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Dette notat beskriver det modelleringsarbejde, der er udført for Aage V. Jensen
Naturfond i forbindelse med planerne om genåbning af den inddæmmede fjord
ved Gyldensteen Strand på Nordfyn.
Modelleringsarbejdet dækker den basale opsætning og anvendelse af en dyna#
misk hydraulisk model til beskrivelse af vandstand, strømforhold og vandskifte
i den genåbnede fjord. For at sammenligne strømforholdene umiddelbart uden#
for dæmningen, når denne vil være genåbnet, med den nuværende situation, er
der etableret en referencemodel, der indeholder den nuværende kystlinje inklu#
siv dæmning.
Strøm# og vandstandsforhold er beregnet for en sammenhængende periode fra
den 27. oktober 2006 til den 10. november 2006. Denne periode indeholder bå#
de middel vandstand og vindforhold samt ekstrem vandstand og vindforhold.
Modelopsætningen med den genåbnede fjord kan ikke kalibreres i fjordområ#
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det. Modellen kan for eksisterende situation kalibreres mod vandstandsmålinger
i Bogense Havn, men herudover findes der ingen kalibreringsdata. Modelpara#
metrene er valgt dels ud fra kalibreringen, dels ud fra et skøn af deres størrel#
sesorden. Dette betyder, at modelresultaterne er behæftet med nogen usikker#
hed, og at disse kun kan benyttes til at få en overordnet forståelse for de hydro#
dynamiske forhold i fjorden.

"
0
Den anvendte hydrauliske model er MIKE21, en todimensionel dynamisk mo#
del udviklet af DHI # Vand & Miljø i Hørsholm. Modellen beskriver strømning
og vandstande, og kan bl.a. udvides med tillægsmoduler for stoftransport og
sedimenttransport. Den udgave af modellen, der er anvendt, beskriver model#
området via et trekantsnet af fleksibel størrelse. Det betyder, at områder med
stor interesse kan opløses i små trekanter, og at områder uden større interesse
med fordel kan opløses i større trekanter.
"
De data, der anvendes til en modelopsætning i MIKE21, er
•

Bathymetridata

•

Vandstandsdata

•

Vinddata

•

Modeldata

1 2'0
Bathymetrien for modelområdet består dels af data, der dækker havbunden
langs kysten på ydersiden af den nuværende dæmning, samt data for selve fjor#
den. Bathymetrien udenfor nuværende dæmning er etableret på baggrund af
digitaliserede søkort, der er tilgængelige for de danske farvande. Bathymetrien
for den genåbnede fjord er etableret ud fra Danmarks Digitale Højdemodel,
COWI ©, der er baseret på laserscannet topografi af de eksisterende landområ#
der.
Bathymetrien for den genåbnede fjord er mere nøjagtig end den for kystområ#
det, der er baseret på digitaliserede søkort. Dels er den Digitale Højdemodel
opløst i 1,6x1,6 m grid, og dels er den vertikale usikkerhed på højdemålingerne
maksimalt 10 cm. Nøjagtigheden af søkortene kendes ikke, men må antages at
være noget mindre end højdemodellen.
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Den opmålte højdemodel af den genåbnede fjord er bearbejdet til de planlagte
fremtidige forhold ved en terrænmodellering, hvor diger er bortraderet over tre
strækninger på 700 m ned til mellem havniveau i kote 0,05 m og −0,45 m, hvor
der i den tidligere Lindholm Rende vest for Store Stegø er udgravet en 40 m
bred og 1,5 m dyb strømrende med bund i kote −1,45 m ca. 300 m ind til en
central lavning på 5#6 ha, som forventes at fremkomme ved udgravning af dige#
fyld. I højdemodellen er der endvidere indlagt terrænregulering omkring små#
øer og en delvis bevaring af 100 m af diget mellem Lindholm og Langø som en
fugleø.
Den herved bearbejde terrænmodel er foreløbig og vil efterfølgende kunne til#
passes på baggrund af de fremkomne beregningsresultater.
De to datasæt er koblet sammen i en sammenhængende bathymetri, der dækker
både fjord og en del af kysten. Bathymetrien ses af Figur 1og Figur 2. Model#
lens beregningsnet er vist på Figur 2. Beregningsnettet i fjorden er på ca. 20 m,
hvorimod netstørrelsen langs kysten er op til 500 m.

3
(
Det er vandstandsvariationen på modellens åbne rande, samt vindpåvirkningen
over modelområdet, der så at sige driver modellen, dvs. betinger den dynami#
ske strømning og vandstandsvariation i modelområdet.
Vandstandsmålinger til brug for modellens rande er opnået fra Juelsminde
Havn og Ballen Havn på Samsø. Målinger fra Juelsminde Havn er antaget at
være gældende for modelområdets østlige rand. Der eksisterer ingen målinger i
nærheden af den vestlige rand. Derfor er den vestlige rand beregnet ved ekstra#
polation af vandstandsdata fra Ballen Havn og Juelsminde Havn.
Der er anvendt en sammenhængende periode til at beskrive en middel såvel
som en ekstrem situation. Perioden, der er beregnet for, er 27/10#2006 til 10/11
2006. Ekstreme vandstande optræder i perioden 1. # 2. november, og middel#
vandstande optræder fra 3.# 9. november 2006. Figur 3 viser den østlige hen#
holdsvis den vestlige vandstandsrandbetingelse for den sammenhængende peri#
ode.
Der er fremskaffet tidsserier af vindhastigheder og retninger fra Odense til an#
vendelse i modelkørslerne.

/ (
De to overordnede kalibreringsparametre for modellen er ruheden af hav# og
fjordbund, samt hvirvelviskositeten. Førstnævnte er valgt beskrevet ved Man#
ning's M, og styrer væsentligst vandstanden. Sidstnævnte parameter er valgt
beskrevet ved den såkaldte Smagorinsky formulering af hvirvelviskositeten.
Parameteren styrer primært hastighedsfordelingen i et strømfelt.
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Der eksisterer kun data for kalibrering fra en enkelt vandstandsmåler i model#
området, nemlig ved Bogense Havn. Resultatet af kalibreringen ses af Figur 4.
Afvigelsen mellem målt og beregnet vandstand ved ekstremt lavvande og eks#
trem højvande er acceptabel.
Model kalibreringen giver anledning til et Manningtal i området nær Bogense
Havn på 32 m 1/3/s. I øvrige områder er Manningtallet valgt til samme værdi
idet dette erfaringsmæssigt er typisk for kystnære områder. Smagorinsky#
koefficienten er valgt til 0,28.

-
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Under de eksisterende forhold er der ingen vandudveksling med fjorden, men
alene en strøm langs kysten. Som et eksempel på modelresultat for eksisterende
situation, er der i Figur 5 til Figur 10 vist de beregnede strømfelter i området ud
for den planlagte fjord. Figur 5 og Figur 6 viser strømningsforholdene omkring
Store Stegø og langs hele det nuværende dige for normale tidevandssituationer,
og Figur 7 og Figur 8 viser tilsvarende for ekstrem tidevandssituation.
De beregnede strømhastigheder langs det nuværende dige er små, både i øst# og
vestgående retning. Det skal dog bemærkes, at modelresultaterne afspejler tide#
vandsstrøm og ikke bølgegenererede strømme langs kysten. Det ses, at strøm#
hastighederne som sådan er størst ved Store Stegø, og mindst i bugten syd for
Store Stegø ind mod det nuværende dige.
Et detaljeret billede af strømforholdene mellem Mågeøerne og Store Stegø er
vist i Figur 9 og Figur 10. De maksimale strømhastigheder i strædet mellem
Mågeøerne og Store Stegø er af en størrelsesorden på 0,5 m/s. Disse størrelser
er indikative for maksimalværdien da der godt kan optræde forhold hvorunder
strømhastighederne øges. Det vurderes dog at de dybdemidlede hastigheder ik#
ke vil overstige 0,75 m/s på dette sted.

-

0

2

- 50 2
De fremtidige strømforhold er vist i Figur 11 til Figur 20. Figur 11 og Figur 12
viser strømforholdene til et bestemt tidspunkt under normale tidevandsforhold.
Figur 13 og Figur 14 viser tilsvarende for ekstreme tidevandsforhold. Under
normale tidevandsforhold vil indløb til den genåbnede fjord til tider optræde
gennem alle tre kanalindløb, selvom Figur 12 viser, at kun det vestligste indløb
er aktivt.
Under flod optræder strømningen først i det vestligste kanalindløb, og som
vandstanden stiger, bliver de to øvrige indløbskanaler aktive. Ved ebbe foregår
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udstrømningen først gennem alle tre kanaler, men ved sidste del af ebbe#
perioden er der kun strømning i den vestligste kanal. Under flod bevæger
strømningen sig østover inde i fjorden, hvorimod den går mod vest ved ebbe.
Strømhastighederne i den genåbnede fjord er generelt meget små, typisk 5#10
cm/s, men mange steder < 5 cm/s.
Strømhastighederne i indløbskanalerne er størst imellem øerne. Dette både for
normale og ekstreme tidevandssituationer. De maksimale strømhastigheder i
indløbskanalerne ses af Figur 17 til Figur 20. De største hastigheder optræder i
den vestligste kanal. I denne kanal er de maksimale hastigheder under normale
tidevandsforhold ca. 0,6 m/s. Under ekstreme tidevandsforhold er de maksima#
le hastigheder ca. 1 m/s, se Figur 20.
Strømningen i området mellem Mågeøerne og Store Stegø er vist i Figur 9 og
Figur 10 samt i Figur 15 og Figur 16. Figurerne viser strømforholdene under
østlig og vestlig gående strøm for en ekstrem tidevandssituation under nuvæ#
rende og fremtidige forhold. Det ses, ved sammenligning mellem Figur 9 og
Figur 15, at strømhastighederne i strædet mellem Store Stegø og Mågeøerne
ikke er signifikant forskellige ved østlig gående strøm. Derimod optræder der
større strømhastigheder under vestlig gående strøm i den fremtidige situation
end i eksisterende situation, se Figur 10 og Figur 16. Forklaringen på dette er,
at vandvoluminet i fjorden, for en dels vedkommende, udskiftes gennem stræ#
det.

- 6
'(
De beregnede vanddybder under høj# og lavvande for henholdsvis en normal
tidevandssituation og en ekstrem tidevandssituation under eksisterende samt
fremtidige forhold ses af Figur 21 til Figur 28.
For både nuværende og fremtidige forhold ses at de tørlagte områder under eks#
tremt lavvande udgør et større areal end under normal lavvande. Dette er min#
dre udtalt i området udfor Store Stegø end langs det nuværende dige og i den
genåbnede fjord.
Det ses, at forskellen mellem høj og lavvande er mindst i normalsituationen
(Figur 25 og Figur 26), og størst i ekstremsituationen (Figur 27 og Figur 28).
Ved den ekstreme situation øges vanddybden i fjorden, da tidevandstanden ved
kysten er højere end i normalsituationen. Tilsvarende trækkes mere vand ud af
fjorden, idet den laveste vandstand under ekstreme tidevandsforhold er lav
langs kysten. Under ekstreme tidevandsforhold kan fjorden næsten tørlægges,
mens dette ikke vil være tilfældet under normale tidevandsforhold.
Forskellen i vanddybde på kystsiden er meget lille, når man sammenligner ek#
sisterende med fremtidige forhold, se f.eks. Figur 24 og Figur 28.
Lavvandssituationen vist på Figur 29 er ikke den mest ekstreme situation fjor#
den kan komme ud for. Figur 31 viser en situation fra 2004, hvor der var eks#
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tremt lavvandet i hele området langs kysten. Hvis en sådan begivenhed indtræf#
fer ved den genåbnede fjord, vil langs størstedelen af fjorden være midlertidigt
tørlagt.
Den maksimale vanddybde, der er vist på Figur 30, svarer til tidspunktet for
maksimal vandstand i Bogense Marina der kulminerede i kote 1,71 m DVR90.
Dette var den højeste registrerede vandstand i disse farvande siden de kontinu#
erte vandstandsmålinger begyndte i 1889 (Højvandsstatistikker 2007, Kystin#
spektoratet 2007).
Tidsserier af beregnede vanddybder på de to lokaliteter, som er angivet på Fi#
gur 32, er vist i Figur 33. Figur 33 viser, at vanddybdevariationen i fjorden un#
der normale tidevandsforhold er ca. 0,35# 0,5 m. Vanddybden i strømningska#
nalen ved Store Stegø vil være ca. 0,3 m større, både under høj# og lavvande. I
den beregnede periode varierer vanddybden mellem 0,35 m og 2,6 m inde i
fjorden.

- 6
/
Det er undersøgt, hvor meget vand, der udskiftes i fjorden under en normal ti#
devandsvariation. Dette er gjort ved at udtrække den beregnede vandføring
langs en linje, der markerer grænsen mellem kysten og fjorden, se Figur 34, og
herefter beregne voluminet (den akkumulerede vandføring). Resultatet ses af
Figur 35 og Figur 36. Det udskiftede vandvolumen fra høj# til lavvande og om#
vendt, er forskellen mellem talstørrelserne for maksimum og minimum akku#
muleret vandføring.
Af figurerne ses, at der typisk udskiftes mellem 800.000 m3 og 1.200.000 m3
fra lav# til højvande. Under ekstreme tidevandsforhold kan dette tal næsten fir#
dobles.

- 2
Den hydrauliske opholdstid i et afgrænset område er den tid et vandelement i
gennemsnit opholder sig i området. Opholdstiden er afhængig af, områdets
vandvolumen samt ind# og udstrømmende vandmængder.
En anden måde at bestemme opholdstiden på er ved at beregne, hvor lang tid
der går, før vand med en given stofkoncentration er udvasket, dvs. stofkoncen#
tration tilnærmelsesvis er blevet nul.
I dette projekt er der anvendt den meget simple antagelse, at opholdstiden er lig
med vandvoluminet divideret med den tilførte/afledte vandføring. Over en tide#
vandscyklus gennemstrømmer der i gennemsnit 1.000.000 m3 vand. Da en tide#
vandscyklus er på 12 timer og 25 minutter, svarer dette til en middelvandføring
på 22,4 m3/s. Vandvoluminet er bestemt som det vandvolumen, der er i fjorden
ved middel højvande, fratrukket det volumen, der er ved middel lavvande. Ud
fra modellens resultater er vandvoluminet bestemt til 1.530.000 m3. Heraf fås
en hydraulisk opholdstid på ca. 19 timer.
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Opholdstiden vil formodentlig være lidt længere hvis denne var baseret på æn#
dringer i stofkoncentrationer. Det vurderes dog, at opholdstiden maksimalt vil
være ganske få tidevandscykler.

- '
2
7
8
Umiddelbart vil saltholdigheden af fjordvandet være identisk med saltholdig#
heden af de omgivende kystvande. Effekten af det ferske vand, der strømmer til
fra Ålebækken, vil være minimal. Dette kan anskueliggøres ved at betragte det
ferskvandsvolumen, der fra Ålebækken vil blande sig med det saltholdige
fjordvand i en tidevandscyklus.
Den maksimale afstrømning fra Ålebækken kan bestemmes ud fra median
maksimum afstrømning på 26 l/s/km2 og oplandsarealet på 20,33 km2. Dette
svarer til en konstant vandføring på 0,52 m3/s, der i løbet af en tidevandscyklus
akkumuleres til ca. 24.000 m3. Dette vandvolumen udgør højest ca. 2 % af det
vandvolumen, der udskiftes per tidevandscyklus. For fjorden som helhed vil der
derfor ikke være en nævneværdig fortyndingseffekt på saltholdigheden fra det
tilledte åvand.
I en ganske kort afstand fra åens udløb til fjorden, anslået til ca. 50#100 m, vil
der eventuelt kunne måles en formindsket saltholdighed.

- -9 3 :
0
#
Der er ikke foretaget modellering af sediment transport eller morfologi i fjorden
og de tilgrænsende kystvande. Dette vil kræve anvendelse af tillægsmoduler til
MIKE21 modelsystemet, der kan håndtere transport af både sand og fint mate#
riale i kombinerede bølger og strøm.
Der er derimod lavet en vurdering af, om vandstrømningen og bølgebevægelsen
i fjorden giver anledning til sedimentmobilisering og eventuel suspensions#
transport.
Det vurderes generelt, at resuspension af sediment primært vil ske på grund af
bølgebevægelsen i fjorden. Dette er fundet ud fra beregninger for forskellige
kombinationer af vanddybder, middelstrømhastighed og signifikant bølgehøjde.
Vanddybder og strømhastigheder er opnået fra modelresultaterne i dette notat,
hvorimod bølgehøjder er opnået fra notatet
.
Antages det f.eks., at bølgehøjden er negligibel, skal der for vanddybder på
mellem 0,5 og 1,0 m en strømhastighed på mere end ca. 0,25 m/s til for at på#
begynde erosion af finkornet sediment. En sådan hastighed forekommer kun på
et mindre område af fjorden ud mod indløbskanalerne samt i disse.
Antages derimod, at strømhastigheden er negligibel, kræves der en signifikant
bølgehøjde på 0,15 m for at mobilisere finkornet sediment på 0,5 m vanddybde,
og en tilsvarende bølgehøjde på 0,25 m for at fint sediment på 1 m vanddybde
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begynder at erodere. Det vurderes ud fra den nævnte bølgenotat at sådanne bøl#
gehøjder optræder i det meste af fjorden under ekstreme forhold. Der er ikke
lavet beregninger af bølgehøjder for normale vindsituationer, men det skønnes,
at bølgehøjde på 0,15#0,25 cm kan opnås ved middel vindstyrker. Alt i alt
skønnes at bølger vil være den primære kraft for mobilisering af fint sediment.
I områder hvor strøm# og bølgeeffekt er størst, f.eks. i indløbskanalerne til fjor#
den, vil det fine sediment med tiden borteroderes til en ligevægtsdybde hvor de
eroderende kræfter er i balance med sedimentets forskydningsstyrke. Afhæn#
gigt af fjordbundens geologi, er det også en mulighed for, at fint sediment ero#
deres bort og underliggende sand lag eksponeres. For sand med en antaget
korndiameter på 0,2 mm, kræves for en vanddybde på 1 m en bølgehøjde på
0,35 m for at bundtransport begyndes. For at suspensionstransport initieres for
samme vanddybde kræves en bølgehøjde på 0,65 m. Denne bølgehøjde er imid#
lertid tæt på kriteriet for, at bølgen bryder, som i de fleste tilfælde vil give an#
ledning til suspensionstransport. Med henvisning til bølgenotatet vurderes det,
at det kræver forholdsvis ekstreme vindhastigheder for at bringe sandede sedi#
menter i suspension i indløbskanalerne og fjorden.
Det kan ikke udelukkes, at der transporteres sandede sedimenter ind i indløbs#
kanalerne fra kystområdet. Under alle omstændigheder vil der indstille sig en
ligevægt mellem de stabiliserende og eroderende kræfter, således at det er be#
grænset, hvor langt ind sandtransport vil kunne forekomme.
Alt i alt forventes det, at der vil forekomme re#suspension af finkornet sediment
fra fjordbunden fra bølgedannelse selv ved middel vindhastigheder. Det kan
ikke på forhånd vides, hvor høje sedimentkoncentrationerne vil være, men det
forventes, at koncentrationsniveauet vil mindskes efterhånden som systemet
nærmer sig en ligevægtssituation. Der forventes ikke nævneværdig sandtrans#
port i området.

0
/'
Der er ikke foretaget beregninger på sediment transporten langs kysten. Der er
alene lavet kvalitative vurderinger på basis af de hydrauliske beregninger, der
er foretaget. Ud fra historiske kort, satellit billeder og de fremherskende vind#
og strømforhold, vurderes det, at der under de eksisterende forhold er materia#
letransport fra vest mod øst. I området mellem Mågeøerne og Store Stegø for#
ventes ikke en signifikant større strømhastighed ved østlig gående strøm, hvor#
imod dette ikke er tilfældet ved vestlig gående strøm, se i øvrigt forklaring un#
der afsnittet om strømforhold. Det vurderes derfor, at kystprofilet lokalt nord
for Store Stegø ikke vil ændres nævneværdigt med projektet.
Udfor Lindholm og de øvrige holme i den genåbnede fjord vil kystprofilet selv#
sagt ændre sig alene pga. projektet. Hvordan kystprofilet vil ændre sig på læn#
gere sigt på disse steder vil kræve en mere detaljeret analyse, bl.a. ved hjælp af
morfologiske kystmodeller.
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Modelresultaterne giver et første bud på de hydrodynamiske forhold ved kysten
og i den genåbnede fjord. Resultaterne kan således bruges til at få overordnede
estimater på vanddybder og strømhastigheder på udvalgte steder i fjorden samt
vandudveksling mellem kyst og fjord.
Den præsenterede model og tilhørende resultater kan forbedres ved at etablere
mere retvisende randbetingelser for vandstand, samt ved at tilvejebringe vand#
standsmålinger fra flere målestationer i området.
Model resultaterne kan danne udgangspunkt for mere detaljerede beregninger,
herunder beregninger med et fiktivt sporstof for mere præcist at fastlægge op#
holdstiden i fjorden.
Desuden vil modelresultaterne sammen med yderligere detaljerede beregninger,
kunne indgå i en overordnet vurdering af ændringer af materialetransporten
langs kysten og i fjorden.
Endelig vil den etablerede hydrodynamiske model kunne anvendes til at udføre
egentlige vandkvalitets# og sedimenttransport beregninger. Dette vil dog kræve,
at yderligere data indsamles, og at den hydrodynamiske model forbedres.
Strømhastighederne ved Store Stegø er af betydning for materialetransporten
omkring denne. Forsøgsvis har det i modellen været afprøvet, om en passende
uddybning af strømrenden mellem Langø og Lindholm kunne mindske strøm#
hastigheden på østsiden af Store Stegø. Umiddelbart vil dette kræve afgravning
af meget store sedimentmængder. I stedet foreslås lokal erosionsbeskyttelse i
strømrenden på østsiden af Store Stegø, såfremt det viser sig, at erosionen er for
kraftig. Et sådant scenarie vil kunne undersøges i detaljer med modellen.
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Note til bilag 4
Odense Bys Museer har udarbejdet notatet på baggrund af en tidligere udgave
af projektbeskrivelsen, der på enkelte punkter afviger fra den endelige projektbeskrivelse. I det daværende projekt var bevarelse af dele af kystdiget indarbejdet i hovedforslaget. I det nuværende projekt er en bevarelse af dele af kystdiget, Gyldensteen Pumpestation og dele af Spærrediget beskrevet i en særskilt
variant, Variant 4, bevarelse af digestrækninger.
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Kulturhistorie
7. juni 2011
Notat om VVM-Scooping vedrørende Gyldensteens Inddæmmede Strand
ved Anders Myrtue, Odense Bys Museer
Indledning
Denne VVM-Scooping er lavet i anledning af at ejeren af Gyldensteens Inddæmmede Strand, Aage
V. Jensens Naturfond, ønsker at gennemføre store ændringer i landskabet mhp. dels at genskabe en
tidligere havbugt i vest, dels etablere en fersk sø centralt. Reservatet og Ore Strand er ikke udset til
forandringer.
1. Metode (hvilke metoder og kilder til viden er brugt til beskrivelserne og vurderingerne)
På baggrund af ældre kort og litteratur som beskriver området blev mulige kernestrukturer
identificeret. Herefter blev lokaliteter af vigtighed herfor, herunder steder hvorom der
kunne herske rimelig tvivl om bevarede ældste lag er til stede, besigtiget og fotograferet.
Der er anvendt følgende materialer:
- Original 1 kort ca. 1800
- Høje Målebordsblade ca. 1880
- Lave Målebordsblade ca. 1930
- Firecm. kort ca. 1990
- Gældende vandløbsregulativ for Ålebækken
- Fyns Amts regionplan 2005-09
- Nordfyns Kommunes kommuneplan 2009-21
- Fyns Amt, Registreringsdata vedr. kystkulturen i amtet
- Morten Stenak, ”De inddæmmede landskaber”, 2005
- Ole Crumlin-Pedersen, Erland Porsmose og Henrik Thrane ”Atlas over Fyns kyst i jernalder,
vikingetid og middelalder, 1996
- Trap Danmark 2. udg.
- Trap Danmark 3. udg.
- Data fra SDU, Kartografisk Dokumentationscenter (bonitet 1800)
- Gyldensteen, C.J., ”Historisk beretning om Gyldensteens inddæmning”. Dansk Hjemstavn
1958, nr. 18 s. 17-23
- Fund og fortidsminder, Kulturarvsstyrelsens Hjemmeside
Bilag:
Kort over besigtigelserne (amy). Rød streg: til fods, Rød punkteret streg: fra bil
Kort over de væsentligste kulturhistoriske levn (amy)
Kort over området bonitet ca. 1800 (amy/SDU-data)
PS
Der er vedlagt et kort der viser boniteringen (dyrkningspotentialet) som det opfattedes ca. 1800. Det
er interessant derved at det viser lave (grønt) boniteter på Langø, som tydeligt ikke har været
opdyrket ret meget. Snarest har den ligget som skov eller græs indtil Eriksholm blev opbygget. Syd
for Langø ses røde farver ud mod kysten efter den nedlagte landsby ’Bøgelunds’
dyrkningsaktiviteter. De tyder på lang eller (efter datidens forhold) intensiv dyrkning og gødskning.
Den (otte gårde) blev nedlagt ca. 1750

2. Eksisterende kulturhistoriske forhold og værdier i området
I 2011 forefindes situationen at være således, idet der henvises til kort over
bevaringsinteresser:
Arkæologiske interesser
Dette notat omtaler arkæologi i brede vendinger. De skal opfattes som forklarende. Ikke
forvaltningsmæssigt bindende. Bindende arkæologiske tilkendegivelser skal indhentes fra Odense
Bys Museer i forbindelse med konkrete arbejder i området.
Trap Danmark, 3. udg. meddeler: ” På nordvestsiden af Store Stegø og ved Langø Mølle ses rester
af køkkenmøddinger”. Disse er ikke opsøgt ved besigtigelsen.
Muligvis har der været en pælespærring ved ’Stegø’ i oldtiden. Navnet kan henvise til ’en stage’1
I forbindelse med den forhåndenværende undersøgelse er der gjort to fund af stenalderredskaber
med en vis fortælleværdi. (findestederne ses på kortet ”Historiske bevaringsinteresser” nr. 20 og
21).
- I en bunke sten ved pt. 20 er der fundet et fragment af en slebet flintøkse fra ca. 3.500 fvt.
- I en bunke sten ved pt. 21 er der fundet et forarbejde til et større flintredskab af ubestemmelig
alder (dog sandsynligvis yngre end ca. 4.000 fvt.).
De konkrete findesteder siger ikke noget om den arkæologiske lokalitet ud over at de må formodes
at være samlet på de dyrkede områder i Den Inddæmmede Strand. Der har altså været
aktivitet/bosættelse i området.
Det er også nærliggende at tro, at der gemmer sig levn af bosættelser på Store Stegø, Lindholm og
Langø.
Det er derfor vigtigt at der gennemføres en arkæologisk screening i forbindelse med eventuelle
entreprenørarbejder

Historiske interesser
Områdets historiske udvikling
Noget tyder på at de inddæmmede områder udgjorde tørt land i stenalderen. På et tidspunkt har
havstigninger overskyllet de laveste dele. På baggrund af jordbundsanalyser inddæmmedes arealet i
1871 ved Grevskabet Gyldensteens indsats mhp. at opdyrke det. Set over tid mislykkes
opdyrkningen til en vis grad og efter digebrud 1945 og 1954 samt nye jordbundundersøgelser
foretoges en i realiteten ny afvanding ca. 1961 med Hedeselskabet som entreprenør. I forbindelse
hermed dybdepløjes arealet til ca. 80 cm, hvorefter opdyrkningen blev effektiv.

1

Crumlin Petersen m.fl. En pælespærring blev i jernalder og vikingetid samt måske tidlig middelalder anvendt til at
hindre og/eller kontrollere sejlads i bestemte farvande. Den kunne bestå af pæle ’stager’ som var hamret ned i
havbunden og desuden forbundet med flyden træstammer, pæle el. lign.

Den forståelse som Odense Bys Museer er gået ind i arbejdet med, er at området både i den seneste
regionplan fra Fyns Amt og i den gældende kommuneplan fra Nordfyns Kommune er udpeget som
særligt kulturhistorisk beskyttelsesområde mhp. at beskytte inddæmningslandskabet.
På kortet ”Historiske interesser” er der foruden de nævnte 20-21 markeret 19 elementer med
interesse. Rød markerer stor interesse, blå markerer elementer af mindre betydning. Undersøgelsen
viser, at de bærende strukturer er de som blev skabt ved den første inddæmning 1871 med senere
ændringer. Mindre væsentlige et tilføjelserne fra 1961, uden at de kan anses for at være uden
betydning. Her følger en gennemgang
1)
Diget mellem Store Stegø og Lindholm. Et 4-5 meter højt, 10-15 meter bredt
(foden) dige. Meget væsentligt for strukturen. Befæstet med store sten af mange
slags ud mod havet
2)
Diget mellem Lindholm og Langø. Et 4-5 meter højt, 10-15 meter bredt (foden)
dige. Meget væsentligt for strukturen. Befæstet med store sten af mange slags ud
mod havet
3)
Store Stegø Mølle med omgivelser. Møllen er omdannet til bolig, pumpekanalen
er fyldt op. Meget vigtigt landskabeligt og fortællende element
4)
’Dybet’ syd for 1). Har angiveligt fungeret som vinterhavn for Bogense 2. Samt
gravehuller efter digematerialet.
5)
Grave efter opgravningen af materiale til diget. En integreret del af helheden. Har
fortælleværdi.
6)
Hovedafvandingskanalen. Blev gravet 1871 og uddybet 1961. Var oprindelig det
centrale element i en omfattende dræningsstruktur som med tiden blev ændret.
Løb fra 1871 under Kragelund Møllekanal. Der er intet spor af akvædukten.
7)
Ålebækken. Åen blev omlagt og kanaliseret i 1871 som en integreret del af
inddæmningsprojektet. Højvandsslusen ved havet hører med.
8)
Diget mellem Langø og Jersore. Det tredje afgørende dige i den oprindelige
struktur. I dag beskytter det hovedsagelig Ore Strand og Reservatet. (Ikke
besigtiget nærmere)
9)
Landvandskanalen rundt om Ore Strand (Ore Strand er ikke undersøgt nærmere).
Centralt element i 1871-projektet
10)
Kragelund Møllekanal. Var og er en nødvendig kanal til bortbringelse af landvand
gennem den østlige del af inddæmningen.
11)
Højvandssluse hvor vandet fra Kragelund Møllekanal løber ud i havet
12)
Langø Mølle og pumpekanal. Møllen er en ruin, men har stadig afgørende
betydning i landskabet og bør bevares. I det indre ses rester af arkimedes’snegl og
støbejernsudveksling med fin fortælleværdi. Pumpekanalen er fyldt op, men kan
stadig ses fra broen over den.
13)
Engvandingsanlæg ved Ålebækken. Et stort betonstemmeværk fra ca. 1871 med
tilhørende dæmning mod syd over engen har dannet basis for opstemning af
næringsrigt vand på engene vest for Gyldensteen. Væsentlig gammel teknologi (bl.
a. tidlig anvendelse af beton), men af mindre betydning i
inddæmningssammenhæng.
14)
Pumpestation fra 1961 med elmotor. Af stor betydning i dag, da den er i drift, men
af mindre historisk betydning end elementerne fra 1871

2

Gyldensteens artikel. Crumlin Petersen m. fl. omtaler ’Langø Dyb’ i Reservatet som stedet.

15)
16)
17)
18)
19)

Pumpekanal fra 1961. Med stort dige som forhindrer oversvømmelse på tværs af
inddæmningen. Af stor betydning i dag, da den er i drift, men af mindre historisk
betydning en elementerne fra 1871
Vejen mod Eriksholm. Fra 1871. Nødvendig for Eriksholm men ikke for
inddæmningshistorien
Eriksholm. Afbyggergård på Langø. Var anlagt af Gyldensteen før inddæmningen
mhp. at lette opdyrkningen af Langø. Ikke væsentlig for inddæmningshistorien.
Pumpestation ved Reservatet. Fra 1961 med elmotor. Af stor betydning i dag, da
den er i drift, men af mindre historisk betydning en elementerne fra 1871
Mindesten for inddæmningen såvel 1871 som 1961. Af stor betydning men
flytbar.

3. Vurdering af påvirkninger (hvordan påvirkes kulturarven potentielt af projektet)
Det foreliggende forslag til ændringer i Gyldensteens Inddæmmede Strand vil radikalt
påvirke bevaringsinteresser.
- Bærende elementer i inddæmningsstrukturen vil blive fjernet eller ændret.
Diget mellem Store Stegø og Lindholm (1) og mellem Lindholm og Langø (2)
fjernes.
Gravehullerne (5) og Dybet (4) dækkes med havvand
Hovedafvandingskanalen mellem Store Stegø og Kragelund Møllekanal vil
blive dækket af vand. Dels salt dels fersk.
Diget og kanalen (15) mellem fastlandet og pumpestationen (14)
fjernes/dækkes med saltvand
Der opbygges et nyt, inddæmningshistorien uvedkommende, dige mellem
fastlandet og Eriksholm
Langø Enge omdannes til fersk sø, hvad den ikke på noget tidspunkt i
historien har været. Der er altså (end) ikke tale om naturgenopretning, men
om ren landscaping. Denne sø er inddæmninghistorien totalt uvedkommende
og irrellevant. Samtidig dækker den for muligheden for at følge den vigtige
hovedafvandingskanal.
Mindestenen (19) flyttes
Der bygges nye diger over mod Bogense. Disse er irrellevante for
inddæmningshistorien.
4. Afværgeforanstaltninger og overvågning (Hvilke afværgeforanstaltninger skal
iværksættes for at mindske eller helt undgå påvirkninger på kulturarven, og ser I et behov
for overvågning?)
Man kunne måske forestille sig følgende senario (en samlet pakke):
- at digerne mellem Stegø og Lindholm/ Lindholm og Langø ikke blev fjernet men at
hvert dige blot blev gennembrudt over fx 100 meter, således at strukturen langt hen
ad vejen var bevaret og erkendbar. I så fald måtte kulturhistorien ’tåle’ at der kom
havvand ind i inddæmningen. For at hindre havvandet i at dække hele
inddæmningen skal diget (15) ud til pumpestationen bevares. Hertil kommer, at det
ikke ses at være i pagt med inddæmningens eller anden historie at skabe en fersk
sø på Langø Enge. Det forekommer derfor acceptabelt og forståeligt, hvis Langø
Enge ikke omdannes til fersk sø men fersk eng med et fugtighedsniveau som
muliggør at hovedkanalen stadig kan iagttages.
-
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Note til bilag 5
Odense Bys Museer har udarbejdet notatet på baggrund af en tidligere udgave
af projektbeskrivelsen, der på enkelte punkter afviger fra den endelige projektbeskrivelse. I det daværende projekt var bevarelse af dele af kystdiget indarbejdet i hovedforslaget. I det nuværende projekt er en bevarelse af dele af kystdiget, Gyldensteen Pumpestation og dele af Spærrediget beskrevet i en særskilt
variant, Variant 4, bevarelse af digestrækninger.
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Nordfyns Kommune,
Rådhuspladsen 2,
5450 Otterup
Att. jmp@nordfynskommune.dk

Vedr. naturgenopretning af Gyldensteen Inddæmmede Strand – arkæologiske
interesser.
Odense Bys Museer/Arkæologi har fra Nordfyns Kommune fået tilsendt kortmateriale m.v. vedr. et evt. kommende naturgenopretningsprojekt i Gyldensteens Inddæmmede Strand. Nordfyns Kommune har anmodet om en udtalelse vedr. kendskab
til jordfaste fortidsminder inden for projektområdet, ligesom museet er anmodet om
at afgive en vurdering af, om projektet i øvrigt kan forventes at udgøre en trussel
mod arkæologiske levn i området.
Generelt udgøres det areal, der sammenfattende betegnes som Gyldensteens Inddæmmede Strand, af et landskab, der i oldtid, middelalder og store dele af nyere tid
har bestået af en lavvandet fjordarm, hvori har ligget flere småøer (Store Stegø,
Lindholm og Langø). Fra syd har et vandløb – Ålebæk – haft sit udløb i fjordområdet. Dette varierede landskab har rummet udstrakte og vekslende ressourcer, ikke
mindst for forhistoriske befolkningsgrupper, der hovedsageligt eller som supplement
ernærede sig ved fiskeri, kystjagt eller indsamling af marine ressourcer (tang, muslinger m.v.). Sporene efter forhistorisk bebyggelse inden for såvel som umiddelbart
uden for projektområdet er da også talrige.

Odense Bys Museer
Arkæologi
Overgade 48
DK-5000 Odense C
museum.odense.dk
Tlf. +45 65514645
Mob. +45
Fax +45 65908600
mbhe@odense.dk
DATO

27. juni 2011
JOURNALNR.

JOURNALNR

Da der ikke har været gennemføre en systematisk arkæologisk kortlægning i området, må det forventes, at projektarealet rummer langt flere fortidsminder, end vi på
nuværende tidspunkt har kendskab til. På det vedhæftede kortmateriale er de hidtil
registrerede fundsteder markeret, og i nedenstående angives det, hvad der i hovedtræk er fundet på de enkelte lokaliteter. Numrene refererer til Kulturarvsstyrelsens
database Fund og Fortidsminder, der kan ses på følgende adresse:
(http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/).
Særligt i slutningen af ældre stenalder (Ertebøllekulturen, ca. 5500-4000 f.Kr.) har
der været tæt bebyggelse på de øer, der har ligget i fjordarmen. I dette tidsrum var
tidevandsforskellen større, vandet mere iltrigt og salt, og det gav livsgrundlag for
østersbanker. Det er sikkert især disse, der har skabt grundlag for sæsonbestemte
bebyggelser på øerne, og sporene aftegner sig bl.a. ved tilstedeværelsen af regulære
køkkenmøddinger på Store Stegø og Langø. Køkkenmøddinger er en ret sjælden
fortidsmindetype på Fyn, hvorfor fundene af denne anlægstype skal tillægges særlig
betydning.
Gennem yngre stenalder og ældre bronzealder (ca. 4000-1500 f.Kr.) har man ofte
vendt tilbage til Ertebøllekulturens bosteder for at fiske, jage og samle muslinger.
Som følge af ændringer i havmiljøet undergik den marine fauna ret store ændringer i
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4. årtusinde f.Kr., og derfor var det nu især hjertemuslinger og i mindre omfang
blåmuslinger, indsamlingen var koncentreret om.
I begyndelsen af bronzealderen har man også foretaget to rituelle henlæggelser i
området, nemlig af en lansespids og en økse, begge af bronze (nr. 32 og 33). Disse
har antagelig været nedlagt tæt ved bredden af fjorden, som på dette tidspunkt sikkert har været under hastig tilgroning som følge af landhævning og sedimentation
samt faldende saltindhold. En gravhøj tæt på fjordens sydbred (40) viser, at på dette
tidspunkt har bebyggelsen i området utvivlsomt haft permanent karakter.
Fra begyndelsen af jernalderen (ca. 300 f.Kr.) stammer en gravlæggelse på Langø
(nr. 38). Grave fra denne tid ligger kun meget sjældent alene i landskabet, hvorfor
det kan forventes, at området rummer en egentlig gravplads. Fra samme tid er evt. et
menneskeskelet, der er fundet i det tidligere vådområde syd for Langø (nr. 29). Dette
repræsenterer utvivlsomt et moselig i stil med fundene fra Grauballe og Tollund
m.fl.
Fra den senere del af jernalderen og vikingetiden er der ikke registreret spor af aktivitet i projektområdet. Dette er påfaldende, idet tilsvarende vådområder andre steder
på Nordfyn – f.eks. Nærå Strand – rummer talrige fund af især jagt- og fiskeredskaber fra tiden mellem 500 f.Kr. og 1000 e.Kr. Antagelig kan manglen på fund fra
dette tidsrum tilskrives manglende arkæologisk aktivitet i området.
Som helhed må Gyldensteen Inddæmmede Strand betragtes som et areal med et
meget betydeligt arkæologisk potentiale fra tidsrummet mellem ca. 5500 f.Kr. til
1000 e. Kr. Alle former for jordarbejde (dvs. gravearbejde eller pløjning til en dybde, der overstiger den hidtidige landbrugspløjning) må forventes at udgøre en potentiel trussel mod jordfaste fortidsminder, der er omfattet af museumslovens bestemmelser. En oversvømmelse af dele af arealet kan medføre bølge- og strømerosion
især i kanten af de tidligere øer, og netop her er fundpotentialet betydeligt.
Hvis der i forbindelse med det kommende projektarbejde opstår behov for en vurdering af en truslen fra et konkret anlægsarbejde, står Odense Bys Museer naturligvis
til rådighed. Skulle der i øvrigt være spørgsmål til ovenstående, kan der også rettes
henvendelse til undertegnede.

Venlig hilsen
Mogens Bo Henriksen

Museumsinspektør

Side 2/3

Arkæologiske fundsteder i Gyldensteens Inddæmmede
Strand – status juni 2011
1: Overskyllet boplads fra ældre stenalder.
4: Køkkenmødding, ældre og yngre stenalder.
8: Boplads, stenalder.
9: Boplads, ældre og flere perioder af yngre stenalder/ældre bronzealder.
10: Køkkenmødding, ældre og yngre stenalder.
11: Boplads, ældre stenalder.
12: Boplads, ældre stenalder.
13: Boplads, ældre stenalder.
28: Jordfæstegrav, antagelig ældre romersk jernalder (1.-2. årh. e.Kr.).
29: Skelet (moselig), antagelig ældre jernalder.
32: Lansespids af bronze, offerfund fra ældre bronzealder.
33: Randlisteøkse af bronze, offerfund fra ældste bronzealder.
37: Køkkenmødding, ældre stenalder og bronzealder.
38: Brandgrav, førromersk jernalder.
39: Boplads, ældre stenalder.
40: Gravhøj fra ældre bronzealder, bl.a. med bronzesværd.
45: Løsfund af flintsegl, senneolitikum/ældre bronzealder.
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Jakob Martin Pedersen
.teknisk
8. marts 2011 13:14
Jacob Preil Andersen
VS: Klage over genopretning af Gyldensteen Strand
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Sendt:
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Vi vil gerne indgive en klage over genopretning af Gyldensteen Strand, da vi frygter vores jord ikke kan udstykkes til
byggegrunde alligevel. Dette er med henblik på videresalg og opkøb af anden markjord.
Vi frygter at nuværende kystlinie bliver inden for 300 m fra kystlinien og derved ikke kan bruges som byggegrunde,
hvis kystlinien ændres fra nuværende til Gyldensteensvej.
I tilfælde af, at kystlinien ikke ændres ønsker vi ikke at indgive denne klage.
Venlig hilsen
Heidi Juul og Martin Simonsen
20876218

Jakob Martin Pedersen
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

w@wiinbergsblomster.dk
3. marts 2011 10:27
Jakob Martin Pedersen
naturgenopretningsprojekt gyldensteens inddæmmede strand
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Sand mosegård
Ole Mogensen
MØllerled 15
5400 Bogense

M 0 DTAG ET
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Nordfyns Kommune
Rådhuset Otterup

Nørre Esterbølle 21/3 2011.

Nordfyns kommune
Teknik og Miljø
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup
WM Gyldensteens inddæmmede strand.
Som nabolodsejer til det planlagte projekt på Gyldensteen, er jeg nervøs for
afvandingsforholderle for mine lavtliggende marker. Som det fremgår af den
offentliggjorte beskrivelse af projektet, og de medfølgende jordniveaumålinger, er det
tydeligt, at en stor del af mine marker ligger under en meter over havets normal
vandstand. Det drejer sig om det grønne område på kortet. Se bilag.
Når der etableres en ca. 250 ha. stor sø med eneste overløb til Kragelundmøllebæk/kanal,
vil denne skulle tage enorme mængder af vand i forbindelse med smeltevand og efter
store regnmængder. Derved kan det blokere for det afvandingsvand, der kommer længere
oppe fra, som derved vil blive stemmet op i bagved liggende dræn og marker.
Jeg forventer at afvandingen fra mine marker, som minimum, bevares som de er.
Forringes afvandingen, må det udbedres evt, med pumpestation placeret som vist på
kortet med rød firkant.
Alle udgifter til etablering og drift af denne, må så tilfalde Naturfonden.
Ethvert tab i driften eller af dyrkbar jord, der sker som følge af projektet
pumpestation vil blive krævet erstattet fuldt ud.

—

med eller uden



Jeg håber samtidig, at højvandsslusen for enden af Kragelundskanalen vil blive renoveret,
så den kommer til at virke efter hensigten.
Det bliver spændende at følge et sådan projekt og se hvordan naturen vil tilpasse sig.
Me’

ig hilse
~7

Ole

10032011

kort.arealinfo.dk/cbkOrt?prOfile Iandsdaekkende&fdr0.322...

OrIofot200S
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Jakob Martin Pedersen
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Jakob Martin Pedersen
VS: Input til VVM-redegørelsen for naturgenopretningsprojekt i Gyldensteens
inddæmmede Strand
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I henhold til offentlighedsfasen f.s.v. angår ovennævnte projekt vil vi gerne som beboere og ejendomsbesiddere på
Store Stegø bede om, at det i VVM-redegørelsen afdækkes, hvilken påvirkning af vandmiljøet, herunder
vandkvalitet, vandstand m.v. , projektet vil have på området ’indenfor’ Måge-øerne, i forbindelse med ophævelse af
dæmning og evt. ændret linieføring af Ålebækken.
Vi ønsker at vide, om evt. mindre vandgennemstrømning og –vandstand i det område – kombineret med en naturlig
og ikke ubetydelig sandflytning i området – på sigt vil forringe vandkvalitet med risiko for dårligere vandkvalitet,
stillestående vand med lugt m.v. til følge.

Med venlig hilsen
Jytte Reinholdt og Palle Andersen
Stegøvej 101, Store Stegø
5400 Bogense

INDGÅET
14 MRS. 2011

Klage over fjernelse af diger i forbindelse med naturgenopretnings projekt Gyldenstens
inddæmmede strande.
Nordfyns Kommune
Rådhuspladsen 2 5450 Otterup


Som nabo på ejendommen Stegøvej 123 5400 bogense,matrikel nr ,122 bogense mark jord.
Jeg er meget nervøs for hvad følgerne bliver for min jord, hvis digerne fjernes, det område hvor jeg
er mest nervøs er er et natura 2000 område.
1. Ændret strømretninger, samt mere og stærker strøm. Se dokument 1
2. Der bliver også længer vandspejl ,hvor bølgerne kan opbygge mere kraft før de rammer min jord
,ved fjernelse af diger. Se dokument 1
Jeg mister allerede jord på en side af min grund. Den jord bliver som regel skubbet rundt til en
andel del afgrunden. Denne del hvor jeg har fået mere jord til er den del hvor jeg er nervøs for at
de ændrede forhold vil påvirke.
I år 2000 fik jeg målt ca7000 m2 til min grund. Dette gjorde jeg efter et besøg fra
kystinspektoratet, som ikke mente der var grund til at kystsikre min grund, da jeg jo fik ca det
samme jord som jeg mister igen på den anden side afgrunden. Nu føler jeg at jeg kommer til at
miste jord fra 2 sider. Dokument 4 viser den jord som jeg fik målt til i år 2000. Dokument 5 viser
som det er i dag.
At fjerne digerne og forvente at der intet sker med kysten, vil jeg mene er meget naivt .Jeg ønsker
ikke at dæmningerne bliver fjernet og så afventer hvad der sker eller ikke sker.
I brev fra cowi den 27 sep 2010.Skriver de også at alle ejendomme på st.stegø får mindst den
samme sikkerhed mod oversvømmelse fra syd og øst, det mener jeg ikke at jeg gør .Har gjort
opmærk som på dette til cowi samt aage v jensens fond. Men de ser det muligvis ikke som et
problem da det ikke er deres matrikel det går ud over.
Brev fra nordfyns kommune fra den 14 feb 20011. Gør man også opmærksom på ændringer i
kystlinjen. Se dokument 3
Hvis man ønsker at ændre på naturens udsedne på sin egen matrikel, syntes jeg det er ok. Men
naturligvis skal andre ikke lide under dette eller påføres udgifter til at sikker sin jord
Det er mig også helt uforstående at man bare kan oversvømme et natura 2000 område på
Gyldenstens inddæmning .Man laver vel ikke et natura 2000 om råde for så at fjerne det igen. Jeg
forstår natura 2000 som et internationalt naturbeskyttelse område. Som jeg læser Danmark
naturfredningsforening syn på et natura 2000 område, kan jeg ikke se at det bare kan fjernes. Se
dokument 6
Med venlig hilsen Kenneth Thorslund
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Højdeforhold på St. Stegø

ikke sikkert, at det er helt rigtigt, da højdemodellen ikke er præcis nok til at må
le den nøjagtige kote af en smal vej eller en smal digekrone.
Digerne omkring Gyldensteen Strand er højere og det laveste målte punkt har
top i kote 2,49 m, men både på St. Stegø og på Lindholm er der steder, hvor
terrænet er lavere, og hvor vandet vil kunne lØbe over ved en vandstand om
kring kote 2,3 m. Hvor den nuværende hØjvandsbeskyttelse afinddæmningen
er tilstrækkelig i dag, vil den derfor ikke være det i år 2100.

2

Udfordringer

Det ses af Bilag 3, at flere af ejendommene på St. Stegø ligger så lavt, at de vil
blive oversvømmet fra nord og vest ved en vandstand i kote 2,31 m uanset,
hvor god digesikringen er omkring Gyldensteen Strand såvel nu som efter gen
nemførelsen af projektet.
Det ses, at ejendommene Stegøvej nr. 98 og nr. 126 ligger lavest i terrænet og
derfor vil være mest afhængige af digesikringen omkring Gyldensteen Strand.
Projek et skal sikrer, at alle ejendommene på St. Stegø får mindst den samme
~ikkerhed mod oversvømmelser fra syd og øst, som de har i dag. Projektet vil
samtidig sikre, at denne sikkerhed mod oversvømmelser bliver udvidet til at
omfatte de forventede vandstandsforhold i år 2100.
I det omfang, der kan aftales en løsning, hvor diget trækkes længere mod nord
ind på det højere terræn, vil diget blive tilsvarende mindre højt og smallere end
vist på Bilag 3. Herved bliver digerne mindre synlige, og der vil kunne skabes
en strækning med en mere naturligt flad kyst med en bræmme af strandeng og
strandoverdrev.
Drøftelserne af et eventuelt andet digeforløb bør starte med ejerne af ejendom
men Stegøvej nr. 126 og derefter følge rækken af lodsejere mod vest.
Projektet skal samtidig sikre, at alle ejendommene får uændrede afvandingsfor
hold. Det vil sige, at afløbsforholdene fra ejendommene og fra dræn i markerne
skal være mindst lige så gode som i dag. Det kan løses ved at anlægge en rø r
ledning og evt, en åben grøft, som samler de tilløb op, der i dag løber fra St.
Stegø og ind i Gyldensteen Strand. Rørledningen (eller grøften) vil få udløb i
den nuværende afvandingskanal, som vil ligge tilbage vest for det nye dige.
Her fra skal vandet pumpes op i Ålebækken af en pumpestation, som vi har fo
reslået anlagt syd for Stegø Mølle.
Vi har på nuværende tidspunkt ikke noget kendskab til jeres nuværende afløbs
forhold. Vi får brug for at få indsigt i al den viden, som I har om jeres afløb ind
i Gyldensteen Strand.
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afvandingsmulighed vil blive opretholdt, men vil ikke længere stå i forbindelse
med de opstrøms strækninger af Ålebækken.
Anlæncets Dlacerino:
Området er beliggende umiddelbart øst for Bogense og består overvejende at
landbrugsjord og naturarealer. Projektområdet er omfattet at Natura 2000
området Æbelø, havet syd for og Nærå Strand. Projektet indebærer en
ændring af arealanvendelsen, da der tages 383 ha landbrugsjord ud af
dyrkning.
Kendetean ved den potentielle milieDåvirknina:
Anlæggets potentielle miljøpåvirkning knytter sig primært til ændringer
vandstandsforhold og afvandingsforhold. Ændringen at kystlinjen og
reguleringen at Ålebækkens udløb vil kunne påvirke afvandingen af Bogense
østre Enge, der har udløb i det nuværende forløb af Ålebækken, og at de
arealer, der afvandes via Ålebækken, ligesom der potentielt vil væ
re en ændret
oversvømmelsesrisiko på nærtliggende arealer.
I vandløbet Stamperenden, som er et tilløb til Ålebækken, findes en bestand af
ørreder, som af DU) Aqua bliver anset for at væ
re den eneste oprindelige
ørredbestand på Fyn. Denne bestand udgør således en værdifuld genetisk
ressource. Ørredernes vandringer imellem saltvand og ferskvand vil muligvis
påvirkes af det ændrede udløb at Ålebækken.
VurderIng
Nordfyns Kommune vurderer, at de potentielle påvIrkninger som følge af
projektet er at en karakter og størrelsesorden, der gør, at der skal udarbejdes
en WMredegørelse og udarbejdes kommuneplanretningslinjer for projektet.
Afgø relse
På baggrund at ovenstående meddeles det i medfør af § 3 stk. 2 i
Bekendtgørelse om vurdering at visse offentlige og private anlægs virkning på
miljøet (VVM) i medfør at lov om planlægning nr. 1510 at 15. december 2010,
at det anmeldte naturgenopretningsprojekt i Gyldensteens Inddæmmede
Strand kræver udarbejdelse at errWMt,.edergørelse med henblik på
udarbejdelse at kommuneplanretningslinjer.
Offentlighedsfase
Nordfyns Kommune igangsætter samtidig en 6 ugers offentlighedsfase, hvor
der indkaldes idéer og bemærkninger til det ansøgte projekt med henblik på at
fastlægge, hvilke emner VVMredegørelsen sæ
rligt skal behandle (scoping).
Idéer og bemærkninger skal sendes skriftligt til Nordfyns Kommune. Dette kan
ske via www.borcier.dk, via email teknisk~nordtvnskonimune4dk eller til
Teknik og Miljø, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup.
Idéer og bemærkninger skal væ
re Nordfyns Kommune i hænde senest den 29.
marts 2011.
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• Du er her: Forside
Det arbejder vi med
• Natur
• Natura 2000 områder
DelØ

.

Natura 2000 områder


Internationale beskyttelsesområder.

Megen at Danmarks natur er væ
rdifuld også i en international sammenhæng og derfor
beskyttet at direktiver fra EU. DN spiller en rolle på to områder: Når der skal udarbejdes
bevaringsmålsætninger i form at indsatsprogrammer og handleplaner for de enkelte områder,
og når beskyttelsen skal håndhæves I forbindelse med de mange sager efter natur og
planlovgivningen.
•
•
•
•
•
•
•

Hvad siger loven?
Status quo beskyttelse
Fremadrettet beskyttelse
Administration hvem gør hvad?
Overvågning og tilsyn
Hvad mener DN?
Hvad kan afdelingen gøre?


“Internationale naturbeskyttelsesområder” er den danske betegnelse for områder, som er udpeget i
henhold til EFhabitatdirektivet fra 1992 og/eller EFfuglebeskyttelsesdirektivet fra 1979. I EU sprog er
fællesbetegnelsen for habitat og fuglebeskyttelsesområdeme “Natura 2000 områder”.
Ramsarområder er vådområder til fugle i henhold til Ramsarkonventionen fra 1971. De har ikke at gøre
med EU naturbeskyttelse som sådan, men alle Ramsarområder ligger indenfor EF
fuglebeskyttelsesområder, og indgår derfor rent fysisk i Natura 2000 områderne.
I Danmark er der pr. marts 2010 udpeget 113 fuglebeskyttelsesområder og 254 habitatområder. Mange af
fuglebeskyttelsesområderne og habitatområderne er dog sammenfaldende eller overlappende.
De internationale naturbeskyttelsesområder består som nævnt af fuglebeskyttelsesområder og
habitatområder. Mange internationale naturbeskyttelsesområder “rummer” flere fuglebeskyttelsesområder
og flere habitatområder.
Der er på den måde defineret 246 internationale naturbeskyttelsesområder, der rummer alle
fuglebeskyttelses og habitatområder.
Samlet set er ca. 8,3 % af det danske landareal og 12,3 % af havet udpeget, hvilket svarer til henholdsvis
Ca. 3.590 km2 og Ca. 13.050 km2.
De enkelte fuglebeskyttelsesområder er udpeget på to måder: Enten på baggrund af væsentlige
forekomster af specifikke arter af ynglefugle, som optræder på et bilag til fuglebeskyttelsedirektivet over
arter, der skal udpeges områder for. Eller fordi der forekommer store antal trækfugle i området. Hvert
eneste fuglebeskyttelsesområde har således sit eget “udpegningsgrundlag” bestående af navngivne arter
af ynglefugle og/eller trækfugle.
Tilsvarende er habitatområderne udpeget på baggrund af væsentlige forekomster af specifikke naturtyper
eller plante og dyrearter, som optræder på bilag til habitatdirektivet. Hvert eneste habitatområde har
således sit eget “udpegningsgrundlag” bestående af navngivne naturtyper, plante og dyrearter.

Hvad siger loven?
Både fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet er som udgangspunkt i sig selv juridisk bindende for
de danske myndigheder, men direktivernes bestemmelser skal væ
re Indarbejdet (implementeret) i dansk
lov, for at have retsvirkning for den enkelte borger.
Der er ikke tale om én dansk lov, men om at indarbejde direktivernes bestemmelser i en lang række
relevante eksisterende danske love og bekendtgørelser. Og nogle få helt ny love. De vigtigste er lov om
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miljømål, naturbeskyttelsesloven, skovloven og lov om jagt og vildtforvaltning. Dertil kommer en
særdeles lang række af bekendtgørelser, udfærdiget i henhold til disse love.
HabitatdirektiVet bygger groft sagt på to principper: For det første udpegning af områder og status quo
beskyttelse af disse. Disse bestemmelser er primært indeholdt i “bekendtgørelse om udpegning og
administration af internationale naturbeskyttelsesområder” også kaldet ~ (se
nedenfor). For det andet en fremadrettet beskyttelse dvs, langsigtede planer om naturpleje og
naturgenopretning, som vil blive indarbejdet i Natura 2000 planerne, der skal foreligge vedtagne for de
enkelte områder i 2010, hvorefter de skal udmøntes igennem kommunale handleplaner.
—

By og Landskabsstyrelsen driver en hjemmeside med et væ
ld af
oplysninger om Danmarks internationale naturbeskyttelseSområder
Kort, udpegede områder, udpegningsgrUndlag, lovgivning,
administrationsgrundlag mv.
i Klik ind på www.blst.dklnatura20000lan

Status quo beskyttelse
Myndighedernes “daglige” administration af et givent Natura 2000 område tager primært udgangspunkt I
“Bekendtgørelse om afgrænsning og administration af internationale
naturbeskyttelsesområder” (habitatbekendtgørelsen) og den tilhørende vejledning. Den er et godt redskab
til at få et indblik i, hvordan bekendtgørelsen skal administreres af myndighederne.
Det er meget vigtigt at væ
re opmærksom på, at den konkrete sagsbehandling og vurdering af påtænkte
projekters og aktiviteters konsekvenser skal ske med udgangspunkt i områdets “Udpegningsgrundlag” og
“bevaringsmålsætningerne” for området, jf. forklaringer ovenfor.
Hvis en art eller naturtype ikke optræder på listen over et områdes udpegningsgrundlag, er et givent
påtænkt projekt som udgangspunkt ikke i modstrid med internationale forpligtelser, selvom projektet kan
skade denne naturtype eller art. Dette selvsagt forudsat, at projektet ikke er i modstrid med områdets
overordnede “bevarlngsmålsætninger”, som formuleret i Natura 2000 planen.
Også bestemmelserne i direktivet og dansk lov om beskyttelsen af områdets “integritet”, skal relateres til
områdets udpegningsgrundlag.
Danmarks Miljøundersøgelser har lavet den såkaldte “KGSrapport” (Faglig Rapport nr. 457), der definerer
Kriterierne for Gunstig Bevaringsstatus for arter og naturtyper dvs. operationelle mål for, at en given art
eller naturtype trives. Rapporten findes på www.dmu.dk og er et glimrende opslagsværk.
—

Naturbeskyttelsesloven fastsætter i § 19 bl.a. bestemmelser om den “daglige” administration af
områderne. Blandt andet giver bestemmelsen myndighederne både ret og pligt til at indgå aftaler med
ejere, for at udmønte de kommende Natura 2000 planer. En særlig bestemmelse giver endvidere mulighed
for at gribe ind overfor forringelser og forstyrrelser af udpegningsgrundlaget, som ikke kan afvente
realisering af Natura 2000 planerne. Skovloven indebærer tilsvarende for skovene.
Bilag 2 til Naturbeskyttelsesloven og bilag 1 til skovloven definerer en række “anmeldelsespligtige
aktiviteter’. Det er aktiviteter, som ikke kræver tilladelser efter anden lovgivning, og som derfor ikke kan
konsekvensvurderes i forbindelse med en sådan “almindelig” sagsbehandling. Hvis ejere påtænker at
ivæ
rksæ
tte “anmeldelsespligtige aktiviteter indenfor Natura 2000 områderne, skal ejerne oplyse
myndighederne herom, før aktiviteterne må iværksættes. Formålet er, at myndighederne indenfor en
tidsfrist så kan vurdere, om aktiviteten vil medføre en negativ påvirkning af det pågældende områdes
udpegningsgrundlag. I så fald skal myndigheden gribe ind, ved f.eks. at indgå en aftale med ejeren, som
afværger problemet.

Fremadrettet beskyttelse
Miljømålsloven fastsætter blandt andet procedurer for arbejdet med at lave Natura 2000 planer. Planerne
for de enkelte områder skal i princippet foreligge i slutningen af 2009, men ventes i skrivende stund
(marts 2010) at foreligge ultimo 2010.
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Der foreligger en “basisanalyse” udarbejdet af amterne for områder i det åbne land, samt basisanalyser
udarbejdet af Skov og Naturstyrelsen for skovene. Basisanalyserne belyser forekomst og status for de
enkelte områders udpegningsgrundlag og giver en foreløbig trusselvurdering.
På grundlag heraf skal der udarbejdes statslige Natura 2000 planer “indsatsprogrammer” for de enkelte
områder. Herefter laver kommunerne “Handleplaner”, som kommunerne efterfølgende har ansvaret for at
udmønte.
I skrivende stund er udkast til Indsatsprogrammerne for de 246 internationale naturbeskyttelsesområder
sendt i en høring, som vil strække sig frem til efteråret 2010.




Det er miljøministeriet ved miljøcentrene samt styrelsens landsdelscentre, som skal udarbejde Natura
2000 planerne. ~å grundlag heraf skal kommunerne udarbejde “Handleplanerne”, der konkretiserer Natura
2000 planerne og udmønter disse i en praktisk indsats, i form af f.eks. naturpleje og naturgenopretning.
De kommunale Handleplaner skal foreligge færdige i 2011.

Administration hvem gør hvad?


Bekendtgørelsen om afgrænsning og administration af områderne (habitatbekendtgørelsen) angiver i § 4
de love og paragraffer, hvor der skal meddeles afslag på en ansøgning om ny aktiviteter, såfremt den
påtænkte aktivitet vil indebære forringelse af områdets naturtyper og levestederne for arterne, eller ville
medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter, området er udpeget for.
DN har klageadgang efter de bestemmelser i naturbeskyttelsesloven (typisk § 3), planloven (typisk § 35)
m.fl. om tilladelser og dispensationer, hvor konsekvensvurderingen skal indgå som en del af
sagsbehandlingen.

§ 6 i bekendtgørelsen angiver proceduren for konsekvensvurderinger af planer og projekter.

Miljøminiteriet har lavet en glimrende vejledning (se afsnit ovenfor), som man med fordel kan bruge som
opslagsværk i konkrete sager.
Det er den myndighed, som skal give dispensationen eller tilladelsen efter anden lovgivning (f.eks.
dispensation fra naturbeskyttelsesloven, tilladelse efter planloven eller dispensation fra skovloven), som
skal udarbejde konsekvensvurderingen i henhold til habitatbekendtgørelsen. Eksempelvis vil det væ
re
kommunen, når det drejer sig om en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, og Skov og
Naturstyrelsen når det drejer sig om en dispensation fra skovloven.

I en konkret sag, hvor der er givet en tilladelse eller dispensation, kan man med stor fordel starte med at
slå op i KGB rapporten med udgangspunkt i det pågældende områdes udpegningsgrundlag. Dermed kan
man for de konkrete arter og naturtyper se kriterierne for gunstig bevaringsstatus. Så er der grundlag for
at vurdere, om det konkrete påtænkte projekt vil skade naturtypen I arten, herunder om man er enig i
myndighedens konsekvensvurdering.
Hvis man er uenig i myndighedens vurdering af konsekvenserne ved et påtænkt projekt, fordi vurderingen
enten er mangelfuld eller fejlagtig, kan der væ
re grundlag for at indgive en klage.
Klage indgives typisk via myndigheden, som har truffet afgørelsen. Eksempelvis i forbindelse med en
dispensation fra naturbeskyttelsesloven eller skovloven, eller en tilladelse efter planloven.

Overvågning og tilsyn
“Det nationale overvågningsprogram for vandmiljøet og naturen” NOVANA udgør den grundlæggende
og løbende overvågning af arternes og naturtypernes bevaringstilstand, indenfor Natura 2000 områderne.
Hvert 6. år skal områdernes status indberettes til Eli, men der foregår ikke et egentligt løbende “dagligt”
tilsyn med områderne.




Myndighederne er imidlertid forpligtede til at sikre, at der ud over konsekvensvurderinger af ny sager også
gøres en indsats overfor igangværende lovlige aktiviteter, som indebærer en væsentlig negativ påvirkning
af udpegningsgrundlaget. Som udgangspunkt vil dette ske igennem en langsigtet planlægning via Natura
2000 planerne.
Myndighederne kan dog f.eks. via DN blive opmærksomme på særlige forhold eller igangværende
(lovlige) aktiviteter, som viser sig at væ
re problematiske for udpegningsgrundlaget for et område. I nogle
tilfælde så problematiske, at en indsats ikke kan afvente en revision af Natura 2000 planen.
—

—
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I disse situationer kan det derfor vise sig nødvendigt at bringe den igangværende lovlige aktivitet til
ophør, fordi den pågældende aktivitet dermed vil have så væsentlige og uoprettelige konsekvenser, at
man ikke kan afvente planens udmøntning. Denne forpligtelse følger af naturbeskyttelseslovens § 19 f.
Hvad mener DN?
Danmark har stort set afsluttet udpegningen af både fuglebeskyttelsesområder og habitatområder.
Resultatet af den danske udpegning opfylder formelt kravene i direktiverne for så vidt angår udpegning af
områder. Men der er efter DNs mening ikke skabt “et sammenhængende økologisk net af særlige
bevaringsområder” som er et af de væsentligste formål med habitatdirektivet. Natura 2000 områderne
omfatter omkring 8,3 % af landarealet og ligger som “mæslinger” ud over det danske landskab, hvoraf
godt 2/3 er under plov.


Med udpegningen af områderne skal arbejdet med den fremadrettede beskyttelse naturpleje og
naturgenopretning via Natura 2000 planerne først til at gå i gang! Og det erjo fastsættelsen af
målsætninger for områderne, herunder planerne for den kommende naturpleje og naturgenopretning, som
vil “flytte” noget.
Det nys igangskudte arbejde med at udarbejde de fremadrettede Indsatsprogrammer vil vise, om der
lægges op til omfattende naturpleje og naturgenopretning i et fyldestgørende omfang.
—

—

Hvad kan afdelingen gøre?

• Tilmelde sig DN’s habitatnetværk for derved løbende at få og bidrage med ny viden om status og
erfaringer med f.eks. arbejdet med udarbejdelsen af Natura 2000 planerne.
• Søge en koordineret kontakt med miljøcentrene, med henblik på at skabe et forum for dialog
omkring udarbejdelsen og udmøntningen af Natura 2000 planerne.
• Være særlig opmærksom på dispensations og tilladelsessager, som omhandler Natura 2000
områder: Alle sådanne sager skal rumme en vurdering af, om aktiviteten som søges iværksat, vil
indebære en væsentlig negativ påvirkning af områdets udpegningsgrundlag. Der skal altså væ
re en
specifik vurdering i forhold til områdets konkrete naturtyper og arter. Den vurdering bør tage
udgangspunkt i de kriterier, som miljøministeriet har opstillet for at naturtyperne og arterne kan
opretholde en “gunstig bevaringsstatus”.
• Og vigtigst i perioden marts 2010 til ultimo 2010: medvirke konstruktivt i høringsfasen for
Indsatsprogrammerne for de enkelte områder. Kontakt din samrådsformand for at høre mere om
arbejdet og fordelingen af opgaverne.
Det vil i mange tilfælde være en god idéat rådføre sig med ON’s administration i konkrete sager. I mange
typer af sager er der således endnu ikke en entydig praksis eller ensartet administration af
bestemmelserne. Det er vigtigt, at DN på en konstruktiv måde medvirker til at tilvejebringe en ensartet
fortolkning og administration af bestemmelserne i lovgivningen og i det forestående arbejde med at
udarbejde Indsatsprogrammerne og kommunale Handleplaner.
Opdateret: 5. marts 2010
Bo Håkansson, boh@dn.dk, 222751 57

Naturens Universitet
~å DN’s kurser bliver frivillige klædt godt på til at varetage de mange opgaver, der skal løftes for at sikre
natur og miljø.
~‘Læs mere her

Danmarks Naturfredningsforening Masnedøgade 20 2100 København ø Tlf. 39 1740 00 Fax 39 17 41 41 Email: dnadn.dk
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VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : Vandhul 1

Lokalitetsnr. : 01
Areal i ha 1.7

Beliggenhed :
Undersøgt d.:

30/04/2011

Lokalitetstype

næringsrig sø

Fredningsstatus

§3

Af : nsr

§29a

Ramsar

§29e

landskabsfredet

EF-fuglebeskyttelse

EF-habitat

Kort :

1313 III NØ

UTM-E :

573278

UTM-N :

6159206

Vildtreservat

Klassifikation af lokaliteten
1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
1b. Levested for lokalt udbredte plantearter

7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabselement

2. Stor biologisk eller økologisk diversitet

8. Særlige fredningsforhold

3. Vigtig spredningsmæssig betydning

9. Historisk eller sjælden arealanvendelse

4. Biologisk kerneområde

10. Rummer kulturminder

5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund

11. Særlig rekreativ værdi

6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde

12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

Egnethed som paddelokalitet:

3 Måske egnet

Lokalitetens biologiske værdi::

2 Lav

Overordnet beskrivelse :
Gravet dam/vandhul, skygget, næppe egnet for bilag IV-arter

Film og foto nr.:
Fotobeskrivelse:

Forekomst af
særlige arter:

Følgende rødlistede fugle er fundet på lokaliteten:
Gråand (AT, LC),

Artsliste :
I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979,
er der mærket med en *.

Planter :
Svømmende Vandaks

Knippe-Star

Knæbøjet Rævehale

Tagrør

Bredbladet Dunhammer

Kors-Andemad

Note : Skøjteløber

Fugle :
Gråand

Sommerfugle :
Pattedyr :
Krybdyr og padder :
Lille Vandsalamander

O:\A015000\A017256\3_Pdoc\DATA
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VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : Vandhul 2

Lokalitetsnr. : 02
Areal i ha 0.1

Beliggenhed :
Undersøgt d.:

30/04/2011

Lokalitetstype

næringsrig sø

Fredningsstatus

§3

Af : NSR

§29a

Ramsar

§29e

landskabsfredet

EF-fuglebeskyttelse

EF-habitat

Kort :

1313 III NØ

UTM-E :

572970

UTM-N :

6158958

Vildtreservat

Klassifikation af lokaliteten
1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
1b. Levested for lokalt udbredte plantearter

7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabselement

2. Stor biologisk eller økologisk diversitet

8. Særlige fredningsforhold

3. Vigtig spredningsmæssig betydning

9. Historisk eller sjælden arealanvendelse

4. Biologisk kerneområde

10. Rummer kulturminder

5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund

11. Særlig rekreativ værdi

6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde

12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

Egnethed som paddelokalitet:

3 Måske egnet

Lokalitetens biologiske værdi::

3 Middel

Overordnet beskrivelse :
Bjørneklo på nordsiden
Gravet dam, ret åben
Enkelte skrubtudse hørt den 03/04/11

Film og foto nr.:
Fotobeskrivelse:

Forekomst af
særlige arter:

Følgende rødlistede fugle er fundet på lokaliteten:
Gråand (AT, LC),

Artsliste :
I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979,
er der mærket med en *.

Planter :
Bittersød Natskygge

Sø-Kogleaks

Tagrør

Smalbladet Dunhammer
Note : trådalger

Fugle :
Gråand

Sommerfugle :
Pattedyr :
Krybdyr og padder :
O:\A015000\A017256\3_Pdoc\DATA
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VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : Vandhul 2

Lokalitetsnr. : 02

Skrubtudse
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VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : Vandhul 3

Lokalitetsnr. : 03
Areal i ha 0.1

Beliggenhed :
Undersøgt d.:

30/04/2011

Lokalitetstype

Næringsrig sø

Fredningsstatus

§3

Af : NSR

§29a

Ramsar

§29e

landskabsfredet

EF-fuglebeskyttelse

EF-habitat

Kort :

1313 III NØ

UTM-E :

573034

UTM-N :

6158775

Vildtreservat

Klassifikation af lokaliteten
1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
1b. Levested for lokalt udbredte plantearter

7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabselement

2. Stor biologisk eller økologisk diversitet

8. Særlige fredningsforhold

3. Vigtig spredningsmæssig betydning

9. Historisk eller sjælden arealanvendelse

4. Biologisk kerneområde

10. Rummer kulturminder

5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund

11. Særlig rekreativ værdi

6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde

12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

Egnethed som paddelokalitet:

3 Måske egnet

Lokalitetens biologiske værdi::

3 Middel

Film og foto nr.:
Fotobeskrivelse:

Forekomst af
særlige arter:

Følgende rødlistede fugle er fundet på lokaliteten:
Gråand (AT, LC),
Følgende fugle er omfattet af EF-Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag (bilagsnummeret angivet i
parentesen):
Blishøne (4.2),

Artsliste :
I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979,
er der mærket med en *.

Planter :
Bittersød Natskygge

Strand-Kogleaks

Alm. Sumpstrå

Tagrør

Bredbladet Dunhammer

Smalbladet Dunhammer

Blishøne

Hvid Vipstjert

Liden Andemad
Note : pil sp., star sp.

Fugle :
Gråand

Sommerfugle :
Note : hvirvlere

Pattedyr :
Krybdyr og padder :
O:\A015000\A017256\3_Pdoc\DATA
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VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : Vandhul 3

Lokalitetsnr. : 03

Skrubtudse
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VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : Vandhul 4

Lokalitetsnr. : 04
Areal i ha 0.1

Beliggenhed :
Undersøgt d.:

30/04/2011

Lokalitetstype

Næringsrig sø

Fredningsstatus

§3

Af : NSR

§29a

Ramsar

§29e

landskabsfredet

EF-fuglebeskyttelse

EF-habitat

Kort :

1313 III NØ

UTM-E :

572774

UTM-N :

6160206

Vildtreservat

Klassifikation af lokaliteten
1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
1b. Levested for lokalt udbredte plantearter

7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabselement

2. Stor biologisk eller økologisk diversitet

8. Særlige fredningsforhold

3. Vigtig spredningsmæssig betydning

9. Historisk eller sjælden arealanvendelse

4. Biologisk kerneområde

10. Rummer kulturminder

5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund

11. Særlig rekreativ værdi

6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde

12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

Egnethed som paddelokalitet:

3 Måske egnet

Lokalitetens biologiske værdi::

2 Lav

Film og foto nr.:
Fotobeskrivelse:

Forekomst af
særlige arter:

Følgende rødlistede fugle er fundet på lokaliteten:
Gråand (AT, LC),

Artsliste :
I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979,
er der mærket med en *.

Planter :
Tagrør

Kors-Andemad

Fugle :
Gråand

Hvid Vipstjert

Rørspurv

Note : Gæs?

Sommerfugle :
Pattedyr :
Krybdyr og padder :
Skrubtudse
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COWI

VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : Vandhul 05

Lokalitetsnr. : 05
Areal i ha 0.2

Beliggenhed :
Undersøgt d.:

30/04/2011

Lokalitetstype

Næringsrig sø

Fredningsstatus

§3

Af : NSR, MABP, JFRA

§29a

Ramsar

§29e

landskabsfredet

EF-fuglebeskyttelse

EF-habitat

Kort :

1313 III NØ

UTM-E :

574596

UTM-N :

6159970

Vildtreservat

Klassifikation af lokaliteten
1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
1b. Levested for lokalt udbredte plantearter

7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabselement

2. Stor biologisk eller økologisk diversitet

8. Særlige fredningsforhold

3. Vigtig spredningsmæssig betydning

9. Historisk eller sjælden arealanvendelse

4. Biologisk kerneområde

10. Rummer kulturminder

5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund

11. Særlig rekreativ værdi

6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde

12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

Egnethed som paddelokalitet:

3 Måske egnet

Lokalitetens biologiske værdi::

2 Lav

Overordnet beskrivelse :
Gamle fyldgrav.
Stor trekanten dyb sø med masser af dafnier og skrubtudse larver
I april var da >130 skrubtudser. og ved begge besøg rigtig mange haletudser af skrubtudser.
Vandhullet er frilagt efter fældning i vinter 2010/2011.
Onmkringliggende arealer ryddes/slås periodevist.

Film og foto nr.:
Fotobeskrivelse:

19-21

Forekomst af
særlige arter:

Følgende rødlistede (E,V,R,RE,CR,EN,VU,NT), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A)
plantearter er fundet på lokaliteten:
Kær-Svinemælk (B),
Følgende rødlistede (E,V,R) eller gullistede (X,A) pattedyr er fundet på lokaliteten:
Vandflagermus (V),
Følgende pattedyr er omfattet af EF-Habitatdirektivets bilag (bilagsnummeret angivet i parentesen):
Vandflagermus (4),

Artsliste :
I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979,
er der mærket med en *.

Planter :
Vorterod

Stor Nælde

Korbær

Lådden Dueurt

Skov-angelik

Vand-Mynte

Ask

Hyldebladet Baldrian

Hjortetrøst
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COWI

VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : Vandhul 05

Lokalitetsnr. : 05

Følfod

Kær-Tidsel

Tagrør

Gul Iris

Kær-Svinemælk

Fugle :
Sommerfugle :
Coenagrion puella

Cordulea aenea

Libellula quadrimaculata

Pattedyr :
Vandflagermus

Krybdyr og padder :
Skrubtudse
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COWI

VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : Vandhul 6

Lokalitetsnr. : 06

Beliggenhed :

Lindholm Grave

Undersøgt d.:

30/04/2011

Areal i ha 1.4

Af : NSR

Lokalitetstype
Fredningsstatus

§3

§29a

Ramsar

§29e

landskabsfredet

EF-fuglebeskyttelse

EF-habitat

Kort :

1313 III NV

UTM-E :

571897

UTM-N :

6159604

Vildtreservat

Klassifikation af lokaliteten
1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
1b. Levested for lokalt udbredte plantearter

7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabselement

2. Stor biologisk eller økologisk diversitet

8. Særlige fredningsforhold

3. Vigtig spredningsmæssig betydning

9. Historisk eller sjælden arealanvendelse

4. Biologisk kerneområde

10. Rummer kulturminder

5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund

11. Særlig rekreativ værdi

6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde

12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

Egnethed som paddelokalitet:

3 Måske egnet

Lokalitetens biologiske værdi::

3 Middel

Overordnet beskrivelse :
Sandsynligvis brakvandet
Består af 4 vandflader og et antal tilgroede fyldgrave
Næppe egnet for andre padder end strandtudse, der dog er mindre sandsynlig da i hvert fald nogle af gravene rummer
hundestejler.

Film og foto nr.:
Fotobeskrivelse:

Forekomst af
særlige arter:

Følgende rødlistede fugle er fundet på lokaliteten:
Grågås (AT,LC),
Vibe (X, LC),
Følgende fugle er omfattet af EF-Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag (bilagsnummeret angivet i
parentesen):
Grågås (4.2),

Artsliste :
I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979,
er der mærket med en *.

Planter :
Tagrør

Fugle :
Grågås

Vibe

Sommerfugle :
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COWI

VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : Vandhul 6

Lokalitetsnr. : 06

Pattedyr :
Krybdyr og padder :
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COWI

VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : Vandhul 7

Lokalitetsnr. : 07

Beliggenhed :

på Lindholm

Undersøgt d.:

30/05/2011

Areal i ha 0.1
Af : NSR, MABP, JFRA

Lokalitetstype
Fredningsstatus

§3

§29a

Ramsar

§29e

landskabsfredet

EF-fuglebeskyttelse

EF-habitat

Kort :

1313 III NV

UTM-E :

571407

UTM-N :

6159477

Vildtreservat

Klassifikation af lokaliteten
1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
1b. Levested for lokalt udbredte plantearter

7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabselement

2. Stor biologisk eller økologisk diversitet

8. Særlige fredningsforhold

3. Vigtig spredningsmæssig betydning

9. Historisk eller sjælden arealanvendelse

4. Biologisk kerneområde

10. Rummer kulturminder

5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund

11. Særlig rekreativ værdi

6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde

12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

Egnethed som paddelokalitet:

2 Kun egnet for skrubtudse

Lokalitetens biologiske værdi::

2 Lav

Overordnet beskrivelse :
Udgravet sø/rende langs sydvest siden af Lindholm
Lokaliteten består af en gravet kanal /række vandhuller. Meget tilgroet med grå-pil og tagrør, stedvist hvidtjørn. Meget
lidt vand ved besigtigelse. Næsten helt dækket af liden andemad.

Film og foto nr.:
Fotobeskrivelse:

Forekomst af
særlige arter:

Artsliste :
I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979,
er der mærket med en *.

Planter :
Grå-El

Grå-Pil

Korbær

Bittersød Natskygge

Sværtevæld

Vand-Mynte

Sylt-Star

Alm. Rapgræs

Tagrør

Bredbladet Dunhammer

Liden Andemad

Fugle :
Sommerfugle :
Pattedyr :
Krybdyr og padder :
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COWI

VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : Vandhul 7
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Lokalitetsnr. : 07

COWI

VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : Vandhul 8 og omkringliggende søer

Beliggenhed :

Lindholm Rende

Undersøgt d.:

30/04/2011

Lokalitetsnr. : 08
Areal i ha 1.4

Af : NSR

Lokalitetstype
Fredningsstatus

§3

§29a

Ramsar

§29e

landskabsfredet

EF-fuglebeskyttelse

EF-habitat

Kort :

1313 III NV

UTM-E :

570912

UTM-N :

6159373

Vildtreservat

Klassifikation af lokaliteten
1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
1b. Levested for lokalt udbredte plantearter

7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabselement

2. Stor biologisk eller økologisk diversitet

8. Særlige fredningsforhold

3. Vigtig spredningsmæssig betydning

9. Historisk eller sjælden arealanvendelse

4. Biologisk kerneområde

10. Rummer kulturminder

5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund

11. Særlig rekreativ værdi

6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde

12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

Egnethed som paddelokalitet:

3 Måske egnet

Lokalitetens biologiske værdi::

3 Middel

Overordnet beskrivelse :
Består af 5 vandflader/søer. Sandsynligt brakvand. En sø var udtørret men i våde år måske ok for strandtudse, de fleste
af øvrige næppe padde egnede. Dog er græsset omkring nok for høtj de fleste steder.

Film og foto nr.:
Fotobeskrivelse:

Forekomst af
særlige arter:

Følgende rødlistede fugle er fundet på lokaliteten:
Grågås (AT,LC),
Gravand (AT, LC),
Troldand (AT, LC),
Følgende fugle er omfattet af EF-Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag (bilagsnummeret angivet i
parentesen):
Grågås (4.2),
Gravand (4.2),
Troldand (4.2),
Blishøne (4.2),

Artsliste :
I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979,
er der mærket med en *.

Planter :
Kæmpe-Bjørneklo

Tagrør

Fugle :
Grågås
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Gravand

Troldand

COWI

VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : Vandhul 8 og omkringliggende søer

Lokalitetsnr. : 08

Blishøne

Sommerfugle :
Pattedyr :
Krybdyr og padder :
Skovfirben
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COWI

VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : Vandhul 9

Lokalitetsnr. : 09
Areal i ha 3.0

Beliggenhed :
Undersøgt d.:

30/04/2011

Lokalitetstype

Næringsrig sø

Fredningsstatus

§3

Af : NSR, MABP, JFRA

§29a

Ramsar

§29e

landskabsfredet

EF-fuglebeskyttelse

EF-habitat

Kort :

1313 III NV

UTM-E :

571507

UTM-N :

6158880

Vildtreservat

Klassifikation af lokaliteten
1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
1b. Levested for lokalt udbredte plantearter

7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabselement

2. Stor biologisk eller økologisk diversitet

8. Særlige fredningsforhold

3. Vigtig spredningsmæssig betydning

9. Historisk eller sjælden arealanvendelse

4. Biologisk kerneområde

10. Rummer kulturminder

5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund

11. Særlig rekreativ værdi

6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde

12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

Egnethed som paddelokalitet:

3 Måske egnet

Lokalitetens biologiske værdi::

3 Middel

Overordnet beskrivelse :
Gravet vandhul, ret stærkt eutrofieret.

Film og foto nr.:
Fotobeskrivelse:

Forekomst af
særlige arter:

Følgende rødlistede fugle er fundet på lokaliteten:
Grågås (AT,LC),
Gråand (AT, LC),
Følgende fugle er omfattet af EF-Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag (bilagsnummeret angivet i
parentesen):
Grågås (4.2),
Blishøne (4.2),

Artsliste :
I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979,
er der mærket med en *.

Planter :
Tudse-Siv

Tagrør

Smalbladet Dunhammer

Gråand

Blishøne

Liden Andemad

Fugle :
Grågås

Sommerfugle :
Pattedyr :
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COWI

VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : Vandhul 9

Lokalitetsnr. : 09

Krybdyr og padder :
Skrubtudse
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COWI

VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : Vandhul 10

Lokalitetsnr. : 10
Areal i ha 0.9

Beliggenhed :
Undersøgt d.:

30/04/2011

Lokalitetstype

Næringsrig sø

Fredningsstatus

§3

Af :

§29a

Ramsar

§29e

landskabsfredet

EF-fuglebeskyttelse

EF-habitat

Kort :

1313 III NV

UTM-E :

571967

UTM-N :

6158952

Vildtreservat

Klassifikation af lokaliteten
1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
1b. Levested for lokalt udbredte plantearter

7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabselement

2. Stor biologisk eller økologisk diversitet

8. Særlige fredningsforhold

3. Vigtig spredningsmæssig betydning

9. Historisk eller sjælden arealanvendelse

4. Biologisk kerneområde

10. Rummer kulturminder

5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund

11. Særlig rekreativ værdi

6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde

12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

Egnethed som paddelokalitet:

2 Kun egnet for skrubtudse

Lokalitetens biologiske værdi::

2 Lav

Overordnet beskrivelse :
Dyb gravet andedam med 3 m høje brinker
10 og 11 grænser op til vildtremise. Vandhullet er grønt(?) og ovalt med stejle sider og er tilsyneladende ret dybt. Nok
tidligere andehul. Vandhullet er omgivet af en tynd bræmme af vedplanter med især rød-el og grå-pil og et bælte af
grantræer. Tilsyneladende ingen undervandsvegetation.

Film og foto nr.:

153,154

Fotobeskrivelse:

Forekomst af
særlige arter:

Følgende rødlistede fugle er fundet på lokaliteten:
Krikand (AT, NT),
Følgende fugle er omfattet af EF-Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag (bilagsnummeret angivet i
parentesen):
Krikand (4.2),
Blishøne (4.2),

Artsliste :
I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979,
er der mærket med en *.

Planter :
Ager-Padderok

Lav Ranunkel

Stor Nælde

Rød-El

Grå-Pil

Rynket Rose

Mark-Krageklo

Humle-Sneglebælg

Muse-Vikke

Smalbladet Vikke

Vild Kørvel

Pastinak

Mark-Forglemmigej

Burre-Snerre

Alm. Røllike
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COWI

VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : Vandhul 10

Lokalitetsnr. : 10

Ager-Tidsel

Alm. Hundegræs

Alm. Hvene

Liden Andemad

Draphavre

Fugle :
Krikand

Blishøne

Sommerfugle :
Coenagrion puella

Cordulea aenea

Pattedyr :
Krybdyr og padder :
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COWI

VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : Vandhul 11

Lokalitetsnr. : 11
Areal i ha 0.4

Beliggenhed :
Af :

Undersøgt d.:
Lokalitetstype
Fredningsstatus

§3

§29a

Ramsar

§29e

landskabsfredet

EF-fuglebeskyttelse

EF-habitat

Kort :

1313 III NV

UTM-E :

572107

UTM-N :

6158933

Vildtreservat

Klassifikation af lokaliteten
1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
1b. Levested for lokalt udbredte plantearter

7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabselement

2. Stor biologisk eller økologisk diversitet

8. Særlige fredningsforhold

3. Vigtig spredningsmæssig betydning

9. Historisk eller sjælden arealanvendelse

4. Biologisk kerneområde

10. Rummer kulturminder

5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund

11. Særlig rekreativ værdi

6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde

12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

Egnethed som paddelokalitet:

3 Måske egnet

Lokalitetens biologiske værdi::

2 Lav

Overordnet beskrivelse :
Lavvandet eutrof gravet dam omgivet af 4 m høje skråninger/jordvolde
Vandhullet omgives af jordvolde beplantet med vildtblandinger, rynket rose og enkelte engriflet hvidtjørn. Hovedparten
af vandfladen er dækket af blanding af andemad og især algeklumper.

Film og foto nr.:

150-152

Fotobeskrivelse:

Forekomst af
særlige arter:

Følgende rødlistede (E,V,R,RE,CR,EN,VU,NT), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A)
plantearter er fundet på lokaliteten:
Læge-Hundetunge (B),
Følgende rødlistede fugle er fundet på lokaliteten:
Gulbug (X, LC),

Artsliste :
I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979,
er der mærket med en *.

Planter :
Tigger-Ranunkel

Grå-Pil

Rynket Rose

Engriflet Hvidtjørn

Humle-Sneglebælg

Muse-Vikke

Eng-Forglemmigej

Læge-Hundetunge

Hjortetrøst

Hvid Okseøje

Glanskapslet Siv

Blågrøn Star

Sylt-Star

Strand-Svingel

Alm. Rapgræs

Alm. Hundegræs

Draphavre

Kryb-Hvene
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COWI

VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : Vandhul 11
Bredbladet Dunhammer

Lokalitetsnr. : 11
Kors-Andemad

Liden Andemad

Note : Plantelisten ,edtager omgivende græs/urtevegetation
pil sp., trådalger

Fugle :
Gulbug

Sommerfugle :
Coenagrion puella

Pattedyr :
Krybdyr og padder :
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COWI

VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : Vandhul 12 og remise

Lokalitetsnr. : 12
Areal i ha 0.8

Beliggenhed :
Undersøgt d.:

30/04/2011

Lokalitetstype

næringsrig sø

Fredningsstatus

§3

Af : NSR, MABP, JFRA

§29a

Ramsar

§29e

landskabsfredet

EF-fuglebeskyttelse

EF-habitat

Kort :

1313 III NØ

UTM-E :

574033

UTM-N :

6159148

Vildtreservat

Klassifikation af lokaliteten
1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
1b. Levested for lokalt udbredte plantearter

7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabselement

2. Stor biologisk eller økologisk diversitet

8. Særlige fredningsforhold

3. Vigtig spredningsmæssig betydning

9. Historisk eller sjælden arealanvendelse

4. Biologisk kerneområde

10. Rummer kulturminder

5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund

11. Særlig rekreativ værdi

6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde

12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

Egnethed som paddelokalitet:

3 Måske egnet

Lokalitetens biologiske værdi::

2 Lav

Overordnet beskrivelse :
Dyb udgravning, lavvandet og noget beskygget sø
Stejle sider. Helt tilgroet i rørskov af især bredbladet dunhammer og i mindre grad tagrør. Omgivet af remise af især
løvtræer samt lidt gran.

Film og foto nr.:

161

Fotobeskrivelse:

Forekomst af
særlige arter:

Følgende rødlistede fugle er fundet på lokaliteten:
Gråand (AT, LC),

Artsliste :
I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979,
er der mærket med en *.

Planter :
Stor Nælde

Rød-El

Grå-Pil

Vand-Mynte

Burre-Snerre

Knippe-Star

Alm. Rapgræs

Manna-Sødgræs

Mose-Bunke

Tagrør

Bredbladet Dunhammer

Fugle :
Gråand

Sommerfugle :
Pattedyr :
O:\A015000\A017256\3_Pdoc\DATA

COWI

VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : Vandhul 12 og remise

Lokalitetsnr. : 12

Krybdyr og padder :
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COWI

VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : Vandhul 13

Lokalitetsnr. : 13
Areal i ha 0.0

Beliggenhed :
Undersøgt d.:

30/04/2011

Af : NSR

Lokalitetstype
Fredningsstatus

§3

§29a

Ramsar

§29e

landskabsfredet

EF-fuglebeskyttelse

EF-habitat

Kort :

1313 III NV

UTM-E :

572098

UTM-N :

6158504

Vildtreservat

Klassifikation af lokaliteten
1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
1b. Levested for lokalt udbredte plantearter

7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabselement

2. Stor biologisk eller økologisk diversitet

8. Særlige fredningsforhold

3. Vigtig spredningsmæssig betydning

9. Historisk eller sjælden arealanvendelse

4. Biologisk kerneområde

10. Rummer kulturminder

5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund

11. Særlig rekreativ værdi

6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde

12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

Egnethed som paddelokalitet:

3 Måske egnet

Lokalitetens biologiske værdi::

Overordnet beskrivelse :
Lavvandet vandhul mellem mark og træer/pilekrat ud mod Gyldensteensvej

Film og foto nr.:
Fotobeskrivelse:

Forekomst af
særlige arter:

Artsliste :
I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979,
er der mærket med en *.

Planter :
Tagrør

Smalbladet Dunhammer

Kors-Andemad

Note : trådalger

Fugle :
Sommerfugle :
Pattedyr :
Krybdyr og padder :
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COWI

VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : Vandhul 14

Lokalitetsnr. : 14
Areal i ha 0.2

Beliggenhed :
Undersøgt d.:

30/04/2011

Lokalitetstype

Næringsrig sø

Fredningsstatus

§3

Af : NSR, MABP, JFRA

§29a

Ramsar

§29e

landskabsfredet

EF-fuglebeskyttelse

EF-habitat

Kort :

1313 III NØ

UTM-E :

572840

UTM-N :

6158639

Vildtreservat

Klassifikation af lokaliteten
1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
1b. Levested for lokalt udbredte plantearter

7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabselement

2. Stor biologisk eller økologisk diversitet

8. Særlige fredningsforhold

3. Vigtig spredningsmæssig betydning

9. Historisk eller sjælden arealanvendelse

4. Biologisk kerneområde

10. Rummer kulturminder

5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund

11. Særlig rekreativ værdi

6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde

12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

Egnethed som paddelokalitet:

3 Måske egnet

Lokalitetens biologiske værdi::

3 Middel

Overordnet beskrivelse :
Typisk markvandingshul
Gravet vandhul med stejle skrænter. Åbent beliggende i kanten af mark. En del rørskov af tagrør og strand-kogleaks
med stor åbent vandflade.
1/5 del af vandhullet er dækket af liden andemad og trådalger. Uvist om der er undervandsvegetation.

Film og foto nr.:

155-156

Fotobeskrivelse:

Forekomst af
særlige arter:

Følgende rødlistede (E,V,R,RE,CR,EN,VU,NT), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A)
plantearter er fundet på lokaliteten:
Blågrå Siv (B),
Følgende rødlistede fugle er fundet på lokaliteten:
Knopsvane (AT, LC),
Gråand (AT, LC),
Vibe (X, LC),
Følgende fugle er omfattet af EF-Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag (bilagsnummeret angivet i
parentesen):
Knopsvane (4.2),
Blishøne (4.2),

Artsliste :
I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979,
er der mærket med en *.

Planter :
Stor Nælde
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Korbær

Lådden Dueurt

COWI

VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : Vandhul 14

Lokalitetsnr. : 14

Bittersød Natskygge

Ager-Tidsel

Lyse-Siv

Blågrå Siv

Strand-Kogleaks

Alm. Sumpstrå

Tagrør

Liden Andemad

Fugle :
Knopsvane

Gråand

Blishøne

Vibe

Landsvale

Bysvale

Hvid Vipstjert

Rørsanger

Rørspurv

Sommerfugle :
Coenagrion puella

Ischnura elegans

Note : skøjteløber, hvirvler

Pattedyr :
Krybdyr og padder :
Skrubtudse
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COWI

VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : Vandhul 15

Lokalitetsnr. : 15
Areal i ha 0.0

Beliggenhed :
Af : NSR

Undersøgt d.:

30/04/2011

Lokalitetstype

Næringsrig/brunvandet sø

Fredningsstatus

§3

§29a

Ramsar

§29e

landskabsfredet

EF-fuglebeskyttelse

EF-habitat

Kort :

1313 III NØ

UTM-E :

573520

UTM-N :

6159965

Vildtreservat

Klassifikation af lokaliteten
1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
1b. Levested for lokalt udbredte plantearter

7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabselement

2. Stor biologisk eller økologisk diversitet

8. Særlige fredningsforhold

3. Vigtig spredningsmæssig betydning

9. Historisk eller sjælden arealanvendelse

4. Biologisk kerneområde

10. Rummer kulturminder

5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund

11. Særlig rekreativ værdi

6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde

12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

Egnethed som paddelokalitet:

4 Egnet

Lokalitetens biologiske værdi::

2 Lav

Overordnet beskrivelse :
Vandhul i skovkant. Vandet ret klart men mange trådalger og noget bladnedfald.

Film og foto nr.:
Fotobeskrivelse:

Forekomst af
særlige arter:

Artsliste :
I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979,
er der mærket med en *.

Planter :
Tagrør
Note : Trådalger

Fugle :
Sommerfugle :
Pattedyr :
Krybdyr og padder :
Lille Vandsalamander
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COWI

VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : Vandhul 16

Lokalitetsnr. : 16
Areal i ha 0.0

Beliggenhed :
Af : JFRA, MABP

Undersøgt d.:

11/05/2011

Lokalitetstype

Vandhul med pilebuske og birkestammer i vandet

Fredningsstatus

§3

§29a

Ramsar

§29e

landskabsfredet

EF-fuglebeskyttelse

EF-habitat

Kort :

1313 III NØ

UTM-E :

574117

UTM-N :

6160082

Vildtreservat

Klassifikation af lokaliteten
1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
1b. Levested for lokalt udbredte plantearter

7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabselement

2. Stor biologisk eller økologisk diversitet

8. Særlige fredningsforhold

3. Vigtig spredningsmæssig betydning

9. Historisk eller sjælden arealanvendelse

4. Biologisk kerneområde

10. Rummer kulturminder

5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund

11. Særlig rekreativ værdi

6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde

12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

Egnethed som paddelokalitet:

5 Meget egnet

Lokalitetens biologiske værdi::

3 Middel

Overordnet beskrivelse :
ingen pleje udover at skoven er udtyndet omkring vandhullet. Stadig noget skygget vandhul opfyldt med dødt organisk
materiale (blade) og stammer. Projektet har ingen påvirkning.

Film og foto nr.:

8-9

Fotobeskrivelse:

Forekomst af
særlige arter:

Følgende krybdyr og padder er omfattet af EF-Habitatdirektivets bilag (bilagsnummeret angivet i
parentesen):
Stor Vandsalamander (2,4),

Artsliste :
I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979,
er der mærket med en *.

Planter :
Grå-Pil

Bittersød Natskygge

Sværtevæld

Vand-Mynte

Manna-Sødgræs

Mose-Bunke

Tagrør
Note : Art af pindsvineknop, art af vandstjerne

Fugle :
Sommerfugle :
Pattedyr :
Krybdyr og padder :
Stor Vandsalamander
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COWI

VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : Vandhul 16

Lokalitetsnr. : 16
Lille Vandsalamander

Ubestemt brun frø

Note : Én frø, 40 stor og 20 lille vandsalamander
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COWI

VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : Vandhul 17

Lokalitetsnr. : 17
Areal i ha 0.0

Beliggenhed :
Undersøgt d.:

03/05/2011

Lokalitetstype

Brunvandet sø

Fredningsstatus

§3

Af : NSR

§29a

Ramsar

§29e

landskabsfredet

EF-fuglebeskyttelse

EF-habitat

Kort :

1313 III NØ

UTM-E :

573734

UTM-N :

6160098

Vildtreservat

Klassifikation af lokaliteten
1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
1b. Levested for lokalt udbredte plantearter

7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabselement

2. Stor biologisk eller økologisk diversitet

8. Særlige fredningsforhold

3. Vigtig spredningsmæssig betydning

9. Historisk eller sjælden arealanvendelse

4. Biologisk kerneområde

10. Rummer kulturminder

5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund

11. Særlig rekreativ værdi

6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde

12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

Egnethed som paddelokalitet:

4 Egnet

Lokalitetens biologiske værdi::

2 Lav

Overordnet beskrivelse :
Meget dystrof, gravet skovsø. næsten uden vegetation, næsten helt dækket af liden andemad,

Film og foto nr.:
Fotobeskrivelse:

5-6

Forekomst af
særlige arter:

Følgende krybdyr og padder er omfattet af EF-Habitatdirektivets bilag (bilagsnummeret angivet i
parentesen):
Stor Vandsalamander (2,4),

Artsliste :
I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979,
er der mærket med en *.

Planter :
Tagrør

Liden Andemad

Note : trådalger

Fugle :
Sommerfugle :
Pattedyr :
Krybdyr og padder :
Stor Vandsalamander

Lille Vandsalamander

Note : 1 stor vandsalamander og 2 lille vandsalamander
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COWI

VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : Vandhul 18

Lokalitetsnr. : 18
Areal i ha 0.0

Beliggenhed :
Undersøgt d.:

03/05/2011

Lokalitetstype

Næringsrig sø

Fredningsstatus

§3

Af : NSR

§29a

Ramsar

§29e

landskabsfredet

EF-fuglebeskyttelse

EF-habitat

Kort :

1313 III NØ

UTM-E :

573007

UTM-N :

6159855

Vildtreservat

Klassifikation af lokaliteten
1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
1b. Levested for lokalt udbredte plantearter

7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabselement

2. Stor biologisk eller økologisk diversitet

8. Særlige fredningsforhold

3. Vigtig spredningsmæssig betydning

9. Historisk eller sjælden arealanvendelse

4. Biologisk kerneområde

10. Rummer kulturminder

5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund

11. Særlig rekreativ værdi

6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde

12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

Egnethed som paddelokalitet:

3 Måske egnet

Lokalitetens biologiske værdi::

3 Middel

Overordnet beskrivelse :
Lavvandet vandhul i hjørnen af have, kraftigt beskygget og helt tilgroet med høj sødgræs

Film og foto nr.:
Fotobeskrivelse:

Forekomst af
særlige arter:

Artsliste :
I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979,
er der mærket med en *.

Planter :
Høj Sødgræs

Fugle :
Sommerfugle :
Pattedyr :
Krybdyr og padder :
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COWI

VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : vandhul 19

Lokalitetsnr. : 19
Areal i ha 0.0

Beliggenhed :
Af :

Undersøgt d.:
Lokalitetstype
Fredningsstatus

§3

§29a

Ramsar

§29e

landskabsfredet

EF-fuglebeskyttelse

EF-habitat

Kort :

1313 III NØ

UTM-E :

573280

UTM-N :

6160416

Vildtreservat

Klassifikation af lokaliteten
1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
1b. Levested for lokalt udbredte plantearter

7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabselement

2. Stor biologisk eller økologisk diversitet

8. Særlige fredningsforhold

3. Vigtig spredningsmæssig betydning

9. Historisk eller sjælden arealanvendelse

4. Biologisk kerneområde

10. Rummer kulturminder

5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund

11. Særlig rekreativ værdi

6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde

12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

Egnethed som paddelokalitet:

4 Egnet

Lokalitetens biologiske værdi::

3 Middel

Overordnet beskrivelse :
Sø tilgroet med pil og tagrør. Ingen direkte åben vandflade.

Film og foto nr.:
Fotobeskrivelse:

31-33

Forekomst af
særlige arter:

Artsliste :
I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979,
er der mærket med en *.

Planter :
Grå-Pil

Bittersød Natskygge

Kors-Andemad

Liden Andemad

Tagrør

Fugle :
Tornsanger

Rørspurv

Sommerfugle :
Note : Vårfluelarver

Pattedyr :
Krybdyr og padder :
Ubestemt brun frø
Note : 2 haletudser af ubestemt brun frø set.
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COWI

VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : vandhul 19

O:\A015000\A017256\3_Pdoc\DATA

Lokalitetsnr. : 19

COWI

VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : Vandhul 20

Lokalitetsnr. : 20
Areal i ha 1.3

Beliggenhed :
Undersøgt d.:

11/05/2011

Lokalitetstype

total skod

Fredningsstatus

§3

Af : MABP, JFRA

§29a

Ramsar

§29e

landskabsfredet

EF-fuglebeskyttelse

EF-habitat

Kort :

1313 III NØ

UTM-E :

573499

UTM-N :

6158850

Vildtreservat

Klassifikation af lokaliteten
1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
1b. Levested for lokalt udbredte plantearter

7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabselement

2. Stor biologisk eller økologisk diversitet

8. Særlige fredningsforhold

3. Vigtig spredningsmæssig betydning

9. Historisk eller sjælden arealanvendelse

4. Biologisk kerneområde

10. Rummer kulturminder

5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund

11. Særlig rekreativ værdi

6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde

12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

Egnethed som paddelokalitet:

1 Ikke egnet

Lokalitetens biologiske værdi::

1 Meget lav

Overordnet beskrivelse :
Meget tilgroet vandhul omgivet af remise og vildtagre.

Film og foto nr.:
Fotobeskrivelse:

48-50

Forekomst af
særlige arter:

Artsliste :
I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979,
er der mærket med en *.

Planter :
Grå-Pil

Fugle :
Sommerfugle :
Pattedyr :
Krybdyr og padder :
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COWI

VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : vandhul 21

Lokalitetsnr. : 21
Areal i ha 0.1

Beliggenhed :
Undersøgt d.:

31/05/2011

Af : JFRA, MABP

Lokalitetstype
Fredningsstatus

§3

§29a

Ramsar

§29e

landskabsfredet

EF-fuglebeskyttelse

EF-habitat

Kort :

1313 III NV

UTM-E :

570566

UTM-N :

6158651

Vildtreservat

Klassifikation af lokaliteten
1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
1b. Levested for lokalt udbredte plantearter

7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabselement

2. Stor biologisk eller økologisk diversitet

8. Særlige fredningsforhold

3. Vigtig spredningsmæssig betydning

9. Historisk eller sjælden arealanvendelse

4. Biologisk kerneområde

10. Rummer kulturminder

5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund

11. Særlig rekreativ værdi

6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde

12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

Egnethed som paddelokalitet:

2 Kun egnet for skrubtudse

Lokalitetens biologiske værdi::

3 Middel

Overordnet beskrivelse :
Gravet lysåbent vandhul på kogræsset eng (lok. 45). Klarvandet med meget undervandsvegetation af kransnålalger.
Enorm mængde af skrubtudse larver. Der er fisk (skaller eller karusser) i vandet.

Film og foto nr.:

180

Fotobeskrivelse:

Forekomst af
særlige arter:

Artsliste :
I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979,
er der mærket med en *.

Planter :
Vand-Mynte

Blågrøn Kogleaks

Tagrør

Note : kransnålealger,

Fugle :
Sommerfugle :
Pattedyr :
Krybdyr og padder :
Skrubtudse
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COWI

VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : vandhul 22

Lokalitetsnr. : 22
Areal i ha 0.0

Beliggenhed :
Undersøgt d.:

31/05/2011

Af : MABP, JFRA

Lokalitetstype
Fredningsstatus

§3

§29a

Ramsar

§29e

landskabsfredet

EF-fuglebeskyttelse

EF-habitat

Kort :

1313 III NV

UTM-E :

570498

UTM-N :

6158723

Vildtreservat

Klassifikation af lokaliteten
1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
1b. Levested for lokalt udbredte plantearter

7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabselement

2. Stor biologisk eller økologisk diversitet

8. Særlige fredningsforhold

3. Vigtig spredningsmæssig betydning

9. Historisk eller sjælden arealanvendelse

4. Biologisk kerneområde

10. Rummer kulturminder

5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund

11. Særlig rekreativ værdi

6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde

12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

Egnethed som paddelokalitet:

3 Måske egnet

Lokalitetens biologiske værdi::

3 Middel

Overordnet beskrivelse :
Mudret vandhul omgivet af kogræsset eng (nr 45). Lysåbent, men dybt. Klarvandet.
Bredvegetation tagrør, blågrøn kogleaks, strand-kogleaks.

Film og foto nr.:

181

Fotobeskrivelse:

Forekomst af
særlige arter:

Artsliste :
I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979,
er der mærket med en *.

Planter :
Blågrøn Kogleaks

Strand-Kogleaks

Kryb-Hvene

Tagrør

Fugle :
Sommerfugle :
Pattedyr :
Krybdyr og padder :
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COWI

VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : Vandhul 23

Lokalitetsnr. : 23
Areal i ha 0.1

Beliggenhed :
Undersøgt d.:

31/05/2011

Af : MABP, JFRA

Lokalitetstype
Fredningsstatus

§3

§29a

Ramsar

§29e

landskabsfredet

EF-fuglebeskyttelse

EF-habitat

Kort :

1313 III NV

UTM-E :

570434

UTM-N :

6158667

Vildtreservat

Klassifikation af lokaliteten
1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
1b. Levested for lokalt udbredte plantearter

7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabselement

2. Stor biologisk eller økologisk diversitet

8. Særlige fredningsforhold

3. Vigtig spredningsmæssig betydning

9. Historisk eller sjælden arealanvendelse

4. Biologisk kerneområde

10. Rummer kulturminder

5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund

11. Særlig rekreativ værdi

6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde

12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

Egnethed som paddelokalitet:

3 Måske egnet

Lokalitetens biologiske værdi::

2 Lav

Overordnet beskrivelse :
Vandhul næsten helt tilgroet med tagrør, strand- og blågrøn kogleaks. Det er en gravet andedam (vaniljekrans). Lille
åbent part med kransnålealger.

Film og foto nr.:
Fotobeskrivelse:

Forekomst af
særlige arter:

Artsliste :
I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979,
er der mærket med en *.

Planter :
Stor Nælde

Alm. Fredløs

Gåse-Potentil

Lådden Dueurt

Vand-Mynte

Hjortetrøst

Blågrøn Kogleaks

Strand-Kogleaks

Sylt-Star

Draphavre

Kryb-Hvene

Tagrør

Note : kransnålalger

Fugle :
Kærsanger
Note : lokkeand

Sommerfugle :
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COWI

VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : Vandhul 23

Lokalitetsnr. : 23

Pattedyr :
Krybdyr og padder :
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COWI

VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : Vandhul 24

Beliggenhed :

Lokalitetsnr. : 24

Østre enge nord

Areal i ha 0.1

Af : MABP, JFRA

Undersøgt d.:
Lokalitetstype
Fredningsstatus

§3

§29a

Ramsar

§29e

landskabsfredet

EF-fuglebeskyttelse

EF-habitat

Kort :

1313 III NV

UTM-E :

570391

UTM-N :

6158760

Vildtreservat

Klassifikation af lokaliteten
1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
1b. Levested for lokalt udbredte plantearter

7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabselement

2. Stor biologisk eller økologisk diversitet

8. Særlige fredningsforhold

3. Vigtig spredningsmæssig betydning

9. Historisk eller sjælden arealanvendelse

4. Biologisk kerneområde

10. Rummer kulturminder

5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund

11. Særlig rekreativ værdi

6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde

12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

Egnethed som paddelokalitet:

2 Kun egnet for skrubtudse

Lokalitetens biologiske værdi::

2 Lav

Overordnet beskrivelse :
Gravet vandhul omgivet af tagrør. Vand klart. Ingen undervandsvegetation. Andehus. Fuld af skrubtudsehaletudser.

Film og foto nr.:
Fotobeskrivelse:

232-233

Forekomst af
særlige arter:

Artsliste :
I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979,
er der mærket med en *.

Planter :
Tagrør

Fugle :
Sommerfugle :
Coenagrion puella

Libellula quadrimaculata

Pattedyr :
Krybdyr og padder :
Skrubtudse
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COWI

VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : Vandhul 25

Lokalitetsnr. : 25

Beliggenhed :

Østre enge

Undersøgt d.:

01/06/2011

Areal i ha 0.4
Af : MABP, JFRA

Lokalitetstype
Fredningsstatus

§3

§29a

Ramsar

§29e

landskabsfredet

EF-fuglebeskyttelse

EF-habitat

Kort :

1313 III NV

UTM-E :

570251

UTM-N :

6158795

Vildtreservat

Klassifikation af lokaliteten
1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
1b. Levested for lokalt udbredte plantearter

7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabselement

2. Stor biologisk eller økologisk diversitet

8. Særlige fredningsforhold

3. Vigtig spredningsmæssig betydning

9. Historisk eller sjælden arealanvendelse

4. Biologisk kerneområde

10. Rummer kulturminder

5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund

11. Særlig rekreativ værdi

6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde

12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

Egnethed som paddelokalitet:

2 Kun egnet for skrubtudse

Lokalitetens biologiske værdi::

3 Middel

Overordnet beskrivelse :
Gravet vandhul omgivet af tagrør. Fladvandet med fisk (skaller og græskarper). Skrubtudsehaletudser. 70% dækket af
aks-tusindblad og lidt vandranunkel. Andehus på søen.

Film og foto nr.:

234-235

Fotobeskrivelse:

Forekomst af
særlige arter:

Følgende rødlistede fugle er fundet på lokaliteten:
Gråand (AT, LC),

Artsliste :
I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979,
er der mærket med en *.

Planter :
Grå-Pil

Aks-Tusindblad

Strand-Kogleaks

Alm. Sumpstrå

Tagrør

Bredbladet Dunhammer

Smalbladet Dunhammer

Gul Iris

Note : vandranunkel sp.

Fugle :
Gråand

Sommerfugle :
Pattedyr :
Krybdyr og padder :
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COWI

VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : Vandhul 25

Lokalitetsnr. : 25

Skrubtudse
Note : Mange haletudser af skrubtudse
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COWI

VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : Vandhul 26

Lokalitetsnr. : 26

Beliggenhed :

Østre enge nordvest

Undersøgt d.:

01/06/2011

Areal i ha 0.1

Af : MABP, JFRA

Lokalitetstype
Fredningsstatus

§3

§29a

Ramsar

§29e

landskabsfredet

EF-fuglebeskyttelse

EF-habitat

Kort :

1313 III NV

UTM-E :

569969

UTM-N :

6158949

Vildtreservat

Klassifikation af lokaliteten
1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
1b. Levested for lokalt udbredte plantearter

7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabselement

2. Stor biologisk eller økologisk diversitet

8. Særlige fredningsforhold

3. Vigtig spredningsmæssig betydning

9. Historisk eller sjælden arealanvendelse

4. Biologisk kerneområde

10. Rummer kulturminder

5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund

11. Særlig rekreativ værdi

6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde

12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

Egnethed som paddelokalitet:

1 Ikke egnet

Lokalitetens biologiske værdi::

1 Meget lav

Overordnet beskrivelse :
Gravet andehul omgivet af tagrør og strand-kogleaks.
Mudret uklart vand. Flydende algemåtter af rørhinde. Vildfodring direkte på bredden og i vandet.

Film og foto nr.:

243

Fotobeskrivelse:

Forekomst af
særlige arter:

Følgende rødlistede fugle er fundet på lokaliteten:
Gråand (AT, LC),

Artsliste :
I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979,
er der mærket med en *.

Planter :
Strand-Kogleaks

Tagrør

Fugle :
Gråand

Rørsanger

Sommerfugle :
Pattedyr :
Krybdyr og padder :
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COWI

VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : Vandhul ved Stegø mølle

Lokalitetsnr. : 27
Areal i ha 0.0

Beliggenhed :
Undersøgt d.:

01/06/2011

Af : JFRA, MABP

Lokalitetstype
Fredningsstatus

§3

§29a

Ramsar

§29e

landskabsfredet

EF-fuglebeskyttelse

EF-habitat

Kort :

1313 III NV

UTM-E :

570310

UTM-N :

6159188

Vildtreservat

Klassifikation af lokaliteten
1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
1b. Levested for lokalt udbredte plantearter

7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabselement

2. Stor biologisk eller økologisk diversitet

8. Særlige fredningsforhold

3. Vigtig spredningsmæssig betydning

9. Historisk eller sjælden arealanvendelse

4. Biologisk kerneområde

10. Rummer kulturminder

5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund

11. Særlig rekreativ værdi

6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde

12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

Egnethed som paddelokalitet:

3 Måske egnet

Lokalitetens biologiske værdi::

2 Lav

Overordnet beskrivelse :
Lille gravet vandhul med grumset vand omgivet af græsplane/have
Formodentlig er der fisk i vandhullet

Film og foto nr.:

245

Fotobeskrivelse:

Forekomst af
særlige arter:

Artsliste :
I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979,
er der mærket med en *.

Planter :
Aks-Tusindblad

Blågrøn Kogleaks

Kryb-Hvene

Tagrør

Strand-Kogleaks

Fugle :
Sommerfugle :
Pattedyr :
Krybdyr og padder :
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COWI

VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : Vandhul i reservatet

Lokalitetsnr. : 28
Areal i ha 0.0

Beliggenhed :
Undersøgt d.:

01/06/2011

Af : MABP, JFRA

Lokalitetstype
Fredningsstatus

§3

§29a

Ramsar

§29e

landskabsfredet

EF-fuglebeskyttelse

EF-habitat

Kort :

1313 III NØ

UTM-E :

574000

UTM-N :

6160524

Vildtreservat

Klassifikation af lokaliteten
1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
1b. Levested for lokalt udbredte plantearter

7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabselement

2. Stor biologisk eller økologisk diversitet

8. Særlige fredningsforhold

3. Vigtig spredningsmæssig betydning

9. Historisk eller sjælden arealanvendelse

4. Biologisk kerneområde

10. Rummer kulturminder

5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund

11. Særlig rekreativ værdi

6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde

12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

Egnethed som paddelokalitet:

3 Måske egnet

Lokalitetens biologiske værdi::

2 Lav

Overordnet beskrivelse :
Lille næringspåvirket vandhul benyttet til kvægvandingsplads på strandeng.

Film og foto nr.:
Fotobeskrivelse:

214

Forekomst af
særlige arter:

Artsliste :
I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979,
er der mærket med en *.

Planter :
Blågrøn Kogleaks

Strand-Kogleaks

Kryb-Hvene

Tagrør

Fugle :
Sommerfugle :
Note : Hestesko vandnymfe, blå libel

Pattedyr :
Krybdyr og padder :
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COWI

VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : Eng ved Ålebækken

Beliggenhed :

Syd for gyldensten

Undersøgt d.:

30/05/2011

Lokalitetsnr. : 29
Areal i ha 29.5

Af : SBJ, MABP + JFRA

Lokalitetstype
Fredningsstatus

§3

§29a

Ramsar

§29e

landskabsfredet

EF-fuglebeskyttelse

EF-habitat

Kort :

1313 III NV

UTM-E :

571789

UTM-N :

6158086

Vildtreservat

Klassifikation af lokaliteten
1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
1b. Levested for lokalt udbredte plantearter

7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabselement

2. Stor biologisk eller økologisk diversitet

8. Særlige fredningsforhold

3. Vigtig spredningsmæssig betydning

9. Historisk eller sjælden arealanvendelse

4. Biologisk kerneområde

10. Rummer kulturminder

5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund

11. Særlig rekreativ værdi

6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde

12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

Egnethed som paddelokalitet:

3 Måske egnet

Lokalitetens biologiske værdi::

4 Høj

Overordnet beskrivelse :
Tilgroet eng/mose, tidligere rigkær, med partier af rørskov, grupper af pilekrat og enkelte træer.
Græsses op til høj skov af især bøg, med mange græsser
Gamle træer (eg, bøg, røn)
Ingen drift på arealerne
Rigkærsresterne består af 1-2 Engblomme, 1 maj-gøgeurt samt stor bestand af butblomstret siv
Eng og omgivende skov, park og gods er ideelt område for flagermus

Film og foto nr.:

62-72-94

Fotobeskrivelse:

Forekomst af
særlige arter:

Følgende rødlistede (E,V,R,RE,CR,EN,VU,NT), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A)
plantearter er fundet på lokaliteten:
Engblomme (A),
Maj-Gøgeurt (A),
Butblomstret Siv (A),
Blågrå Siv (B),
Kær-Svinemælk (B),
Følgende fugle er omfattet af EF-Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag (bilagsnummeret angivet i
parentesen):
Rørhøg (1),

Artsliste :
I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979,
er der mærket med en *.

Planter :
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COWI

VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : Eng ved Ålebækken

Lokalitetsnr. : 29

Dynd-Padderok

Ager-Padderok

Eng-Kabbeleje

Engblomme

Lav Ranunkel

Bidende Ranunkel

Langbladet Ranunkel

Vorterod

Stor Nælde

Bøg

Stilk-Eg

Vorte-Birk

Rød-El

Alm. Hønsetarm

Stor Fladstjerne

Trævlekrone

Dag-Pragtstjerne

Alm. Syre

Vand-Pileurt

Grå-Pil

Krybende Pil

Bævreasp

Engkarse

Vandkarse

Hulkravet Kodriver

Alm. Fredløs

Pengebladet Fredløs

Dusk-Fredløs

Alm. Mjødurt

Hindbær

Korbær

Eng-Nellikerod

Krybende Potentil

Tormentil

Sump-Kællingetand

Muse-Vikke

Gul Fladbælg

Kattehale

Lådden Dueurt

Dunet Steffensurt

Ahorn

Skvalderkål

Skov-angelik

Kær-Svovlrod

Kæmpe-Bjørneklo

Gærde-Snerle

Sump-Forglemmigej

Krybende Læbeløs

Alm. Skjolddrager

Korsknap

Vand-Mynte

Ask

Burre-Snerre

Kvalkved

Hyldebladet Baldrian

Hjortetrøst

Kål-Tidsel

Kær-Tidsel

Ager-Tidsel

Kær-Svinemælk

Lyse-Siv

Blågrå Siv

Butblomstret Siv

Mangeblomstret Frytle

Skov-Kogleaks

Alm. Star

Akselblomstret Star

Kær-Star

Sylt-Star

Top-Star

Toradet Star

Eng-Rapgræs

Alm. Rapgræs

Alm. Hundegræs

Enblomstret Flitteraks

Mose-Bunke

Vellugtende Gulaks

Eng-Rævehale

Rørgræs

Tagrør

Bredbladet Dunhammer

Gul Iris

Maj-Gøgeurt

Note : løvefod sp.

Fugle :
Rørhøg

Gøg

Nattergal

Solsort

Tornsanger

Rødrygget Tornskade

Sommerfugle :
Stor kålsommerfugl

Lille kålsommerfugl

Grønåret kålsommerfugl

Aurora

Dagpåfugleøje

Admiral

Skovrandøje

Brachytron pratense

Cordulea aenea

Pyrrhosoma nymphula

Pattedyr :
Rådyr

Krybdyr og padder :
Butsnudet frø

Skovfirben

Note : Flere butsnudede frøer alle set i skoven, men det kan ikke udelukkes at eventuelle oversvømmelser på engen kan være
ynglesteder i våde år
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COWI

VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : Lindholm

Lokalitetsnr. : 30

Beliggenhed :

NV i VVM-området

Undersøgt d.:

30/05/2011

Areal i ha 3.6

Af : MABP, JFRA

Lokalitetstype
Fredningsstatus

§3

§29a

Ramsar

§29e

landskabsfredet

EF-fuglebeskyttelse

EF-habitat

Kort :

1313 III NV

UTM-E :

571474

UTM-N :

6159523

Vildtreservat

Klassifikation af lokaliteten
1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
1b. Levested for lokalt udbredte plantearter

7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabselement

2. Stor biologisk eller økologisk diversitet

8. Særlige fredningsforhold

3. Vigtig spredningsmæssig betydning

9. Historisk eller sjælden arealanvendelse

4. Biologisk kerneområde

10. Rummer kulturminder

5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund

11. Særlig rekreativ værdi

6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde

12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

Egnethed som paddelokalitet:

6 Ikke vurderet

Lokalitetens biologiske værdi::

2 Lav

Overordnet beskrivelse :
Plantage på Lindholm med nåletræer, popler og grå-el, store dele er fældet/faldet=> store åbne områder med grove
græsser, vild kørvel og brombær
Kæmpe-bjørneklo bør bekæmpes

Film og foto nr.:

98

Fotobeskrivelse:

Forekomst af
særlige arter:

Følgende rødlistede (E,V,R,RE,CR,EN,VU,NT), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A)
plantearter er fundet på lokaliteten:
Dansk Astragel (R),

Artsliste :
I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979,
er der mærket med en *.

Planter :
Sitka-Gran

Østrigsk Fyr

Lav Ranunkel

Vorterod

Stor Nælde

Stilk-Eg

Alm. Hønsetarm

Markarve

Aften-Pragtstjerne

Prikbladet Perikon

Bævreasp

Brombær

Korbær

Glat Hunde-Rose

Rynket Rose

Alm. Agermåne

Feber-Nellikerod

Engriflet Hvidtjørn

Mirabel

Humle-Sneglebælg

Dansk Astragel

Smalbladet Vikke

Tofrøet Vikke

Gul Fladbælg
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COWI

VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : Lindholm

Lokalitetsnr. : 30

Skov-Fladbælg

Havtorn

Hulsvøb

Vild Kørvel

Kæmpe-Bjørneklo

Ager-Snerle

Korsknap

Lancet-Vejbred

Mørk Kongelys

Alm. Torskemund

Gul Snerre

Alm. Hyld

Kvalkved

Hjortetrøst

Grå-Bynke

Alm. Røllike

Tusindfryd

Ager-Tidsel

Eng-Rapgræs

Alm. Hundegræs

Blød Hejre

Gold Hejre

Draphavre

Fløjlsgræs

Alm. Hvene

Skov-Løg

Note : burre sp., poppel sp., alm/skov hanekro

Fugle :
Sommerfugle :
Pattedyr :
Krybdyr og padder :
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COWI

VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : Dige mellem Lindholm og Store Steg

Beliggenhed :

Vest for Lindholm plantage

Undersøgt d.:

30/05/2011

Lokalitetsnr. : 31
Areal i ha 0.7

Af : MABP, JFRA

Lokalitetstype
Fredningsstatus

§3

§29a

Ramsar

§29e

landskabsfredet

EF-fuglebeskyttelse

EF-habitat

Kort :

1313 III NV

UTM-E :

571040

UTM-N :

6159515

Vildtreservat

Klassifikation af lokaliteten
1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
1b. Levested for lokalt udbredte plantearter

7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabselement

2. Stor biologisk eller økologisk diversitet

8. Særlige fredningsforhold

3. Vigtig spredningsmæssig betydning

9. Historisk eller sjælden arealanvendelse

4. Biologisk kerneområde

10. Rummer kulturminder

5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund

11. Særlig rekreativ værdi

6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde

12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

Egnethed som paddelokalitet:

6 Ikke vurderet

Lokalitetens biologiske værdi::

4 Høj

Overordnet beskrivelse :
Lokalitet: diget og et lille landstykke foran diget
Hovedparten af sydsiden har overdrevsvegetation bl. a. med talrige bakke-tidsel.
Toppen af diget domineret af draphavre og andre grove græsser.
Havsiden har en del strandvoldsplanter omkring de store sten. Dele af skrænten tilgroet med bukketorn.
Tuer af gul engmyre på top og sydside.

Film og foto nr.:
Fotobeskrivelse:

99-104+106

Forekomst af
særlige arter:

Følgende rødlistede (E,V,R,RE,CR,EN,VU,NT), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A)
plantearter er fundet på lokaliteten:
Strand-Karse (B),
Strandkål (B),
Skarntyde (B),
Strand-Kvan (B),
Læge-Hundetunge (B),
Følgende fugle er omfattet af EF-Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag (bilagsnummeret angivet i
parentesen):
Strandskade (4.2),
Havterne (1),

Artsliste :
I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979,
er der mærket med en *.

Planter :
Knold-Ranunkel
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COWI

VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : Dige mellem Lindholm og Store Steg
Stor Nælde

Lokalitetsnr. : 31
Strand-Mælde

Løgkarse

Strand-Karse

Strandkål

Bidende Stenurt

Rynket Rose

Gåse-Potentil

Krybende Potentil

Selje-Røn

Engriflet Hvidtjørn

Slåen

Mark-Krageklo

Sød Astragel

Smalbladet Vikke

Tofrøet Vikke

Gul Fladbælg

Skov-Fladbælg

Vild Kørvel

Skarntyde

Strand-Kvan

Pastinak

Kæmpe-Bjørneklo

Vild Gulerod

Bukketorn

Ager-Snerle

Læge-Hundetunge

Døvnælde

Mørk Kongelys

Gul Snerre

Hvid Snerre

Tandfri Vårsalat

Grå-Bynke

Strand-Malurt

Alm. Røllike

Bakketidsel

Ager-Tidsel

Håret Høgeurt

Rød Svingel

Alm. Hundegræs

Gold Hejre

Marehalm

Draphavre

Skov-Løg

Havterne

Tornirisk

Fugle :
Strandskade

Sommerfugle :
Pattedyr :
Krybdyr og padder :
Skovfirben
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COWI

VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : Store Stegø øst

Lokalitetsnr. : 32
Areal i ha 4.3

Beliggenhed :
Undersøgt d.:

30/05/2011

Af : MABP, JFRA

Lokalitetstype
Fredningsstatus

§3

§29a

Ramsar

§29e

landskabsfredet

EF-fuglebeskyttelse

EF-habitat

Kort :

1313 III NV

UTM-E :

570784

UTM-N :

6159699

Vildtreservat

Klassifikation af lokaliteten
1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
1b. Levested for lokalt udbredte plantearter

7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabselement

2. Stor biologisk eller økologisk diversitet

8. Særlige fredningsforhold

3. Vigtig spredningsmæssig betydning

9. Historisk eller sjælden arealanvendelse

4. Biologisk kerneområde

10. Rummer kulturminder

5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund

11. Særlig rekreativ værdi

6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde

12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

Egnethed som paddelokalitet:

3 Måske egnet

Lokalitetens biologiske værdi::

3 Middel

Overordnet beskrivelse :
Søerne (dele af lok. 08) måske egnet for strandtudse men ikke andre padder
Lokalitet indeholder et mindre vandhul som ofte udtørrer samt et andet vandhul med mere permanent vand (potentiel fo
strandtudse). Mod NV er et højere beliggende areal, nok tidligere dyrket men med indslag af strandengsplanter. Kæmpe
bjørneklo er spredt i hele området. Den centrale del af området er med strandengspræg mellem de to søerog og ved
andre lavtliggende partier.

Film og foto nr.:
Fotobeskrivelse:

105+107-113

Forekomst af
særlige arter:

Følgende rødlistede (E,V,R,RE,CR,EN,VU,NT), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A)
plantearter er fundet på lokaliteten:
Strand-Karse (B),
Strand-Bede (B),
Stilket Kilebæger (A),
Rosen-Katost (A),
Skarntyde (B),
Strandkål (B),
Følgende rødlistede fugle er fundet på lokaliteten:
Rødben (X,LC),
Følgende fugle er omfattet af EF-Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag (bilagsnummeret angivet i
parentesen):
Strandskade (4.2),
Rødben (4.2),
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COWI

VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : Store Stegø øst

Lokalitetsnr. : 32

Artsliste :
I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979,
er der mærket med en *.

Planter :
Ager-Padderok

Gærde-Valmue

Femhannet Hønsetarm

Strandarve

Blæresmælde

Strand-Bede

Strand-Mælde

Spyd-Mælde

Stilket Kilebæger

Kveller

Strandgåsefod

Kruset Skræppe

Rosen-Katost

Finbladet Vejsennep

Læge-Kokleare

Strand-Karse

Strandkål

Strandsennep

Sandkryb

Bidende Stenurt

Brombær

Rynket Rose

Gåse-Potentil

Krybende Potentil

Mark-Krageklo

Humle-Sneglebælg

Muse-Vikke

Smalbladet Vikke

Tofrøet Vikke

Vild Kørvel

Skarntyde

Kæmpe-Bjørneklo

Vild Gulerod

Gærde-Snerle

Ager-Snerle

Læge-Oksetunge

Lancet-Vejbred

Strand-Vejbred

Hvid Snerre

Grå-Bynke

Strand-Malurt

Lugtløs Kamille

Følfod

Mælkebøtte

Strand-Trehage

Strand-Kogleaks

Rød Svingel

Marehalm

Alm. Kvik

Tagrør

Asparges

Note : annelgræs sp., hanekro sp., kødet/vinget hindeknæ?, stenkløver sp.,

Fugle :
Strandskade

Rødben

Sommerfugle :
Pattedyr :
Krybdyr og padder :
Skovfirben
Note : 3 skovfirben set
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COWI

VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : Eng SØ for Store Stegø

Lokalitetsnr. : 33
Areal i ha 8.0

Beliggenhed :
Undersøgt d.:

30/05/2011

Af : MABP, JFRA

Lokalitetstype
Fredningsstatus

§3

§29a

Ramsar

§29e

landskabsfredet

EF-fuglebeskyttelse

EF-habitat

Kort :

1313 III NV

UTM-E :

571014

UTM-N :

6159357

Vildtreservat

Klassifikation af lokaliteten
1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
1b. Levested for lokalt udbredte plantearter

7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabselement

2. Stor biologisk eller økologisk diversitet

8. Særlige fredningsforhold

3. Vigtig spredningsmæssig betydning

9. Historisk eller sjælden arealanvendelse

4. Biologisk kerneområde

10. Rummer kulturminder

5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund

11. Særlig rekreativ værdi

6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde

12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

Egnethed som paddelokalitet:

6 Ikke vurderet

Lokalitetens biologiske værdi::

3 Middel

Overordnet beskrivelse :
Strandengsområde med central kvæggræsset parcel. Øvrige del groet til med tagrør især. Både græssede og ugræssede
partier er ret artsfattige. Søerne er tæt omringet af tagrør med ret dårlig vandkvalitet.

Film og foto nr.:
Fotobeskrivelse:

Forekomst af
særlige arter:

Følgende rødlistede (E,V,R,RE,CR,EN,VU,NT), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A)
plantearter er fundet på lokaliteten:
Kær-Svinemælk (B),
Følgende rødlistede fugle er fundet på lokaliteten:
Gravand (AT, LC),
Troldand (AT, LC),
Følgende fugle er omfattet af EF-Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag (bilagsnummeret angivet i
parentesen):
Gravand (4.2),
Troldand (4.2),
Blishøne (4.2),

Artsliste :
I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979,
er der mærket med en *.

Planter :
Bidende Ranunkel

Knold-Ranunkel

Tigger-Ranunkel

Stor Nælde

Alm. Hønsetarm

Hvidmelet Gåsefod
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COWI

VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : Eng SØ for Store Stegø
Kruset Skræppe

Lokalitetsnr. : 33

Sandkryb

Gåse-Potentil

Krybende Potentil

Engriflet Hvidtjørn

Humle-Sneglebælg

Hvid-Kløver

Rød-Kløver

Smalbladet Vikke

Tofrøet Vikke

Gul Fladbælg

Lådden Dueurt

Vild Kørvel

Forskelligfarvet Forglemmigej

Lancet-Vejbred

Strand-Vejbred

Burre-Snerre

Alm. Hyld

Tusindfryd

Ager-Tidsel

Kær-Svinemælk

Mælkebøtte

Harril

Strand-Kogleaks

Sylt-Star

Rød Svingel

Strand-Svingel

Tagrør
Note : stenkløver sp., eng-storkenæb?

Fugle :
Gravand

Troldand

Blishøne

Rørsanger

Tornsanger

Rørspurv

Sommerfugle :
Pattedyr :
Krybdyr og padder :
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COWI

VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : Dige

Lokalitetsnr. : 34

Beliggenhed :

mellem Lindholm og pumpestation

Undersøgt d.:

31/05/2011

Areal i ha 1.9

Af : JFRA, MABP

Lokalitetstype
Fredningsstatus

§3

§29a

Ramsar

§29e

landskabsfredet

EF-fuglebeskyttelse

EF-habitat

Kort :

1313 III NV

UTM-E :

571983

UTM-N :

6159725

Vildtreservat

Klassifikation af lokaliteten
1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
1b. Levested for lokalt udbredte plantearter

7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabselement

2. Stor biologisk eller økologisk diversitet

8. Særlige fredningsforhold

3. Vigtig spredningsmæssig betydning

9. Historisk eller sjælden arealanvendelse

4. Biologisk kerneområde

10. Rummer kulturminder

5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund

11. Særlig rekreativ værdi

6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde

12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

Egnethed som paddelokalitet:

6 Ikke vurderet

Lokalitetens biologiske værdi::

4 Høj

Overordnet beskrivelse :
Nærmeste pumpestation er vegetationen ret høj og næringspåvirket. Længere mod vest (centralt og mod vest) er der
stedvist mere overdrevsagtigt. Længst mod vest er stor bestand af rynket rose på havsiden. Kæmpe-bjørneklo og
bukketorn mange steder. Den centrale del er bedst mht. lav overdrevsvegetation.
Måske egnet til markfirben

Film og foto nr.:

124-142

Fotobeskrivelse:

Forekomst af
særlige arter:

Følgende rødlistede (E,V,R,RE,CR,EN,VU,NT), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A)
plantearter er fundet på lokaliteten:
Læge-Hundetunge (B),
Skarntyde (B),
Strand-Karse (B),
Strand-Kvan (B),
Rosen-Katost (A),
Kær-Svinemælk (B),

Artsliste :
I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979,
er der mærket med en *.

Planter :
Lav Ranunkel

Stor Nælde

Femhannet Hønsetarm

Blæresmælde

Strand-Mælde

Spyd-Mælde

Kruset Skræppe

Engelskgræs

Prikbladet Perikon

Alm. Katost

Rosen-Katost

Løgkarse
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COWI

VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : Dige

Lokalitetsnr. : 34

Strand-Karse

Bidende Stenurt

Glat Hunde-Rose

Rynket Rose

Alm. Agermåne

Gåse-Potentil

Krybende Potentil

Engriflet Hvidtjørn

Humle-Sneglebælg

Sød Astragel

Smalbladet Vikke

Tofrøet Vikke

Gul Fladbælg

Skov-Fladbælg

Vild Kørvel

Skarntyde

Strand-Kvan

Pastinak

Kæmpe-Bjørneklo

Vild Gulerod

Bukketorn

Gærde-Snerle

Ager-Snerle

Mark-Forglemmigej

Læge-Hundetunge

Døvnælde

Lancet-Vejbred

Mørk Kongelys

Alm. Torskemund

Nælde-Klokke

Gul Snerre

Hvid Snerre

Burre-Snerre

Alm. Hyld

Tandfri Vårsalat

Hjortetrøst

Grå-Bynke

Strand-Malurt

Rejnfan

Alm. Røllike

Eng-Brandbæger

Horse-Tidsel

Ager-Tidsel

Håret Høgeurt

Småkronet Gedeskæg

Kær-Svinemælk

Alm. Svinemælk

Ager-Svinemælk

Mælkebøtte

Strand-Trehage

Pigget Star

Sylt-Star

Rød Svingel

Strand-Svingel

Eng-Rapgræs

Alm. Rapgræs

Alm. Hundegræs

Blød Hejre

Marehalm

Alm. Kvik

Eng-Havre

Alm. Hvene

Bjerg-Rørhvene

Tagrør

Skov-Løg

Fugle :
Sommerfugle :
Stor kålsommerfugl

Lille kålsommerfugl

Grønåret kålsommerfugl

Dagpåfugleøje

Okkergul randøje

Almindelig blåfugl

Pattedyr :
Krybdyr og padder :
Skovfirben
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COWI

VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : Eng omkring søer fra lindholm til pum

Lokalitetsnr. : 35
Areal i ha 3.0

Beliggenhed :
Undersøgt d.:

31/05/2011

Af : JFRA, MABP

Lokalitetstype
Fredningsstatus

§3

§29a

Ramsar

§29e

landskabsfredet

EF-fuglebeskyttelse

EF-habitat

Kort :

1313 III NV

UTM-E :

571972

UTM-N :

6159678

Vildtreservat

Klassifikation af lokaliteten
1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
1b. Levested for lokalt udbredte plantearter

7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabselement

2. Stor biologisk eller økologisk diversitet

8. Særlige fredningsforhold

3. Vigtig spredningsmæssig betydning

9. Historisk eller sjælden arealanvendelse

4. Biologisk kerneområde

10. Rummer kulturminder

5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund

11. Særlig rekreativ værdi

6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde

12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

Egnethed som paddelokalitet:

6 Ikke vurderet

Lokalitetens biologiske værdi::

3 Middel

Overordnet beskrivelse :
Lokaliteten består af strandengsarealer omkring digegrave. I vest ses en fodderbeplantning af jordskokker.
Strandengsarealerne har høj dominans af biotopstypiske arter (harril, strand-trehage, rød svingel, tagrør), men lav
artsdiversitet)
gul enbmyre.
Der er hundestejler i søerne

Film og foto nr.:
Fotobeskrivelse:

143-145

Forekomst af
særlige arter:

Følgende rødlistede (E,V,R,RE,CR,EN,VU,NT), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A)
plantearter er fundet på lokaliteten:
Kær-Svinemælk (B),
Følgende rødlistede fugle er fundet på lokaliteten:
Gravand (AT, LC),
Gråand (AT, LC),
Klyde (AT, LC),
Rødben (X,LC),
Følgende fugle er omfattet af EF-Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag (bilagsnummeret angivet i
parentesen):
Gravand (4.2),
Klyde (1, 4.2),
Rødben (4.2),

Artsliste :
I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979,
er der mærket med en *.
O:\A015000\A017256\3_Pdoc\DATA

COWI

VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : Eng omkring søer fra lindholm til pum

Lokalitetsnr. : 35

Planter :
Bidende Ranunkel

Stor Nælde

Kruset Skræppe

Sandkryb

Korbær

Gåse-Potentil

Krybende Potentil

Alm. Kællingetand

Smalbladet Vikke

Gul Fladbælg

Vild Kørvel

Vild Gulerod

Skov-Hanekro

Glat Vejbred

Lancet-Vejbred

Strand-Vejbred

Alm. Torskemund

Hjortetrøst

Grå-Bynke

Strand-Malurt

Alm. Røllike

Kær-Svinemælk

Strand-Trehage

Harril

Strand-Kogleaks

Hirse-Star

Sylt-Star

Rød Svingel

Strand-Svingel

Alm. Hundegræs

Draphavre

Fløjlsgræs

Alm. Hvene

Tagrør

Skov-Løg

Note : stenkløver sp.

Fugle :
Fiskehejre

Gravand

Gråand

Klyde

Rødben

Kærsanger

Rørsanger

Rørspurv

Sommerfugle :
Stor bredpande
Note : blodplet, larver af 5 eller 6-plettet køllesværmer set på alm. kællingetand

Pattedyr :
Krybdyr og padder :
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COWI

VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : Dige og kanal mellem pumpestation

Lokalitetsnr. : 36
Areal i ha 3.0

Beliggenhed :
Undersøgt d.:

31/05/2011

Af : JFRA, MABP

Lokalitetstype
Fredningsstatus

§3

§29a

Ramsar

§29e

landskabsfredet

EF-fuglebeskyttelse

EF-habitat

Kort :

1313 III NV

UTM-E :

572476

UTM-N :

6159388

Vildtreservat

Klassifikation af lokaliteten
1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
1b. Levested for lokalt udbredte plantearter

7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabselement

2. Stor biologisk eller økologisk diversitet

8. Særlige fredningsforhold

3. Vigtig spredningsmæssig betydning

9. Historisk eller sjælden arealanvendelse

4. Biologisk kerneområde

10. Rummer kulturminder

5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund

11. Særlig rekreativ værdi

6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde

12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

Egnethed som paddelokalitet:

6 Ikke vurderet

Lokalitetens biologiske værdi::

3 Middel

Overordnet beskrivelse :
Kanalen er omgivet af tagrør på begge sider og har ret dårlig vandkvalitet. Diget er mere næringspåvirket end
havdigerne og rummer kun få pletter med indslag af overdrevsarter i den nordlige del. Vegetationen er høj og
græsdomineret på hele strækningen.
Enkelte tuer af Gul engmyre

Film og foto nr.:

146-149

Fotobeskrivelse:

Forekomst af
særlige arter:

Følgende rødlistede (E,V,R,RE,CR,EN,VU,NT), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A)
plantearter er fundet på lokaliteten:
Læge-Hundetunge (B),
Skarntyde (B),
Kær-Svinemælk (B),
Blågrå Siv (B),
Følgende rødlistede fugle er fundet på lokaliteten:
Gråand (AT, LC),

Artsliste :
I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979,
er der mærket med en *.

Planter :
Ager-Padderok

Lav Ranunkel

Stor Nælde

Markarve

Prikbladet Perikon

Alm. Katost

Løgkarse

Alm. Gåsemad

Korbær
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COWI

VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : Dige og kanal mellem pumpestation

Lokalitetsnr. : 36

Glat Hunde-Rose

Krybende Potentil

Selje-Røn

Engriflet Hvidtjørn

Humle-Sneglebælg

Rød-Kløver

Sød Astragel

Smalbladet Vikke

Gul Fladbælg

Lådden Dueurt

Liden Storkenæb

Pyrenæisk Storkenæb

Vild Kørvel

Skarntyde

Pastinak

Kæmpe-Bjørneklo

Vild Gulerod

Mark-Forglemmigej

Læge-Hundetunge

Lancet-Vejbred

Knoldet Brunrod

Tveskægget Ærenpris

Gul Snerre

Hvid Snerre

Burre-Snerre

Alm. Hyld

Tandfri Vårsalat

Hyldebladet Baldrian

Grå-Bynke

Hvid Okseøje

Rejnfan

Alm. Røllike

Lugtløs Kamille

Skive-Kamille

Følfod

Vår-Brandbæger

Bitter Bakkestjerne

Kanadisk Bakkestjerne

Ager-Tidsel

Håret Høgeurt

Alm. Kongepen

Småkronet Gedeskæg

Kær-Svinemælk

Mælkebøtte

Blågrå Siv

Rød Svingel

Alm. Hundegræs

Gold Hejre

Alm. Kvik

Draphavre

Alm. Hvene

Musvåge

Landsvale

Tagrør

Fugle :
Gråand
Kærsanger

Sommerfugle :
Pattedyr :
Krybdyr og padder :
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COWI

VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : Kanal og læhegn Ø-V

Lokalitetsnr. : 37
Areal i ha 13.7

Beliggenhed :
Undersøgt d.:

31/05/2011

Af : MABP, JFRA

Lokalitetstype
Fredningsstatus

§3

§29a

Ramsar

§29e

landskabsfredet

EF-fuglebeskyttelse

EF-habitat

Kort :

1313 III NV

UTM-E :

571634

UTM-N :

6159250

Vildtreservat

Klassifikation af lokaliteten
1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
1b. Levested for lokalt udbredte plantearter

7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabselement

2. Stor biologisk eller økologisk diversitet

8. Særlige fredningsforhold

3. Vigtig spredningsmæssig betydning

9. Historisk eller sjælden arealanvendelse

4. Biologisk kerneområde

10. Rummer kulturminder

5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund

11. Særlig rekreativ værdi

6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde

12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

Egnethed som paddelokalitet:

6 Ikke vurderet

Lokalitetens biologiske værdi::

3 Middel

Overordnet beskrivelse :
Læhegn er primært af løvtræer og fremstår ret smalt (2/3 rækker). Der er rynket rose langs store dele af kanalerne.
Mange store grå-poppel.
Remisen af sitka-gran og blandet løv med baner af vildtager
Tilsyneladende ikke undervandsvegetation i kanaler.
Den vestligste del er ikke oprenset og tilgroet af tagrør.
Sandsynlig ledelinje for flagermus.
Hegnet er smallere i øst end vest og centralt.

Film og foto nr.:

157-160

Fotobeskrivelse:

Forekomst af
særlige arter:

Følgende rødlistede (E,V,R,RE,CR,EN,VU,NT), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A)
plantearter er fundet på lokaliteten:
Strand-Kvan (B),
Skarntyde (B),
Følgende rødlistede fugle er fundet på lokaliteten:
Gråand (AT, LC),
Jernspurv (X, LC),
Følgende rødlistede (E,V,R) eller gullistede (X,A) pattedyr er fundet på lokaliteten:
Brunflagermus (V),
Følgende pattedyr er omfattet af EF-Habitatdirektivets bilag (bilagsnummeret angivet i parentesen):
Dværgflagermus (4),
Sydflagermus (4),
Brunflagermus (4),
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COWI

VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : Kanal og læhegn Ø-V

Lokalitetsnr. : 37

Artsliste :
I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979,
er der mærket med en *.

Planter :
Sitka-Gran

Stor Nælde

Stilk-Eg

Rød-El

Bånd-Pil

Grå-Poppel

Løgkarse

Raps

Rynket Rose

Engriflet Hvidtjørn

Alm. Guldregn

Navr

Ahorn

Askebladet Løn

Vild Kørvel

Skarntyde

Strand-Kvan

Kæmpe-Bjørneklo

Foder-Kulsukker

Døvnælde

Syren

Burre-Snerre

Alm. Hyld

Hjortetrøst

Mælkebøtte

Alm. Rajgræs

Eng-Rapgræs

Enårig Rapgræs

Alm. Hundegræs

Gold Hejre

Gråand

Lille Præstekrave

Ringdue

Jernspurv

Solsort

Sangdrossel

Kærsanger

Tornsanger

Havesanger

Grønirisk

Tornirisk

Tagrør
Note : burre sp.

Fugle :

Note : Lille præstekrave på marken syd for læhegn/kanalen, ud for overdrevspartiet (foto 159 af overdrev + kystskrænt (Lone))

Sommerfugle :
Admiral

Pattedyr :
Sydflagermus

Brunflagermus

Dværgflagermus

Krybdyr og padder :
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COWI

VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : Egense Plantage

Lokalitetsnr. : 38
Areal i ha 7.7

Beliggenhed :
Undersøgt d.:

31/05/2011

Lokalitetstype

Plantage

Fredningsstatus

§3

Af : JFRA, MABP

§29a

Ramsar

§29e

landskabsfredet

EF-fuglebeskyttelse

EF-habitat

Kort :

1313 III NØ

UTM-E :

575321

UTM-N :

6159065

Vildtreservat

Klassifikation af lokaliteten
1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
1b. Levested for lokalt udbredte plantearter

7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabselement

2. Stor biologisk eller økologisk diversitet

8. Særlige fredningsforhold

3. Vigtig spredningsmæssig betydning

9. Historisk eller sjælden arealanvendelse

4. Biologisk kerneområde

10. Rummer kulturminder

5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund

11. Særlig rekreativ værdi

6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde

12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

Egnethed som paddelokalitet:

6 Ikke vurderet

Lokalitetens biologiske værdi::

4 Høj

Overordnet beskrivelse :
Plantage af skov-fyr. I den østlige del underplantet med eg og andre løvtræer. Mange ret lysåbne områder

Film og foto nr.:
Fotobeskrivelse:

162-166

Forekomst af
særlige arter:

Følgende rødlistede fugle er fundet på lokaliteten:
Jernspurv (X, LC),
Gulbug (X, LC),

Artsliste :
I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979,
er der mærket med en *.

Planter :
Alm. Mangeløv

Skov-Fyr

Lav Ranunkel

Skov-Elm

Stilk-Eg

Græsbladet Fladstjerne

Dag-Pragtstjerne

Løgkarse

Stikkelsbær

Brombær

Hindbær

Korbær

Glat Hunde-Rose

Feber-Nellikerod

Alm. Røn

Sød-Æble

Engriflet Hvidtjørn

Mirabel

Fugle-Kirsebær

Robinie

Rød-Kløver

Benved

Ahorn

Stinkende Storkenæb

Vedbend

Hulsvøb

Vild Kørvel

Pastinak

Bukketorn

Glat Vejbred
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COWI

VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : Egense Plantage

Lokalitetsnr. : 38

Ask

Tveskægget Ærenpris

Hvid Snerre

Burre-Snerre

Alm. Hyld

Kvalkved

Alm. Gedeblad

Ager-Tidsel

Haremad

Mælkebøtte

Eng-Rapgræs

Alm. Rapgræs

Alm. Hundegræs

Gold Hejre

Draphavre

Jernspurv

Solsort

Gulbug

Havesanger

Gransanger

Gulspurv

Fugle :

Sommerfugle :
Note : stribetæge

Pattedyr :
Krybdyr og padder :
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COWI

VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : Nabbeeng

Lokalitetsnr. : 39

Beliggenhed :

Eng øst for Egense plantage

Undersøgt d.:

31/05/2011

Areal i ha 19.8

Af : MABP, JFRA

Lokalitetstype
Fredningsstatus

§3

§29a

Ramsar

§29e

landskabsfredet

EF-fuglebeskyttelse

EF-habitat

Kort :

1313 III NØ

UTM-E :

575523

UTM-N :

6159361

Vildtreservat

Klassifikation af lokaliteten
1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
1b. Levested for lokalt udbredte plantearter

7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabselement

2. Stor biologisk eller økologisk diversitet

8. Særlige fredningsforhold

3. Vigtig spredningsmæssig betydning

9. Historisk eller sjælden arealanvendelse

4. Biologisk kerneområde

10. Rummer kulturminder

5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund

11. Særlig rekreativ værdi

6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde

12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

Egnethed som paddelokalitet:

6 Ikke vurderet

Lokalitetens biologiske værdi::

3 Middel

Overordnet beskrivelse :
Kvæg afgræsset eng med mange ranunkler. Tæt afgræsset. Mod syd er et mindre moseareal domineret af tagrør.

Film og foto nr.:
Fotobeskrivelse:

167-172

Forekomst af
særlige arter:

Artsliste :
I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979,
er der mærket med en *.

Planter :
Lav Ranunkel

Bidende Ranunkel

Stor Nælde

Rød-El

Alm. Hønsetarm

Dag-Pragtstjerne

Kruset Skræppe

Alm. Syre

Løgkarse

Gåse-Potentil

Hvid-Kløver

Rød-Kløver

Lådden Dueurt

Stinkende Storkenæb

Korsknap

Kål-Tidsel

Tudse-Siv

Alm. Sumpstrå

Håret Star

Toradet Star

Eng-Svingel

Alm. Rapgræs

Alm. Hvene

Tagrør

Fugle :
Landsvale
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COWI

VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : Nabbeeng

Lokalitetsnr. : 39

Sommerfugle :
Pattedyr :
Krybdyr og padder :
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COWI

VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : Jerstrup plantage

Lokalitetsnr. : 40
Areal i ha 7.4

Beliggenhed :
Undersøgt d.:

31/05/2011

Af : MABP, JFRA

Lokalitetstype
Fredningsstatus

§3

§29a

Ramsar

§29e

landskabsfredet

EF-fuglebeskyttelse

EF-habitat

Kort :

1313 III NØ

UTM-E :

575385

UTM-N :

6158806

Vildtreservat

Klassifikation af lokaliteten
1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
1b. Levested for lokalt udbredte plantearter

7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabselement

2. Stor biologisk eller økologisk diversitet

8. Særlige fredningsforhold

3. Vigtig spredningsmæssig betydning

9. Historisk eller sjælden arealanvendelse

4. Biologisk kerneområde

10. Rummer kulturminder

5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund

11. Særlig rekreativ værdi

6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde

12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

Egnethed som paddelokalitet:

6 Ikke vurderet

Lokalitetens biologiske værdi::

3 Middel

Overordnet beskrivelse :
Plantet løvskov med blandet løv. Hovedparten ret ung.

Film og foto nr.:
Fotobeskrivelse:

?

Forekomst af
særlige arter:

Artsliste :
I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979,
er der mærket med en *.

Planter :
Ager-Padderok

Skov-Elm

Alm. Humle

Stilk-Eg

Hassel

Alm. Fuglegræs

Stor Fladstjerne

Dag-Pragtstjerne

Skov-Skræppe

Vandkarse

Stikkelsbær

Brombær

Hindbær

Korbær

Glat Hunde-Rose

Feber-Nellikerod

Alm. Hvidtjørn

Alm. Hæg

Lådden Dueurt

Benved

Alm. Bingelurt

Ahorn

Spids-Løn

Stinkende Storkenæb

Småblomstret Balsamin

Vedbend

Hulsvøb

Vild Kørvel

Skvalderkål

Skov-angelik

Skov-Galtetand

Glat Vejbred

Ask
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COWI

VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : Jerstrup plantage

Lokalitetsnr. : 40

Knoldet Brunrod

Tveskægget Ærenpris

Burre-Snerre

Alm. Hyld

Alm. Gedeblad

Hyldebladet Baldrian

Kål-Tidsel

Kær-Tidsel

Skov-Salat

Mælkebøtte

Lund-Rapgræs

Alm. Rapgræs

Høj Sødgræs

Gold Hejre

Skov-Stilkaks

Mose-Bunke
Note : burre sp.

Fugle :
Munk

Sommerfugle :
Pattedyr :
Krybdyr og padder :
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COWI

VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : Diget i SV langs Ålebæk

Lokalitetsnr. : 41
Areal i ha 3.5

Beliggenhed :
Undersøgt d.:

31/05/2011

Af : JFRA, MABP

Lokalitetstype
Fredningsstatus

§3

§29a

Ramsar

§29e

landskabsfredet

EF-fuglebeskyttelse

EF-habitat

Kort :

1313 III NV

UTM-E :

570450

UTM-N :

6158876

Vildtreservat

Klassifikation af lokaliteten
1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
1b. Levested for lokalt udbredte plantearter

7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabselement

2. Stor biologisk eller økologisk diversitet

8. Særlige fredningsforhold

3. Vigtig spredningsmæssig betydning

9. Historisk eller sjælden arealanvendelse

4. Biologisk kerneområde

10. Rummer kulturminder

5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund

11. Særlig rekreativ værdi

6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde

12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

Egnethed som paddelokalitet:

6 Ikke vurderet

Lokalitetens biologiske værdi::

2 Lav

Overordnet beskrivelse :
Lavt dige med høj næringsbetinget vegetation

Film og foto nr.:
Fotobeskrivelse:

Forekomst af
særlige arter:

Følgende rødlistede (E,V,R,RE,CR,EN,VU,NT), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A)
plantearter er fundet på lokaliteten:
Kær-Svinemælk (B),

Artsliste :
I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979,
er der mærket med en *.

Planter :
Ager-Padderok

Bidende Ranunkel

Stor Nælde

Grå-Pil

Selje-Røn

Engriflet Hvidtjørn

Lådden Dueurt

Vild Kørvel

Alm. Hyld

Hyldebladet Baldrian

Hjortetrøst

Ager-Tidsel

Kær-Svinemælk

Mælkebøtte

Draphavre

Bjerg-Rørhvene

Tagrør

Fugle :
Sommerfugle :
Pattedyr :
O:\A015000\A017256\3_Pdoc\DATA

COWI

VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : Diget i SV langs Ålebæk

Lokalitetsnr. : 41

Krybdyr og padder :
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COWI

VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : Registreret overdrev

Lokalitetsnr. : 42
Areal i ha 0.4

Beliggenhed :
Undersøgt d.:

31/05/2011

Af : JFRA, MABP

Lokalitetstype
Fredningsstatus

§3

§29a

Ramsar

§29e

landskabsfredet

EF-fuglebeskyttelse

EF-habitat

Kort :

1313 III NV

UTM-E :

571766

UTM-N :

6158759

Vildtreservat

Klassifikation af lokaliteten
1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
1b. Levested for lokalt udbredte plantearter

7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabselement

2. Stor biologisk eller økologisk diversitet

8. Særlige fredningsforhold

3. Vigtig spredningsmæssig betydning

9. Historisk eller sjælden arealanvendelse

4. Biologisk kerneområde

10. Rummer kulturminder

5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund

11. Særlig rekreativ værdi

6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde

12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

Egnethed som paddelokalitet:

6 Ikke vurderet

Lokalitetens biologiske værdi::

3 Middel

Overordnet beskrivelse :
§ 3 registreret overdrev helt domineret af draphavre samt stedvis korbær, vild kørvel og stor nælde. Eneste overdrevsart
tilstede i større tal er stor knopurt, herudover enkelte mark-krageklo.

Film og foto nr.:

?

Fotobeskrivelse:

Forekomst af
særlige arter:

Artsliste :
I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979,
er der mærket med en *.

Planter :
Ager-Padderok

Stor Nælde

Løgkarse

Korbær

Engriflet Hvidtjørn

Mark-Krageklo

Hulsvøb

Vild Kørvel

Ager-Snerle

Forskelligfarvet Forglemmigej

Døvnælde

Ask

Alm. Torskemund

Hvid Snerre

Burre-Snerre

Ager-Tidsel

Stor Knopurt

Rød Svingel

Eng-Rapgræs

Alm. Hundegræs

Draphavre

Alm. Hvene

Skov-Løg

Fugle :
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COWI

VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : Registreret overdrev

Lokalitetsnr. : 42

Sommerfugle :
Pattedyr :
Krybdyr og padder :
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COWI

VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : Sø-område vest for Jerstrup plantage

Lokalitetsnr. : 43
Areal i ha 3.6

Beliggenhed :
Af : JFRA, MABP

Undersøgt d.:
Lokalitetstype
Fredningsstatus

§3

§29a

Ramsar

§29e

landskabsfredet

EF-fuglebeskyttelse

EF-habitat

Kort :

1313 III NØ

UTM-E :

575201

UTM-N :

6158722

Vildtreservat

Klassifikation af lokaliteten
1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
1b. Levested for lokalt udbredte plantearter

7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabselement

2. Stor biologisk eller økologisk diversitet

8. Særlige fredningsforhold

3. Vigtig spredningsmæssig betydning

9. Historisk eller sjælden arealanvendelse

4. Biologisk kerneområde

10. Rummer kulturminder

5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund

11. Særlig rekreativ værdi

6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde

12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

Egnethed som paddelokalitet:

2 Kun egnet for skrubtudse

Lokalitetens biologiske værdi::

3 Middel

Overordnet beskrivelse :
Stor klarvandet sø i kanten af Jerstrup plantage.
Omgivet af tæt løvtræbevoksning, syd og øst af Jerstrup Planrtage..
I vandet er der lidt kildemos og mange kransnålealger. ingen anden
undervandsvegetation set.

Film og foto nr.:
Fotobeskrivelse:

Forekomst af
særlige arter:

Følgende rødlistede (E,V,R,RE,CR,EN,VU,NT), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A)
plantearter er fundet på lokaliteten:
Kær-Svinemælk (B),
Følgende rødlistede fugle er fundet på lokaliteten:
Gråstrubet Lappedykker (AT, LC),
Gråand (AT, LC),
Følgende fugle er omfattet af EF-Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag (bilagsnummeret angivet i
parentesen):
Blishøne (4.2),

Artsliste :
I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979,
er der mærket med en *.

Planter :
Ager-Padderok

Vorterod

Alm. Humle

Stor Nælde

Stilk-Eg

Rød-El
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COWI

VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : Sø-område vest for Jerstrup plantage
Bånd-Pil

Landevejs-Poppel

Lokalitetsnr. : 43
Alm. Fredløs

Korbær

Rynket Rose

Feber-Nellikerod

Mirabel

Lådden Dueurt

Benved

Ahorn

Vild Kørvel

Gærde-Snerle

Vand-Mynte

Ask

Burre-Snerre

Kær-Svinemælk

Lyse-Siv

Blågrøn Kogleaks

Strand-Kogleaks

Alm. Hundegræs

Tagrør

Gråand

Blishøne

Smalbladet Dunhammer
Note : kransnålalger, kildemos

Fugle :
Gråstrubet Lappedykker
Rørsanger

Sommerfugle :
Pattedyr :
Krybdyr og padder :
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COWI

VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : Eng langs Ålebæk

Lokalitetsnr. : 44
Areal i ha 3.4

Beliggenhed :
Undersøgt d.:

31/05/2011

Af : MABP, JFRA

Lokalitetstype
Fredningsstatus

§3

§29a

Ramsar

§29e

landskabsfredet

EF-fuglebeskyttelse

EF-habitat

Kort :

1313 III NV

UTM-E :

570896

UTM-N :

6158595

Vildtreservat

Klassifikation af lokaliteten
1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
1b. Levested for lokalt udbredte plantearter

7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabselement

2. Stor biologisk eller økologisk diversitet

8. Særlige fredningsforhold

3. Vigtig spredningsmæssig betydning

9. Historisk eller sjælden arealanvendelse

4. Biologisk kerneområde

10. Rummer kulturminder

5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund

11. Særlig rekreativ værdi

6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde

12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

Egnethed som paddelokalitet:

6 Ikke vurderet

Lokalitetens biologiske værdi::

4 Høj

Overordnet beskrivelse :
Smal bræmme af eng/rigkær langs Ålebæk. Stor partier dominerede af toradet star. Nogle partier dominerede af græsse
og vild kørvel. Tværgående vold med overdrevsvegetation. 60 maj- og 28 kødfarvet gøgeurt set

Film og foto nr.:
Fotobeskrivelse:

Forekomst af
særlige arter:

Følgende rødlistede (E,V,R,RE,CR,EN,VU,NT), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A)
plantearter er fundet på lokaliteten:
Kødfarvet Gøgeurt (A),
Kær-Svinemælk (B),
Blågrå Siv (B),
Maj-Gøgeurt (A),
Lav Tidsel (B),
Strand-Kvan (B),
Vand-Ærenpris (B),

Artsliste :
I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979,
er der mærket med en *.

Planter :
Kær-Padderok

Eng-Kabbeleje

Bidende Ranunkel

Tigger-Ranunkel

Lav Ranunkel
Stor Nælde

Alm. Hønsetarm

Femhannet Hønsetarm

Kruset Skræppe

Vår-Gæslingeblomst

Hulkravet Kodriver

Alm. Fredløs

Sandkryb

Alm. Mjødurt

Alm. Agermåne
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COWI

VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : Eng langs Ålebæk

Lokalitetsnr. : 44

Gåse-Potentil

Krybende Potentil

Mark-Krageklo

Humle-Sneglebælg

Hvid-Kløver

Rød-Kløver

Sød Astragel

Muse-Vikke

Gul Fladbælg

Vandspir

Lådden Dueurt

Vild Kørvel

Strand-Kvan

Kæmpe-Bjørneklo

Eng-Forglemmigej

Alm. Brunelle

Vand-Mynte

Lancet-Vejbred

Vand-Ærenpris

Hvid Snerre

Kær-Snerre

Hyldebladet Baldrian

Hjortetrøst

Tusindfryd

Lav Tidsel

Horse-Tidsel

Ager-Tidsel

Stor Knopurt

Håret Høgeurt

Kær-Svinemælk

Mælkebøtte

Strand-Trehage

Blågrå Siv

Mark-Frytle

Alm. Sumpstrå

Hirse-Star

Blågrøn Star

Toradet Star

Rød Svingel

Eng-Svingel

Alm. Rapgræs

Alm. Hundegræs

Manna-Sødgræs

Draphavre

Kryb-Hvene

Knæbøjet Rævehale

Tagrør

Gul Iris

Kødfarvet Gøgeurt

Maj-Gøgeurt

Fugle :
Hvid Vipstjert

Rørsanger

Sommerfugle :
Pattedyr :
Krybdyr og padder :
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COWI

VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : Eng

Lokalitetsnr. : 45

Beliggenhed :

Østre enge syd

Undersøgt d.:

31/05/2011

Areal i ha 8.8
Af : MABP, JFRA

Lokalitetstype
Fredningsstatus

§3

§29a

Ramsar

§29e

landskabsfredet

EF-fuglebeskyttelse

EF-habitat

Kort :

1313 III NV

UTM-E :

570461

UTM-N :

6158802

Vildtreservat

Klassifikation af lokaliteten
1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
1b. Levested for lokalt udbredte plantearter

7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabselement

2. Stor biologisk eller økologisk diversitet

8. Særlige fredningsforhold

3. Vigtig spredningsmæssig betydning

9. Historisk eller sjælden arealanvendelse

4. Biologisk kerneområde

10. Rummer kulturminder

5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund

11. Særlig rekreativ værdi

6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde

12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

Egnethed som paddelokalitet:

6 Ikke vurderet

Lokalitetens biologiske værdi::

4 Høj

Overordnet beskrivelse :
Vold/dige mod øst er medtaget.
Ko-afgræsset eng med fin blomsterflora, bl.a. store bestand af maj-gøgeurt.
Lokaliteten har flere småkrat og vandhuller. Den vestligste del af lokaliteten er uden dyr ved besigtigelse men
formentligt tidsvist hestegræsset. Mindst 700 maj-gøgeurt.
Vold med øst er medtaget i lokaliteten.

Film og foto nr.:
Fotobeskrivelse:

175-177

Forekomst af
særlige arter:

Følgende rødlistede (E,V,R,RE,CR,EN,VU,NT), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A)
plantearter er fundet på lokaliteten:
Kær-Svinemælk (B),
Maj-Gøgeurt (A),
Skarntyde (B),
Blågrå Siv (B),
Følgende rødlistede fugle er fundet på lokaliteten:
Gulbug (X, LC),

Artsliste :
I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979,
er der mærket med en *.

Planter :
Tigger-Ranunkel

Rød-El

Blæresmælde

Alm. Syre

Vand-Skræppe

Prikbladet Perikon

Grå-Pil

Glat Hunde-Rose

Krybende Potentil
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COWI

VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : Eng
Selje-Røn

Lokalitetsnr. : 45
Engriflet Hvidtjørn

Mark-Krageklo

Muse-Vikke

Vild Kørvel

Skarntyde

Skov-angelik

Alm. Bjørneklo

Bukketorn

Døvnælde

Alm. Torskemund

Gul Snerre

Hvid Snerre

Kær-Snerre

Hyldebladet Baldrian

Hjortetrøst

Kær-Tidsel

Horse-Tidsel

Alm. Knopurt

Kær-Svinemælk

Lyse-Siv

Blågrå Siv

Mark-Frytle

Alm. Sumpstrå

Hirse-Star

Sylt-Star

Toradet Star

Eng-Svingel

Strand-Svingel

Alm. Rajgræs

Eng-Rapgræs

Alm. Kamgræs

Mose-Bunke

Vellugtende Gulaks

Kryb-Hvene

Eng-Rottehale

Eng-Rævehale

Rørgræs

Kost-Fuglemælk

Maj-Gøgeurt
Note : Rørgræs er stribet (haveart?), burre sp.,agermåne sp.

Fugle :
Gulbug

Tornsanger

Stillits

Gulspurv

Sommerfugle :
Pattedyr :
Krybdyr og padder :
Butsnudet frø

O:\A015000\A017256\3_Pdoc\DATA

COWI

VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : Langø plantage

Lokalitetsnr. : 46
Areal i ha 55.5

Beliggenhed :
Undersøgt d.:

01/06/2011

Af : MABP, JFRA

Lokalitetstype
Fredningsstatus

§3

§29a

Ramsar

§29e

landskabsfredet

EF-fuglebeskyttelse

EF-habitat

Kort :

1313 III NØ

UTM-E :

574138

UTM-N :

6160126

Vildtreservat

Klassifikation af lokaliteten
1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
1b. Levested for lokalt udbredte plantearter

7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabselement

2. Stor biologisk eller økologisk diversitet

8. Særlige fredningsforhold

3. Vigtig spredningsmæssig betydning

9. Historisk eller sjælden arealanvendelse

4. Biologisk kerneområde

10. Rummer kulturminder

5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund

11. Særlig rekreativ værdi

6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde

12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

Egnethed som paddelokalitet:

5 Meget egnet

Lokalitetens biologiske værdi::

4 Høj

Overordnet beskrivelse :
Plantage med skovpræg, med både løv- og nåletræer, men nåleparceller delvis under afvikling. Dominerende løvtræ er
eg , ask (men tydelige asketoptørrer angreb), ahorn og diverse popler. Skoven er gennemgrøftet, men alligeel stedvist
fugtig. Meget grå-poppel i skovbrynene. >100 læge-stenfrø i det sydlige skovbryn

Film og foto nr.:

190-205

Fotobeskrivelse:

Forekomst af
særlige arter:

Følgende rødlistede (E,V,R,RE,CR,EN,VU,NT), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A)
plantearter er fundet på lokaliteten:
Småbladet Lind (B),
Ægbladet Fliglæbe (A),
Blågrå Siv (B),
Læge-Stenfrø (A),
Følgende rødlistede fugle er fundet på lokaliteten:
Pirol (CR),
Følgende rødlistede (E,V,R) eller gullistede (X,A) pattedyr er fundet på lokaliteten:
Brunflagermus (V),
Troldflagermus (V),
Følgende pattedyr er omfattet af EF-Habitatdirektivets bilag (bilagsnummeret angivet i parentesen):
Brunflagermus (4),
Sydflagermus (4),
Dværgflagermus (4),
Troldflagermus (4),

O:\A015000\A017256\3_Pdoc\DATA

COWI

VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : Langø plantage

Lokalitetsnr. : 46

Artsliste :
I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979,
er der mærket med en *.

Planter :
Ager-Padderok

Alm. Mangeløv

Alm. Ædelgran

Rød-Gran

Skov-Fyr

Lav Ranunkel

Bidende Ranunkel

Vorterod

Stor Nælde

Bøg

Stilk-Eg

Vorte-Birk

Rød-El

Hassel

Alm. Hønsetarm

Alm. Fuglegræs

Stor Fladstjerne

Dag-Pragtstjerne

Skov-Skræppe

Prikbladet Perikon

Småbladet Lind

Grå-Poppel

Løgkarse

Hyrdetaske

Stikkelsbær

Vild Ribs

Brombær

Hindbær

Glat Hunde-Rose

Feber-Nellikerod

Gåse-Potentil

Engriflet Hvidtjørn

Alm. Hvidtjørn

Slåen

Mark-Krageklo

Humle-Sneglebælg

Sød Astragel

Muse-Vikke

Gul Fladbælg

Lådden Dueurt

Glat Dueurt

Dunet Steffensurt

Navr

Ahorn

Spids-Løn

Skovsyre

Stinkende Storkenæb

Småblomstret Balsamin

Sanikel

Hulsvøb

Vild Kørvel

Skvalderkål

Skov-angelik

Pastinak

Kæmpe-Bjørneklo

Vild Gulerod

Læge-Stenfrø

Hamp-Hanekro

Døvnælde

Skov-Galtetand

Sværtevæld

Vand-Mynte

Glat Vejbred

Ask

Knoldet Brunrod

Tveskægget Ærenpris

Nælde-Klokke

Gul Snerre

Hvid Snerre

Burre-Snerre

Skovmærke

Hjortetrøst

Hvid Okseøje

Alm. Røllike

Følfod

Tusindfryd

Kål-Tidsel

Kær-Tidsel

Skov-Salat

Haremad

Mælkebøtte

Blågrå Siv

Alm. Star

Håret Star

Sylt-Star

Skov-Star

Kæmpe-Svingel

Lund-Rapgræs

Alm. Rapgræs

Alm. Hundegræs

Enblomstret Flitteraks

Skov-Stilkaks

Draphavre

Mose-Bunke

Bjerg-Rørhvene

Miliegræs

Tagrør

Rams-Løg

Skov-Løg

Gul Iris

Ægbladet Fliglæbe

Note : burre sp., agermåne sp.

Fugle :
Musvåge

Huldue

Ringdue

Stor Flagspætte

Hvid Vipstjert

Rødhals

Solsort

Gærdesanger

Havesanger

Munk

Gransanger

Sortmejse

Musvit
Gråkrage

* Pirol
Stær

Skovskade
Bogfinke

Sommerfugle :
Stor kålsommerfugl

Grønåret kålsommerfugl

Aurora

Nældens takvinge

Dagpåfugleøje

Admiral

Skovrandøje

Libellula depressa
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COWI

VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : Langø plantage

Lokalitetsnr. : 46

Pattedyr :
Sydflagermus

Brunflagermus

Dværgflagermus

Troldflagermus

Krybdyr og padder :
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COWI

VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : Reservatet

Lokalitetsnr. : 47
Areal i ha 40.4

Beliggenhed :
Undersøgt d.:

01/06/2011

Af : MABP, JFRA

Lokalitetstype
Fredningsstatus

§3

§29a

Ramsar

§29e

landskabsfredet

EF-fuglebeskyttelse

EF-habitat

Kort :

1313 III NØ

UTM-E :

574507

UTM-N :

6160221

Vildtreservat

Klassifikation af lokaliteten
1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
1b. Levested for lokalt udbredte plantearter

7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabselement

2. Stor biologisk eller økologisk diversitet

8. Særlige fredningsforhold

3. Vigtig spredningsmæssig betydning

9. Historisk eller sjælden arealanvendelse

4. Biologisk kerneområde

10. Rummer kulturminder

5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund

11. Særlig rekreativ værdi

6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde

12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

Egnethed som paddelokalitet:

3 Måske egnet

Lokalitetens biologiske værdi::

4 Høj

Overordnet beskrivelse :
Inddæmmet strandengsområde græsset af køer. Indeholder lagune og flere små lavninger, herunder Ø-V gående lave
grøfter. Græsningstryk er fornuftigt. Mod nord en en lille ugræsset parcel.
En del tuer af gul engmyre

Film og foto nr.:

209-213

Fotobeskrivelse:

Forekomst af
særlige arter:

Følgende rødlistede (E,V,R,RE,CR,EN,VU,NT), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A)
plantearter er fundet på lokaliteten:
Slangetunge (A),
Strand-Kvan (B),
Følgende rødlistede fugle er fundet på lokaliteten:
Knopsvane (AT, LC),
Grågås (AT,LC),
Gravand (AT, LC),
Gråand (AT, LC),
Ederfugl (AT, LC),
Klyde (AT, LC),
Vibe (X, LC),
Rødben (X,LC),
Stormmåge (X, LC),
Følgende fugle er omfattet af EF-Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag (bilagsnummeret angivet i
parentesen):
Knopsvane (4.2),
Grågås (4.2),
Gravand (4.2),
Ederfugl (4.2),
Strandskade (4.2),
Klyde (1, 4.2),
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COWI

VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : Reservatet

Lokalitetsnr. : 47

Rødben (4.2),

Artsliste :
I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979,
er der mærket med en *.

Planter :
Ager-Padderok

Slangetunge

Bidende Ranunkel

Avnbøg

Alm. Hønsetarm

Kveller

Strandgåsefod

Kruset Skræppe

Sandkryb

Gåse-Potentil

Krybende Potentil

Mark-Krageklo

Humle-Sneglebælg

Hvid-Kløver

Rød-Kløver

Alm. Kællingetand

Muse-Vikke

Ahorn

Strand-Kvan

Kæmpe-Bjørneklo

Alm. Brunelle

Lancet-Vejbred

Mark-Rødtop

Alm. Røllike

Tusindfryd

Horse-Tidsel

Mælkebøtte

Strand-Trehage

Harril

Strand-Kogleaks

Alm. Sumpstrå

Alm. Star

Hirse-Star

Håret Star

Sylt-Star

Rød Svingel

Strand-Svingel

Eng-Rapgræs

Alm. Kamgræs

Alm. Hjertegræs

Kryb-Hvene

Tagrør

Toppet Lappedykker

Sølvhejre

Knopsvane

Grågås

Gravand

Gråand

Ederfugl

Strandskade

Klyde

Vibe

Rødben

Stormmåge

Sanglærke

Landsvale

Engpiber

Rørsanger

Rørspurv

Note : hindeknæ sp.

Fugle :

Sommerfugle :
Nældens takvinge

Admiral

Almindelig blåfugl

Libellula depressa

Okkergul randøje

Note : blodplet

Pattedyr :
Krybdyr og padder :
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COWI

VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : Kragelund kanal

Lokalitetsnr. : 48
Areal i ha 5.1

Beliggenhed :
Undersøgt d.:

01/06/2011

Af : MABP,JFRA

Lokalitetstype
Fredningsstatus

§3

§29a

Ramsar

§29e

landskabsfredet

EF-fuglebeskyttelse

EF-habitat

Kort :

1313 III NØ

UTM-E :

574837

UTM-N :

6159832

Vildtreservat

Klassifikation af lokaliteten
1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
1b. Levested for lokalt udbredte plantearter

7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabselement

2. Stor biologisk eller økologisk diversitet

8. Særlige fredningsforhold

3. Vigtig spredningsmæssig betydning

9. Historisk eller sjælden arealanvendelse

4. Biologisk kerneområde

10. Rummer kulturminder

5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund

11. Særlig rekreativ værdi

6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde

12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

Egnethed som paddelokalitet:

1 Ikke egnet

Lokalitetens biologiske værdi::

2 Lav

Overordnet beskrivelse :
Lige afvandingskanal, fortsættelsen af Kragelund Møllebæk. 2-6 m bred. Bredest ved udløb. Ved Lodevej 2- 2,5 m
bred. Omgivet primært af tagrør mod nordvest og et parti rød hestehov i sydøst. Stejle brinker.

Film og foto nr.:

206-208

Fotobeskrivelse:

Forekomst af
særlige arter:

Følgende rødlistede (E,V,R,RE,CR,EN,VU,NT), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A)
plantearter er fundet på lokaliteten:
Kær-Svinemælk (B),

Artsliste :
I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979,
er der mærket med en *.

Planter :
Hyldebladet Baldrian

Rød Hestehov

Kruset Vandaks

Tagrør

Kær-Svinemælk

Note : Art af vandstjerne

Fugle :
Rørsanger

Sommerfugle :
Pattedyr :
Krybdyr og padder :
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COWI

VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : Dige og kystlinje fra pumpestation til r

Lokalitetsnr. : 49
Areal i ha 9.1

Beliggenhed :
Undersøgt d.:

01/06/2011

Af : MABP, JFRA

Lokalitetstype
Fredningsstatus

§3

§29a

Ramsar

§29e

landskabsfredet

EF-fuglebeskyttelse

EF-habitat

Kort :

1313 III NØ

UTM-E :

572931

UTM-N :

6160395

Vildtreservat

Klassifikation af lokaliteten
1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
1b. Levested for lokalt udbredte plantearter

7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabselement

2. Stor biologisk eller økologisk diversitet

8. Særlige fredningsforhold

3. Vigtig spredningsmæssig betydning

9. Historisk eller sjælden arealanvendelse

4. Biologisk kerneområde

10. Rummer kulturminder

5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund

11. Særlig rekreativ værdi

6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde

12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

Egnethed som paddelokalitet:

6 Ikke vurderet

Lokalitetens biologiske værdi::

3 Middel

Overordnet beskrivelse :
Strækningen består af diget og naturlig kystlinje med kystsikring i form af lkampesten. Vegetationen er det meste af
strækningen næringspræget med dominans af grove græsser og høje urter. Foran diget/kysten ses lidt
strandvoldsvegetation.

Film og foto nr.:

216-221

Fotobeskrivelse:

Forekomst af
særlige arter:

Følgende rødlistede (E,V,R,RE,CR,EN,VU,NT), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A)
plantearter er fundet på lokaliteten:
Strand-Karse (B),
Skarntyde (B),
Strand-Kvan (B),
Læge-Hundetunge (B),
Følgende rødlistede fugle er fundet på lokaliteten:
Sangsvane (AT, NA),
Følgende fugle er omfattet af EF-Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag (bilagsnummeret angivet i
parentesen):
Sangsvane (4.2),

Artsliste :
I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979,
er der mærket med en *.

Planter :
Ager-Padderok

Bidende Ranunkel

Stor Nælde

Stilk-Eg

Alm. Hønsetarm

Strandarve
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VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : Dige og kystlinje fra pumpestation til r
Aften-Pragtstjerne

Lokalitetsnr. : 49

Blæresmælde

Strand-Mælde

Kruset Skræppe

Butbladet Skræppe

Fersken-Pileurt

Prikbladet Perikon

Løgkarse

Finbladet Vejsennep

Hyrdetaske

Strand-Karse

Bidende Stenurt

Brombær

Korbær

Glat Hunde-Rose

Rynket Rose

Gåse-Potentil

Krybende Potentil

Engriflet Hvidtjørn

Mirabel

Humle-Sneglebælg

Gul Kløver

Rød-Kløver

Sød Astragel

Muse-Vikke

Smalbladet Vikke

Tofrøet Vikke

Gul Fladbælg

Ahorn

Vild Kørvel

Skarntyde

Skvalderkål

Strand-Kvan

Pastinak

Kæmpe-Bjørneklo

Bukketorn

Ager-Snerle

Læge-Hundetunge

Døvnælde

Lancet-Vejbred

Knoldet Brunrod

Alm. Torskemund

Storkronet Ærenpris

Gul Snerre

Hvid Snerre

Burre-Snerre

Tandfri Vårsalat

Hyldebladet Baldrian

Gærde-Kartebolle

Hjortetrøst

Grå-Bynke

Strand-Malurt

Rejnfan

Alm. Røllike

Lugtløs Kamille

Eng-Brandbæger

Bitter Bakkestjerne

Tusindfryd

Ager-Tidsel

Stor Knopurt

Alm. Kongepen

Småkronet Gedeskæg

Tornet Salat

Mælkebøtte

Sylt-Star

Rød Svingel

Alm. Hundegræs

Blød Hejre

Gold Hejre

Marehalm

Alm. Kvik

Draphavre

Fløjlsgræs

Tagrør

Skov-Løg

Note : Kan ikke læse 3. arten på listen
poppel sp., stenkløver sp., burre sp., agermåne sp., vinterkarse sp., museurt sp., hanekro sp.

Fugle :
Sangsvane

Sommerfugle :
Pattedyr :
Krybdyr og padder :
Skovfirben
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VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : Eng på østre enge nord

Lokalitetsnr. : 50
Areal i ha 10.8

Beliggenhed :
Undersøgt d.:

01/06/2011

Af : JFRA, MABP

Lokalitetstype
Fredningsstatus

§3

§29a

Ramsar

§29e

landskabsfredet

EF-fuglebeskyttelse

EF-habitat

Kort :

1313 III NV

UTM-E :

570168

UTM-N :

6158769

Vildtreservat

Klassifikation af lokaliteten
1a. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter
1b. Levested for lokalt udbredte plantearter

7. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabselement

2. Stor biologisk eller økologisk diversitet

8. Særlige fredningsforhold

3. Vigtig spredningsmæssig betydning

9. Historisk eller sjælden arealanvendelse

4. Biologisk kerneområde

10. Rummer kulturminder

5. Truet eller sjælden naturtype eller plantesamfund

11. Særlig rekreativ værdi

6. Gammelt eller svagt påvirket naturområde

12. Har undervisnings-/forskningsinteresser

Egnethed som paddelokalitet:

6 Ikke vurderet

Lokalitetens biologiske værdi::

Overordnet beskrivelse :
Brakmark under successionmodl eng. Mange eng-planter tilstede, men stadig en del agerukrudt. Stor jagtinteresser med
remiser og vildt plantager samt hochsitz mm. Den nordøstlige del er uplejet og græsdomineret. Den nordlige del er
rørsump. >100 maj-gøgeurt i den centrale-nordlige del

Film og foto nr.:

236-242

Fotobeskrivelse:

Forekomst af
særlige arter:

Følgende rødlistede (E,V,R,RE,CR,EN,VU,NT), gullistede (X) eller sjældne og evt. fredede (A)
plantearter er fundet på lokaliteten:
Maj-Gøgeurt (A),
Følgende rødlistede fugle er fundet på lokaliteten:
Gulbug (X, LC),

Artsliste :
I listen nedenfor kan der være medtaget oplysninger fra litteraturen (vil fremgå af beskrivelsen). Hvor oplysningerne er fra før 1979,
er der mærket med en *.

Planter :
Bidende Ranunkel

Stilk-Eg

Grå-El

Rød-El

Hassel

Alm. Hønsetarm

Trævlekrone

Bånd-Pil

Selje-Pil

Hvid-Pil

Grå-Pil

Grå-Poppel

Sølv-Poppel

Engkarse

Rynket Rose

Gåse-Potentil

Engriflet Hvidtjørn

Slåen
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VVM Gyldensteens Inddæmning
Lokalitet : Eng på østre enge nord

Lokalitetsnr. : 50

Humle-Sneglebælg

Hvid-Kløver

Rød-Kløver

Alm. Kællingetand

Muse-Vikke

Smalbladet Vikke

Gul Fladbælg

Lådden Dueurt

Hulsvøb

Vild Kørvel

Hyldebladet Baldrian

Hjortetrøst

Tusindfryd

Ager-Tidsel

Mælkebøtte

Alm. Sumpstrå

Sylt-Star

Strand-Svingel

Alm. Rapgræs

Alm. Hundegræs

Blød Hejre

Draphavre

Tagrør

Maj-Gøgeurt

Note : stenkløver sp.

Fugle :
Ringdue

Landsvale

Kærsanger

Gulbug

Gærdesanger

Tornsanger

Havesanger

Musvit

Grønirisk

Stillits

Gråsisken

Gulspurv

Sommerfugle :
Okkergul randøje

Almindelig blåfugl

Coenagrion puella

Pattedyr :
Krybdyr og padder :
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Beregninger af vandkvalitet i søen
Dette notat skal ses i forlængelse af kapitel 12 Overfladevand, og indeholder
beregninger og betragtninger omkring fosforbinding i jorden og vandkvaliteten
i hovedforslagets sø i den østlige del af undersøgelsesområdet.
En større undersøgelse foretaget af Kjærgaard (2007) viser, at fosforbindingskapaciteten i danske organogene lavbundsjorde er direkte relateret til jordens
indhold af velkrystallinske jernoxider (oxider, der kan ekstraheres med bicarbonat-dithionit, FeBD). Resultater viser også, at jordens FeBD:PBD-forhold er den
parameter, der bedst korrelerer med fosforfrigivelseshastigheden under iltfrie
forhold (Figur 1). Analyserede jordprøver kan derfor bruges til at vurdere risikoen for fosforfrigivelse, når vådområder og søer retableres på landbrugsjord.
FeBD:PBD-forholdet kan således bruges til differentiering af lavbundsjorde i forhold til risiko for fosfortab efter etablering af vådområdet, når også volumen/vægt forholdet kendes. Beregningseksemplerne fra konkrete feltlokaliteter viser estimerede P-frigivelsesrater fra <0,01 til 25 kg P/ha/år med
hovedparten mellem 5-10 kg P/ha/år afhængigt af jordbundsforholdene og de
lokale hydrologiske forhold (Kjærgaard m.fl., 2009).

.

2

Figur 1

Fosforfrigivelsesrate som funktion af jordens FeBD:PBD-forhold (efter
Kjærgaard m.fl., 2009).

Der er i maj 2011 med jordbor udtaget 3 prøver fra hver af de 9 stationer, som
er vist på Figur 2. Ved station 3, 6 og 9 er der udtaget prøver i dybderne henholdsvis 0,05 - 0,15 cm og 0,15 - 0,30 cm. På de øvrige 6 stationer er der kun
udtaget prøver i dybderne 0,05 - 0,15 cm. De øverste 30 cm af jordlaget svarer
til dybden af pløjelaget, hvor de største puljer af fosfor må forventes at findes.
Prøvetagningsstederne er udvalgt, så de ligger inden for det kommende søområde.
De 3 jordprøver fra hver station blev puljet og herefter vægt/volumen bestemt i
felten. Prøverne blev analyseret på det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Århus
Universitet.
Analysepakken bestod af:
•
•
•
•

Homogenisering og sigtning af ”markfugtige” prøve
Tørstofbestemmelse og afvejning af prøve til analyse
Ekstraktion med bicarbonat-dithionite (BD) og autoklavering
Bestemmelse af PBD og FeBD.
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Figur 2

Stationer for prøvetagning til fosforanalyse af jordsøjler ved Gyldensteen Strand i det kommende
søområde.

Der er målt en volumen/vægt på over 500 kg/m3 og et højt tørstofindhold på >
80 %. Jorden er overvejende minerogen og finsandet. Analyseresultaterne
fremgår af Tabel 1.
Mængden af fosfor, der frigives i forbindelse med reduktion af jern, er direkte
korreleret med jordens FeBD:PBD-molforhold, der angiver forholdet mellem
mængden af reducerbart jern og mængden af fosfor bundet til den reducerbare
jernfraktion – hvis forholdet er <20 er der risiko for fosforfrigivelse (kritisk niveau), mens niveauer >20 ikke vurderes kritisk. Frigivelsesraten er aflæst på
Figur 1 på kurven for jordprøver med en volumenvægt på 500 kg/m3 ud fra den
molratio, der er beregnet i Tabel 1 og markeret med gult.
Alle prøverne ved Gyldensteen ligger i det kritiske felt < 20 og nogle meget
lavt. Der ser ikke ud til at være markant forskel på niveauerne i dybdeintervallerne 0,05-0,15 meter og 0,15-0,30 meter. Begge intervaller ligger inden for
pløjelaget, hvor jorden ofte opblandes. Ifølge aflæsning på Figur 1 er der risiko
for en fosforfrigivelse på 5-25 kg P/ha/år, hvilket langt overstiger den forventede tilførsel af fosfor fra oplandet. Der er beregnet en samlet mobil fosforpulje
på ca. 20 tons i de øverste 15 cm af jordlagene indenfor søarealet på 144 ha.
Tabel 1

Analyseresultater for jordprøver i projektområdet ved Gyldensteen.

.

4

Station Dybdeinterval Vådvægt jord Vådvolumen jord Tørstof P_BD Fe_BD

P_BD

Fe_BD

FeBD:PBD

nr

m

g

ml

%

mg/kg mg/kg mmol/kg mmol/kg mol-ratio

1

0,05-0,15

512

450

93

101,1 2034,6

3,265

36,431

11,2

2

0,05-0,15

650

550

86

119,7 1089,0

3,865

19,499

5,0

3a

0,05-0,15

680

650

84

126,0 2553,2

4,068

45,718

11,2

3b

0,15-0,30

425

450

80

90,9

2910,8

2,935

52,121

17,8

4

0,05-0,15

590

500

85

114,4 2858,5

3,693

51,184

13,9

5

0,05-0,15

920

800

88

97,1

1495,5

3,135

26,779

8,5

6a

0,05-0,15

600

550

87

96,7

2028,1

3,123

36,315

11,6

6b

0,15-0,30

448

450

90

85,2

1798,4

2,751

32,203

11,7

7

0,05-0,15

745

700

87

120,4 1025,6

3,889

18,364

4,7

8

0,05-0,15

466

400

97

87,5

1984,2

2,826

35,529

12,6

9a

0,05-0,15

478

500

92

103,3 1206,5

3,336

21,604

6,5

9b

0,15-0,30

420

400

93

77,4

2,500

23,556

9,4

1315,5

På grund af det langsomme vandskifte i søen vil jordens fosforpulje i den
kommende tid/periode aflastes meget langsomt via afløbet. Søen vil som tidligere nævnt opnå en god tilstand som modelberegnet med en fosforkoncentration på 0,055 mg P/l, men det vil formentlig tage flere årtier. I de første mange år
må der forventes fosforkoncentrationer i søen på måske 0,5 mg P/l og en dårlig
miljøtilstand på grund af stor vækst af trådalger og planktonalger. De mange
planktonalger vil i perioder med vandafstrømning fra søen kunne belaste Kragelund Møllebæk med alger og dermed forringe vandløbskvaliteten. Desuden
vil søens fosforoverskud over tid blive aflastet til Lillebælt, hvor det kan bidrage til den generelle forurening af det marine miljø. Det er ikke muligt at kvantificere den årlige mertilførsel eller tidshorisonten.
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