat
6120 Tørt kalksandsoverdrev

6210 Kalkoverdrev
6230 Surt overdrev
6410 Tidvis våd eng

7110 Højmose
7120 Nedbrudt højmose

7140 Hængesæk
7210 Avneknippemose

7220 Kildevæld
7230 Rigkær
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BILAG                      NATURA 2000 BASISANALYSE
til afsnit 7+8

Nr. Naturtype/art

1150 Kystlaguner og strandsøer

Bilag 8. 
Liste over naturtyper og arter, hvor der mangler data til tilstandsvurderingen.

Bilag 7.
Naturtyper og arter, der ikke aktuelt udgør udpegningsgrundlag for Natura 2000 områ-
det, men som er konstateret i området og vurderes at have en væsentlig forekomst.

Nr. Naturtype Areal (ha) Antal

6210
Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* 
vigtige orkidélokaliteter) 0,4 1

7220 *Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand 0,04 1
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Bilag 9. 
Liste over anvendt materiale.

BILAG                      NATURA 2000 BASISANALYSE
til afsnit 9
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