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1 Indledning 

Dette er en datarapport med oplysninger om de undersøgte naturlokaliteter. Alle 

vurderinger er foretaget inde i miljøkonsekvensrapporten. 

2 Naturundersøgelser 

Naturforholdene i det planlagte kabeltracé mellem transformerstationen på Nor-

dals og tilslutning til eksisterende 150 kV net i Aabenraa er beskrevet på bag-

grund af feltundersøgelser udført i efteråret 2017 og forsommeren 2018, supple-

ret med data fra forskellige kilder. For yderligere oplysninger, se miljøkonse-

kvensrapport. 

Feltundersøgelserne omfatter besigtigelse og vurdering af naturlokaliteter inden 

for en ca. 200 meter bred korridor, hvor elkablet kan placeres (se feltkort). 

De undersøgte lokaliteter omfatter områder, som på Miljøportalen er registreret 

som omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, områder med fredskovpligt samt 

potentielle levesteder for beskyttede arter af padder, markfirben og flagermus 

(visuelt udvalgt). Det er vurderet, at det ikke er nødvendigt at gennemføre felt-

undersøgelser for: 
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› Naturområder, som kablet kan anlægges uden om inden for kabelkorridoren 

› Fugle og øvrige arter af dyr. Dyr, der er observeret i forbindelse med kort-

lægningen af naturområder er dog noteret. 

3 Feltkort og lokalitetsskemaer 

På feltkort er vist de områder, der er registreret som værende omfattet af na-

turbeskyttelseslovens §3, det vil sige naturtyperne eng, mose, overdrev, strand-

eng, sø og vandløb samt områder omfattet af fredskovspligt. På feltkort er ind-

tegnet den 200 meter brede korridor, hvor jordkablet kan blive anlagt inden for, 

de lokaliteter, der er undersøgt, samt deres ID. 

Lokalitetsskemaet er opbygget af Danmarks Miljøportal og anvendes til §3-

registrering. Første side er fakta om, hvornår registreringen er foretaget og et 

kort med lokaliteten samt en kort beskrivelse. Herefter er angivet, om lokalite-

ten er omfattet af naturbeskyttelsesloven (NBL §3) eller eventuelt indgår som 

habitatnaturtype i et Natura 2000-område (ikke tilfældet for denne undersøgel-

se). Herefter kommer en vurdering af forskellige parametre, en artsliste og fotos 

fra lokaliteten. 













§3 Besigtigelser (Alle naturtyper, 2010-)

Ansvarlig Institution: Cowi A/S

Aktivitet ID: 814676

Parent Aktivitet ID:

Reference: Lillebælt Havmøllepark

Startdato: 22-05-2018

Indsamlingsformål: VVM-analyse

Sted: En01

Program: Besigtigelser

Hovedområde(r):

Bemærkning:

Naturtype

Hovednaturtype: Ferskeng (Arealandel: 100)

Bemærkning:

Engen udgør skråningen op fra en02 til dyrket mark. Agræsses af samme køer som en02. Trykvand på skråningen.

Aktuel undertype

Aktuel undertype: -

Tilstandsvurderes efter: -

Info

Arealet omfattet af NBL §3: ja

Arealet omfattet af HGL §7: nej

Grundighed: 3) Intensiv

Estimeret naturtilstand: III

Vegetationsstruktur

Arealandel uden vegetationsdække: 1) 0-5%

Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm: 1) 0-5%

Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm: 3) 10-30%

Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm : 4) 30-75%

Arealandel med dværgbuske: 1) 0-5%

Arealandel med vedplanter (kronedække): 4) 25-50%

Arealandel med forekomst af invasive arter: 1) 0%

Afgræsning og drift

Arealandel med græsning/høslæt: 5) 75-100%

Arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift: 1) 0%

Naturtypekarakteristiske strukturer (Fersk eng)

Positive strukturer

Naturlig fugtig bund (p1): 2) spredt/rudimentært

Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser (p2): 2) spredt/rudimentært

Tuet ujævn vegetation/bund (p3): 1) ikke tilstede

Fugtige artsrige kratpartier (p4): 1) ikke tilstede

Negative strukturer

Vegetation domineret af græsser (n1): 3) udbredt/veludviklet

Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder (n2): 1) ikke tilstede

Omlagt/isået med kulturgræsser/-kløver (n3): 2) spredt/rudimentært

Tegn på tilskudsfodring/gødskning (n4): 3) udbredt/veludviklet

Hydrologi

Afvanding og vandindvinding: 2) Nogen afvanding. Fugtighedsplanter udbredte

Drift/pleje

Nuværende plejeindsats:

Trusler:

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig

Afbrænding/tørveskrælning: nej

Slåning/høslet: nej

Rørskær: nej

Rydde vedplanter/Genoptage stævningsdrift (skov): nej

Øge afgræsning: nej

Mindske afgræsning: nej

Hæve vandstand: nej

Ophøre dræning: nej

Bekæmpe invasive arter: nej

Nedsætte eutrofiering: nej

Ophøre gødskning: nej

Ophøre tilskudsfodring: nej

Beskrivelse af behov for yderligere indsats:

Arealtype

Andel af A-areal i pct.: -

Andel af B-areal i pct.: -

Arter på hele arealet

Arter på hele arealet (som ikke er fundet i dokumentationsfelt)

Art:

knæbøjet rævehale | Alopecurus geniculatus

engkarse | Cardamine pratensis

kalmus | Acorus calamus

rørgræs | Phalaris arundinacea

lav ranunkel | Ranunculus repens

eng-rævehale | Alopecurus pratensis

almindelig rajgræs | Lolium perenne

vellugtende gulaks | Anthoxanthum odoratum

almindelig hønsetarm | Cerastium fontanum ssp. vulgare var. vulgare

fløjlsgræs | Holcus lanatus

almindelig rapgræs | Poa trivialis

lancet-vejbred | Plantago lanceolata

håret star | Carex hirta

almindelig kamgræs | Cynosurus cristatus

almindelig syre | Rumex acetosa

draphavre | Arrhenatherum elatius

vild kørvel | Anthriscus sylvestris

eng-rapgræs, kollektiv art | Poa pratensis, s.l.

tveskægget ærenpris | Veronica chamaedrys

éngriflet hvidtjørn | Crataegus monogyna

blød hejre | Bromus hordeaceus ssp. hordeaceus

almindelig hyld | Sambucus nigra

stor nælde | Urtica dioica

ager-tidsel | Cirsium arvense

almindelig hundegræs | Dactylis glomerata ssp. glomerata

almindelig brombær | Rubus plicatus

slåen | Prunus spinosa

skov-kogleaks | Scirpus sylvaticus

almindelig mjødurt | Filipendula ulmaria

dynd-padderok | Equisetum fluviatile

vandkarse | Cardamine amara

top-star | Carex paniculata

skør-pil | Salix fragilis

kruset skræppe | Rumex crispus

pileurtslægten v | Aconogonon

lyse-siv | Juncus effusus

manna-sødgræs | Glyceria fluitans

knop-siv | Juncus conglomeratus

trævlekrone | Lychnis flos-cuculi

roseslægten | Rosa

gærde-snerle | Calystegia sepium

ask | Fraxinus excelsior

butbladet skræppe | Rumex obtusifolius

tykbladet ærenpris | Veronica beccabunga

eng-forglemmigej | Myosotis scorpioides

eng-kabbeleje | Caltha palustris

kær-star | Carex acutiformis

korsknap | Glechoma hederacea

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,59

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 48

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 9

Antal stjernearter: 11

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 1

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.531

Tidpunkt for beregning: 105.111

Billeder

Den 20-06-2018, kl. 14:47
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Engen udgør skråningen op fra en02 til dyrket mark. Agræsses af samme køer som en02. Trykvand på skråningen.

Aktuel undertype

Aktuel undertype: -

Tilstandsvurderes efter: -

Info

Arealet omfattet af NBL §3: ja

Arealet omfattet af HGL §7: nej

Grundighed: 3) Intensiv

Estimeret naturtilstand: III

Vegetationsstruktur

Arealandel uden vegetationsdække: 1) 0-5%

Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm: 1) 0-5%

Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm: 3) 10-30%

Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm : 4) 30-75%

Arealandel med dværgbuske: 1) 0-5%

Arealandel med vedplanter (kronedække): 4) 25-50%

Arealandel med forekomst af invasive arter: 1) 0%

Afgræsning og drift

Arealandel med græsning/høslæt: 5) 75-100%

Arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift: 1) 0%

Naturtypekarakteristiske strukturer (Fersk eng)

Positive strukturer

Naturlig fugtig bund (p1): 2) spredt/rudimentært

Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser (p2): 2) spredt/rudimentært

Tuet ujævn vegetation/bund (p3): 1) ikke tilstede

Fugtige artsrige kratpartier (p4): 1) ikke tilstede

Negative strukturer

Vegetation domineret af græsser (n1): 3) udbredt/veludviklet

Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder (n2): 1) ikke tilstede

Omlagt/isået med kulturgræsser/-kløver (n3): 2) spredt/rudimentært

Tegn på tilskudsfodring/gødskning (n4): 3) udbredt/veludviklet

Hydrologi

Afvanding og vandindvinding: 2) Nogen afvanding. Fugtighedsplanter udbredte

Drift/pleje

Nuværende plejeindsats:

Trusler:

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig

Afbrænding/tørveskrælning: nej

Slåning/høslet: nej

Rørskær: nej

Rydde vedplanter/Genoptage stævningsdrift (skov): nej

Øge afgræsning: nej

Mindske afgræsning: nej

Hæve vandstand: nej

Ophøre dræning: nej

Bekæmpe invasive arter: nej

Nedsætte eutrofiering: nej

Ophøre gødskning: nej

Ophøre tilskudsfodring: nej

Beskrivelse af behov for yderligere indsats:

Arealtype

Andel af A-areal i pct.: -

Andel af B-areal i pct.: -

Arter på hele arealet

Arter på hele arealet (som ikke er fundet i dokumentationsfelt)

Art:

knæbøjet rævehale | Alopecurus geniculatus

engkarse | Cardamine pratensis

kalmus | Acorus calamus

rørgræs | Phalaris arundinacea

lav ranunkel | Ranunculus repens

eng-rævehale | Alopecurus pratensis

almindelig rajgræs | Lolium perenne

vellugtende gulaks | Anthoxanthum odoratum

almindelig hønsetarm | Cerastium fontanum ssp. vulgare var. vulgare

fløjlsgræs | Holcus lanatus

almindelig rapgræs | Poa trivialis

lancet-vejbred | Plantago lanceolata

håret star | Carex hirta

almindelig kamgræs | Cynosurus cristatus

almindelig syre | Rumex acetosa

draphavre | Arrhenatherum elatius

vild kørvel | Anthriscus sylvestris

eng-rapgræs, kollektiv art | Poa pratensis, s.l.

tveskægget ærenpris | Veronica chamaedrys

éngriflet hvidtjørn | Crataegus monogyna

blød hejre | Bromus hordeaceus ssp. hordeaceus

almindelig hyld | Sambucus nigra

stor nælde | Urtica dioica

ager-tidsel | Cirsium arvense

almindelig hundegræs | Dactylis glomerata ssp. glomerata

almindelig brombær | Rubus plicatus

slåen | Prunus spinosa

skov-kogleaks | Scirpus sylvaticus

almindelig mjødurt | Filipendula ulmaria

dynd-padderok | Equisetum fluviatile

vandkarse | Cardamine amara

top-star | Carex paniculata

skør-pil | Salix fragilis

kruset skræppe | Rumex crispus

pileurtslægten v | Aconogonon

lyse-siv | Juncus effusus

manna-sødgræs | Glyceria fluitans

knop-siv | Juncus conglomeratus

trævlekrone | Lychnis flos-cuculi

roseslægten | Rosa

gærde-snerle | Calystegia sepium

ask | Fraxinus excelsior

butbladet skræppe | Rumex obtusifolius

tykbladet ærenpris | Veronica beccabunga

eng-forglemmigej | Myosotis scorpioides

eng-kabbeleje | Caltha palustris

kær-star | Carex acutiformis

korsknap | Glechoma hederacea

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,59

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 48

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 9

Antal stjernearter: 11

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 1

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.531

Tidpunkt for beregning: 105.111

Billeder

Den 20-06-2018, kl. 14:47
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Positive strukturer

Naturlig fugtig bund (p1): 2) spredt/rudimentært

Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser (p2): 2) spredt/rudimentært

Tuet ujævn vegetation/bund (p3): 1) ikke tilstede

Fugtige artsrige kratpartier (p4): 1) ikke tilstede

Negative strukturer

Vegetation domineret af græsser (n1): 3) udbredt/veludviklet

Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder (n2): 1) ikke tilstede

Omlagt/isået med kulturgræsser/-kløver (n3): 2) spredt/rudimentært

Tegn på tilskudsfodring/gødskning (n4): 3) udbredt/veludviklet

Hydrologi

Afvanding og vandindvinding: 2) Nogen afvanding. Fugtighedsplanter udbredte

Drift/pleje

Nuværende plejeindsats:

Trusler:

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig

Afbrænding/tørveskrælning: nej

Slåning/høslet: nej

Rørskær: nej

Rydde vedplanter/Genoptage stævningsdrift (skov): nej

Øge afgræsning: nej

Mindske afgræsning: nej

Hæve vandstand: nej

Ophøre dræning: nej

Bekæmpe invasive arter: nej

Nedsætte eutrofiering: nej

Ophøre gødskning: nej

Ophøre tilskudsfodring: nej

Beskrivelse af behov for yderligere indsats:

Arealtype

Andel af A-areal i pct.: -

Andel af B-areal i pct.: -

Arter på hele arealet

Arter på hele arealet (som ikke er fundet i dokumentationsfelt)

Art:

knæbøjet rævehale | Alopecurus geniculatus

engkarse | Cardamine pratensis

kalmus | Acorus calamus

rørgræs | Phalaris arundinacea

lav ranunkel | Ranunculus repens

eng-rævehale | Alopecurus pratensis

almindelig rajgræs | Lolium perenne

vellugtende gulaks | Anthoxanthum odoratum

almindelig hønsetarm | Cerastium fontanum ssp. vulgare var. vulgare

fløjlsgræs | Holcus lanatus

almindelig rapgræs | Poa trivialis

lancet-vejbred | Plantago lanceolata

håret star | Carex hirta

almindelig kamgræs | Cynosurus cristatus

almindelig syre | Rumex acetosa

draphavre | Arrhenatherum elatius

vild kørvel | Anthriscus sylvestris

eng-rapgræs, kollektiv art | Poa pratensis, s.l.

tveskægget ærenpris | Veronica chamaedrys

éngriflet hvidtjørn | Crataegus monogyna

blød hejre | Bromus hordeaceus ssp. hordeaceus

almindelig hyld | Sambucus nigra

stor nælde | Urtica dioica

ager-tidsel | Cirsium arvense

almindelig hundegræs | Dactylis glomerata ssp. glomerata

almindelig brombær | Rubus plicatus

slåen | Prunus spinosa

skov-kogleaks | Scirpus sylvaticus

almindelig mjødurt | Filipendula ulmaria

dynd-padderok | Equisetum fluviatile

vandkarse | Cardamine amara

top-star | Carex paniculata

skør-pil | Salix fragilis

kruset skræppe | Rumex crispus

pileurtslægten v | Aconogonon

lyse-siv | Juncus effusus

manna-sødgræs | Glyceria fluitans

knop-siv | Juncus conglomeratus

trævlekrone | Lychnis flos-cuculi

roseslægten | Rosa

gærde-snerle | Calystegia sepium

ask | Fraxinus excelsior

butbladet skræppe | Rumex obtusifolius

tykbladet ærenpris | Veronica beccabunga

eng-forglemmigej | Myosotis scorpioides

eng-kabbeleje | Caltha palustris

kær-star | Carex acutiformis

korsknap | Glechoma hederacea

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,59

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 48

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 9

Antal stjernearter: 11

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 1

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.531

Tidpunkt for beregning: 105.111

Billeder

Den 20-06-2018, kl. 14:47
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Ophøre gødskning: nej

Ophøre tilskudsfodring: nej

Beskrivelse af behov for yderligere indsats:

Arealtype

Andel af A-areal i pct.: -

Andel af B-areal i pct.: -

Arter på hele arealet

Arter på hele arealet (som ikke er fundet i dokumentationsfelt)

Art:

knæbøjet rævehale | Alopecurus geniculatus

engkarse | Cardamine pratensis

kalmus | Acorus calamus

rørgræs | Phalaris arundinacea

lav ranunkel | Ranunculus repens

eng-rævehale | Alopecurus pratensis

almindelig rajgræs | Lolium perenne

vellugtende gulaks | Anthoxanthum odoratum

almindelig hønsetarm | Cerastium fontanum ssp. vulgare var. vulgare

fløjlsgræs | Holcus lanatus

almindelig rapgræs | Poa trivialis

lancet-vejbred | Plantago lanceolata

håret star | Carex hirta

almindelig kamgræs | Cynosurus cristatus

almindelig syre | Rumex acetosa

draphavre | Arrhenatherum elatius

vild kørvel | Anthriscus sylvestris

eng-rapgræs, kollektiv art | Poa pratensis, s.l.

tveskægget ærenpris | Veronica chamaedrys

éngriflet hvidtjørn | Crataegus monogyna

blød hejre | Bromus hordeaceus ssp. hordeaceus

almindelig hyld | Sambucus nigra

stor nælde | Urtica dioica

ager-tidsel | Cirsium arvense

almindelig hundegræs | Dactylis glomerata ssp. glomerata

almindelig brombær | Rubus plicatus

slåen | Prunus spinosa

skov-kogleaks | Scirpus sylvaticus

almindelig mjødurt | Filipendula ulmaria

dynd-padderok | Equisetum fluviatile

vandkarse | Cardamine amara

top-star | Carex paniculata

skør-pil | Salix fragilis

kruset skræppe | Rumex crispus

pileurtslægten v | Aconogonon

lyse-siv | Juncus effusus

manna-sødgræs | Glyceria fluitans

knop-siv | Juncus conglomeratus

trævlekrone | Lychnis flos-cuculi

roseslægten | Rosa

gærde-snerle | Calystegia sepium

ask | Fraxinus excelsior

butbladet skræppe | Rumex obtusifolius

tykbladet ærenpris | Veronica beccabunga

eng-forglemmigej | Myosotis scorpioides

eng-kabbeleje | Caltha palustris

kær-star | Carex acutiformis

korsknap | Glechoma hederacea

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,59

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 48

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 9

Antal stjernearter: 11

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 1

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.531

Tidpunkt for beregning: 105.111

Billeder

Den 20-06-2018, kl. 14:47

Danmarks Miljøportal, Haraldsgade 53, 2100 København Ø - www.miljoeportal.dk Side 4 af 10



lancet-vejbred | Plantago lanceolata

håret star | Carex hirta

almindelig kamgræs | Cynosurus cristatus

almindelig syre | Rumex acetosa

draphavre | Arrhenatherum elatius

vild kørvel | Anthriscus sylvestris

eng-rapgræs, kollektiv art | Poa pratensis, s.l.

tveskægget ærenpris | Veronica chamaedrys

éngriflet hvidtjørn | Crataegus monogyna

blød hejre | Bromus hordeaceus ssp. hordeaceus

almindelig hyld | Sambucus nigra

stor nælde | Urtica dioica

ager-tidsel | Cirsium arvense

almindelig hundegræs | Dactylis glomerata ssp. glomerata

almindelig brombær | Rubus plicatus

slåen | Prunus spinosa

skov-kogleaks | Scirpus sylvaticus

almindelig mjødurt | Filipendula ulmaria

dynd-padderok | Equisetum fluviatile

vandkarse | Cardamine amara

top-star | Carex paniculata

skør-pil | Salix fragilis

kruset skræppe | Rumex crispus

pileurtslægten v | Aconogonon

lyse-siv | Juncus effusus

manna-sødgræs | Glyceria fluitans

knop-siv | Juncus conglomeratus

trævlekrone | Lychnis flos-cuculi

roseslægten | Rosa

gærde-snerle | Calystegia sepium

ask | Fraxinus excelsior

butbladet skræppe | Rumex obtusifolius

tykbladet ærenpris | Veronica beccabunga

eng-forglemmigej | Myosotis scorpioides

eng-kabbeleje | Caltha palustris

kær-star | Carex acutiformis

korsknap | Glechoma hederacea

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,59

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 48

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 9

Antal stjernearter: 11

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 1

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.531

Tidpunkt for beregning: 105.111

Billeder

Den 20-06-2018, kl. 14:47
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vandkarse | Cardamine amara

top-star | Carex paniculata

skør-pil | Salix fragilis

kruset skræppe | Rumex crispus

pileurtslægten v | Aconogonon

lyse-siv | Juncus effusus

manna-sødgræs | Glyceria fluitans

knop-siv | Juncus conglomeratus

trævlekrone | Lychnis flos-cuculi

roseslægten | Rosa

gærde-snerle | Calystegia sepium

ask | Fraxinus excelsior

butbladet skræppe | Rumex obtusifolius

tykbladet ærenpris | Veronica beccabunga

eng-forglemmigej | Myosotis scorpioides

eng-kabbeleje | Caltha palustris

kær-star | Carex acutiformis

korsknap | Glechoma hederacea

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,59

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 48

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 9

Antal stjernearter: 11

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 1

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.531

Tidpunkt for beregning: 105.111

Billeder

Den 20-06-2018, kl. 14:47
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Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,59

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 48

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 9

Antal stjernearter: 11

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 1

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.531

Tidpunkt for beregning: 105.111

Billeder
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§3 Besigtigelser (Alle naturtyper, 2010-)

Ansvarlig Institution: Cowi A/S

Aktivitet ID: 814677

Parent Aktivitet ID:

Reference: Lillebælt Havmøllepark

Startdato: 22-05-2018

Indsamlingsformål: VVM-analyse

Sted: En02

Program: Besigtigelser

Hovedområde(r):

Bemærkning:

Naturtype

Hovednaturtype: Ferskeng (Arealandel: 100)

Bemærkning:

Afgræsses af kvæg. Engen er lysåben, løber langs vandløb.

Aktuel undertype

Aktuel undertype: -

Tilstandsvurderes efter: -

Info

Arealet omfattet af NBL §3: ja

Arealet omfattet af HGL §7: nej

Grundighed: 3) Intensiv

Estimeret naturtilstand: III

Vegetationsstruktur

Arealandel uden vegetationsdække: 1) 0-5%

Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm: 1) 0-5%

Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm: 2) 5-10%

Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm : 4) 30-75%

Arealandel med dværgbuske: 1) 0-5%

Arealandel med vedplanter (kronedække): 1) 0%

Arealandel med forekomst af invasive arter: 1) 0%

Afgræsning og drift

Arealandel med græsning/høslæt: 5) 75-100%

Arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift: 1) 0%

Naturtypekarakteristiske strukturer (Fersk eng)

Positive strukturer

Naturlig fugtig bund (p1): 2) spredt/rudimentært

Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser (p2): 2) spredt/rudimentært

Tuet ujævn vegetation/bund (p3): 1) ikke tilstede

Fugtige artsrige kratpartier (p4): 1) ikke tilstede

Negative strukturer

Vegetation domineret af græsser (n1): 3) udbredt/veludviklet

Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder (n2): 1) ikke tilstede

Omlagt/isået med kulturgræsser/-kløver (n3): 2) spredt/rudimentært

Tegn på tilskudsfodring/gødskning (n4): 3) udbredt/veludviklet

Bemærkning:

Fodder/høvogn

Hydrologi

Afvanding og vandindvinding: 2) Nogen afvanding. Fugtighedsplanter udbredte

Drift/pleje

Nuværende plejeindsats: Græsning

Trusler:

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig

Afbrænding/tørveskrælning: nej

Slåning/høslet: nej

Rørskær: nej

Rydde vedplanter/Genoptage stævningsdrift (skov): nej

Øge afgræsning: ja

Mindske afgræsning: nej

Hæve vandstand: ja

Ophøre dræning: nej

Bekæmpe invasive arter: nej

Nedsætte eutrofiering: nej

Ophøre gødskning: nej

Ophøre tilskudsfodring: ja

Beskrivelse af behov for yderligere indsats:

Arealtype

Andel af A-areal i pct.: -

Andel af B-areal i pct.: -

Arter på hele arealet

Arter på hele arealet (som ikke er fundet i dokumentationsfelt)

Art:

lav ranunkel | Ranunculus repens

: Dominerende

eng-rævehale | Alopecurus pratensis

stor nælde | Urtica dioica

knæbøjet rævehale | Alopecurus geniculatus

: Dominerende

tigger-ranunkel | Ranunculus sceleratus

almindelig rapgræs | Poa trivialis

: Dominerende

mælkebøtteslægten | Taraxacum

kruset skræppe | Rumex crispus

butbladet skræppe | Rumex obtusifolius

skive-kamille | Matricaria matricarioides

hvid-kløver | Trifolium repens

rørgræs | Phalaris arundinacea

almindelig hønsetarm | Cerastium fontanum ssp. vulgare var. vulgare

almindelig kvik | Elytrigia repens

fasan | Phasianus colchicus

engkarse | Cardamine pratensis

aurora | Anthocaris cardamines

skov-kogleaks | Scirpus sylvaticus

kalmus | Acorus calamus

kløftet storkenæb | Geranium dissectum

kær-star | Carex acutiformis

Bemærkning:

Der blev observeret en brun frø (enten butsnudet eller spidssnudet) under registreringen. Lokaliteten er rasteområde for
padder.

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,61

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 21

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 6

Antal stjernearter: 2

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.531

Tidpunkt for beregning: 105.428

Billeder

Blå libel, hun

Den 20-06-2018, kl. 14:45
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Afgræsses af kvæg. Engen er lysåben, løber langs vandløb.

Aktuel undertype

Aktuel undertype: -

Tilstandsvurderes efter: -

Info

Arealet omfattet af NBL §3: ja

Arealet omfattet af HGL §7: nej

Grundighed: 3) Intensiv

Estimeret naturtilstand: III

Vegetationsstruktur

Arealandel uden vegetationsdække: 1) 0-5%

Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm: 1) 0-5%

Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm: 2) 5-10%

Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm : 4) 30-75%

Arealandel med dværgbuske: 1) 0-5%

Arealandel med vedplanter (kronedække): 1) 0%

Arealandel med forekomst af invasive arter: 1) 0%

Afgræsning og drift

Arealandel med græsning/høslæt: 5) 75-100%

Arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift: 1) 0%

Naturtypekarakteristiske strukturer (Fersk eng)

Positive strukturer

Naturlig fugtig bund (p1): 2) spredt/rudimentært

Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser (p2): 2) spredt/rudimentært

Tuet ujævn vegetation/bund (p3): 1) ikke tilstede

Fugtige artsrige kratpartier (p4): 1) ikke tilstede

Negative strukturer

Vegetation domineret af græsser (n1): 3) udbredt/veludviklet

Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder (n2): 1) ikke tilstede

Omlagt/isået med kulturgræsser/-kløver (n3): 2) spredt/rudimentært

Tegn på tilskudsfodring/gødskning (n4): 3) udbredt/veludviklet

Bemærkning:

Fodder/høvogn

Hydrologi

Afvanding og vandindvinding: 2) Nogen afvanding. Fugtighedsplanter udbredte

Drift/pleje

Nuværende plejeindsats: Græsning

Trusler:

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig

Afbrænding/tørveskrælning: nej

Slåning/høslet: nej

Rørskær: nej

Rydde vedplanter/Genoptage stævningsdrift (skov): nej

Øge afgræsning: ja

Mindske afgræsning: nej

Hæve vandstand: ja

Ophøre dræning: nej

Bekæmpe invasive arter: nej

Nedsætte eutrofiering: nej

Ophøre gødskning: nej

Ophøre tilskudsfodring: ja

Beskrivelse af behov for yderligere indsats:

Arealtype

Andel af A-areal i pct.: -

Andel af B-areal i pct.: -

Arter på hele arealet

Arter på hele arealet (som ikke er fundet i dokumentationsfelt)

Art:

lav ranunkel | Ranunculus repens

: Dominerende

eng-rævehale | Alopecurus pratensis

stor nælde | Urtica dioica

knæbøjet rævehale | Alopecurus geniculatus

: Dominerende

tigger-ranunkel | Ranunculus sceleratus

almindelig rapgræs | Poa trivialis

: Dominerende

mælkebøtteslægten | Taraxacum

kruset skræppe | Rumex crispus

butbladet skræppe | Rumex obtusifolius

skive-kamille | Matricaria matricarioides

hvid-kløver | Trifolium repens

rørgræs | Phalaris arundinacea

almindelig hønsetarm | Cerastium fontanum ssp. vulgare var. vulgare

almindelig kvik | Elytrigia repens

fasan | Phasianus colchicus

engkarse | Cardamine pratensis

aurora | Anthocaris cardamines

skov-kogleaks | Scirpus sylvaticus

kalmus | Acorus calamus

kløftet storkenæb | Geranium dissectum

kær-star | Carex acutiformis

Bemærkning:

Der blev observeret en brun frø (enten butsnudet eller spidssnudet) under registreringen. Lokaliteten er rasteområde for
padder.

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,61

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 21

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 6

Antal stjernearter: 2

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.531

Tidpunkt for beregning: 105.428

Billeder

Blå libel, hun

Den 20-06-2018, kl. 14:45
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Positive strukturer

Naturlig fugtig bund (p1): 2) spredt/rudimentært

Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser (p2): 2) spredt/rudimentært

Tuet ujævn vegetation/bund (p3): 1) ikke tilstede

Fugtige artsrige kratpartier (p4): 1) ikke tilstede

Negative strukturer

Vegetation domineret af græsser (n1): 3) udbredt/veludviklet

Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder (n2): 1) ikke tilstede

Omlagt/isået med kulturgræsser/-kløver (n3): 2) spredt/rudimentært

Tegn på tilskudsfodring/gødskning (n4): 3) udbredt/veludviklet

Bemærkning:

Fodder/høvogn

Hydrologi

Afvanding og vandindvinding: 2) Nogen afvanding. Fugtighedsplanter udbredte

Drift/pleje

Nuværende plejeindsats: Græsning

Trusler:

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig

Afbrænding/tørveskrælning: nej

Slåning/høslet: nej

Rørskær: nej

Rydde vedplanter/Genoptage stævningsdrift (skov): nej

Øge afgræsning: ja

Mindske afgræsning: nej

Hæve vandstand: ja

Ophøre dræning: nej

Bekæmpe invasive arter: nej

Nedsætte eutrofiering: nej

Ophøre gødskning: nej

Ophøre tilskudsfodring: ja

Beskrivelse af behov for yderligere indsats:

Arealtype

Andel af A-areal i pct.: -

Andel af B-areal i pct.: -

Arter på hele arealet

Arter på hele arealet (som ikke er fundet i dokumentationsfelt)

Art:

lav ranunkel | Ranunculus repens

: Dominerende

eng-rævehale | Alopecurus pratensis

stor nælde | Urtica dioica

knæbøjet rævehale | Alopecurus geniculatus

: Dominerende

tigger-ranunkel | Ranunculus sceleratus

almindelig rapgræs | Poa trivialis

: Dominerende

mælkebøtteslægten | Taraxacum

kruset skræppe | Rumex crispus

butbladet skræppe | Rumex obtusifolius

skive-kamille | Matricaria matricarioides

hvid-kløver | Trifolium repens

rørgræs | Phalaris arundinacea

almindelig hønsetarm | Cerastium fontanum ssp. vulgare var. vulgare

almindelig kvik | Elytrigia repens

fasan | Phasianus colchicus

engkarse | Cardamine pratensis

aurora | Anthocaris cardamines

skov-kogleaks | Scirpus sylvaticus

kalmus | Acorus calamus

kløftet storkenæb | Geranium dissectum

kær-star | Carex acutiformis

Bemærkning:

Der blev observeret en brun frø (enten butsnudet eller spidssnudet) under registreringen. Lokaliteten er rasteområde for
padder.

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,61

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 21

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 6

Antal stjernearter: 2

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.531

Tidpunkt for beregning: 105.428

Billeder

Blå libel, hun
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Ophøre dræning: nej

Bekæmpe invasive arter: nej

Nedsætte eutrofiering: nej

Ophøre gødskning: nej

Ophøre tilskudsfodring: ja

Beskrivelse af behov for yderligere indsats:

Arealtype

Andel af A-areal i pct.: -

Andel af B-areal i pct.: -

Arter på hele arealet

Arter på hele arealet (som ikke er fundet i dokumentationsfelt)

Art:

lav ranunkel | Ranunculus repens

: Dominerende

eng-rævehale | Alopecurus pratensis

stor nælde | Urtica dioica

knæbøjet rævehale | Alopecurus geniculatus

: Dominerende

tigger-ranunkel | Ranunculus sceleratus

almindelig rapgræs | Poa trivialis

: Dominerende

mælkebøtteslægten | Taraxacum

kruset skræppe | Rumex crispus

butbladet skræppe | Rumex obtusifolius

skive-kamille | Matricaria matricarioides

hvid-kløver | Trifolium repens

rørgræs | Phalaris arundinacea

almindelig hønsetarm | Cerastium fontanum ssp. vulgare var. vulgare

almindelig kvik | Elytrigia repens

fasan | Phasianus colchicus

engkarse | Cardamine pratensis

aurora | Anthocaris cardamines

skov-kogleaks | Scirpus sylvaticus

kalmus | Acorus calamus

kløftet storkenæb | Geranium dissectum

kær-star | Carex acutiformis

Bemærkning:

Der blev observeret en brun frø (enten butsnudet eller spidssnudet) under registreringen. Lokaliteten er rasteområde for
padder.

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,61

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 21

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 6

Antal stjernearter: 2

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.531

Tidpunkt for beregning: 105.428

Billeder

Blå libel, hun
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butbladet skræppe | Rumex obtusifolius

skive-kamille | Matricaria matricarioides

hvid-kløver | Trifolium repens

rørgræs | Phalaris arundinacea

almindelig hønsetarm | Cerastium fontanum ssp. vulgare var. vulgare

almindelig kvik | Elytrigia repens

fasan | Phasianus colchicus

engkarse | Cardamine pratensis

aurora | Anthocaris cardamines

skov-kogleaks | Scirpus sylvaticus

kalmus | Acorus calamus

kløftet storkenæb | Geranium dissectum

kær-star | Carex acutiformis

Bemærkning:

Der blev observeret en brun frø (enten butsnudet eller spidssnudet) under registreringen. Lokaliteten er rasteområde for
padder.

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,61

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 21

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 6

Antal stjernearter: 2

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.531

Tidpunkt for beregning: 105.428

Billeder

Blå libel, hun

Den 20-06-2018, kl. 14:45

Danmarks Miljøportal, Haraldsgade 53, 2100 København Ø - www.miljoeportal.dk Side 5 af 8



Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 21

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 6

Antal stjernearter: 2

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.531

Tidpunkt for beregning: 105.428

Billeder

Blå libel, hun

Den 20-06-2018, kl. 14:45
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§3 Besigtigelser (Alle naturtyper, 2010-)

Ansvarlig Institution: Cowi A/S

Aktivitet ID: 814678

Parent Aktivitet ID:

Reference: Lillebælt Havmøllepark

Startdato: 22-05-2018

Indsamlingsformål: VVM-analyse

Sted: En03

Program: Besigtigelser

Hovedområde(r):

Bemærkning:

Naturtype

Hovednaturtype: Ferskeng (Arealandel: 100)

Bemærkning:

Lysåben eng med inslag af rødel. I området ved vejen er arealet domineret af tagrør og stor nælde men i midten af arealet
af starer og urter. Arealet gennemskæres på tværs af flere vandløb. Padder set men ikke fanget og artsbestemt.

Aktuel undertype

Aktuel undertype: -

Tilstandsvurderes efter: -

Info

Arealet omfattet af NBL §3: ja

Arealet omfattet af HGL §7: nej

Grundighed: 3) Intensiv

Estimeret naturtilstand: II

Bemærkning:

I yderområder er tilstanden moderat\dårlig.

Vegetationsstruktur

Arealandel uden vegetationsdække: 1) 0-5%

Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm: 1) 0-5%

Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm: 4) 30-75%

Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm : 4) 30-75%

Arealandel med dværgbuske: 1) 0-5%

Arealandel med vedplanter (kronedække): 2) 1-10%

Arealandel med forekomst af invasive arter: 1) 0%

Afgræsning og drift

Arealandel med græsning/høslæt: 1) 0-5%

Arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift: 1) 0%

Naturtypekarakteristiske strukturer (Fersk eng)

Positive strukturer

Naturlig fugtig bund (p1): 3) udbredt/veludviklet

Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser (p2): 3) udbredt/veludviklet

Tuet ujævn vegetation/bund (p3): 3) udbredt/veludviklet

Fugtige artsrige kratpartier (p4): 2) spredt/rudimentært

Negative strukturer

Vegetation domineret af græsser (n1): 2) spredt/rudimentært

Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder (n2): 1) ikke tilstede

Omlagt/isået med kulturgræsser/-kløver (n3): 1) ikke tilstede

Tegn på tilskudsfodring/gødskning (n4): 1) ikke tilstede

Hydrologi

Afvanding og vandindvinding: 1) Ingen afvanding. Intakt og veludviklet fugtigbundsvegetation

Drift/pleje

Nuværende plejeindsats: Ingen.

Trusler:

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig

Afbrænding/tørveskrælning: nej

Slåning/høslet: ja

Rørskær: ja

Rydde vedplanter/Genoptage stævningsdrift (skov): nej

Øge afgræsning: nej

Mindske afgræsning: nej

Hæve vandstand: nej

Ophøre dræning: nej

Bekæmpe invasive arter: nej

Nedsætte eutrofiering: nej

Ophøre gødskning: nej

Ophøre tilskudsfodring: nej

Beskrivelse af behov for yderligere indsats:

Arealtype

Andel af A-areal i pct.: -

Andel af B-areal i pct.: -

Arter på hele arealet

Arter på hele arealet (som ikke er fundet i dokumentationsfelt)

Art:

tagrør | Phragmites australis

almindelig mjødurt | Filipendula ulmaria

stor nælde | Urtica dioica

hyldebladet baldrian | Valeriana sambucifolia

gærde-snerle | Calystegia sepium

rød-el | Alnus glutinosa

mælkebøtteslægten | Taraxacum

fasan | Phasianus colchicus

lådden dueurt | Epilobium hirsutum

bittersød natskygge | Solanum dulcamara

vand-mynte | Mentha aquatica

gul iris | Iris pseudacorus

dynd-padderok | Equisetum fluviatile

sumpkarse | Cardamine pratensis ssp. paludosa

top-star | Carex paniculata

femhannet pil | Salix pentandra

kær-snerre | Galium palustre ssp. palustre

humle | Humulus lupulus

bredbladet mærke | Sium latifolium

tykbladet ærenpris | Veronica beccabunga

manna-sødgræs | Glyceria fluitans

almindelig rapgræs | Poa trivialis

rørgræs | Phalaris arundinacea

toradet star | Carex disticha

eng-kabbeleje | Caltha palustris

eng-rævehale | Alopecurus pratensis

eng-forglemmigej | Myosotis scorpioides

kruset tidsel | Carduus crispus

almindelig star | Carex nigra var. nigra

almindelig skjolddrager | Scutellaria galericulata

fløjlsgræs | Holcus lanatus

almindelig sumpstrå | Eleocharis palustris ssp. vulgaris

rød svingel | Festuca rubra

angelik | Angelica sylvestris

trævlekrone | Lychnis flos-cuculi

hjortetrøst | Eupatorium cannabinum

kær-tidsel | Cirsium palustre

skov-kogleaks | Scirpus sylvaticus

burre-snerre | Galium aparine

kål-tidsel | Cirsium oleraceum

vandkarse | Cardamine amara

korsknap | Glechoma hederacea

grå-pil | Salix cinerea

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,75

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 43

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 6

Antal stjernearter: 17

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.619

Tidpunkt for beregning: 83.753

Billeder
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Lysåben eng med inslag af rødel. I området ved vejen er arealet domineret af tagrør og stor nælde men i midten af arealet
af starer og urter. Arealet gennemskæres på tværs af flere vandløb. Padder set men ikke fanget og artsbestemt.

Aktuel undertype

Aktuel undertype: -

Tilstandsvurderes efter: -

Info

Arealet omfattet af NBL §3: ja

Arealet omfattet af HGL §7: nej

Grundighed: 3) Intensiv

Estimeret naturtilstand: II

Bemærkning:

I yderområder er tilstanden moderat\dårlig.

Vegetationsstruktur

Arealandel uden vegetationsdække: 1) 0-5%

Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm: 1) 0-5%

Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm: 4) 30-75%

Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm : 4) 30-75%

Arealandel med dværgbuske: 1) 0-5%

Arealandel med vedplanter (kronedække): 2) 1-10%

Arealandel med forekomst af invasive arter: 1) 0%

Afgræsning og drift

Arealandel med græsning/høslæt: 1) 0-5%

Arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift: 1) 0%

Naturtypekarakteristiske strukturer (Fersk eng)

Positive strukturer

Naturlig fugtig bund (p1): 3) udbredt/veludviklet

Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser (p2): 3) udbredt/veludviklet

Tuet ujævn vegetation/bund (p3): 3) udbredt/veludviklet

Fugtige artsrige kratpartier (p4): 2) spredt/rudimentært

Negative strukturer

Vegetation domineret af græsser (n1): 2) spredt/rudimentært

Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder (n2): 1) ikke tilstede

Omlagt/isået med kulturgræsser/-kløver (n3): 1) ikke tilstede

Tegn på tilskudsfodring/gødskning (n4): 1) ikke tilstede

Hydrologi

Afvanding og vandindvinding: 1) Ingen afvanding. Intakt og veludviklet fugtigbundsvegetation

Drift/pleje

Nuværende plejeindsats: Ingen.

Trusler:

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig

Afbrænding/tørveskrælning: nej

Slåning/høslet: ja

Rørskær: ja

Rydde vedplanter/Genoptage stævningsdrift (skov): nej

Øge afgræsning: nej

Mindske afgræsning: nej

Hæve vandstand: nej

Ophøre dræning: nej

Bekæmpe invasive arter: nej

Nedsætte eutrofiering: nej

Ophøre gødskning: nej

Ophøre tilskudsfodring: nej

Beskrivelse af behov for yderligere indsats:

Arealtype

Andel af A-areal i pct.: -

Andel af B-areal i pct.: -

Arter på hele arealet

Arter på hele arealet (som ikke er fundet i dokumentationsfelt)

Art:

tagrør | Phragmites australis

almindelig mjødurt | Filipendula ulmaria

stor nælde | Urtica dioica

hyldebladet baldrian | Valeriana sambucifolia

gærde-snerle | Calystegia sepium

rød-el | Alnus glutinosa

mælkebøtteslægten | Taraxacum

fasan | Phasianus colchicus

lådden dueurt | Epilobium hirsutum

bittersød natskygge | Solanum dulcamara

vand-mynte | Mentha aquatica

gul iris | Iris pseudacorus

dynd-padderok | Equisetum fluviatile

sumpkarse | Cardamine pratensis ssp. paludosa

top-star | Carex paniculata

femhannet pil | Salix pentandra

kær-snerre | Galium palustre ssp. palustre

humle | Humulus lupulus

bredbladet mærke | Sium latifolium

tykbladet ærenpris | Veronica beccabunga

manna-sødgræs | Glyceria fluitans

almindelig rapgræs | Poa trivialis

rørgræs | Phalaris arundinacea

toradet star | Carex disticha

eng-kabbeleje | Caltha palustris

eng-rævehale | Alopecurus pratensis

eng-forglemmigej | Myosotis scorpioides

kruset tidsel | Carduus crispus

almindelig star | Carex nigra var. nigra

almindelig skjolddrager | Scutellaria galericulata

fløjlsgræs | Holcus lanatus

almindelig sumpstrå | Eleocharis palustris ssp. vulgaris

rød svingel | Festuca rubra

angelik | Angelica sylvestris

trævlekrone | Lychnis flos-cuculi

hjortetrøst | Eupatorium cannabinum

kær-tidsel | Cirsium palustre

skov-kogleaks | Scirpus sylvaticus

burre-snerre | Galium aparine

kål-tidsel | Cirsium oleraceum

vandkarse | Cardamine amara

korsknap | Glechoma hederacea

grå-pil | Salix cinerea

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,75

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 43

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 6

Antal stjernearter: 17

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.619

Tidpunkt for beregning: 83.753

Billeder
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Arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift: 1) 0%

Naturtypekarakteristiske strukturer (Fersk eng)

Positive strukturer

Naturlig fugtig bund (p1): 3) udbredt/veludviklet

Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser (p2): 3) udbredt/veludviklet

Tuet ujævn vegetation/bund (p3): 3) udbredt/veludviklet

Fugtige artsrige kratpartier (p4): 2) spredt/rudimentært

Negative strukturer

Vegetation domineret af græsser (n1): 2) spredt/rudimentært

Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder (n2): 1) ikke tilstede

Omlagt/isået med kulturgræsser/-kløver (n3): 1) ikke tilstede

Tegn på tilskudsfodring/gødskning (n4): 1) ikke tilstede

Hydrologi

Afvanding og vandindvinding: 1) Ingen afvanding. Intakt og veludviklet fugtigbundsvegetation

Drift/pleje

Nuværende plejeindsats: Ingen.

Trusler:

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig

Afbrænding/tørveskrælning: nej

Slåning/høslet: ja

Rørskær: ja

Rydde vedplanter/Genoptage stævningsdrift (skov): nej

Øge afgræsning: nej

Mindske afgræsning: nej

Hæve vandstand: nej

Ophøre dræning: nej

Bekæmpe invasive arter: nej

Nedsætte eutrofiering: nej

Ophøre gødskning: nej

Ophøre tilskudsfodring: nej

Beskrivelse af behov for yderligere indsats:

Arealtype

Andel af A-areal i pct.: -

Andel af B-areal i pct.: -

Arter på hele arealet

Arter på hele arealet (som ikke er fundet i dokumentationsfelt)

Art:

tagrør | Phragmites australis

almindelig mjødurt | Filipendula ulmaria

stor nælde | Urtica dioica

hyldebladet baldrian | Valeriana sambucifolia

gærde-snerle | Calystegia sepium

rød-el | Alnus glutinosa

mælkebøtteslægten | Taraxacum

fasan | Phasianus colchicus

lådden dueurt | Epilobium hirsutum

bittersød natskygge | Solanum dulcamara

vand-mynte | Mentha aquatica

gul iris | Iris pseudacorus

dynd-padderok | Equisetum fluviatile

sumpkarse | Cardamine pratensis ssp. paludosa

top-star | Carex paniculata

femhannet pil | Salix pentandra

kær-snerre | Galium palustre ssp. palustre

humle | Humulus lupulus

bredbladet mærke | Sium latifolium

tykbladet ærenpris | Veronica beccabunga

manna-sødgræs | Glyceria fluitans

almindelig rapgræs | Poa trivialis

rørgræs | Phalaris arundinacea

toradet star | Carex disticha

eng-kabbeleje | Caltha palustris

eng-rævehale | Alopecurus pratensis

eng-forglemmigej | Myosotis scorpioides

kruset tidsel | Carduus crispus

almindelig star | Carex nigra var. nigra

almindelig skjolddrager | Scutellaria galericulata

fløjlsgræs | Holcus lanatus

almindelig sumpstrå | Eleocharis palustris ssp. vulgaris

rød svingel | Festuca rubra

angelik | Angelica sylvestris

trævlekrone | Lychnis flos-cuculi

hjortetrøst | Eupatorium cannabinum

kær-tidsel | Cirsium palustre

skov-kogleaks | Scirpus sylvaticus

burre-snerre | Galium aparine

kål-tidsel | Cirsium oleraceum

vandkarse | Cardamine amara

korsknap | Glechoma hederacea

grå-pil | Salix cinerea

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,75

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 43

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 6

Antal stjernearter: 17

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.619

Tidpunkt for beregning: 83.753

Billeder

Den 20-06-2018, kl. 14:43
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Hæve vandstand: nej

Ophøre dræning: nej

Bekæmpe invasive arter: nej

Nedsætte eutrofiering: nej

Ophøre gødskning: nej

Ophøre tilskudsfodring: nej

Beskrivelse af behov for yderligere indsats:

Arealtype

Andel af A-areal i pct.: -

Andel af B-areal i pct.: -

Arter på hele arealet

Arter på hele arealet (som ikke er fundet i dokumentationsfelt)

Art:

tagrør | Phragmites australis

almindelig mjødurt | Filipendula ulmaria

stor nælde | Urtica dioica

hyldebladet baldrian | Valeriana sambucifolia

gærde-snerle | Calystegia sepium

rød-el | Alnus glutinosa

mælkebøtteslægten | Taraxacum

fasan | Phasianus colchicus

lådden dueurt | Epilobium hirsutum

bittersød natskygge | Solanum dulcamara

vand-mynte | Mentha aquatica

gul iris | Iris pseudacorus

dynd-padderok | Equisetum fluviatile

sumpkarse | Cardamine pratensis ssp. paludosa

top-star | Carex paniculata

femhannet pil | Salix pentandra

kær-snerre | Galium palustre ssp. palustre

humle | Humulus lupulus

bredbladet mærke | Sium latifolium

tykbladet ærenpris | Veronica beccabunga

manna-sødgræs | Glyceria fluitans

almindelig rapgræs | Poa trivialis

rørgræs | Phalaris arundinacea

toradet star | Carex disticha

eng-kabbeleje | Caltha palustris

eng-rævehale | Alopecurus pratensis

eng-forglemmigej | Myosotis scorpioides

kruset tidsel | Carduus crispus

almindelig star | Carex nigra var. nigra

almindelig skjolddrager | Scutellaria galericulata

fløjlsgræs | Holcus lanatus

almindelig sumpstrå | Eleocharis palustris ssp. vulgaris

rød svingel | Festuca rubra

angelik | Angelica sylvestris

trævlekrone | Lychnis flos-cuculi

hjortetrøst | Eupatorium cannabinum

kær-tidsel | Cirsium palustre

skov-kogleaks | Scirpus sylvaticus

burre-snerre | Galium aparine

kål-tidsel | Cirsium oleraceum

vandkarse | Cardamine amara

korsknap | Glechoma hederacea

grå-pil | Salix cinerea

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,75

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 43

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 6

Antal stjernearter: 17

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.619

Tidpunkt for beregning: 83.753

Billeder

Den 20-06-2018, kl. 14:43

Danmarks Miljøportal, Haraldsgade 53, 2100 København Ø - www.miljoeportal.dk Side 4 af 14



bittersød natskygge | Solanum dulcamara

vand-mynte | Mentha aquatica

gul iris | Iris pseudacorus

dynd-padderok | Equisetum fluviatile

sumpkarse | Cardamine pratensis ssp. paludosa

top-star | Carex paniculata

femhannet pil | Salix pentandra

kær-snerre | Galium palustre ssp. palustre

humle | Humulus lupulus

bredbladet mærke | Sium latifolium

tykbladet ærenpris | Veronica beccabunga

manna-sødgræs | Glyceria fluitans

almindelig rapgræs | Poa trivialis

rørgræs | Phalaris arundinacea

toradet star | Carex disticha

eng-kabbeleje | Caltha palustris

eng-rævehale | Alopecurus pratensis

eng-forglemmigej | Myosotis scorpioides

kruset tidsel | Carduus crispus

almindelig star | Carex nigra var. nigra

almindelig skjolddrager | Scutellaria galericulata

fløjlsgræs | Holcus lanatus

almindelig sumpstrå | Eleocharis palustris ssp. vulgaris

rød svingel | Festuca rubra

angelik | Angelica sylvestris

trævlekrone | Lychnis flos-cuculi

hjortetrøst | Eupatorium cannabinum

kær-tidsel | Cirsium palustre

skov-kogleaks | Scirpus sylvaticus

burre-snerre | Galium aparine

kål-tidsel | Cirsium oleraceum

vandkarse | Cardamine amara

korsknap | Glechoma hederacea

grå-pil | Salix cinerea

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,75

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 43

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 6

Antal stjernearter: 17

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.619

Tidpunkt for beregning: 83.753

Billeder

Den 20-06-2018, kl. 14:43
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kruset tidsel | Carduus crispus

almindelig star | Carex nigra var. nigra

almindelig skjolddrager | Scutellaria galericulata

fløjlsgræs | Holcus lanatus

almindelig sumpstrå | Eleocharis palustris ssp. vulgaris

rød svingel | Festuca rubra

angelik | Angelica sylvestris

trævlekrone | Lychnis flos-cuculi

hjortetrøst | Eupatorium cannabinum

kær-tidsel | Cirsium palustre

skov-kogleaks | Scirpus sylvaticus

burre-snerre | Galium aparine

kål-tidsel | Cirsium oleraceum

vandkarse | Cardamine amara

korsknap | Glechoma hederacea

grå-pil | Salix cinerea

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,75

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 43

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 6

Antal stjernearter: 17

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.619

Tidpunkt for beregning: 83.753

Billeder

Den 20-06-2018, kl. 14:43
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Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 43

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 6

Antal stjernearter: 17

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.619

Tidpunkt for beregning: 83.753

Billeder

Den 20-06-2018, kl. 14:43
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§3 Besigtigelser (Alle naturtyper, 2010-)

Ansvarlig Institution: Cowi A/S

Aktivitet ID: 814679

Parent Aktivitet ID:

Reference: Lillebælt Havmøllepark

Startdato: 22-05-2018

Indsamlingsformål: VVM-analyse

Sted: En04

Program: Besigtigelser

Hovedområde(r):

Bemærkning:

Naturtype

Hovednaturtype: Ferskeng (Arealandel: 100)

Bemærkning:

Lille hjørne af lysåben eng, der grænser op til En03.

Aktuel undertype

Aktuel undertype: -

Tilstandsvurderes efter: -

Info

Arealet omfattet af NBL §3: ja

Arealet omfattet af HGL §7: nej

Grundighed: 3) Intensiv

Estimeret naturtilstand: III

Vegetationsstruktur

Arealandel uden vegetationsdække: 1) 0-5%

Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm: 1) 0-5%

Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm: 3) 10-30%

Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm : 5) 75-100%

Arealandel med dværgbuske: 1) 0-5%

Arealandel med vedplanter (kronedække): 3) 10-25%

Arealandel med forekomst af invasive arter: 1) 0%

Afgræsning og drift

Arealandel med græsning/høslæt: 1) 0-5%

Arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift: 1) 0%

Naturtypekarakteristiske strukturer (Fersk eng)

Positive strukturer

Naturlig fugtig bund (p1): 3) udbredt/veludviklet

Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser (p2): 3) udbredt/veludviklet

Tuet ujævn vegetation/bund (p3): 3) udbredt/veludviklet

Fugtige artsrige kratpartier (p4): 2) spredt/rudimentært

Negative strukturer

Vegetation domineret af græsser (n1): 2) spredt/rudimentært

Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder (n2): 1) ikke tilstede

Omlagt/isået med kulturgræsser/-kløver (n3): 1) ikke tilstede

Tegn på tilskudsfodring/gødskning (n4): 1) ikke tilstede

Hydrologi

Afvanding og vandindvinding: 1) Ingen afvanding. Intakt og veludviklet fugtigbundsvegetation

Drift/pleje

Nuværende plejeindsats:

Trusler:

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig

Afbrænding/tørveskrælning: nej

Slåning/høslet: nej

Rørskær: nej

Rydde vedplanter/Genoptage stævningsdrift (skov): nej

Øge afgræsning: nej

Mindske afgræsning: nej

Hæve vandstand: nej

Ophøre dræning: nej

Bekæmpe invasive arter: nej

Nedsætte eutrofiering: nej

Ophøre gødskning: nej

Ophøre tilskudsfodring: nej

Beskrivelse af behov for yderligere indsats:

Arealtype

Andel af A-areal i pct.: -

Andel af B-areal i pct.: -

Arter på hele arealet

Arter på hele arealet (som ikke er fundet i dokumentationsfelt)

Art:

stor nælde | Urtica dioica

dynd-padderok | Equisetum fluviatile

vandkarse | Cardamine amara

lav ranunkel | Ranunculus repens

eng-kabbeleje | Caltha palustris

skov-kogleaks | Scirpus sylvaticus

ager-padderok | Equisetum arvense

kål-tidsel | Cirsium oleraceum

almindelig rapgræs | Poa trivialis

rørgræs | Phalaris arundinacea

bittersød natskygge | Solanum dulcamara

manna-sødgræs | Glyceria fluitans

eng-rævehale | Alopecurus pratensis

lyse-siv | Juncus effusus

tagrør | Phragmites australis

kær-star | Carex acutiformis

rød-el | Alnus glutinosa

kær-snerre | Galium palustre ssp. palustre

fløjlsgræs | Holcus lanatus

butbladet skræppe | Rumex obtusifolius

hyldebladet baldrian | Valeriana sambucifolia ssp. sambucifolia

gul iris | Iris pseudacorus

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,71

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 22

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 4

Antal stjernearter: 7

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.531

Tidpunkt for beregning: 110.100

Billeder

Den 20-06-2018, kl. 14:41
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Lille hjørne af lysåben eng, der grænser op til En03.

Aktuel undertype

Aktuel undertype: -

Tilstandsvurderes efter: -

Info

Arealet omfattet af NBL §3: ja

Arealet omfattet af HGL §7: nej

Grundighed: 3) Intensiv

Estimeret naturtilstand: III

Vegetationsstruktur

Arealandel uden vegetationsdække: 1) 0-5%

Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm: 1) 0-5%

Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm: 3) 10-30%

Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm : 5) 75-100%

Arealandel med dværgbuske: 1) 0-5%

Arealandel med vedplanter (kronedække): 3) 10-25%

Arealandel med forekomst af invasive arter: 1) 0%

Afgræsning og drift

Arealandel med græsning/høslæt: 1) 0-5%

Arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift: 1) 0%

Naturtypekarakteristiske strukturer (Fersk eng)

Positive strukturer

Naturlig fugtig bund (p1): 3) udbredt/veludviklet

Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser (p2): 3) udbredt/veludviklet

Tuet ujævn vegetation/bund (p3): 3) udbredt/veludviklet

Fugtige artsrige kratpartier (p4): 2) spredt/rudimentært

Negative strukturer

Vegetation domineret af græsser (n1): 2) spredt/rudimentært

Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder (n2): 1) ikke tilstede

Omlagt/isået med kulturgræsser/-kløver (n3): 1) ikke tilstede

Tegn på tilskudsfodring/gødskning (n4): 1) ikke tilstede

Hydrologi

Afvanding og vandindvinding: 1) Ingen afvanding. Intakt og veludviklet fugtigbundsvegetation

Drift/pleje

Nuværende plejeindsats:

Trusler:

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig

Afbrænding/tørveskrælning: nej

Slåning/høslet: nej

Rørskær: nej

Rydde vedplanter/Genoptage stævningsdrift (skov): nej

Øge afgræsning: nej

Mindske afgræsning: nej

Hæve vandstand: nej

Ophøre dræning: nej

Bekæmpe invasive arter: nej

Nedsætte eutrofiering: nej

Ophøre gødskning: nej

Ophøre tilskudsfodring: nej

Beskrivelse af behov for yderligere indsats:

Arealtype

Andel af A-areal i pct.: -

Andel af B-areal i pct.: -

Arter på hele arealet

Arter på hele arealet (som ikke er fundet i dokumentationsfelt)

Art:

stor nælde | Urtica dioica

dynd-padderok | Equisetum fluviatile

vandkarse | Cardamine amara

lav ranunkel | Ranunculus repens

eng-kabbeleje | Caltha palustris

skov-kogleaks | Scirpus sylvaticus

ager-padderok | Equisetum arvense

kål-tidsel | Cirsium oleraceum

almindelig rapgræs | Poa trivialis

rørgræs | Phalaris arundinacea

bittersød natskygge | Solanum dulcamara

manna-sødgræs | Glyceria fluitans

eng-rævehale | Alopecurus pratensis

lyse-siv | Juncus effusus

tagrør | Phragmites australis

kær-star | Carex acutiformis

rød-el | Alnus glutinosa

kær-snerre | Galium palustre ssp. palustre

fløjlsgræs | Holcus lanatus

butbladet skræppe | Rumex obtusifolius

hyldebladet baldrian | Valeriana sambucifolia ssp. sambucifolia

gul iris | Iris pseudacorus

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,71

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 22

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 4

Antal stjernearter: 7

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.531

Tidpunkt for beregning: 110.100

Billeder

Den 20-06-2018, kl. 14:41
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Positive strukturer

Naturlig fugtig bund (p1): 3) udbredt/veludviklet

Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser (p2): 3) udbredt/veludviklet

Tuet ujævn vegetation/bund (p3): 3) udbredt/veludviklet

Fugtige artsrige kratpartier (p4): 2) spredt/rudimentært

Negative strukturer

Vegetation domineret af græsser (n1): 2) spredt/rudimentært

Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder (n2): 1) ikke tilstede

Omlagt/isået med kulturgræsser/-kløver (n3): 1) ikke tilstede

Tegn på tilskudsfodring/gødskning (n4): 1) ikke tilstede

Hydrologi

Afvanding og vandindvinding: 1) Ingen afvanding. Intakt og veludviklet fugtigbundsvegetation

Drift/pleje

Nuværende plejeindsats:

Trusler:

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig

Afbrænding/tørveskrælning: nej

Slåning/høslet: nej

Rørskær: nej

Rydde vedplanter/Genoptage stævningsdrift (skov): nej

Øge afgræsning: nej

Mindske afgræsning: nej

Hæve vandstand: nej

Ophøre dræning: nej

Bekæmpe invasive arter: nej

Nedsætte eutrofiering: nej

Ophøre gødskning: nej

Ophøre tilskudsfodring: nej

Beskrivelse af behov for yderligere indsats:

Arealtype

Andel af A-areal i pct.: -

Andel af B-areal i pct.: -

Arter på hele arealet

Arter på hele arealet (som ikke er fundet i dokumentationsfelt)

Art:

stor nælde | Urtica dioica

dynd-padderok | Equisetum fluviatile

vandkarse | Cardamine amara

lav ranunkel | Ranunculus repens

eng-kabbeleje | Caltha palustris

skov-kogleaks | Scirpus sylvaticus

ager-padderok | Equisetum arvense

kål-tidsel | Cirsium oleraceum

almindelig rapgræs | Poa trivialis

rørgræs | Phalaris arundinacea

bittersød natskygge | Solanum dulcamara

manna-sødgræs | Glyceria fluitans

eng-rævehale | Alopecurus pratensis

lyse-siv | Juncus effusus

tagrør | Phragmites australis

kær-star | Carex acutiformis

rød-el | Alnus glutinosa

kær-snerre | Galium palustre ssp. palustre

fløjlsgræs | Holcus lanatus

butbladet skræppe | Rumex obtusifolius

hyldebladet baldrian | Valeriana sambucifolia ssp. sambucifolia

gul iris | Iris pseudacorus

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,71

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 22

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 4

Antal stjernearter: 7

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.531

Tidpunkt for beregning: 110.100

Billeder

Den 20-06-2018, kl. 14:41
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Ophøre gødskning: nej

Ophøre tilskudsfodring: nej

Beskrivelse af behov for yderligere indsats:

Arealtype

Andel af A-areal i pct.: -

Andel af B-areal i pct.: -

Arter på hele arealet

Arter på hele arealet (som ikke er fundet i dokumentationsfelt)

Art:

stor nælde | Urtica dioica

dynd-padderok | Equisetum fluviatile

vandkarse | Cardamine amara

lav ranunkel | Ranunculus repens

eng-kabbeleje | Caltha palustris

skov-kogleaks | Scirpus sylvaticus

ager-padderok | Equisetum arvense

kål-tidsel | Cirsium oleraceum

almindelig rapgræs | Poa trivialis

rørgræs | Phalaris arundinacea

bittersød natskygge | Solanum dulcamara

manna-sødgræs | Glyceria fluitans

eng-rævehale | Alopecurus pratensis

lyse-siv | Juncus effusus

tagrør | Phragmites australis

kær-star | Carex acutiformis

rød-el | Alnus glutinosa

kær-snerre | Galium palustre ssp. palustre

fløjlsgræs | Holcus lanatus

butbladet skræppe | Rumex obtusifolius

hyldebladet baldrian | Valeriana sambucifolia ssp. sambucifolia

gul iris | Iris pseudacorus

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,71

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 22

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 4

Antal stjernearter: 7

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.531

Tidpunkt for beregning: 110.100

Billeder

Den 20-06-2018, kl. 14:41
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manna-sødgræs | Glyceria fluitans

eng-rævehale | Alopecurus pratensis

lyse-siv | Juncus effusus

tagrør | Phragmites australis

kær-star | Carex acutiformis

rød-el | Alnus glutinosa

kær-snerre | Galium palustre ssp. palustre

fløjlsgræs | Holcus lanatus

butbladet skræppe | Rumex obtusifolius

hyldebladet baldrian | Valeriana sambucifolia ssp. sambucifolia

gul iris | Iris pseudacorus

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,71

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 22

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 4

Antal stjernearter: 7

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.531

Tidpunkt for beregning: 110.100

Billeder

Den 20-06-2018, kl. 14:41

Danmarks Miljøportal, Haraldsgade 53, 2100 København Ø - www.miljoeportal.dk Side 5 af 8



Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.531

Tidpunkt for beregning: 110.100

Billeder

Den 20-06-2018, kl. 14:41
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§3 Besigtigelser (Alle naturtyper, 2010-)

Ansvarlig Institution: Cowi A/S

Aktivitet ID: 814680

Parent Aktivitet ID:

Reference: Lillebælt Havmøllepark

Startdato: 23-05-2018

Indsamlingsformål: VVM-analyse

Sted: En05

Program: Besigtigelser

Hovedområde(r):

Bemærkning:

Naturtype

Hovednaturtype: Ferskeng (Arealandel: 100)

Bemærkning:

Engen ligger langs med åen og fremstår uplejet på ca. 75 % af arealet. Engen er lysåben med kun få pilebuske. Engen
grænser op til dyrkede marker og en træbevoksning. Enkelte lavtvoksende områder, der domineres af padderok mod
skovbryn.

Aktuel undertype

Aktuel undertype: -

Tilstandsvurderes efter: -

Info

Arealet omfattet af NBL §3: ja

Arealet omfattet af HGL §7: nej

Grundighed: 3) Intensiv

Estimeret naturtilstand: III

Vegetationsstruktur

Arealandel uden vegetationsdække: 1) 0-5%

Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm: 1) 0-5%

Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm: 3) 10-30%

Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm : 5) 75-100%

Arealandel med dværgbuske: 1) 0-5%

Arealandel med vedplanter (kronedække): 2) 1-10%

Arealandel med forekomst af invasive arter: 1) 0%

Afgræsning og drift

Arealandel med græsning/høslæt: 1) 0-5%

Arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift: 3) 10-25%

Bemærkning:

Næringspåvirkning fra dyrket mark. Kørespor i engen.

Naturtypekarakteristiske strukturer (Fersk eng)

Positive strukturer

Naturlig fugtig bund (p1): 3) udbredt/veludviklet

Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser (p2): 2) spredt/rudimentært

Tuet ujævn vegetation/bund (p3): 2) spredt/rudimentært

Fugtige artsrige kratpartier (p4): 1) ikke tilstede

Negative strukturer

Vegetation domineret af græsser (n1): 3) udbredt/veludviklet

Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder (n2): 1) ikke tilstede

Omlagt/isået med kulturgræsser/-kløver (n3): 1) ikke tilstede

Tegn på tilskudsfodring/gødskning (n4): 1) ikke tilstede

Hydrologi

Afvanding og vandindvinding: 2) Nogen afvanding. Fugtighedsplanter udbredte

Drift/pleje

Nuværende plejeindsats:

Trusler:

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig

Afbrænding/tørveskrælning: nej

Slåning/høslet: nej

Rørskær: nej

Rydde vedplanter/Genoptage stævningsdrift (skov): nej

Øge afgræsning: nej

Mindske afgræsning: nej

Hæve vandstand: nej

Ophøre dræning: nej

Bekæmpe invasive arter: nej

Nedsætte eutrofiering: nej

Ophøre gødskning: nej

Ophøre tilskudsfodring: nej

Beskrivelse af behov for yderligere indsats:

Arealtype

Andel af A-areal i pct.: -

Andel af B-areal i pct.: -

Arter på hele arealet

Arter på hele arealet (som ikke er fundet i dokumentationsfelt)

Art:

rød-el | Alnus glutinosa

lyse-siv | Juncus effusus

knop-siv | Juncus conglomeratus

gul iris | Iris pseudacorus

ager-tidsel | Cirsium arvense

prikbladet perikon | Hypericum perforatum

fløjlsgræs | Holcus lanatus

rød svingel | Festuca rubra

eng-rævehale | Alopecurus pratensis

: Dominerende

knæbøjet rævehale | Alopecurus geniculatus

hundegræs | Dactylis glomerata

foder-kulsukker | Symphytum x uplandicum

lav ranunkel | Ranunculus repens

rørgræs | Phalaris arundinacea

stor nælde | Urtica dioica

almindelig rapgræs | Poa trivialis

eng-rapgræs, kollektiv art | Poa pratensis, s.l.

muse-vikke | Vicia cracca

bidende ranunkel | Ranunculus acris

dag-pragtstjerne | Silene dioica

almindelig mjødurt | Filipendula ulmaria

hyldebladet baldrian | Valeriana sambucifolia ssp. sambucifolia

hindbær | Rubus idaeus

almindelig eg | Quercus robur

femhannet pil | Salix pentandra

skvalderkål | Aegopodium podagraria

kruset skræppe | Rumex crispus

mælkebøtteslægten | Taraxacum

gærde-vikke | Vicia sepium

grå-bynke | Artemisia vulgaris

draphavre | Arrhenatherum elatius

krybende læbeløs | Ajuga reptans

maj-gøgeurt | Dactylorhiza majalis

Bemærkning:

Der blev fundet to eksemplarer af majgøgeurt.

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,48

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 33

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 8

Antal stjernearter: 7

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.619

Tidpunkt for beregning: 84.747

Billeder

Maj-gøgeurt
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Engen ligger langs med åen og fremstår uplejet på ca. 75 % af arealet. Engen er lysåben med kun få pilebuske. Engen
grænser op til dyrkede marker og en træbevoksning. Enkelte lavtvoksende områder, der domineres af padderok mod
skovbryn.

Aktuel undertype

Aktuel undertype: -

Tilstandsvurderes efter: -

Info

Arealet omfattet af NBL §3: ja

Arealet omfattet af HGL §7: nej

Grundighed: 3) Intensiv

Estimeret naturtilstand: III

Vegetationsstruktur

Arealandel uden vegetationsdække: 1) 0-5%

Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm: 1) 0-5%

Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm: 3) 10-30%

Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm : 5) 75-100%

Arealandel med dværgbuske: 1) 0-5%

Arealandel med vedplanter (kronedække): 2) 1-10%

Arealandel med forekomst af invasive arter: 1) 0%

Afgræsning og drift

Arealandel med græsning/høslæt: 1) 0-5%

Arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift: 3) 10-25%

Bemærkning:

Næringspåvirkning fra dyrket mark. Kørespor i engen.

Naturtypekarakteristiske strukturer (Fersk eng)

Positive strukturer

Naturlig fugtig bund (p1): 3) udbredt/veludviklet

Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser (p2): 2) spredt/rudimentært

Tuet ujævn vegetation/bund (p3): 2) spredt/rudimentært

Fugtige artsrige kratpartier (p4): 1) ikke tilstede

Negative strukturer

Vegetation domineret af græsser (n1): 3) udbredt/veludviklet

Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder (n2): 1) ikke tilstede

Omlagt/isået med kulturgræsser/-kløver (n3): 1) ikke tilstede

Tegn på tilskudsfodring/gødskning (n4): 1) ikke tilstede

Hydrologi

Afvanding og vandindvinding: 2) Nogen afvanding. Fugtighedsplanter udbredte

Drift/pleje

Nuværende plejeindsats:

Trusler:

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig

Afbrænding/tørveskrælning: nej

Slåning/høslet: nej

Rørskær: nej

Rydde vedplanter/Genoptage stævningsdrift (skov): nej

Øge afgræsning: nej

Mindske afgræsning: nej

Hæve vandstand: nej

Ophøre dræning: nej

Bekæmpe invasive arter: nej

Nedsætte eutrofiering: nej

Ophøre gødskning: nej

Ophøre tilskudsfodring: nej

Beskrivelse af behov for yderligere indsats:

Arealtype

Andel af A-areal i pct.: -

Andel af B-areal i pct.: -

Arter på hele arealet

Arter på hele arealet (som ikke er fundet i dokumentationsfelt)

Art:

rød-el | Alnus glutinosa

lyse-siv | Juncus effusus

knop-siv | Juncus conglomeratus

gul iris | Iris pseudacorus

ager-tidsel | Cirsium arvense

prikbladet perikon | Hypericum perforatum

fløjlsgræs | Holcus lanatus

rød svingel | Festuca rubra

eng-rævehale | Alopecurus pratensis

: Dominerende

knæbøjet rævehale | Alopecurus geniculatus

hundegræs | Dactylis glomerata

foder-kulsukker | Symphytum x uplandicum

lav ranunkel | Ranunculus repens

rørgræs | Phalaris arundinacea

stor nælde | Urtica dioica

almindelig rapgræs | Poa trivialis

eng-rapgræs, kollektiv art | Poa pratensis, s.l.

muse-vikke | Vicia cracca

bidende ranunkel | Ranunculus acris

dag-pragtstjerne | Silene dioica

almindelig mjødurt | Filipendula ulmaria

hyldebladet baldrian | Valeriana sambucifolia ssp. sambucifolia

hindbær | Rubus idaeus

almindelig eg | Quercus robur

femhannet pil | Salix pentandra

skvalderkål | Aegopodium podagraria

kruset skræppe | Rumex crispus

mælkebøtteslægten | Taraxacum

gærde-vikke | Vicia sepium

grå-bynke | Artemisia vulgaris

draphavre | Arrhenatherum elatius

krybende læbeløs | Ajuga reptans

maj-gøgeurt | Dactylorhiza majalis

Bemærkning:

Der blev fundet to eksemplarer af majgøgeurt.

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,48

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 33

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 8

Antal stjernearter: 7

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.619

Tidpunkt for beregning: 84.747

Billeder

Maj-gøgeurt
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Næringspåvirkning fra dyrket mark. Kørespor i engen.

Naturtypekarakteristiske strukturer (Fersk eng)

Positive strukturer

Naturlig fugtig bund (p1): 3) udbredt/veludviklet

Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser (p2): 2) spredt/rudimentært

Tuet ujævn vegetation/bund (p3): 2) spredt/rudimentært

Fugtige artsrige kratpartier (p4): 1) ikke tilstede

Negative strukturer

Vegetation domineret af græsser (n1): 3) udbredt/veludviklet

Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder (n2): 1) ikke tilstede

Omlagt/isået med kulturgræsser/-kløver (n3): 1) ikke tilstede

Tegn på tilskudsfodring/gødskning (n4): 1) ikke tilstede

Hydrologi

Afvanding og vandindvinding: 2) Nogen afvanding. Fugtighedsplanter udbredte

Drift/pleje

Nuværende plejeindsats:

Trusler:

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig

Afbrænding/tørveskrælning: nej

Slåning/høslet: nej

Rørskær: nej

Rydde vedplanter/Genoptage stævningsdrift (skov): nej

Øge afgræsning: nej

Mindske afgræsning: nej

Hæve vandstand: nej

Ophøre dræning: nej

Bekæmpe invasive arter: nej

Nedsætte eutrofiering: nej

Ophøre gødskning: nej

Ophøre tilskudsfodring: nej

Beskrivelse af behov for yderligere indsats:

Arealtype

Andel af A-areal i pct.: -

Andel af B-areal i pct.: -

Arter på hele arealet

Arter på hele arealet (som ikke er fundet i dokumentationsfelt)

Art:

rød-el | Alnus glutinosa

lyse-siv | Juncus effusus

knop-siv | Juncus conglomeratus

gul iris | Iris pseudacorus

ager-tidsel | Cirsium arvense

prikbladet perikon | Hypericum perforatum

fløjlsgræs | Holcus lanatus

rød svingel | Festuca rubra

eng-rævehale | Alopecurus pratensis

: Dominerende

knæbøjet rævehale | Alopecurus geniculatus

hundegræs | Dactylis glomerata

foder-kulsukker | Symphytum x uplandicum

lav ranunkel | Ranunculus repens

rørgræs | Phalaris arundinacea

stor nælde | Urtica dioica

almindelig rapgræs | Poa trivialis

eng-rapgræs, kollektiv art | Poa pratensis, s.l.

muse-vikke | Vicia cracca

bidende ranunkel | Ranunculus acris

dag-pragtstjerne | Silene dioica

almindelig mjødurt | Filipendula ulmaria

hyldebladet baldrian | Valeriana sambucifolia ssp. sambucifolia

hindbær | Rubus idaeus

almindelig eg | Quercus robur

femhannet pil | Salix pentandra

skvalderkål | Aegopodium podagraria

kruset skræppe | Rumex crispus

mælkebøtteslægten | Taraxacum

gærde-vikke | Vicia sepium

grå-bynke | Artemisia vulgaris

draphavre | Arrhenatherum elatius

krybende læbeløs | Ajuga reptans

maj-gøgeurt | Dactylorhiza majalis

Bemærkning:

Der blev fundet to eksemplarer af majgøgeurt.

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,48

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 33

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 8

Antal stjernearter: 7

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.619

Tidpunkt for beregning: 84.747

Billeder

Maj-gøgeurt
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Hæve vandstand: nej

Ophøre dræning: nej

Bekæmpe invasive arter: nej

Nedsætte eutrofiering: nej

Ophøre gødskning: nej

Ophøre tilskudsfodring: nej

Beskrivelse af behov for yderligere indsats:

Arealtype

Andel af A-areal i pct.: -

Andel af B-areal i pct.: -

Arter på hele arealet

Arter på hele arealet (som ikke er fundet i dokumentationsfelt)

Art:

rød-el | Alnus glutinosa

lyse-siv | Juncus effusus

knop-siv | Juncus conglomeratus

gul iris | Iris pseudacorus

ager-tidsel | Cirsium arvense

prikbladet perikon | Hypericum perforatum

fløjlsgræs | Holcus lanatus

rød svingel | Festuca rubra

eng-rævehale | Alopecurus pratensis

: Dominerende

knæbøjet rævehale | Alopecurus geniculatus

hundegræs | Dactylis glomerata

foder-kulsukker | Symphytum x uplandicum

lav ranunkel | Ranunculus repens

rørgræs | Phalaris arundinacea

stor nælde | Urtica dioica

almindelig rapgræs | Poa trivialis

eng-rapgræs, kollektiv art | Poa pratensis, s.l.

muse-vikke | Vicia cracca

bidende ranunkel | Ranunculus acris

dag-pragtstjerne | Silene dioica

almindelig mjødurt | Filipendula ulmaria

hyldebladet baldrian | Valeriana sambucifolia ssp. sambucifolia

hindbær | Rubus idaeus

almindelig eg | Quercus robur

femhannet pil | Salix pentandra

skvalderkål | Aegopodium podagraria

kruset skræppe | Rumex crispus

mælkebøtteslægten | Taraxacum

gærde-vikke | Vicia sepium

grå-bynke | Artemisia vulgaris

draphavre | Arrhenatherum elatius

krybende læbeløs | Ajuga reptans

maj-gøgeurt | Dactylorhiza majalis

Bemærkning:

Der blev fundet to eksemplarer af majgøgeurt.

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,48

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 33

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 8

Antal stjernearter: 7

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.619

Tidpunkt for beregning: 84.747

Billeder

Maj-gøgeurt
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: Dominerende

knæbøjet rævehale | Alopecurus geniculatus

hundegræs | Dactylis glomerata

foder-kulsukker | Symphytum x uplandicum

lav ranunkel | Ranunculus repens

rørgræs | Phalaris arundinacea

stor nælde | Urtica dioica

almindelig rapgræs | Poa trivialis

eng-rapgræs, kollektiv art | Poa pratensis, s.l.

muse-vikke | Vicia cracca

bidende ranunkel | Ranunculus acris

dag-pragtstjerne | Silene dioica

almindelig mjødurt | Filipendula ulmaria

hyldebladet baldrian | Valeriana sambucifolia ssp. sambucifolia

hindbær | Rubus idaeus

almindelig eg | Quercus robur

femhannet pil | Salix pentandra

skvalderkål | Aegopodium podagraria

kruset skræppe | Rumex crispus

mælkebøtteslægten | Taraxacum

gærde-vikke | Vicia sepium

grå-bynke | Artemisia vulgaris

draphavre | Arrhenatherum elatius

krybende læbeløs | Ajuga reptans

maj-gøgeurt | Dactylorhiza majalis

Bemærkning:

Der blev fundet to eksemplarer af majgøgeurt.

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,48

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 33

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 8

Antal stjernearter: 7

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.619

Tidpunkt for beregning: 84.747

Billeder

Maj-gøgeurt
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mælkebøtteslægten | Taraxacum

gærde-vikke | Vicia sepium

grå-bynke | Artemisia vulgaris

draphavre | Arrhenatherum elatius

krybende læbeløs | Ajuga reptans

maj-gøgeurt | Dactylorhiza majalis

Bemærkning:

Der blev fundet to eksemplarer af majgøgeurt.

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,48

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 33

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 8

Antal stjernearter: 7

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.619

Tidpunkt for beregning: 84.747

Billeder

Maj-gøgeurt
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Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.619

Tidpunkt for beregning: 84.747
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§3 Besigtigelser (Alle naturtyper, 2010-)

Ansvarlig Institution: Cowi A/S

Aktivitet ID: 814681

Parent Aktivitet ID:

Reference: Lillebælt Havmøllepark

Startdato: 23-05-2018

Indsamlingsformål: VVM-analyse

Sted: En06

Program: Besigtigelser

Hovedområde(r):

Bemærkning:

Naturtype

Hovednaturtype: Ferskeng (Arealandel: 100)

Bemærkning:

Lysåben eng med jagtinteresser. Langs vandløb. Engen fremstår uplejet og er domineret af eng-rævehale, hundegræs,
ager-tidsel og stor nælde.

Aktuel undertype

Aktuel undertype: -

Tilstandsvurderes efter: -

Info

Arealet omfattet af NBL §3: ja

Arealet omfattet af HGL §7: nej

Grundighed: 3) Intensiv

Estimeret naturtilstand: IV

Vegetationsstruktur

Arealandel uden vegetationsdække: 1) 0-5%

Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm: 1) 0-5%

Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm: 2) 5-10%

Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm : 5) 75-100%

Arealandel med dværgbuske: 1) 0-5%

Arealandel med vedplanter (kronedække): 1) 0%

Arealandel med forekomst af invasive arter: 1) 0%

Afgræsning og drift

Arealandel med græsning/høslæt: 1) 0-5%

Arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift: 2) 1-10%

Naturtypekarakteristiske strukturer (Fersk eng)

Positive strukturer

Naturlig fugtig bund (p1): 2) spredt/rudimentært

Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser (p2): 2) spredt/rudimentært

Tuet ujævn vegetation/bund (p3): 2) spredt/rudimentært

Fugtige artsrige kratpartier (p4): 1) ikke tilstede

Negative strukturer

Vegetation domineret af græsser (n1): 3) udbredt/veludviklet

Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder (n2): 1) ikke tilstede

Omlagt/isået med kulturgræsser/-kløver (n3): 3) udbredt/veludviklet

Tegn på tilskudsfodring/gødskning (n4): 1) ikke tilstede

Hydrologi

Afvanding og vandindvinding: 3) Afvanding tydelig. Fugtigbundsplanter pletvist.

Drift/pleje

Nuværende plejeindsats:

Trusler:

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig

Afbrænding/tørveskrælning: nej

Slåning/høslet: ja

Rørskær: nej

Rydde vedplanter/Genoptage stævningsdrift (skov): nej

Øge afgræsning: nej

Mindske afgræsning: nej

Hæve vandstand: ja

Ophøre dræning: nej

Bekæmpe invasive arter: nej

Nedsætte eutrofiering: nej

Ophøre gødskning: nej

Ophøre tilskudsfodring: nej

Beskrivelse af behov for yderligere indsats:

Arealtype

Andel af A-areal i pct.: -

Andel af B-areal i pct.: -

Arter på hele arealet

Arter på hele arealet (som ikke er fundet i dokumentationsfelt)

Art:

foder-kulsukker | Symphytum x uplandicum

eng-rævehale | Alopecurus pratensis

: Dominerende

hundegræs | Dactylis glomerata

mælkebøtteslægten | Taraxacum

stor nælde | Urtica dioica

almindelig rapgræs | Poa trivialis

roseslægten | Rosa

éngriflet hvidtjørn | Crataegus monogyna

slåen | Prunus spinosa

almindelig bjørneklo | Heracleum sphondylium ssp. sphondylium

ask | Fraxinus excelsior

draphavre | Arrhenatherum elatius

kruset skræppe | Rumex crispus

gåsepotentil | Argentina anserina

kryb-hvene | Agrostis stolonifera

knæbøjet rævehale | Alopecurus geniculatus

manna-sødgræs | Glyceria fluitans

håret star | Carex hirta

lav ranunkel | Ranunculus repens

engkarse | Cardamine pratensis

almindelig hønsetarm | Cerastium fontanum ssp. vulgare var. vulgare

vorterod | Ranunculus ficaria

rørgræs | Phalaris arundinacea

fløjlsgræs | Holcus lanatus

mose-bunke | Deschampsia cespitosa

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,34

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 25

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 5

Antal stjernearter: 1

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.619

Tidpunkt for beregning: 83.418

Billeder
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Lysåben eng med jagtinteresser. Langs vandløb. Engen fremstår uplejet og er domineret af eng-rævehale, hundegræs,
ager-tidsel og stor nælde.

Aktuel undertype

Aktuel undertype: -

Tilstandsvurderes efter: -

Info

Arealet omfattet af NBL §3: ja

Arealet omfattet af HGL §7: nej

Grundighed: 3) Intensiv

Estimeret naturtilstand: IV

Vegetationsstruktur

Arealandel uden vegetationsdække: 1) 0-5%

Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm: 1) 0-5%

Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm: 2) 5-10%

Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm : 5) 75-100%

Arealandel med dværgbuske: 1) 0-5%

Arealandel med vedplanter (kronedække): 1) 0%

Arealandel med forekomst af invasive arter: 1) 0%

Afgræsning og drift

Arealandel med græsning/høslæt: 1) 0-5%

Arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift: 2) 1-10%

Naturtypekarakteristiske strukturer (Fersk eng)

Positive strukturer

Naturlig fugtig bund (p1): 2) spredt/rudimentært

Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser (p2): 2) spredt/rudimentært

Tuet ujævn vegetation/bund (p3): 2) spredt/rudimentært

Fugtige artsrige kratpartier (p4): 1) ikke tilstede

Negative strukturer

Vegetation domineret af græsser (n1): 3) udbredt/veludviklet

Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder (n2): 1) ikke tilstede

Omlagt/isået med kulturgræsser/-kløver (n3): 3) udbredt/veludviklet

Tegn på tilskudsfodring/gødskning (n4): 1) ikke tilstede

Hydrologi

Afvanding og vandindvinding: 3) Afvanding tydelig. Fugtigbundsplanter pletvist.

Drift/pleje

Nuværende plejeindsats:

Trusler:

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig

Afbrænding/tørveskrælning: nej

Slåning/høslet: ja

Rørskær: nej

Rydde vedplanter/Genoptage stævningsdrift (skov): nej

Øge afgræsning: nej

Mindske afgræsning: nej

Hæve vandstand: ja

Ophøre dræning: nej

Bekæmpe invasive arter: nej

Nedsætte eutrofiering: nej

Ophøre gødskning: nej

Ophøre tilskudsfodring: nej

Beskrivelse af behov for yderligere indsats:

Arealtype

Andel af A-areal i pct.: -

Andel af B-areal i pct.: -

Arter på hele arealet

Arter på hele arealet (som ikke er fundet i dokumentationsfelt)

Art:

foder-kulsukker | Symphytum x uplandicum

eng-rævehale | Alopecurus pratensis

: Dominerende

hundegræs | Dactylis glomerata

mælkebøtteslægten | Taraxacum

stor nælde | Urtica dioica

almindelig rapgræs | Poa trivialis

roseslægten | Rosa

éngriflet hvidtjørn | Crataegus monogyna

slåen | Prunus spinosa

almindelig bjørneklo | Heracleum sphondylium ssp. sphondylium

ask | Fraxinus excelsior

draphavre | Arrhenatherum elatius

kruset skræppe | Rumex crispus

gåsepotentil | Argentina anserina

kryb-hvene | Agrostis stolonifera

knæbøjet rævehale | Alopecurus geniculatus

manna-sødgræs | Glyceria fluitans

håret star | Carex hirta

lav ranunkel | Ranunculus repens

engkarse | Cardamine pratensis

almindelig hønsetarm | Cerastium fontanum ssp. vulgare var. vulgare

vorterod | Ranunculus ficaria

rørgræs | Phalaris arundinacea

fløjlsgræs | Holcus lanatus

mose-bunke | Deschampsia cespitosa

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,34

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 25

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 5

Antal stjernearter: 1

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.619

Tidpunkt for beregning: 83.418

Billeder
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Positive strukturer

Naturlig fugtig bund (p1): 2) spredt/rudimentært

Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser (p2): 2) spredt/rudimentært

Tuet ujævn vegetation/bund (p3): 2) spredt/rudimentært

Fugtige artsrige kratpartier (p4): 1) ikke tilstede

Negative strukturer

Vegetation domineret af græsser (n1): 3) udbredt/veludviklet

Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder (n2): 1) ikke tilstede

Omlagt/isået med kulturgræsser/-kløver (n3): 3) udbredt/veludviklet

Tegn på tilskudsfodring/gødskning (n4): 1) ikke tilstede

Hydrologi

Afvanding og vandindvinding: 3) Afvanding tydelig. Fugtigbundsplanter pletvist.

Drift/pleje

Nuværende plejeindsats:

Trusler:

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig

Afbrænding/tørveskrælning: nej

Slåning/høslet: ja

Rørskær: nej

Rydde vedplanter/Genoptage stævningsdrift (skov): nej

Øge afgræsning: nej

Mindske afgræsning: nej

Hæve vandstand: ja

Ophøre dræning: nej

Bekæmpe invasive arter: nej

Nedsætte eutrofiering: nej

Ophøre gødskning: nej

Ophøre tilskudsfodring: nej

Beskrivelse af behov for yderligere indsats:

Arealtype

Andel af A-areal i pct.: -

Andel af B-areal i pct.: -

Arter på hele arealet

Arter på hele arealet (som ikke er fundet i dokumentationsfelt)

Art:

foder-kulsukker | Symphytum x uplandicum

eng-rævehale | Alopecurus pratensis

: Dominerende

hundegræs | Dactylis glomerata

mælkebøtteslægten | Taraxacum

stor nælde | Urtica dioica

almindelig rapgræs | Poa trivialis

roseslægten | Rosa

éngriflet hvidtjørn | Crataegus monogyna

slåen | Prunus spinosa

almindelig bjørneklo | Heracleum sphondylium ssp. sphondylium

ask | Fraxinus excelsior

draphavre | Arrhenatherum elatius

kruset skræppe | Rumex crispus

gåsepotentil | Argentina anserina

kryb-hvene | Agrostis stolonifera

knæbøjet rævehale | Alopecurus geniculatus

manna-sødgræs | Glyceria fluitans

håret star | Carex hirta

lav ranunkel | Ranunculus repens

engkarse | Cardamine pratensis

almindelig hønsetarm | Cerastium fontanum ssp. vulgare var. vulgare

vorterod | Ranunculus ficaria

rørgræs | Phalaris arundinacea

fløjlsgræs | Holcus lanatus

mose-bunke | Deschampsia cespitosa

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,34

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 25

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 5

Antal stjernearter: 1

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.619

Tidpunkt for beregning: 83.418

Billeder

Den 20-06-2018, kl. 14:36
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Ophøre gødskning: nej

Ophøre tilskudsfodring: nej

Beskrivelse af behov for yderligere indsats:

Arealtype

Andel af A-areal i pct.: -

Andel af B-areal i pct.: -

Arter på hele arealet

Arter på hele arealet (som ikke er fundet i dokumentationsfelt)

Art:

foder-kulsukker | Symphytum x uplandicum

eng-rævehale | Alopecurus pratensis

: Dominerende

hundegræs | Dactylis glomerata

mælkebøtteslægten | Taraxacum

stor nælde | Urtica dioica

almindelig rapgræs | Poa trivialis

roseslægten | Rosa

éngriflet hvidtjørn | Crataegus monogyna

slåen | Prunus spinosa

almindelig bjørneklo | Heracleum sphondylium ssp. sphondylium

ask | Fraxinus excelsior

draphavre | Arrhenatherum elatius

kruset skræppe | Rumex crispus

gåsepotentil | Argentina anserina

kryb-hvene | Agrostis stolonifera

knæbøjet rævehale | Alopecurus geniculatus

manna-sødgræs | Glyceria fluitans

håret star | Carex hirta

lav ranunkel | Ranunculus repens

engkarse | Cardamine pratensis

almindelig hønsetarm | Cerastium fontanum ssp. vulgare var. vulgare

vorterod | Ranunculus ficaria

rørgræs | Phalaris arundinacea

fløjlsgræs | Holcus lanatus

mose-bunke | Deschampsia cespitosa

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,34

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 25

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 5

Antal stjernearter: 1

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.619

Tidpunkt for beregning: 83.418

Billeder

Den 20-06-2018, kl. 14:36
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draphavre | Arrhenatherum elatius

kruset skræppe | Rumex crispus

gåsepotentil | Argentina anserina

kryb-hvene | Agrostis stolonifera

knæbøjet rævehale | Alopecurus geniculatus

manna-sødgræs | Glyceria fluitans

håret star | Carex hirta

lav ranunkel | Ranunculus repens

engkarse | Cardamine pratensis

almindelig hønsetarm | Cerastium fontanum ssp. vulgare var. vulgare

vorterod | Ranunculus ficaria

rørgræs | Phalaris arundinacea

fløjlsgræs | Holcus lanatus

mose-bunke | Deschampsia cespitosa

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,34

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 25

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 5

Antal stjernearter: 1

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.619

Tidpunkt for beregning: 83.418

Billeder

Den 20-06-2018, kl. 14:36
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Antal arter fundet i alt: 25

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 5

Antal stjernearter: 1

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.619

Tidpunkt for beregning: 83.418

Billeder

Den 20-06-2018, kl. 14:36
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§3 Besigtigelser (Alle naturtyper, 2010-)

Ansvarlig Institution: Cowi A/S

Aktivitet ID: 814683

Parent Aktivitet ID:

Reference: Lillebælt Havmøllepark

Startdato: 23-05-2018

Indsamlingsformål: VVM-analyse

Sted: En07

Program: Besigtigelser

Hovedområde(r):

Bemærkning:

Naturtype

Hovednaturtype: Ferskeng (Arealandel: 100)

Bemærkning:

Engen er lysåben og følger et vandløb langs den vestlige kant. Mod øst grænser engen op til et græsareal. Der er et
jagttårn på engen. Engen fremstår uplejet med engrævehale som dominerende art.

Aktuel undertype

Aktuel undertype: -

Tilstandsvurderes efter: -

Info

Arealet omfattet af NBL §3: ja

Arealet omfattet af HGL §7: nej

Grundighed: 3) Intensiv

Estimeret naturtilstand: IV

Vegetationsstruktur

Arealandel uden vegetationsdække: 1) 0-5%

Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm: 1) 0-5%

Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm: 2) 5-10%

Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm : 5) 75-100%

Arealandel med dværgbuske: 1) 0-5%

Arealandel med vedplanter (kronedække): 1) 0%

Arealandel med forekomst af invasive arter: 1) 0%

Afgræsning og drift

Arealandel med græsning/høslæt: 1) 0-5%

Arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift: 1) 0%

Naturtypekarakteristiske strukturer (Fersk eng)

Positive strukturer

Naturlig fugtig bund (p1): 2) spredt/rudimentært

Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser (p2): 1) ikke tilstede

Tuet ujævn vegetation/bund (p3): 2) spredt/rudimentært

Fugtige artsrige kratpartier (p4): 1) ikke tilstede

Negative strukturer

Vegetation domineret af græsser (n1): 3) udbredt/veludviklet

Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder (n2): 1) ikke tilstede

Omlagt/isået med kulturgræsser/-kløver (n3): 1) ikke tilstede

Tegn på tilskudsfodring/gødskning (n4): 1) ikke tilstede

Hydrologi

Afvanding og vandindvinding: 3) Afvanding tydelig. Fugtigbundsplanter pletvist.

Drift/pleje

Nuværende plejeindsats:

Trusler:

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig

Afbrænding/tørveskrælning: nej

Slåning/høslet: nej

Rørskær: nej

Rydde vedplanter/Genoptage stævningsdrift (skov): nej

Øge afgræsning: nej

Mindske afgræsning: nej

Hæve vandstand: nej

Ophøre dræning: nej

Bekæmpe invasive arter: nej

Nedsætte eutrofiering: nej

Ophøre gødskning: nej

Ophøre tilskudsfodring: nej

Beskrivelse af behov for yderligere indsats:

Arealtype

Andel af A-areal i pct.: -

Andel af B-areal i pct.: -

Arter på hele arealet

Arter på hele arealet (som ikke er fundet i dokumentationsfelt)

Art:

eng-rævehale | Alopecurus pratensis

: Dominerende

rørgræs | Phalaris arundinacea

hundegræs | Dactylis glomerata

stor nælde | Urtica dioica

almindelig rapgræs | Poa trivialis

foder-kulsukker | Symphytum x uplandicum

eng-rapgræs, kollektiv art | Poa pratensis, s.l.

mose-bunke | Deschampsia cespitosa

engkarse | Cardamine pratensis

mælkebøtteslægten | Taraxacum

kruset skræppe | Rumex crispus

løvefodslægten | Alchemilla

gåsepotentil | Argentina anserina

foder-vikke | Vicia sativa ssp. sativa

lancet-vejbred | Plantago lanceolata

lyse-siv | Juncus effusus

rød svingel | Festuca rubra

butbladet skræppe | Rumex obtusifolius

håret star | Carex hirta

manna-sødgræs | Glyceria fluitans

fersken-pileurt | Persicaria maculosa ssp. maculosa

knæbøjet rævehale | Alopecurus geniculatus

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,40

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 22

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 4

Antal stjernearter: 2

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.531

Tidpunkt for beregning: 112.526

Billeder

Den 20-06-2018, kl. 14:33
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Engen er lysåben og følger et vandløb langs den vestlige kant. Mod øst grænser engen op til et græsareal. Der er et
jagttårn på engen. Engen fremstår uplejet med engrævehale som dominerende art.

Aktuel undertype

Aktuel undertype: -

Tilstandsvurderes efter: -

Info

Arealet omfattet af NBL §3: ja

Arealet omfattet af HGL §7: nej

Grundighed: 3) Intensiv

Estimeret naturtilstand: IV

Vegetationsstruktur

Arealandel uden vegetationsdække: 1) 0-5%

Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm: 1) 0-5%

Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm: 2) 5-10%

Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm : 5) 75-100%

Arealandel med dværgbuske: 1) 0-5%

Arealandel med vedplanter (kronedække): 1) 0%

Arealandel med forekomst af invasive arter: 1) 0%

Afgræsning og drift

Arealandel med græsning/høslæt: 1) 0-5%

Arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift: 1) 0%

Naturtypekarakteristiske strukturer (Fersk eng)

Positive strukturer

Naturlig fugtig bund (p1): 2) spredt/rudimentært

Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser (p2): 1) ikke tilstede

Tuet ujævn vegetation/bund (p3): 2) spredt/rudimentært

Fugtige artsrige kratpartier (p4): 1) ikke tilstede

Negative strukturer

Vegetation domineret af græsser (n1): 3) udbredt/veludviklet

Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder (n2): 1) ikke tilstede

Omlagt/isået med kulturgræsser/-kløver (n3): 1) ikke tilstede

Tegn på tilskudsfodring/gødskning (n4): 1) ikke tilstede

Hydrologi

Afvanding og vandindvinding: 3) Afvanding tydelig. Fugtigbundsplanter pletvist.

Drift/pleje

Nuværende plejeindsats:

Trusler:

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig

Afbrænding/tørveskrælning: nej

Slåning/høslet: nej

Rørskær: nej

Rydde vedplanter/Genoptage stævningsdrift (skov): nej

Øge afgræsning: nej

Mindske afgræsning: nej

Hæve vandstand: nej

Ophøre dræning: nej

Bekæmpe invasive arter: nej

Nedsætte eutrofiering: nej

Ophøre gødskning: nej

Ophøre tilskudsfodring: nej

Beskrivelse af behov for yderligere indsats:

Arealtype

Andel af A-areal i pct.: -

Andel af B-areal i pct.: -

Arter på hele arealet

Arter på hele arealet (som ikke er fundet i dokumentationsfelt)

Art:

eng-rævehale | Alopecurus pratensis

: Dominerende

rørgræs | Phalaris arundinacea

hundegræs | Dactylis glomerata

stor nælde | Urtica dioica

almindelig rapgræs | Poa trivialis

foder-kulsukker | Symphytum x uplandicum

eng-rapgræs, kollektiv art | Poa pratensis, s.l.

mose-bunke | Deschampsia cespitosa

engkarse | Cardamine pratensis

mælkebøtteslægten | Taraxacum

kruset skræppe | Rumex crispus

løvefodslægten | Alchemilla

gåsepotentil | Argentina anserina

foder-vikke | Vicia sativa ssp. sativa

lancet-vejbred | Plantago lanceolata

lyse-siv | Juncus effusus

rød svingel | Festuca rubra

butbladet skræppe | Rumex obtusifolius

håret star | Carex hirta

manna-sødgræs | Glyceria fluitans

fersken-pileurt | Persicaria maculosa ssp. maculosa

knæbøjet rævehale | Alopecurus geniculatus

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,40

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 22

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 4

Antal stjernearter: 2

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.531

Tidpunkt for beregning: 112.526

Billeder
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Positive strukturer

Naturlig fugtig bund (p1): 2) spredt/rudimentært

Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser (p2): 1) ikke tilstede

Tuet ujævn vegetation/bund (p3): 2) spredt/rudimentært

Fugtige artsrige kratpartier (p4): 1) ikke tilstede

Negative strukturer

Vegetation domineret af græsser (n1): 3) udbredt/veludviklet

Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder (n2): 1) ikke tilstede

Omlagt/isået med kulturgræsser/-kløver (n3): 1) ikke tilstede

Tegn på tilskudsfodring/gødskning (n4): 1) ikke tilstede

Hydrologi

Afvanding og vandindvinding: 3) Afvanding tydelig. Fugtigbundsplanter pletvist.

Drift/pleje

Nuværende plejeindsats:

Trusler:

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig

Afbrænding/tørveskrælning: nej

Slåning/høslet: nej

Rørskær: nej

Rydde vedplanter/Genoptage stævningsdrift (skov): nej

Øge afgræsning: nej

Mindske afgræsning: nej

Hæve vandstand: nej

Ophøre dræning: nej

Bekæmpe invasive arter: nej

Nedsætte eutrofiering: nej

Ophøre gødskning: nej

Ophøre tilskudsfodring: nej

Beskrivelse af behov for yderligere indsats:

Arealtype

Andel af A-areal i pct.: -

Andel af B-areal i pct.: -

Arter på hele arealet

Arter på hele arealet (som ikke er fundet i dokumentationsfelt)

Art:

eng-rævehale | Alopecurus pratensis

: Dominerende

rørgræs | Phalaris arundinacea

hundegræs | Dactylis glomerata

stor nælde | Urtica dioica

almindelig rapgræs | Poa trivialis

foder-kulsukker | Symphytum x uplandicum

eng-rapgræs, kollektiv art | Poa pratensis, s.l.

mose-bunke | Deschampsia cespitosa

engkarse | Cardamine pratensis

mælkebøtteslægten | Taraxacum

kruset skræppe | Rumex crispus

løvefodslægten | Alchemilla

gåsepotentil | Argentina anserina

foder-vikke | Vicia sativa ssp. sativa

lancet-vejbred | Plantago lanceolata

lyse-siv | Juncus effusus

rød svingel | Festuca rubra

butbladet skræppe | Rumex obtusifolius

håret star | Carex hirta

manna-sødgræs | Glyceria fluitans

fersken-pileurt | Persicaria maculosa ssp. maculosa

knæbøjet rævehale | Alopecurus geniculatus

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,40

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 22

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 4

Antal stjernearter: 2

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.531

Tidpunkt for beregning: 112.526

Billeder

Den 20-06-2018, kl. 14:33

Danmarks Miljøportal, Haraldsgade 53, 2100 København Ø - www.miljoeportal.dk Side 3 af 8



Ophøre gødskning: nej

Ophøre tilskudsfodring: nej

Beskrivelse af behov for yderligere indsats:

Arealtype

Andel af A-areal i pct.: -

Andel af B-areal i pct.: -

Arter på hele arealet

Arter på hele arealet (som ikke er fundet i dokumentationsfelt)

Art:

eng-rævehale | Alopecurus pratensis

: Dominerende

rørgræs | Phalaris arundinacea

hundegræs | Dactylis glomerata

stor nælde | Urtica dioica

almindelig rapgræs | Poa trivialis

foder-kulsukker | Symphytum x uplandicum

eng-rapgræs, kollektiv art | Poa pratensis, s.l.

mose-bunke | Deschampsia cespitosa

engkarse | Cardamine pratensis

mælkebøtteslægten | Taraxacum

kruset skræppe | Rumex crispus

løvefodslægten | Alchemilla

gåsepotentil | Argentina anserina

foder-vikke | Vicia sativa ssp. sativa

lancet-vejbred | Plantago lanceolata

lyse-siv | Juncus effusus

rød svingel | Festuca rubra

butbladet skræppe | Rumex obtusifolius

håret star | Carex hirta

manna-sødgræs | Glyceria fluitans

fersken-pileurt | Persicaria maculosa ssp. maculosa

knæbøjet rævehale | Alopecurus geniculatus

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,40

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 22

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 4

Antal stjernearter: 2

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.531

Tidpunkt for beregning: 112.526

Billeder

Den 20-06-2018, kl. 14:33
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løvefodslægten | Alchemilla

gåsepotentil | Argentina anserina

foder-vikke | Vicia sativa ssp. sativa

lancet-vejbred | Plantago lanceolata

lyse-siv | Juncus effusus

rød svingel | Festuca rubra

butbladet skræppe | Rumex obtusifolius

håret star | Carex hirta

manna-sødgræs | Glyceria fluitans

fersken-pileurt | Persicaria maculosa ssp. maculosa

knæbøjet rævehale | Alopecurus geniculatus

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,40

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 22

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 4

Antal stjernearter: 2

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.531

Tidpunkt for beregning: 112.526

Billeder
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Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.531

Tidpunkt for beregning: 112.526

Billeder

Den 20-06-2018, kl. 14:33
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§3 Besigtigelser (Alle naturtyper, 2010-)

Ansvarlig Institution: Cowi A/S

Aktivitet ID: 814684

Parent Aktivitet ID:

Reference: Lillebælt Havmøllepark

Startdato: 24-05-2018

Indsamlingsformål: VVM-analyse

Sted: En08

Program: Besigtigelser

Hovedområde(r):

Bemærkning:

Naturtype

Hovednaturtype: Ferskeng (Arealandel: 100)

Bemærkning:

Smalt engstykke langs læhegn. Hænger sammen med Ov04, men er lavere beliggende. Omkranses af levende hegn med
bl.a. tjørn og hassel.

Aktuel undertype

Aktuel undertype: -

Tilstandsvurderes efter: -

Info

Arealet omfattet af NBL §3: ja

Arealet omfattet af HGL §7: nej

Grundighed: 3) Intensiv

Estimeret naturtilstand: IV

Vegetationsstruktur

Arealandel uden vegetationsdække: 1) 0-5%

Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm: 1) 0-5%

Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm: 2) 5-10%

Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm : 5) 75-100%

Arealandel med dværgbuske: 1) 0-5%

Arealandel med vedplanter (kronedække): 5) 50-100%

Arealandel med forekomst af invasive arter: 1) 0%

Afgræsning og drift

Arealandel med græsning/høslæt: 5) 75-100%

Arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift: 1) 0%

Naturtypekarakteristiske strukturer (Fersk eng)

Positive strukturer

Naturlig fugtig bund (p1): 2) spredt/rudimentært

Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser (p2): 1) ikke tilstede

Tuet ujævn vegetation/bund (p3): 3) udbredt/veludviklet

Fugtige artsrige kratpartier (p4): 1) ikke tilstede

Negative strukturer

Vegetation domineret af græsser (n1): 2) spredt/rudimentært

Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder (n2): 1) ikke tilstede

Omlagt/isået med kulturgræsser/-kløver (n3): 1) ikke tilstede

Tegn på tilskudsfodring/gødskning (n4): 1) ikke tilstede

Hydrologi

Afvanding og vandindvinding: 3) Afvanding tydelig. Fugtigbundsplanter pletvist.

Drift/pleje

Nuværende plejeindsats:

Trusler:

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig

Afbrænding/tørveskrælning: nej

Slåning/høslet: ja

Rørskær: nej

Rydde vedplanter/Genoptage stævningsdrift (skov): nej

Øge afgræsning: nej

Mindske afgræsning: nej

Hæve vandstand: ja

Ophøre dræning: nej

Bekæmpe invasive arter: nej

Nedsætte eutrofiering: nej

Ophøre gødskning: nej

Ophøre tilskudsfodring: nej

Beskrivelse af behov for yderligere indsats:

Arealtype

Andel af A-areal i pct.: -

Andel af B-areal i pct.: -

Arter på hele arealet

Arter på hele arealet (som ikke er fundet i dokumentationsfelt)

Art:

mose-bunke | Deschampsia cespitosa

håret star | Carex hirta

almindelig hvidtjørn | Crataegus laevigata

stor nælde | Urtica dioica

: Dominerende

vild kørvel | Anthriscus sylvestris

burre-snerre | Galium aparine

eng-rævehale | Alopecurus pratensis

almindelig bjørneklo | Heracleum sphondylium ssp. sphondylium

hindbær | Rubus idaeus

butbladet skræppe | Rumex obtusifolius

vorterod | Ranunculus ficaria

vandkarse | Cardamine amara

slåen | Prunus spinosa

lav ranunkel | Ranunculus repens

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,53

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 14

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 6

Antal stjernearter: 1

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.531

Tidpunkt for beregning: 112.527

Billeder
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Smalt engstykke langs læhegn. Hænger sammen med Ov04, men er lavere beliggende. Omkranses af levende hegn med
bl.a. tjørn og hassel.

Aktuel undertype

Aktuel undertype: -

Tilstandsvurderes efter: -

Info

Arealet omfattet af NBL §3: ja

Arealet omfattet af HGL §7: nej

Grundighed: 3) Intensiv

Estimeret naturtilstand: IV

Vegetationsstruktur

Arealandel uden vegetationsdække: 1) 0-5%

Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm: 1) 0-5%

Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm: 2) 5-10%

Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm : 5) 75-100%

Arealandel med dværgbuske: 1) 0-5%

Arealandel med vedplanter (kronedække): 5) 50-100%

Arealandel med forekomst af invasive arter: 1) 0%

Afgræsning og drift

Arealandel med græsning/høslæt: 5) 75-100%

Arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift: 1) 0%

Naturtypekarakteristiske strukturer (Fersk eng)

Positive strukturer

Naturlig fugtig bund (p1): 2) spredt/rudimentært

Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser (p2): 1) ikke tilstede

Tuet ujævn vegetation/bund (p3): 3) udbredt/veludviklet

Fugtige artsrige kratpartier (p4): 1) ikke tilstede

Negative strukturer

Vegetation domineret af græsser (n1): 2) spredt/rudimentært

Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder (n2): 1) ikke tilstede

Omlagt/isået med kulturgræsser/-kløver (n3): 1) ikke tilstede

Tegn på tilskudsfodring/gødskning (n4): 1) ikke tilstede

Hydrologi

Afvanding og vandindvinding: 3) Afvanding tydelig. Fugtigbundsplanter pletvist.

Drift/pleje

Nuværende plejeindsats:

Trusler:

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig

Afbrænding/tørveskrælning: nej

Slåning/høslet: ja

Rørskær: nej

Rydde vedplanter/Genoptage stævningsdrift (skov): nej

Øge afgræsning: nej

Mindske afgræsning: nej

Hæve vandstand: ja

Ophøre dræning: nej

Bekæmpe invasive arter: nej

Nedsætte eutrofiering: nej

Ophøre gødskning: nej

Ophøre tilskudsfodring: nej

Beskrivelse af behov for yderligere indsats:

Arealtype

Andel af A-areal i pct.: -

Andel af B-areal i pct.: -

Arter på hele arealet

Arter på hele arealet (som ikke er fundet i dokumentationsfelt)

Art:

mose-bunke | Deschampsia cespitosa

håret star | Carex hirta

almindelig hvidtjørn | Crataegus laevigata

stor nælde | Urtica dioica

: Dominerende

vild kørvel | Anthriscus sylvestris

burre-snerre | Galium aparine

eng-rævehale | Alopecurus pratensis

almindelig bjørneklo | Heracleum sphondylium ssp. sphondylium

hindbær | Rubus idaeus

butbladet skræppe | Rumex obtusifolius

vorterod | Ranunculus ficaria

vandkarse | Cardamine amara

slåen | Prunus spinosa

lav ranunkel | Ranunculus repens

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,53

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 14

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 6

Antal stjernearter: 1

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.531

Tidpunkt for beregning: 112.527

Billeder
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Positive strukturer

Naturlig fugtig bund (p1): 2) spredt/rudimentært

Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser (p2): 1) ikke tilstede

Tuet ujævn vegetation/bund (p3): 3) udbredt/veludviklet

Fugtige artsrige kratpartier (p4): 1) ikke tilstede

Negative strukturer

Vegetation domineret af græsser (n1): 2) spredt/rudimentært

Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder (n2): 1) ikke tilstede

Omlagt/isået med kulturgræsser/-kløver (n3): 1) ikke tilstede

Tegn på tilskudsfodring/gødskning (n4): 1) ikke tilstede

Hydrologi

Afvanding og vandindvinding: 3) Afvanding tydelig. Fugtigbundsplanter pletvist.

Drift/pleje

Nuværende plejeindsats:

Trusler:

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig

Afbrænding/tørveskrælning: nej

Slåning/høslet: ja

Rørskær: nej

Rydde vedplanter/Genoptage stævningsdrift (skov): nej

Øge afgræsning: nej

Mindske afgræsning: nej

Hæve vandstand: ja

Ophøre dræning: nej

Bekæmpe invasive arter: nej

Nedsætte eutrofiering: nej

Ophøre gødskning: nej

Ophøre tilskudsfodring: nej

Beskrivelse af behov for yderligere indsats:

Arealtype

Andel af A-areal i pct.: -

Andel af B-areal i pct.: -

Arter på hele arealet

Arter på hele arealet (som ikke er fundet i dokumentationsfelt)

Art:

mose-bunke | Deschampsia cespitosa

håret star | Carex hirta

almindelig hvidtjørn | Crataegus laevigata

stor nælde | Urtica dioica

: Dominerende

vild kørvel | Anthriscus sylvestris

burre-snerre | Galium aparine

eng-rævehale | Alopecurus pratensis

almindelig bjørneklo | Heracleum sphondylium ssp. sphondylium

hindbær | Rubus idaeus

butbladet skræppe | Rumex obtusifolius

vorterod | Ranunculus ficaria

vandkarse | Cardamine amara

slåen | Prunus spinosa

lav ranunkel | Ranunculus repens

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,53

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 14

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 6

Antal stjernearter: 1

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.531

Tidpunkt for beregning: 112.527

Billeder
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Ophøre gødskning: nej

Ophøre tilskudsfodring: nej

Beskrivelse af behov for yderligere indsats:

Arealtype

Andel af A-areal i pct.: -

Andel af B-areal i pct.: -

Arter på hele arealet

Arter på hele arealet (som ikke er fundet i dokumentationsfelt)

Art:

mose-bunke | Deschampsia cespitosa

håret star | Carex hirta

almindelig hvidtjørn | Crataegus laevigata

stor nælde | Urtica dioica

: Dominerende

vild kørvel | Anthriscus sylvestris

burre-snerre | Galium aparine

eng-rævehale | Alopecurus pratensis

almindelig bjørneklo | Heracleum sphondylium ssp. sphondylium

hindbær | Rubus idaeus

butbladet skræppe | Rumex obtusifolius

vorterod | Ranunculus ficaria

vandkarse | Cardamine amara

slåen | Prunus spinosa

lav ranunkel | Ranunculus repens

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,53

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 14

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 6

Antal stjernearter: 1

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.531

Tidpunkt for beregning: 112.527

Billeder
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vandkarse | Cardamine amara

slåen | Prunus spinosa

lav ranunkel | Ranunculus repens

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,53

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 14

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 6

Antal stjernearter: 1

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.531

Tidpunkt for beregning: 112.527

Billeder
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§3 Besigtigelser (Alle naturtyper, 2010-)

Ansvarlig Institution: Cowi A/S

Aktivitet ID: 814682

Parent Aktivitet ID:

Reference: Lillebælt Havmøllepark

Startdato: 24-05-2018

Indsamlingsformål: VVM-analyse

Sted: En09

Program: Besigtigelser

Hovedområde(r):

Bemærkning:

Naturtype

Hovednaturtype: Ferskeng (Arealandel: 100)

Bemærkning:

Lysåben eng mellem overdrev Ov04 og Ov05 inden for samme indhegning, der afgræsses af kvæg. Lille vandløb løber
igennem arealet. Over 100 maj-gøgeurter er registreret.

Aktuel undertype

Aktuel undertype: -

Tilstandsvurderes efter: -

Info

Arealet omfattet af NBL §3: ja

Arealet omfattet af HGL §7: nej

Grundighed: 3) Intensiv

Estimeret naturtilstand: II

Vegetationsstruktur

Arealandel uden vegetationsdække: 1) 0-5%

Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm: 4) 30-75%

Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm: 3) 10-30%

Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm : 2) 5-10%

Arealandel med dværgbuske: 1) 0-5%

Arealandel med vedplanter (kronedække): 2) 1-10%

Arealandel med forekomst af invasive arter: 1) 0%

Afgræsning og drift

Arealandel med græsning/høslæt: 5) 75-100%

Arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift: 1) 0%

Bemærkning:

Engen har forbindelse til flere overdrev og enge.

Naturtypekarakteristiske strukturer (Fersk eng)

Positive strukturer

Naturlig fugtig bund (p1): 3) udbredt/veludviklet

Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser (p2): 3) udbredt/veludviklet

Tuet ujævn vegetation/bund (p3): 3) udbredt/veludviklet

Fugtige artsrige kratpartier (p4): 2) spredt/rudimentært

Negative strukturer

Vegetation domineret af græsser (n1): 2) spredt/rudimentært

Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder (n2): 1) ikke tilstede

Omlagt/isået med kulturgræsser/-kløver (n3): 1) ikke tilstede

Tegn på tilskudsfodring/gødskning (n4): 1) ikke tilstede

Hydrologi

Afvanding og vandindvinding: 1) Ingen afvanding. Intakt og veludviklet fugtigbundsvegetation

Drift/pleje

Nuværende plejeindsats:

Trusler:

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig

Afbrænding/tørveskrælning: nej

Slåning/høslet: nej

Rørskær: nej

Rydde vedplanter/Genoptage stævningsdrift (skov): nej

Øge afgræsning: nej

Mindske afgræsning: nej

Hæve vandstand: nej

Ophøre dræning: nej

Bekæmpe invasive arter: nej

Nedsætte eutrofiering: nej

Ophøre gødskning: nej

Ophøre tilskudsfodring: nej

Beskrivelse af behov for yderligere indsats:

Arealtype

Andel af A-areal i pct.: -

Andel af B-areal i pct.: -

Arter på hele arealet

Arter på hele arealet (som ikke er fundet i dokumentationsfelt)

Art:

vild kørvel | Anthriscus sylvestris

almindelig bjørneklo | Heracleum sphondylium ssp. sphondylium

almindelig eg | Quercus robur

stor fladstjerne | Stellaria holostea

mælkebøtteslægten | Taraxacum

almindelig syre | Rumex acetosa

burre-snerre | Galium aparine

lav ranunkel | Ranunculus repens

: Dominerende

mose-bunke | Deschampsia cespitosa

butbladet skræppe | Rumex obtusifolius

hanekroslægten | Galeopsis

rød svingel | Festuca rubra

tykbladet ærenpris | Veronica beccabunga

ager-tidsel | Cirsium arvense

stor nælde | Urtica dioica

tveskægget ærenpris | Veronica chamaedrys

vorterod | Ranunculus ficaria

kær-padderok | Equisetum palustre

: Dominerende

engkarse | Cardamine pratensis

lyse-siv | Juncus effusus

maj-gøgeurt | Dactylorhiza majalis

trævlekrone | Lychnis flos-cuculi

eng-kabbeleje | Caltha palustris

vandkarse | Cardamine amara

kær-tidsel | Cirsium palustre

almindelig rapgræs | Poa trivialis

dynd-padderok | Equisetum fluviatile

grå-pil | Salix cinerea

rød-el | Alnus glutinosa

næb-star | Carex rostrata

vand-mynte | Mentha aquatica

almindelig mjødurt | Filipendula ulmaria

butsnudet frø | Rana temporaria

stortoppet rapgræs | Poa palustris

krybende læbeløs | Ajuga reptans

Bemærkning:

Brun frø

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,93

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 35

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 8

Antal stjernearter: 12

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.531

Tidpunkt for beregning: 111.240

Billeder

lille vandløb

Engkabbeleje og trævlekrone

Majgøgeurt

Kær med majgøgeurt
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Lysåben eng mellem overdrev Ov04 og Ov05 inden for samme indhegning, der afgræsses af kvæg. Lille vandløb løber
igennem arealet. Over 100 maj-gøgeurter er registreret.

Aktuel undertype

Aktuel undertype: -

Tilstandsvurderes efter: -

Info

Arealet omfattet af NBL §3: ja

Arealet omfattet af HGL §7: nej

Grundighed: 3) Intensiv

Estimeret naturtilstand: II

Vegetationsstruktur

Arealandel uden vegetationsdække: 1) 0-5%

Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm: 4) 30-75%

Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm: 3) 10-30%

Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm : 2) 5-10%

Arealandel med dværgbuske: 1) 0-5%

Arealandel med vedplanter (kronedække): 2) 1-10%

Arealandel med forekomst af invasive arter: 1) 0%

Afgræsning og drift

Arealandel med græsning/høslæt: 5) 75-100%

Arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift: 1) 0%

Bemærkning:

Engen har forbindelse til flere overdrev og enge.

Naturtypekarakteristiske strukturer (Fersk eng)

Positive strukturer

Naturlig fugtig bund (p1): 3) udbredt/veludviklet

Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser (p2): 3) udbredt/veludviklet

Tuet ujævn vegetation/bund (p3): 3) udbredt/veludviklet

Fugtige artsrige kratpartier (p4): 2) spredt/rudimentært

Negative strukturer

Vegetation domineret af græsser (n1): 2) spredt/rudimentært

Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder (n2): 1) ikke tilstede

Omlagt/isået med kulturgræsser/-kløver (n3): 1) ikke tilstede

Tegn på tilskudsfodring/gødskning (n4): 1) ikke tilstede

Hydrologi

Afvanding og vandindvinding: 1) Ingen afvanding. Intakt og veludviklet fugtigbundsvegetation

Drift/pleje

Nuværende plejeindsats:

Trusler:

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig

Afbrænding/tørveskrælning: nej

Slåning/høslet: nej

Rørskær: nej

Rydde vedplanter/Genoptage stævningsdrift (skov): nej

Øge afgræsning: nej

Mindske afgræsning: nej

Hæve vandstand: nej

Ophøre dræning: nej

Bekæmpe invasive arter: nej

Nedsætte eutrofiering: nej

Ophøre gødskning: nej

Ophøre tilskudsfodring: nej

Beskrivelse af behov for yderligere indsats:

Arealtype

Andel af A-areal i pct.: -

Andel af B-areal i pct.: -

Arter på hele arealet

Arter på hele arealet (som ikke er fundet i dokumentationsfelt)

Art:

vild kørvel | Anthriscus sylvestris

almindelig bjørneklo | Heracleum sphondylium ssp. sphondylium

almindelig eg | Quercus robur

stor fladstjerne | Stellaria holostea

mælkebøtteslægten | Taraxacum

almindelig syre | Rumex acetosa

burre-snerre | Galium aparine

lav ranunkel | Ranunculus repens

: Dominerende

mose-bunke | Deschampsia cespitosa

butbladet skræppe | Rumex obtusifolius

hanekroslægten | Galeopsis

rød svingel | Festuca rubra

tykbladet ærenpris | Veronica beccabunga

ager-tidsel | Cirsium arvense

stor nælde | Urtica dioica

tveskægget ærenpris | Veronica chamaedrys

vorterod | Ranunculus ficaria

kær-padderok | Equisetum palustre

: Dominerende

engkarse | Cardamine pratensis

lyse-siv | Juncus effusus

maj-gøgeurt | Dactylorhiza majalis

trævlekrone | Lychnis flos-cuculi

eng-kabbeleje | Caltha palustris

vandkarse | Cardamine amara

kær-tidsel | Cirsium palustre

almindelig rapgræs | Poa trivialis

dynd-padderok | Equisetum fluviatile

grå-pil | Salix cinerea

rød-el | Alnus glutinosa

næb-star | Carex rostrata

vand-mynte | Mentha aquatica

almindelig mjødurt | Filipendula ulmaria

butsnudet frø | Rana temporaria

stortoppet rapgræs | Poa palustris

krybende læbeløs | Ajuga reptans

Bemærkning:

Brun frø

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,93

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 35

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 8

Antal stjernearter: 12

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.531

Tidpunkt for beregning: 111.240

Billeder

lille vandløb

Engkabbeleje og trævlekrone

Majgøgeurt

Kær med majgøgeurt
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Naturtypekarakteristiske strukturer (Fersk eng)

Positive strukturer

Naturlig fugtig bund (p1): 3) udbredt/veludviklet

Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser (p2): 3) udbredt/veludviklet

Tuet ujævn vegetation/bund (p3): 3) udbredt/veludviklet

Fugtige artsrige kratpartier (p4): 2) spredt/rudimentært

Negative strukturer

Vegetation domineret af græsser (n1): 2) spredt/rudimentært

Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder (n2): 1) ikke tilstede

Omlagt/isået med kulturgræsser/-kløver (n3): 1) ikke tilstede

Tegn på tilskudsfodring/gødskning (n4): 1) ikke tilstede

Hydrologi

Afvanding og vandindvinding: 1) Ingen afvanding. Intakt og veludviklet fugtigbundsvegetation

Drift/pleje

Nuværende plejeindsats:

Trusler:

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig

Afbrænding/tørveskrælning: nej

Slåning/høslet: nej

Rørskær: nej

Rydde vedplanter/Genoptage stævningsdrift (skov): nej

Øge afgræsning: nej

Mindske afgræsning: nej

Hæve vandstand: nej

Ophøre dræning: nej

Bekæmpe invasive arter: nej

Nedsætte eutrofiering: nej

Ophøre gødskning: nej

Ophøre tilskudsfodring: nej

Beskrivelse af behov for yderligere indsats:

Arealtype

Andel af A-areal i pct.: -

Andel af B-areal i pct.: -

Arter på hele arealet

Arter på hele arealet (som ikke er fundet i dokumentationsfelt)

Art:

vild kørvel | Anthriscus sylvestris

almindelig bjørneklo | Heracleum sphondylium ssp. sphondylium

almindelig eg | Quercus robur

stor fladstjerne | Stellaria holostea

mælkebøtteslægten | Taraxacum

almindelig syre | Rumex acetosa

burre-snerre | Galium aparine

lav ranunkel | Ranunculus repens

: Dominerende

mose-bunke | Deschampsia cespitosa

butbladet skræppe | Rumex obtusifolius

hanekroslægten | Galeopsis

rød svingel | Festuca rubra

tykbladet ærenpris | Veronica beccabunga

ager-tidsel | Cirsium arvense

stor nælde | Urtica dioica

tveskægget ærenpris | Veronica chamaedrys

vorterod | Ranunculus ficaria

kær-padderok | Equisetum palustre

: Dominerende

engkarse | Cardamine pratensis

lyse-siv | Juncus effusus

maj-gøgeurt | Dactylorhiza majalis

trævlekrone | Lychnis flos-cuculi

eng-kabbeleje | Caltha palustris

vandkarse | Cardamine amara

kær-tidsel | Cirsium palustre

almindelig rapgræs | Poa trivialis

dynd-padderok | Equisetum fluviatile

grå-pil | Salix cinerea

rød-el | Alnus glutinosa

næb-star | Carex rostrata

vand-mynte | Mentha aquatica

almindelig mjødurt | Filipendula ulmaria

butsnudet frø | Rana temporaria

stortoppet rapgræs | Poa palustris

krybende læbeløs | Ajuga reptans

Bemærkning:

Brun frø

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,93

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 35

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 8

Antal stjernearter: 12

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.531

Tidpunkt for beregning: 111.240

Billeder

lille vandløb

Engkabbeleje og trævlekrone

Majgøgeurt

Kær med majgøgeurt
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Hæve vandstand: nej

Ophøre dræning: nej

Bekæmpe invasive arter: nej

Nedsætte eutrofiering: nej

Ophøre gødskning: nej

Ophøre tilskudsfodring: nej

Beskrivelse af behov for yderligere indsats:

Arealtype

Andel af A-areal i pct.: -

Andel af B-areal i pct.: -

Arter på hele arealet

Arter på hele arealet (som ikke er fundet i dokumentationsfelt)

Art:

vild kørvel | Anthriscus sylvestris

almindelig bjørneklo | Heracleum sphondylium ssp. sphondylium

almindelig eg | Quercus robur

stor fladstjerne | Stellaria holostea

mælkebøtteslægten | Taraxacum

almindelig syre | Rumex acetosa

burre-snerre | Galium aparine

lav ranunkel | Ranunculus repens

: Dominerende

mose-bunke | Deschampsia cespitosa

butbladet skræppe | Rumex obtusifolius

hanekroslægten | Galeopsis

rød svingel | Festuca rubra

tykbladet ærenpris | Veronica beccabunga

ager-tidsel | Cirsium arvense

stor nælde | Urtica dioica

tveskægget ærenpris | Veronica chamaedrys

vorterod | Ranunculus ficaria

kær-padderok | Equisetum palustre

: Dominerende

engkarse | Cardamine pratensis

lyse-siv | Juncus effusus

maj-gøgeurt | Dactylorhiza majalis

trævlekrone | Lychnis flos-cuculi

eng-kabbeleje | Caltha palustris

vandkarse | Cardamine amara

kær-tidsel | Cirsium palustre

almindelig rapgræs | Poa trivialis

dynd-padderok | Equisetum fluviatile

grå-pil | Salix cinerea

rød-el | Alnus glutinosa

næb-star | Carex rostrata

vand-mynte | Mentha aquatica

almindelig mjødurt | Filipendula ulmaria

butsnudet frø | Rana temporaria

stortoppet rapgræs | Poa palustris

krybende læbeløs | Ajuga reptans

Bemærkning:

Brun frø

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,93

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 35

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 8

Antal stjernearter: 12

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.531

Tidpunkt for beregning: 111.240

Billeder

lille vandløb

Engkabbeleje og trævlekrone

Majgøgeurt

Kær med majgøgeurt
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butbladet skræppe | Rumex obtusifolius

hanekroslægten | Galeopsis

rød svingel | Festuca rubra

tykbladet ærenpris | Veronica beccabunga

ager-tidsel | Cirsium arvense

stor nælde | Urtica dioica

tveskægget ærenpris | Veronica chamaedrys

vorterod | Ranunculus ficaria

kær-padderok | Equisetum palustre

: Dominerende

engkarse | Cardamine pratensis

lyse-siv | Juncus effusus

maj-gøgeurt | Dactylorhiza majalis

trævlekrone | Lychnis flos-cuculi

eng-kabbeleje | Caltha palustris

vandkarse | Cardamine amara

kær-tidsel | Cirsium palustre

almindelig rapgræs | Poa trivialis

dynd-padderok | Equisetum fluviatile

grå-pil | Salix cinerea

rød-el | Alnus glutinosa

næb-star | Carex rostrata

vand-mynte | Mentha aquatica

almindelig mjødurt | Filipendula ulmaria

butsnudet frø | Rana temporaria

stortoppet rapgræs | Poa palustris

krybende læbeløs | Ajuga reptans

Bemærkning:

Brun frø

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,93

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 35

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 8

Antal stjernearter: 12

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.531

Tidpunkt for beregning: 111.240

Billeder

lille vandløb

Engkabbeleje og trævlekrone

Majgøgeurt

Kær med majgøgeurt
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grå-pil | Salix cinerea

rød-el | Alnus glutinosa

næb-star | Carex rostrata

vand-mynte | Mentha aquatica

almindelig mjødurt | Filipendula ulmaria

butsnudet frø | Rana temporaria

stortoppet rapgræs | Poa palustris

krybende læbeløs | Ajuga reptans

Bemærkning:

Brun frø

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,93

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 35

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 8

Antal stjernearter: 12

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.531

Tidpunkt for beregning: 111.240

Billeder

lille vandløb

Engkabbeleje og trævlekrone

Majgøgeurt

Kær med majgøgeurt
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Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.531

Tidpunkt for beregning: 111.240

Billeder

lille vandløb
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Majgøgeurt
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§3 Besigtigelser (Alle naturtyper, 2010-)

Ansvarlig Institution: Cowi A/S

Aktivitet ID: 814685

Parent Aktivitet ID:

Reference: Lillebælt Havmøllepark

Startdato: 24-05-2018

Indsamlingsformål: VVM-analyse

Sted: En10

Program: Besigtigelser

Hovedområde(r):

Bemærkning:

Naturtype

Hovednaturtype: Ferskeng (Arealandel: 100)

Bemærkning:

Hænger sammen med overdrev 05. Lysåben men med begyndende tilgroning af rød-el. Afgræsses af kvæg inden for
samme indhegning som Ov 04, Ov 05, En08 og En09. Over 100 maj-gøgeurter.

Aktuel undertype

Aktuel undertype: -

Tilstandsvurderes efter: -

Info

Arealet omfattet af NBL §3: ja

Arealet omfattet af HGL §7: nej

Grundighed: 3) Intensiv

Estimeret naturtilstand: II

Vegetationsstruktur

Arealandel uden vegetationsdække: 1) 0-5%

Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm: 2) 5-10%

Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm: 5) 75-100%

Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm : 1) 0-5%

Arealandel med dværgbuske: 1) 0-5%

Arealandel med vedplanter (kronedække): 4) 25-50%

Arealandel med forekomst af invasive arter: 1) 0%

Afgræsning og drift

Arealandel med græsning/høslæt: 5) 75-100%

Arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift: 1) 0%

Naturtypekarakteristiske strukturer (Fersk eng)

Positive strukturer

Naturlig fugtig bund (p1): 3) udbredt/veludviklet

Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser (p2): 3) udbredt/veludviklet

Tuet ujævn vegetation/bund (p3): 3) udbredt/veludviklet

Fugtige artsrige kratpartier (p4): 3) udbredt/veludviklet

Negative strukturer

Vegetation domineret af græsser (n1): 1) ikke tilstede

Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder (n2): 1) ikke tilstede

Omlagt/isået med kulturgræsser/-kløver (n3): 1) ikke tilstede

Tegn på tilskudsfodring/gødskning (n4): 1) ikke tilstede

Hydrologi

Afvanding og vandindvinding: 1) Ingen afvanding. Intakt og veludviklet fugtigbundsvegetation

Drift/pleje

Nuværende plejeindsats:

Trusler:

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig

Afbrænding/tørveskrælning: nej

Slåning/høslet: nej

Rørskær: nej

Rydde vedplanter/Genoptage stævningsdrift (skov): nej

Øge afgræsning: nej

Mindske afgræsning: nej

Hæve vandstand: nej

Ophøre dræning: nej

Bekæmpe invasive arter: nej

Nedsætte eutrofiering: nej

Ophøre gødskning: nej

Ophøre tilskudsfodring: nej

Beskrivelse af behov for yderligere indsats:

Arealtype

Andel af A-areal i pct.: -

Andel af B-areal i pct.: -

Arter på hele arealet

Arter på hele arealet (som ikke er fundet i dokumentationsfelt)

Art:

rød-el | Alnus glutinosa

vild kørvel | Anthriscus sylvestris

vorterod | Ranunculus ficaria

kær-tidsel | Cirsium palustre

ager-tidsel | Cirsium arvense

tveskægget ærenpris | Veronica chamaedrys

mose-bunke | Deschampsia cespitosa

maj-gøgeurt | Dactylorhiza majalis

kær-fladstjerne | Stellaria palustris

lyse-siv | Juncus effusus

almindelig syre | Rumex acetosa

lav ranunkel | Ranunculus repens

hundegræs | Dactylis glomerata

kruset skræppe | Rumex crispus

engkarse | Cardamine pratensis

håret star | Carex hirta

burre-snerre | Galium aparine

fløjlsgræs | Holcus lanatus

korsknap | Glechoma hederacea

hindbær | Rubus idaeus

kål-tidsel | Cirsium oleraceum

roseslægten | Rosa

almindelig hyld | Sambucus nigra

ager-padderok | Equisetum arvense

løvefodslægten | Alchemilla

angelik | Angelica sylvestris

mælkebøtteslægten | Taraxacum

stinkende storkenæb | Geranium robertianum

dynd-padderok | Equisetum fluviatile

billebo-klaseskærm | Oenanthe aquatica

skov-kogleaks | Scirpus sylvaticus

trævlekrone | Lychnis flos-cuculi

eng-forglemmigej | Myosotis scorpioides

tykbladet ærenpris | Veronica beccabunga

manna-sødgræs | Glyceria fluitans

kær-ranunkel | Ranunculus flammula

eng-nellikerod | Geum rivale

hyldebladet baldrian | Valeriana sambucifolia ssp. sambucifolia

lådden dueurt | Epilobium hirsutum

pindsvineknopslægten | Sparganium

dag-pragtstjerne | Silene dioica

eng-rævehale | Alopecurus pratensis

vand-mynte | Mentha aquatica

knop-siv | Juncus conglomeratus

almindelig star | Carex nigra var. nigra

dunet dueurt | Epilobium parviflorum

toradet star | Carex disticha

krybende læbeløs | Ajuga reptans

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,91

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 48

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 7

Antal stjernearter: 17

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.619

Tidpunkt for beregning: 90.131

Billeder

Den 20-06-2018, kl. 14:24
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Hænger sammen med overdrev 05. Lysåben men med begyndende tilgroning af rød-el. Afgræsses af kvæg inden for
samme indhegning som Ov 04, Ov 05, En08 og En09. Over 100 maj-gøgeurter.

Aktuel undertype

Aktuel undertype: -

Tilstandsvurderes efter: -

Info

Arealet omfattet af NBL §3: ja

Arealet omfattet af HGL §7: nej

Grundighed: 3) Intensiv

Estimeret naturtilstand: II

Vegetationsstruktur

Arealandel uden vegetationsdække: 1) 0-5%

Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm: 2) 5-10%

Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm: 5) 75-100%

Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm : 1) 0-5%

Arealandel med dværgbuske: 1) 0-5%

Arealandel med vedplanter (kronedække): 4) 25-50%

Arealandel med forekomst af invasive arter: 1) 0%

Afgræsning og drift

Arealandel med græsning/høslæt: 5) 75-100%

Arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift: 1) 0%

Naturtypekarakteristiske strukturer (Fersk eng)

Positive strukturer

Naturlig fugtig bund (p1): 3) udbredt/veludviklet

Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser (p2): 3) udbredt/veludviklet

Tuet ujævn vegetation/bund (p3): 3) udbredt/veludviklet

Fugtige artsrige kratpartier (p4): 3) udbredt/veludviklet

Negative strukturer

Vegetation domineret af græsser (n1): 1) ikke tilstede

Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder (n2): 1) ikke tilstede

Omlagt/isået med kulturgræsser/-kløver (n3): 1) ikke tilstede

Tegn på tilskudsfodring/gødskning (n4): 1) ikke tilstede

Hydrologi

Afvanding og vandindvinding: 1) Ingen afvanding. Intakt og veludviklet fugtigbundsvegetation

Drift/pleje

Nuværende plejeindsats:

Trusler:

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig

Afbrænding/tørveskrælning: nej

Slåning/høslet: nej

Rørskær: nej

Rydde vedplanter/Genoptage stævningsdrift (skov): nej

Øge afgræsning: nej

Mindske afgræsning: nej

Hæve vandstand: nej

Ophøre dræning: nej

Bekæmpe invasive arter: nej

Nedsætte eutrofiering: nej

Ophøre gødskning: nej

Ophøre tilskudsfodring: nej

Beskrivelse af behov for yderligere indsats:

Arealtype

Andel af A-areal i pct.: -

Andel af B-areal i pct.: -

Arter på hele arealet

Arter på hele arealet (som ikke er fundet i dokumentationsfelt)

Art:

rød-el | Alnus glutinosa

vild kørvel | Anthriscus sylvestris

vorterod | Ranunculus ficaria

kær-tidsel | Cirsium palustre

ager-tidsel | Cirsium arvense

tveskægget ærenpris | Veronica chamaedrys

mose-bunke | Deschampsia cespitosa

maj-gøgeurt | Dactylorhiza majalis

kær-fladstjerne | Stellaria palustris

lyse-siv | Juncus effusus

almindelig syre | Rumex acetosa

lav ranunkel | Ranunculus repens

hundegræs | Dactylis glomerata

kruset skræppe | Rumex crispus

engkarse | Cardamine pratensis

håret star | Carex hirta

burre-snerre | Galium aparine

fløjlsgræs | Holcus lanatus

korsknap | Glechoma hederacea

hindbær | Rubus idaeus

kål-tidsel | Cirsium oleraceum

roseslægten | Rosa

almindelig hyld | Sambucus nigra

ager-padderok | Equisetum arvense

løvefodslægten | Alchemilla

angelik | Angelica sylvestris

mælkebøtteslægten | Taraxacum

stinkende storkenæb | Geranium robertianum

dynd-padderok | Equisetum fluviatile

billebo-klaseskærm | Oenanthe aquatica

skov-kogleaks | Scirpus sylvaticus

trævlekrone | Lychnis flos-cuculi

eng-forglemmigej | Myosotis scorpioides

tykbladet ærenpris | Veronica beccabunga

manna-sødgræs | Glyceria fluitans

kær-ranunkel | Ranunculus flammula

eng-nellikerod | Geum rivale

hyldebladet baldrian | Valeriana sambucifolia ssp. sambucifolia

lådden dueurt | Epilobium hirsutum

pindsvineknopslægten | Sparganium

dag-pragtstjerne | Silene dioica

eng-rævehale | Alopecurus pratensis

vand-mynte | Mentha aquatica

knop-siv | Juncus conglomeratus

almindelig star | Carex nigra var. nigra

dunet dueurt | Epilobium parviflorum

toradet star | Carex disticha

krybende læbeløs | Ajuga reptans

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,91

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 48

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 7

Antal stjernearter: 17

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.619

Tidpunkt for beregning: 90.131

Billeder
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Positive strukturer

Naturlig fugtig bund (p1): 3) udbredt/veludviklet

Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser (p2): 3) udbredt/veludviklet

Tuet ujævn vegetation/bund (p3): 3) udbredt/veludviklet

Fugtige artsrige kratpartier (p4): 3) udbredt/veludviklet

Negative strukturer

Vegetation domineret af græsser (n1): 1) ikke tilstede

Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder (n2): 1) ikke tilstede

Omlagt/isået med kulturgræsser/-kløver (n3): 1) ikke tilstede

Tegn på tilskudsfodring/gødskning (n4): 1) ikke tilstede

Hydrologi

Afvanding og vandindvinding: 1) Ingen afvanding. Intakt og veludviklet fugtigbundsvegetation

Drift/pleje

Nuværende plejeindsats:

Trusler:

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig

Afbrænding/tørveskrælning: nej

Slåning/høslet: nej

Rørskær: nej

Rydde vedplanter/Genoptage stævningsdrift (skov): nej

Øge afgræsning: nej

Mindske afgræsning: nej

Hæve vandstand: nej

Ophøre dræning: nej

Bekæmpe invasive arter: nej

Nedsætte eutrofiering: nej

Ophøre gødskning: nej

Ophøre tilskudsfodring: nej

Beskrivelse af behov for yderligere indsats:

Arealtype

Andel af A-areal i pct.: -

Andel af B-areal i pct.: -

Arter på hele arealet

Arter på hele arealet (som ikke er fundet i dokumentationsfelt)

Art:

rød-el | Alnus glutinosa

vild kørvel | Anthriscus sylvestris

vorterod | Ranunculus ficaria

kær-tidsel | Cirsium palustre

ager-tidsel | Cirsium arvense

tveskægget ærenpris | Veronica chamaedrys

mose-bunke | Deschampsia cespitosa

maj-gøgeurt | Dactylorhiza majalis

kær-fladstjerne | Stellaria palustris

lyse-siv | Juncus effusus

almindelig syre | Rumex acetosa

lav ranunkel | Ranunculus repens

hundegræs | Dactylis glomerata

kruset skræppe | Rumex crispus

engkarse | Cardamine pratensis

håret star | Carex hirta

burre-snerre | Galium aparine

fløjlsgræs | Holcus lanatus

korsknap | Glechoma hederacea

hindbær | Rubus idaeus

kål-tidsel | Cirsium oleraceum

roseslægten | Rosa

almindelig hyld | Sambucus nigra

ager-padderok | Equisetum arvense

løvefodslægten | Alchemilla

angelik | Angelica sylvestris

mælkebøtteslægten | Taraxacum

stinkende storkenæb | Geranium robertianum

dynd-padderok | Equisetum fluviatile

billebo-klaseskærm | Oenanthe aquatica

skov-kogleaks | Scirpus sylvaticus

trævlekrone | Lychnis flos-cuculi

eng-forglemmigej | Myosotis scorpioides

tykbladet ærenpris | Veronica beccabunga

manna-sødgræs | Glyceria fluitans

kær-ranunkel | Ranunculus flammula

eng-nellikerod | Geum rivale

hyldebladet baldrian | Valeriana sambucifolia ssp. sambucifolia

lådden dueurt | Epilobium hirsutum

pindsvineknopslægten | Sparganium

dag-pragtstjerne | Silene dioica

eng-rævehale | Alopecurus pratensis

vand-mynte | Mentha aquatica

knop-siv | Juncus conglomeratus

almindelig star | Carex nigra var. nigra

dunet dueurt | Epilobium parviflorum

toradet star | Carex disticha

krybende læbeløs | Ajuga reptans

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,91

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 48

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 7

Antal stjernearter: 17

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.619

Tidpunkt for beregning: 90.131

Billeder
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Ophøre gødskning: nej

Ophøre tilskudsfodring: nej

Beskrivelse af behov for yderligere indsats:

Arealtype

Andel af A-areal i pct.: -

Andel af B-areal i pct.: -

Arter på hele arealet

Arter på hele arealet (som ikke er fundet i dokumentationsfelt)

Art:

rød-el | Alnus glutinosa

vild kørvel | Anthriscus sylvestris

vorterod | Ranunculus ficaria

kær-tidsel | Cirsium palustre

ager-tidsel | Cirsium arvense

tveskægget ærenpris | Veronica chamaedrys

mose-bunke | Deschampsia cespitosa

maj-gøgeurt | Dactylorhiza majalis

kær-fladstjerne | Stellaria palustris

lyse-siv | Juncus effusus

almindelig syre | Rumex acetosa

lav ranunkel | Ranunculus repens

hundegræs | Dactylis glomerata

kruset skræppe | Rumex crispus

engkarse | Cardamine pratensis

håret star | Carex hirta

burre-snerre | Galium aparine

fløjlsgræs | Holcus lanatus

korsknap | Glechoma hederacea

hindbær | Rubus idaeus

kål-tidsel | Cirsium oleraceum

roseslægten | Rosa

almindelig hyld | Sambucus nigra

ager-padderok | Equisetum arvense

løvefodslægten | Alchemilla

angelik | Angelica sylvestris

mælkebøtteslægten | Taraxacum

stinkende storkenæb | Geranium robertianum

dynd-padderok | Equisetum fluviatile

billebo-klaseskærm | Oenanthe aquatica

skov-kogleaks | Scirpus sylvaticus

trævlekrone | Lychnis flos-cuculi

eng-forglemmigej | Myosotis scorpioides

tykbladet ærenpris | Veronica beccabunga

manna-sødgræs | Glyceria fluitans

kær-ranunkel | Ranunculus flammula

eng-nellikerod | Geum rivale

hyldebladet baldrian | Valeriana sambucifolia ssp. sambucifolia

lådden dueurt | Epilobium hirsutum

pindsvineknopslægten | Sparganium

dag-pragtstjerne | Silene dioica

eng-rævehale | Alopecurus pratensis

vand-mynte | Mentha aquatica

knop-siv | Juncus conglomeratus

almindelig star | Carex nigra var. nigra

dunet dueurt | Epilobium parviflorum

toradet star | Carex disticha

krybende læbeløs | Ajuga reptans

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,91

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 48

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 7

Antal stjernearter: 17

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.619

Tidpunkt for beregning: 90.131
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lav ranunkel | Ranunculus repens

hundegræs | Dactylis glomerata

kruset skræppe | Rumex crispus

engkarse | Cardamine pratensis

håret star | Carex hirta

burre-snerre | Galium aparine

fløjlsgræs | Holcus lanatus

korsknap | Glechoma hederacea

hindbær | Rubus idaeus

kål-tidsel | Cirsium oleraceum

roseslægten | Rosa

almindelig hyld | Sambucus nigra

ager-padderok | Equisetum arvense

løvefodslægten | Alchemilla

angelik | Angelica sylvestris

mælkebøtteslægten | Taraxacum

stinkende storkenæb | Geranium robertianum

dynd-padderok | Equisetum fluviatile

billebo-klaseskærm | Oenanthe aquatica

skov-kogleaks | Scirpus sylvaticus

trævlekrone | Lychnis flos-cuculi

eng-forglemmigej | Myosotis scorpioides

tykbladet ærenpris | Veronica beccabunga

manna-sødgræs | Glyceria fluitans

kær-ranunkel | Ranunculus flammula

eng-nellikerod | Geum rivale

hyldebladet baldrian | Valeriana sambucifolia ssp. sambucifolia

lådden dueurt | Epilobium hirsutum

pindsvineknopslægten | Sparganium

dag-pragtstjerne | Silene dioica

eng-rævehale | Alopecurus pratensis

vand-mynte | Mentha aquatica

knop-siv | Juncus conglomeratus

almindelig star | Carex nigra var. nigra

dunet dueurt | Epilobium parviflorum

toradet star | Carex disticha

krybende læbeløs | Ajuga reptans

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,91

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 48

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 7

Antal stjernearter: 17

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.619

Tidpunkt for beregning: 90.131
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billebo-klaseskærm | Oenanthe aquatica

skov-kogleaks | Scirpus sylvaticus

trævlekrone | Lychnis flos-cuculi

eng-forglemmigej | Myosotis scorpioides

tykbladet ærenpris | Veronica beccabunga

manna-sødgræs | Glyceria fluitans

kær-ranunkel | Ranunculus flammula

eng-nellikerod | Geum rivale

hyldebladet baldrian | Valeriana sambucifolia ssp. sambucifolia

lådden dueurt | Epilobium hirsutum

pindsvineknopslægten | Sparganium

dag-pragtstjerne | Silene dioica

eng-rævehale | Alopecurus pratensis

vand-mynte | Mentha aquatica

knop-siv | Juncus conglomeratus

almindelig star | Carex nigra var. nigra

dunet dueurt | Epilobium parviflorum

toradet star | Carex disticha

krybende læbeløs | Ajuga reptans

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,91

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 48

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 7

Antal stjernearter: 17

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.619

Tidpunkt for beregning: 90.131
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Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,91

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 48

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 7

Antal stjernearter: 17

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.619

Tidpunkt for beregning: 90.131
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§3 Besigtigelser (Alle naturtyper, 2010-)

Ansvarlig Institution: Cowi A/S

Aktivitet ID: 814686

Parent Aktivitet ID:

Reference: Lillebælt Havmøllepark

Startdato: 24-05-2018

Indsamlingsformål: VVM-analyse

Sted: En11

Program: Besigtigelser

Hovedområde(r):

Bemærkning:

Naturtype

Hovednaturtype: Ferskeng (Arealandel: 100)

Bemærkning:

Lysåben eng, del af indhegning med Ov06. Ingen græssende dyr på besigtigelses tidspunkt.

Aktuel undertype

Aktuel undertype: -

Tilstandsvurderes efter: -

Info

Arealet omfattet af NBL §3: ja

Arealet omfattet af HGL §7: nej

Grundighed: 3) Intensiv

Estimeret naturtilstand: II

Vegetationsstruktur

Arealandel uden vegetationsdække: 1) 0-5%

Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm: 3) 10-30%

Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm: 4) 30-75%

Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm : 2) 5-10%

Arealandel med dværgbuske: 1) 0-5%

Arealandel med vedplanter (kronedække): 2) 1-10%

Arealandel med forekomst af invasive arter: 1) 0%

Afgræsning og drift

Arealandel med græsning/høslæt: 5) 75-100%

Arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift: 1) 0%

Naturtypekarakteristiske strukturer (Fersk eng)

Positive strukturer

Naturlig fugtig bund (p1): 3) udbredt/veludviklet

Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser (p2): 2) spredt/rudimentært

Tuet ujævn vegetation/bund (p3): 3) udbredt/veludviklet

Fugtige artsrige kratpartier (p4): 1) ikke tilstede

Negative strukturer

Vegetation domineret af græsser (n1): 2) spredt/rudimentært

Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder (n2): 1) ikke tilstede

Omlagt/isået med kulturgræsser/-kløver (n3): 1) ikke tilstede

Tegn på tilskudsfodring/gødskning (n4): 1) ikke tilstede

Hydrologi

Afvanding og vandindvinding: 2) Nogen afvanding. Fugtighedsplanter udbredte

Drift/pleje

Nuværende plejeindsats:

Trusler:

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig

Afbrænding/tørveskrælning: nej

Slåning/høslet: nej

Rørskær: nej

Rydde vedplanter/Genoptage stævningsdrift (skov): nej

Øge afgræsning: nej

Mindske afgræsning: nej

Hæve vandstand: nej

Ophøre dræning: nej

Bekæmpe invasive arter: nej

Nedsætte eutrofiering: nej

Ophøre gødskning: nej

Ophøre tilskudsfodring: nej

Beskrivelse af behov for yderligere indsats:

Arealtype

Andel af A-areal i pct.: -

Andel af B-areal i pct.: -

Arter på hele arealet

Arter på hele arealet (som ikke er fundet i dokumentationsfelt)

Art:

lyse-siv | Juncus effusus

vandstjernefamilien | Callitrichaceae

eng-rævehale | Alopecurus pratensis

manna-sødgræs | Glyceria fluitans

: Dominerende

smalbladet dunhammer | Typha angustifolia

stor andemad | Spirodela polyrhiza

engkarse | Cardamine pratensis

fløjlsgræs | Holcus lanatus

sideskærm | Berula erecta

lav ranunkel | Ranunculus repens

mose-bunke | Deschampsia cespitosa

hvid-kløver | Trifolium repens

stor nælde | Urtica dioica

éngriflet hvidtjørn | Crataegus monogyna

eng-rapgræs, kollektiv art | Poa pratensis, s.l.

knæbøjet rævehale | Alopecurus geniculatus

vorterod | Ranunculus ficaria

butsnudet frø | Rana temporaria

kær-ranunkel | Ranunculus flammula

: Dominerende

trævlekrone | Lychnis flos-cuculi

tusindfryd | Bellis perennis

butbladet skræppe | Rumex obtusifolius

mælkebøtteslægten | Taraxacum

krybende læbeløs | Ajuga reptans

Bemærkning:

På areal inden for undersøgelseskorridoren er der en dominans af butbladet skræppe og lav ranunkel. Jorden er
forholdsvis tør og naturtilstanden er moderat-ringe. Uden for korridoren er tilstanden god.

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,77

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 24

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 4

Antal stjernearter: 5

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.531

Tidpunkt for beregning: 112.613

Billeder

Den 20-06-2018, kl. 14:22
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Lysåben eng, del af indhegning med Ov06. Ingen græssende dyr på besigtigelses tidspunkt.

Aktuel undertype

Aktuel undertype: -

Tilstandsvurderes efter: -

Info

Arealet omfattet af NBL §3: ja

Arealet omfattet af HGL §7: nej

Grundighed: 3) Intensiv

Estimeret naturtilstand: II

Vegetationsstruktur

Arealandel uden vegetationsdække: 1) 0-5%

Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm: 3) 10-30%

Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm: 4) 30-75%

Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm : 2) 5-10%

Arealandel med dværgbuske: 1) 0-5%

Arealandel med vedplanter (kronedække): 2) 1-10%

Arealandel med forekomst af invasive arter: 1) 0%

Afgræsning og drift

Arealandel med græsning/høslæt: 5) 75-100%

Arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift: 1) 0%

Naturtypekarakteristiske strukturer (Fersk eng)

Positive strukturer

Naturlig fugtig bund (p1): 3) udbredt/veludviklet

Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser (p2): 2) spredt/rudimentært

Tuet ujævn vegetation/bund (p3): 3) udbredt/veludviklet

Fugtige artsrige kratpartier (p4): 1) ikke tilstede

Negative strukturer

Vegetation domineret af græsser (n1): 2) spredt/rudimentært

Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder (n2): 1) ikke tilstede

Omlagt/isået med kulturgræsser/-kløver (n3): 1) ikke tilstede

Tegn på tilskudsfodring/gødskning (n4): 1) ikke tilstede

Hydrologi

Afvanding og vandindvinding: 2) Nogen afvanding. Fugtighedsplanter udbredte

Drift/pleje

Nuværende plejeindsats:

Trusler:

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig

Afbrænding/tørveskrælning: nej

Slåning/høslet: nej

Rørskær: nej

Rydde vedplanter/Genoptage stævningsdrift (skov): nej

Øge afgræsning: nej

Mindske afgræsning: nej

Hæve vandstand: nej

Ophøre dræning: nej

Bekæmpe invasive arter: nej

Nedsætte eutrofiering: nej

Ophøre gødskning: nej

Ophøre tilskudsfodring: nej

Beskrivelse af behov for yderligere indsats:

Arealtype

Andel af A-areal i pct.: -

Andel af B-areal i pct.: -

Arter på hele arealet

Arter på hele arealet (som ikke er fundet i dokumentationsfelt)

Art:

lyse-siv | Juncus effusus

vandstjernefamilien | Callitrichaceae

eng-rævehale | Alopecurus pratensis

manna-sødgræs | Glyceria fluitans

: Dominerende

smalbladet dunhammer | Typha angustifolia

stor andemad | Spirodela polyrhiza

engkarse | Cardamine pratensis

fløjlsgræs | Holcus lanatus

sideskærm | Berula erecta

lav ranunkel | Ranunculus repens

mose-bunke | Deschampsia cespitosa

hvid-kløver | Trifolium repens

stor nælde | Urtica dioica

éngriflet hvidtjørn | Crataegus monogyna

eng-rapgræs, kollektiv art | Poa pratensis, s.l.

knæbøjet rævehale | Alopecurus geniculatus

vorterod | Ranunculus ficaria

butsnudet frø | Rana temporaria

kær-ranunkel | Ranunculus flammula

: Dominerende

trævlekrone | Lychnis flos-cuculi

tusindfryd | Bellis perennis

butbladet skræppe | Rumex obtusifolius

mælkebøtteslægten | Taraxacum

krybende læbeløs | Ajuga reptans

Bemærkning:

På areal inden for undersøgelseskorridoren er der en dominans af butbladet skræppe og lav ranunkel. Jorden er
forholdsvis tør og naturtilstanden er moderat-ringe. Uden for korridoren er tilstanden god.

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,77

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 24

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 4

Antal stjernearter: 5

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.531

Tidpunkt for beregning: 112.613

Billeder

Den 20-06-2018, kl. 14:22
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Positive strukturer

Naturlig fugtig bund (p1): 3) udbredt/veludviklet

Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser (p2): 2) spredt/rudimentært

Tuet ujævn vegetation/bund (p3): 3) udbredt/veludviklet

Fugtige artsrige kratpartier (p4): 1) ikke tilstede

Negative strukturer

Vegetation domineret af græsser (n1): 2) spredt/rudimentært

Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder (n2): 1) ikke tilstede

Omlagt/isået med kulturgræsser/-kløver (n3): 1) ikke tilstede

Tegn på tilskudsfodring/gødskning (n4): 1) ikke tilstede

Hydrologi

Afvanding og vandindvinding: 2) Nogen afvanding. Fugtighedsplanter udbredte

Drift/pleje

Nuværende plejeindsats:

Trusler:

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig

Afbrænding/tørveskrælning: nej

Slåning/høslet: nej

Rørskær: nej

Rydde vedplanter/Genoptage stævningsdrift (skov): nej

Øge afgræsning: nej

Mindske afgræsning: nej

Hæve vandstand: nej

Ophøre dræning: nej

Bekæmpe invasive arter: nej

Nedsætte eutrofiering: nej

Ophøre gødskning: nej

Ophøre tilskudsfodring: nej

Beskrivelse af behov for yderligere indsats:

Arealtype

Andel af A-areal i pct.: -

Andel af B-areal i pct.: -

Arter på hele arealet

Arter på hele arealet (som ikke er fundet i dokumentationsfelt)

Art:

lyse-siv | Juncus effusus

vandstjernefamilien | Callitrichaceae

eng-rævehale | Alopecurus pratensis

manna-sødgræs | Glyceria fluitans

: Dominerende

smalbladet dunhammer | Typha angustifolia

stor andemad | Spirodela polyrhiza

engkarse | Cardamine pratensis

fløjlsgræs | Holcus lanatus

sideskærm | Berula erecta

lav ranunkel | Ranunculus repens

mose-bunke | Deschampsia cespitosa

hvid-kløver | Trifolium repens

stor nælde | Urtica dioica

éngriflet hvidtjørn | Crataegus monogyna

eng-rapgræs, kollektiv art | Poa pratensis, s.l.

knæbøjet rævehale | Alopecurus geniculatus

vorterod | Ranunculus ficaria

butsnudet frø | Rana temporaria

kær-ranunkel | Ranunculus flammula

: Dominerende

trævlekrone | Lychnis flos-cuculi

tusindfryd | Bellis perennis

butbladet skræppe | Rumex obtusifolius

mælkebøtteslægten | Taraxacum

krybende læbeløs | Ajuga reptans

Bemærkning:

På areal inden for undersøgelseskorridoren er der en dominans af butbladet skræppe og lav ranunkel. Jorden er
forholdsvis tør og naturtilstanden er moderat-ringe. Uden for korridoren er tilstanden god.

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,77

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 24

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 4

Antal stjernearter: 5

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.531

Tidpunkt for beregning: 112.613

Billeder

Den 20-06-2018, kl. 14:22
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Ophøre gødskning: nej

Ophøre tilskudsfodring: nej

Beskrivelse af behov for yderligere indsats:

Arealtype

Andel af A-areal i pct.: -

Andel af B-areal i pct.: -

Arter på hele arealet

Arter på hele arealet (som ikke er fundet i dokumentationsfelt)

Art:

lyse-siv | Juncus effusus

vandstjernefamilien | Callitrichaceae

eng-rævehale | Alopecurus pratensis

manna-sødgræs | Glyceria fluitans

: Dominerende

smalbladet dunhammer | Typha angustifolia

stor andemad | Spirodela polyrhiza

engkarse | Cardamine pratensis

fløjlsgræs | Holcus lanatus

sideskærm | Berula erecta

lav ranunkel | Ranunculus repens

mose-bunke | Deschampsia cespitosa

hvid-kløver | Trifolium repens

stor nælde | Urtica dioica

éngriflet hvidtjørn | Crataegus monogyna

eng-rapgræs, kollektiv art | Poa pratensis, s.l.

knæbøjet rævehale | Alopecurus geniculatus

vorterod | Ranunculus ficaria

butsnudet frø | Rana temporaria

kær-ranunkel | Ranunculus flammula

: Dominerende

trævlekrone | Lychnis flos-cuculi

tusindfryd | Bellis perennis

butbladet skræppe | Rumex obtusifolius

mælkebøtteslægten | Taraxacum

krybende læbeløs | Ajuga reptans

Bemærkning:

På areal inden for undersøgelseskorridoren er der en dominans af butbladet skræppe og lav ranunkel. Jorden er
forholdsvis tør og naturtilstanden er moderat-ringe. Uden for korridoren er tilstanden god.

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,77

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 24

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 4

Antal stjernearter: 5

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.531

Tidpunkt for beregning: 112.613

Billeder

Den 20-06-2018, kl. 14:22
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hvid-kløver | Trifolium repens

stor nælde | Urtica dioica

éngriflet hvidtjørn | Crataegus monogyna

eng-rapgræs, kollektiv art | Poa pratensis, s.l.

knæbøjet rævehale | Alopecurus geniculatus

vorterod | Ranunculus ficaria

butsnudet frø | Rana temporaria

kær-ranunkel | Ranunculus flammula

: Dominerende

trævlekrone | Lychnis flos-cuculi

tusindfryd | Bellis perennis

butbladet skræppe | Rumex obtusifolius

mælkebøtteslægten | Taraxacum

krybende læbeløs | Ajuga reptans

Bemærkning:

På areal inden for undersøgelseskorridoren er der en dominans af butbladet skræppe og lav ranunkel. Jorden er
forholdsvis tør og naturtilstanden er moderat-ringe. Uden for korridoren er tilstanden god.

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,77

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 24

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 4

Antal stjernearter: 5

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.531

Tidpunkt for beregning: 112.613

Billeder

Den 20-06-2018, kl. 14:22
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Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 24

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 4

Antal stjernearter: 5

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.531

Tidpunkt for beregning: 112.613

Billeder

Den 20-06-2018, kl. 14:22
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§3 Besigtigelser (Alle naturtyper, 2010-)

Ansvarlig Institution: Cowi A/S

Aktivitet ID: 814687

Parent Aktivitet ID:

Reference: Lillebælt Havmøllepark

Startdato: 01-05-2018

Indsamlingsformål: VVM-analyse

Sted: En12

Program: Besigtigelser

Hovedområde(r):

Bemærkning:

Naturtype

Hovednaturtype: Ferskeng (Arealandel: 100)

Bemærkning:

Engen berører kun en lille del af undersøgelseskorridoren og udgør en overgang mellem en11 og ov06. Lokaliteten
afgrænser sig mod vest af va05. Øst for vandløbet er engen tilgroet i træer og omkranses af et el-hegn.

Aktuel undertype

Aktuel undertype: -

Tilstandsvurderes efter: -

Info

Arealet omfattet af NBL §3: ja

Arealet omfattet af HGL §7: nej

Grundighed: 3) Intensiv

Estimeret naturtilstand: III

Vegetationsstruktur

Arealandel uden vegetationsdække: 1) 0-5%

Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm: 1) 0-5%

Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm: 4) 30-75%

Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm : 4) 30-75%

Arealandel med dværgbuske: 1) 0-5%

Arealandel med vedplanter (kronedække): 4) 25-50%

Arealandel med forekomst af invasive arter: 1) 0%

Afgræsning og drift

Arealandel med græsning/høslæt: 4) 30-75%

Arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift: 1) 0%

Naturtypekarakteristiske strukturer (Fersk eng)

Positive strukturer

Naturlig fugtig bund (p1): 2) spredt/rudimentært

Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser (p2): 1) ikke tilstede

Tuet ujævn vegetation/bund (p3): 3) udbredt/veludviklet

Fugtige artsrige kratpartier (p4): 3) udbredt/veludviklet

Negative strukturer

Vegetation domineret af græsser (n1): 2) spredt/rudimentært

Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder (n2): 1) ikke tilstede

Omlagt/isået med kulturgræsser/-kløver (n3): 2) spredt/rudimentært

Tegn på tilskudsfodring/gødskning (n4): 1) ikke tilstede

Hydrologi

Afvanding og vandindvinding: 3) Afvanding tydelig. Fugtigbundsplanter pletvist.

Drift/pleje

Nuværende plejeindsats:

Trusler:

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig

Afbrænding/tørveskrælning: nej

Slåning/høslet: nej

Rørskær: nej

Rydde vedplanter/Genoptage stævningsdrift (skov): nej

Øge afgræsning: nej

Mindske afgræsning: nej

Hæve vandstand: nej

Ophøre dræning: nej

Bekæmpe invasive arter: nej

Nedsætte eutrofiering: nej

Ophøre gødskning: nej

Ophøre tilskudsfodring: nej

Beskrivelse af behov for yderligere indsats:

Arealtype

Andel af A-areal i pct.: -

Andel af B-areal i pct.: -

Arter på hele arealet

Arter på hele arealet (som ikke er fundet i dokumentationsfelt)

Art:

rød-el | Alnus glutinosa

almindelig mjødurt | Filipendula ulmaria

vild kørvel | Anthriscus sylvestris

stor nælde | Urtica dioica

døvnælde | Lamium album

lav ranunkel | Ranunculus repens

butbladet skræppe | Rumex obtusifolius

eng-rævehale | Alopecurus pratensis

almindelig hyld | Sambucus nigra

løgkarse | Alliaria petiolata

kål-tidsel | Cirsium oleraceum

burre-snerre | Galium aparine

almindelig rapgræs | Poa trivialis

skør-pil | Salix fragilis

draphavre | Arrhenatherum elatius

rørgræs | Phalaris arundinacea

enårig rapgræs | Poa annua

knæbøjet rævehale | Alopecurus geniculatus

lyse-siv | Juncus effusus

kruset skræppe | Rumex crispus

lådden dueurt | Epilobium hirsutum

fløjlsgræs | Holcus lanatus

glat ærenpris | Veronica serpyllifolia

mælkebøtteslægten | Taraxacum

stinkende storkenæb | Geranium robertianum

trævlekrone | Lychnis flos-cuculi

tykbladet ærenpris | Veronica beccabunga

hvid-kløver | Trifolium repens

almindelig hønsetarm | Cerastium fontanum ssp. vulgare var. vulgare

almindelig hvidtjørn | Crataegus laevigata

dynd-padderok | Equisetum fluviatile

roseslægten | Rosa

mirabel | Prunus cerasifera

kær-tidsel | Cirsium palustre

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,52

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 34

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 11

Antal stjernearter: 4

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.531

Tidpunkt for beregning: 112.636

Billeder

Blå libel, han
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Engen berører kun en lille del af undersøgelseskorridoren og udgør en overgang mellem en11 og ov06. Lokaliteten
afgrænser sig mod vest af va05. Øst for vandløbet er engen tilgroet i træer og omkranses af et el-hegn.

Aktuel undertype

Aktuel undertype: -

Tilstandsvurderes efter: -

Info

Arealet omfattet af NBL §3: ja

Arealet omfattet af HGL §7: nej

Grundighed: 3) Intensiv

Estimeret naturtilstand: III

Vegetationsstruktur

Arealandel uden vegetationsdække: 1) 0-5%

Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm: 1) 0-5%

Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm: 4) 30-75%

Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm : 4) 30-75%

Arealandel med dværgbuske: 1) 0-5%

Arealandel med vedplanter (kronedække): 4) 25-50%

Arealandel med forekomst af invasive arter: 1) 0%

Afgræsning og drift

Arealandel med græsning/høslæt: 4) 30-75%

Arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift: 1) 0%

Naturtypekarakteristiske strukturer (Fersk eng)

Positive strukturer

Naturlig fugtig bund (p1): 2) spredt/rudimentært

Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser (p2): 1) ikke tilstede

Tuet ujævn vegetation/bund (p3): 3) udbredt/veludviklet

Fugtige artsrige kratpartier (p4): 3) udbredt/veludviklet

Negative strukturer

Vegetation domineret af græsser (n1): 2) spredt/rudimentært

Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder (n2): 1) ikke tilstede

Omlagt/isået med kulturgræsser/-kløver (n3): 2) spredt/rudimentært

Tegn på tilskudsfodring/gødskning (n4): 1) ikke tilstede

Hydrologi

Afvanding og vandindvinding: 3) Afvanding tydelig. Fugtigbundsplanter pletvist.

Drift/pleje

Nuværende plejeindsats:

Trusler:

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig

Afbrænding/tørveskrælning: nej

Slåning/høslet: nej

Rørskær: nej

Rydde vedplanter/Genoptage stævningsdrift (skov): nej

Øge afgræsning: nej

Mindske afgræsning: nej

Hæve vandstand: nej

Ophøre dræning: nej

Bekæmpe invasive arter: nej

Nedsætte eutrofiering: nej

Ophøre gødskning: nej

Ophøre tilskudsfodring: nej

Beskrivelse af behov for yderligere indsats:

Arealtype

Andel af A-areal i pct.: -

Andel af B-areal i pct.: -

Arter på hele arealet

Arter på hele arealet (som ikke er fundet i dokumentationsfelt)

Art:

rød-el | Alnus glutinosa

almindelig mjødurt | Filipendula ulmaria

vild kørvel | Anthriscus sylvestris

stor nælde | Urtica dioica

døvnælde | Lamium album

lav ranunkel | Ranunculus repens

butbladet skræppe | Rumex obtusifolius

eng-rævehale | Alopecurus pratensis

almindelig hyld | Sambucus nigra

løgkarse | Alliaria petiolata

kål-tidsel | Cirsium oleraceum

burre-snerre | Galium aparine

almindelig rapgræs | Poa trivialis

skør-pil | Salix fragilis

draphavre | Arrhenatherum elatius

rørgræs | Phalaris arundinacea

enårig rapgræs | Poa annua

knæbøjet rævehale | Alopecurus geniculatus

lyse-siv | Juncus effusus

kruset skræppe | Rumex crispus

lådden dueurt | Epilobium hirsutum

fløjlsgræs | Holcus lanatus

glat ærenpris | Veronica serpyllifolia

mælkebøtteslægten | Taraxacum

stinkende storkenæb | Geranium robertianum

trævlekrone | Lychnis flos-cuculi

tykbladet ærenpris | Veronica beccabunga

hvid-kløver | Trifolium repens

almindelig hønsetarm | Cerastium fontanum ssp. vulgare var. vulgare

almindelig hvidtjørn | Crataegus laevigata

dynd-padderok | Equisetum fluviatile

roseslægten | Rosa

mirabel | Prunus cerasifera

kær-tidsel | Cirsium palustre

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,52

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 34

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 11

Antal stjernearter: 4

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.531

Tidpunkt for beregning: 112.636

Billeder

Blå libel, han
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Positive strukturer

Naturlig fugtig bund (p1): 2) spredt/rudimentært

Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser (p2): 1) ikke tilstede

Tuet ujævn vegetation/bund (p3): 3) udbredt/veludviklet

Fugtige artsrige kratpartier (p4): 3) udbredt/veludviklet

Negative strukturer

Vegetation domineret af græsser (n1): 2) spredt/rudimentært

Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder (n2): 1) ikke tilstede

Omlagt/isået med kulturgræsser/-kløver (n3): 2) spredt/rudimentært

Tegn på tilskudsfodring/gødskning (n4): 1) ikke tilstede

Hydrologi

Afvanding og vandindvinding: 3) Afvanding tydelig. Fugtigbundsplanter pletvist.

Drift/pleje

Nuværende plejeindsats:

Trusler:

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig

Afbrænding/tørveskrælning: nej

Slåning/høslet: nej

Rørskær: nej

Rydde vedplanter/Genoptage stævningsdrift (skov): nej

Øge afgræsning: nej

Mindske afgræsning: nej

Hæve vandstand: nej

Ophøre dræning: nej

Bekæmpe invasive arter: nej

Nedsætte eutrofiering: nej

Ophøre gødskning: nej

Ophøre tilskudsfodring: nej

Beskrivelse af behov for yderligere indsats:

Arealtype

Andel af A-areal i pct.: -

Andel af B-areal i pct.: -

Arter på hele arealet

Arter på hele arealet (som ikke er fundet i dokumentationsfelt)

Art:

rød-el | Alnus glutinosa

almindelig mjødurt | Filipendula ulmaria

vild kørvel | Anthriscus sylvestris

stor nælde | Urtica dioica

døvnælde | Lamium album

lav ranunkel | Ranunculus repens

butbladet skræppe | Rumex obtusifolius

eng-rævehale | Alopecurus pratensis

almindelig hyld | Sambucus nigra

løgkarse | Alliaria petiolata

kål-tidsel | Cirsium oleraceum

burre-snerre | Galium aparine

almindelig rapgræs | Poa trivialis

skør-pil | Salix fragilis

draphavre | Arrhenatherum elatius

rørgræs | Phalaris arundinacea

enårig rapgræs | Poa annua

knæbøjet rævehale | Alopecurus geniculatus

lyse-siv | Juncus effusus

kruset skræppe | Rumex crispus

lådden dueurt | Epilobium hirsutum

fløjlsgræs | Holcus lanatus

glat ærenpris | Veronica serpyllifolia

mælkebøtteslægten | Taraxacum

stinkende storkenæb | Geranium robertianum

trævlekrone | Lychnis flos-cuculi

tykbladet ærenpris | Veronica beccabunga

hvid-kløver | Trifolium repens

almindelig hønsetarm | Cerastium fontanum ssp. vulgare var. vulgare

almindelig hvidtjørn | Crataegus laevigata

dynd-padderok | Equisetum fluviatile

roseslægten | Rosa

mirabel | Prunus cerasifera

kær-tidsel | Cirsium palustre

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,52

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 34

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 11

Antal stjernearter: 4

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.531

Tidpunkt for beregning: 112.636

Billeder
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Ophøre gødskning: nej

Ophøre tilskudsfodring: nej

Beskrivelse af behov for yderligere indsats:

Arealtype

Andel af A-areal i pct.: -

Andel af B-areal i pct.: -

Arter på hele arealet

Arter på hele arealet (som ikke er fundet i dokumentationsfelt)

Art:

rød-el | Alnus glutinosa

almindelig mjødurt | Filipendula ulmaria

vild kørvel | Anthriscus sylvestris

stor nælde | Urtica dioica

døvnælde | Lamium album

lav ranunkel | Ranunculus repens

butbladet skræppe | Rumex obtusifolius

eng-rævehale | Alopecurus pratensis

almindelig hyld | Sambucus nigra

løgkarse | Alliaria petiolata

kål-tidsel | Cirsium oleraceum

burre-snerre | Galium aparine

almindelig rapgræs | Poa trivialis

skør-pil | Salix fragilis

draphavre | Arrhenatherum elatius

rørgræs | Phalaris arundinacea

enårig rapgræs | Poa annua

knæbøjet rævehale | Alopecurus geniculatus

lyse-siv | Juncus effusus

kruset skræppe | Rumex crispus

lådden dueurt | Epilobium hirsutum

fløjlsgræs | Holcus lanatus

glat ærenpris | Veronica serpyllifolia

mælkebøtteslægten | Taraxacum

stinkende storkenæb | Geranium robertianum

trævlekrone | Lychnis flos-cuculi

tykbladet ærenpris | Veronica beccabunga

hvid-kløver | Trifolium repens

almindelig hønsetarm | Cerastium fontanum ssp. vulgare var. vulgare

almindelig hvidtjørn | Crataegus laevigata

dynd-padderok | Equisetum fluviatile

roseslægten | Rosa

mirabel | Prunus cerasifera

kær-tidsel | Cirsium palustre

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,52

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 34

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 11

Antal stjernearter: 4

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.531

Tidpunkt for beregning: 112.636

Billeder
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burre-snerre | Galium aparine

almindelig rapgræs | Poa trivialis

skør-pil | Salix fragilis

draphavre | Arrhenatherum elatius

rørgræs | Phalaris arundinacea

enårig rapgræs | Poa annua

knæbøjet rævehale | Alopecurus geniculatus

lyse-siv | Juncus effusus

kruset skræppe | Rumex crispus

lådden dueurt | Epilobium hirsutum

fløjlsgræs | Holcus lanatus

glat ærenpris | Veronica serpyllifolia

mælkebøtteslægten | Taraxacum

stinkende storkenæb | Geranium robertianum

trævlekrone | Lychnis flos-cuculi

tykbladet ærenpris | Veronica beccabunga

hvid-kløver | Trifolium repens

almindelig hønsetarm | Cerastium fontanum ssp. vulgare var. vulgare

almindelig hvidtjørn | Crataegus laevigata

dynd-padderok | Equisetum fluviatile

roseslægten | Rosa

mirabel | Prunus cerasifera

kær-tidsel | Cirsium palustre

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,52

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 34

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 11

Antal stjernearter: 4

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.531

Tidpunkt for beregning: 112.636

Billeder
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almindelig hvidtjørn | Crataegus laevigata

dynd-padderok | Equisetum fluviatile

roseslægten | Rosa

mirabel | Prunus cerasifera

kær-tidsel | Cirsium palustre

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,52

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 34

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 11

Antal stjernearter: 4

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.531

Tidpunkt for beregning: 112.636

Billeder

Blå libel, han

Den 20-06-2018, kl. 14:50
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§3 Besigtigelser (Alle naturtyper, 2010-)

Ansvarlig Institution: Cowi A/S

Aktivitet ID: 814688

Parent Aktivitet ID:

Reference: Lillebælt Havmøllepark

Startdato: 23-05-2018

Indsamlingsformål: VVM-analyse

Sted: En13

Program: Besigtigelser

Hovedområde(r):

Bemærkning:

Naturtype

Hovednaturtype: Ferskeng (Arealandel: 100)

Bemærkning:

Lysåben eng, der grænser op til en skov og en dyrket mark. Enkelte hvidtjørn og hindbærkrat i midten af arealet. Fremstår
uplejet.

Aktuel undertype

Aktuel undertype: -

Tilstandsvurderes efter: -

Info

Arealet omfattet af NBL §3: ja

Arealet omfattet af HGL §7: nej

Grundighed: 3) Intensiv

Estimeret naturtilstand: III

Vegetationsstruktur

Arealandel uden vegetationsdække: 1) 0-5%

Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm: 1) 0-5%

Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm: 2) 5-10%

Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm : 5) 75-100%

Arealandel med dværgbuske: 1) 0-5%

Arealandel med vedplanter (kronedække): 2) 1-10%

Arealandel med forekomst af invasive arter: 1) 0%

Afgræsning og drift

Arealandel med græsning/høslæt: 1) 0-5%

Arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift: 3) 10-25%

Bemærkning:

Randpåvirkning fra mark og kørespor.

Naturtypekarakteristiske strukturer (Fersk eng)

Positive strukturer

Naturlig fugtig bund (p1): 2) spredt/rudimentært

Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser (p2): 2) spredt/rudimentært

Tuet ujævn vegetation/bund (p3): 2) spredt/rudimentært

Fugtige artsrige kratpartier (p4): 1) ikke tilstede

Negative strukturer

Vegetation domineret af græsser (n1): 3) udbredt/veludviklet

Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder (n2): 1) ikke tilstede

Omlagt/isået med kulturgræsser/-kløver (n3): 1) ikke tilstede

Tegn på tilskudsfodring/gødskning (n4): 1) ikke tilstede

Hydrologi

Afvanding og vandindvinding: 3) Afvanding tydelig. Fugtigbundsplanter pletvist.

Drift/pleje

Nuværende plejeindsats:

Trusler:

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig

Afbrænding/tørveskrælning: nej

Slåning/høslet: ja

Rørskær: nej

Rydde vedplanter/Genoptage stævningsdrift (skov): nej

Øge afgræsning: nej

Mindske afgræsning: nej

Hæve vandstand: nej

Ophøre dræning: nej

Bekæmpe invasive arter: nej

Nedsætte eutrofiering: ja

Ophøre gødskning: nej

Ophøre tilskudsfodring: nej

Beskrivelse af behov for yderligere indsats:

Arealtype

Andel af A-areal i pct.: -

Andel af B-areal i pct.: -

Arter på hele arealet

Arter på hele arealet (som ikke er fundet i dokumentationsfelt)

Art:

almindelig syre | Rumex acetosa

tveskægget ærenpris | Veronica chamaedrys

håret star | Carex hirta

almindelig eg | Quercus robur

Rådyr | Capreolus capreolus

almindelig rapgræs | Poa trivialis

ager-tidsel | Cirsium arvense

vorterod | Ranunculus ficaria

stor nælde | Urtica dioica

almindelig bjørneklo | Heracleum sphondylium ssp. sphondylium

hundegræs | Dactylis glomerata

eng-rævehale | Alopecurus pratensis

: Dominerende

lyse-siv | Juncus effusus

ager-padderok | Equisetum arvense

kål-tidsel | Cirsium oleraceum

éngriflet hvidtjørn | Crataegus monogyna

lav ranunkel | Ranunculus repens

fløjlsgræs | Holcus lanatus

rød svingel | Festuca rubra

mælkebøtteslægten | Taraxacum

gåsepotentil | Argentina anserina

blåtop | Molinia caerulea

rød-el | Alnus glutinosa

løvefodslægten | Alchemilla

skræppeslægten | Rumex

angelik | Angelica sylvestris

rørgræs | Phalaris arundinacea

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,33

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 27

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 4

Antal stjernearter: 2

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.619

Tidpunkt for beregning: 83.332
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Lysåben eng, der grænser op til en skov og en dyrket mark. Enkelte hvidtjørn og hindbærkrat i midten af arealet. Fremstår
uplejet.

Aktuel undertype

Aktuel undertype: -

Tilstandsvurderes efter: -

Info

Arealet omfattet af NBL §3: ja

Arealet omfattet af HGL §7: nej

Grundighed: 3) Intensiv

Estimeret naturtilstand: III

Vegetationsstruktur

Arealandel uden vegetationsdække: 1) 0-5%

Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm: 1) 0-5%

Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm: 2) 5-10%

Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm : 5) 75-100%

Arealandel med dværgbuske: 1) 0-5%

Arealandel med vedplanter (kronedække): 2) 1-10%

Arealandel med forekomst af invasive arter: 1) 0%

Afgræsning og drift

Arealandel med græsning/høslæt: 1) 0-5%

Arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift: 3) 10-25%

Bemærkning:

Randpåvirkning fra mark og kørespor.

Naturtypekarakteristiske strukturer (Fersk eng)

Positive strukturer

Naturlig fugtig bund (p1): 2) spredt/rudimentært

Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser (p2): 2) spredt/rudimentært

Tuet ujævn vegetation/bund (p3): 2) spredt/rudimentært

Fugtige artsrige kratpartier (p4): 1) ikke tilstede

Negative strukturer

Vegetation domineret af græsser (n1): 3) udbredt/veludviklet

Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder (n2): 1) ikke tilstede

Omlagt/isået med kulturgræsser/-kløver (n3): 1) ikke tilstede

Tegn på tilskudsfodring/gødskning (n4): 1) ikke tilstede

Hydrologi

Afvanding og vandindvinding: 3) Afvanding tydelig. Fugtigbundsplanter pletvist.

Drift/pleje

Nuværende plejeindsats:

Trusler:

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig

Afbrænding/tørveskrælning: nej

Slåning/høslet: ja

Rørskær: nej

Rydde vedplanter/Genoptage stævningsdrift (skov): nej

Øge afgræsning: nej

Mindske afgræsning: nej

Hæve vandstand: nej

Ophøre dræning: nej

Bekæmpe invasive arter: nej

Nedsætte eutrofiering: ja

Ophøre gødskning: nej

Ophøre tilskudsfodring: nej

Beskrivelse af behov for yderligere indsats:

Arealtype

Andel af A-areal i pct.: -

Andel af B-areal i pct.: -

Arter på hele arealet

Arter på hele arealet (som ikke er fundet i dokumentationsfelt)

Art:

almindelig syre | Rumex acetosa

tveskægget ærenpris | Veronica chamaedrys

håret star | Carex hirta

almindelig eg | Quercus robur

Rådyr | Capreolus capreolus

almindelig rapgræs | Poa trivialis

ager-tidsel | Cirsium arvense

vorterod | Ranunculus ficaria

stor nælde | Urtica dioica

almindelig bjørneklo | Heracleum sphondylium ssp. sphondylium

hundegræs | Dactylis glomerata

eng-rævehale | Alopecurus pratensis

: Dominerende

lyse-siv | Juncus effusus

ager-padderok | Equisetum arvense

kål-tidsel | Cirsium oleraceum

éngriflet hvidtjørn | Crataegus monogyna

lav ranunkel | Ranunculus repens

fløjlsgræs | Holcus lanatus

rød svingel | Festuca rubra

mælkebøtteslægten | Taraxacum

gåsepotentil | Argentina anserina

blåtop | Molinia caerulea

rød-el | Alnus glutinosa

løvefodslægten | Alchemilla

skræppeslægten | Rumex

angelik | Angelica sylvestris

rørgræs | Phalaris arundinacea

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,33

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 27

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 4

Antal stjernearter: 2

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.619

Tidpunkt for beregning: 83.332

Billeder
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Naturtypekarakteristiske strukturer (Fersk eng)

Positive strukturer

Naturlig fugtig bund (p1): 2) spredt/rudimentært

Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser (p2): 2) spredt/rudimentært

Tuet ujævn vegetation/bund (p3): 2) spredt/rudimentært

Fugtige artsrige kratpartier (p4): 1) ikke tilstede

Negative strukturer

Vegetation domineret af græsser (n1): 3) udbredt/veludviklet

Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder (n2): 1) ikke tilstede

Omlagt/isået med kulturgræsser/-kløver (n3): 1) ikke tilstede

Tegn på tilskudsfodring/gødskning (n4): 1) ikke tilstede

Hydrologi

Afvanding og vandindvinding: 3) Afvanding tydelig. Fugtigbundsplanter pletvist.

Drift/pleje

Nuværende plejeindsats:

Trusler:

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig

Afbrænding/tørveskrælning: nej

Slåning/høslet: ja

Rørskær: nej

Rydde vedplanter/Genoptage stævningsdrift (skov): nej

Øge afgræsning: nej

Mindske afgræsning: nej

Hæve vandstand: nej

Ophøre dræning: nej

Bekæmpe invasive arter: nej

Nedsætte eutrofiering: ja

Ophøre gødskning: nej

Ophøre tilskudsfodring: nej

Beskrivelse af behov for yderligere indsats:

Arealtype

Andel af A-areal i pct.: -

Andel af B-areal i pct.: -

Arter på hele arealet

Arter på hele arealet (som ikke er fundet i dokumentationsfelt)

Art:

almindelig syre | Rumex acetosa

tveskægget ærenpris | Veronica chamaedrys

håret star | Carex hirta

almindelig eg | Quercus robur

Rådyr | Capreolus capreolus

almindelig rapgræs | Poa trivialis

ager-tidsel | Cirsium arvense

vorterod | Ranunculus ficaria

stor nælde | Urtica dioica

almindelig bjørneklo | Heracleum sphondylium ssp. sphondylium

hundegræs | Dactylis glomerata

eng-rævehale | Alopecurus pratensis

: Dominerende

lyse-siv | Juncus effusus

ager-padderok | Equisetum arvense

kål-tidsel | Cirsium oleraceum

éngriflet hvidtjørn | Crataegus monogyna

lav ranunkel | Ranunculus repens

fløjlsgræs | Holcus lanatus

rød svingel | Festuca rubra

mælkebøtteslægten | Taraxacum

gåsepotentil | Argentina anserina

blåtop | Molinia caerulea

rød-el | Alnus glutinosa

løvefodslægten | Alchemilla

skræppeslægten | Rumex

angelik | Angelica sylvestris

rørgræs | Phalaris arundinacea

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,33

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 27

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 4

Antal stjernearter: 2

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.619

Tidpunkt for beregning: 83.332

Billeder
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Hæve vandstand: nej

Ophøre dræning: nej

Bekæmpe invasive arter: nej

Nedsætte eutrofiering: ja

Ophøre gødskning: nej

Ophøre tilskudsfodring: nej

Beskrivelse af behov for yderligere indsats:

Arealtype

Andel af A-areal i pct.: -

Andel af B-areal i pct.: -

Arter på hele arealet

Arter på hele arealet (som ikke er fundet i dokumentationsfelt)

Art:

almindelig syre | Rumex acetosa

tveskægget ærenpris | Veronica chamaedrys

håret star | Carex hirta

almindelig eg | Quercus robur

Rådyr | Capreolus capreolus

almindelig rapgræs | Poa trivialis

ager-tidsel | Cirsium arvense

vorterod | Ranunculus ficaria

stor nælde | Urtica dioica

almindelig bjørneklo | Heracleum sphondylium ssp. sphondylium

hundegræs | Dactylis glomerata

eng-rævehale | Alopecurus pratensis

: Dominerende

lyse-siv | Juncus effusus

ager-padderok | Equisetum arvense

kål-tidsel | Cirsium oleraceum

éngriflet hvidtjørn | Crataegus monogyna

lav ranunkel | Ranunculus repens

fløjlsgræs | Holcus lanatus

rød svingel | Festuca rubra

mælkebøtteslægten | Taraxacum

gåsepotentil | Argentina anserina

blåtop | Molinia caerulea

rød-el | Alnus glutinosa

løvefodslægten | Alchemilla

skræppeslægten | Rumex

angelik | Angelica sylvestris

rørgræs | Phalaris arundinacea

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,33

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 27

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 4

Antal stjernearter: 2

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.619

Tidpunkt for beregning: 83.332

Billeder
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almindelig bjørneklo | Heracleum sphondylium ssp. sphondylium

hundegræs | Dactylis glomerata

eng-rævehale | Alopecurus pratensis

: Dominerende

lyse-siv | Juncus effusus

ager-padderok | Equisetum arvense

kål-tidsel | Cirsium oleraceum

éngriflet hvidtjørn | Crataegus monogyna

lav ranunkel | Ranunculus repens

fløjlsgræs | Holcus lanatus

rød svingel | Festuca rubra

mælkebøtteslægten | Taraxacum

gåsepotentil | Argentina anserina

blåtop | Molinia caerulea

rød-el | Alnus glutinosa

løvefodslægten | Alchemilla

skræppeslægten | Rumex

angelik | Angelica sylvestris

rørgræs | Phalaris arundinacea

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,33

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 27

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 4

Antal stjernearter: 2

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.619

Tidpunkt for beregning: 83.332

Billeder

Den 20-06-2018, kl. 14:31
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Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,33

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 27

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 4

Antal stjernearter: 2

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.619

Tidpunkt for beregning: 83.332

Billeder

Den 20-06-2018, kl. 14:31
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§3 Besigtigelser (Alle naturtyper, 2010-)

Ansvarlig Institution: Cowi A/S

Aktivitet ID: 814689

Parent Aktivitet ID:

Reference: Lillebælt Havmøllepark

Startdato: 24-05-2018

Indsamlingsformål: VVM-analyse

Sted: Mo01

Program: Besigtigelser

Hovedområde(r):

Bemærkning:

Naturtype

Hovednaturtype: Mose og Kær (Arealandel: 100)

Bemærkning:

Den træbevoksede del af mosen består af urørt ellesump og pilekrat. Den lysåbne del består af en tæt bestand af kærstar. I
udkanten af denne bevoksning er et lille kær med gøgeurter og kærpadderok.

Aktuel undertype

Aktuel undertype: -

Tilstandsvurderes efter: -

Info

Arealet omfattet af NBL §3: ja

Arealet omfattet af HGL §7: nej

Grundighed: 3) Intensiv

Estimeret naturtilstand: III

Vegetationsstruktur

Arealandel uden vegetationsdække: 1) 0-5%

Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm: 1) 0-5%

Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm: 4) 30-75%

Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm : 4) 30-75%

Arealandel med dværgbuske: 1) 0-5%

Arealandel med vedplanter (kronedække): 5) 50-100%

Arealandel med forekomst af invasive arter: 1) 0%

Bemærkning:

Flest vedplanter inden for korridoren

Afgræsning og drift

Arealandel med græsning/høslæt: 1) 0-5%

Arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift: 2) 1-10%

Bemærkning:

Frahegnet de øvrige enge og overdrev

Naturtypekarakteristiske strukturer (Mose)

Positive strukturer

Sphagnum- og/el mosrig bund (p1): 1) ikke tilstede

Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser (p2): 3) udbredt/veludviklet

Trykvandspåvirket bund (p3): 1) ikke tilstede

Fugtige, artsrige kratpartier (p4): 3) udbredt/veludviklet

Negative strukturer

Ensartede bestande af tagrør el. a. høje græsser (n1): 1) ikke tilstede

Ensartede bestande af høje næringskrævende stauder (n2): 2) spredt/rudimentært

Jævn, kulturpåvirket bund uden terrænvariationer (n3): 1) ikke tilstede

Tegn på tilskudsfodring/gødskning (n4): 1) ikke tilstede

Hydrologi

Afvanding og vandindvinding: 2) Nogen afvanding. Fugtighedsplanter udbredte

Drift/pleje

Nuværende plejeindsats: Ingen

Trusler:

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig

Afbrænding/tørveskrælning: nej

Slåning/høslet: ja

Rørskær: nej

Rydde vedplanter/Genoptage stævningsdrift (skov): nej

Øge afgræsning: ja

Mindske afgræsning: nej

Hæve vandstand: nej

Ophøre dræning: nej

Bekæmpe invasive arter: nej

Nedsætte eutrofiering: nej

Ophøre gødskning: nej

Ophøre tilskudsfodring: nej

Beskrivelse af behov for yderligere indsats:

Arealtype

Andel af A-areal i pct.: -

Andel af B-areal i pct.: -

Arter på hele arealet

Arter på hele arealet (som ikke er fundet i dokumentationsfelt)

Art:

rød-el | Alnus glutinosa

stor nælde | Urtica dioica

burre-snerre | Galium aparine

almindelig bingelurt | Mercurialis perennis

hassel | Corylus avellana

miliegræs | Milium effusum

dynd-padderok | Equisetum fluviatile

korsknap | Glechoma hederacea

stinkende storkenæb | Geranium robertianum

vorterod | Ranunculus ficaria

hindbær | Rubus idaeus

hvid anemone | Anemone nemorosa

ager-padderok | Equisetum arvense

mose-bunke | Deschampsia cespitosa

kål-tidsel | Cirsium oleraceum

eng-nellikerod | Geum rivale

stor fladstjerne | Stellaria holostea

grå-pil | Salix cinerea

dag-pragtstjerne | Silene dioica

almindelig rapgræs | Poa trivialis

rørgræs | Phalaris arundinacea

kær-star | Carex acutiformis

skrubtudse | Bufo bufo

angelik | Angelica sylvestris

tykbladet ærenpris | Veronica beccabunga

vandkarse | Cardamine amara

almindelig fredløs | Lysimachia vulgaris

lund-fladstjerne | Stellaria nemorum

skov-kogleaks | Scirpus sylvaticus

bittersød natskygge | Solanum dulcamara

eng-kabbeleje | Caltha palustris

almindelig mjødurt | Filipendula ulmaria

kær-tidsel | Cirsium palustre

trævlekrone | Lychnis flos-cuculi

kær-padderok | Equisetum palustre

lav ranunkel | Ranunculus repens

sump-snerre | Galium uliginosum

maj-gøgeurt | Dactylorhiza majalis

krybende læbeløs | Ajuga reptans

Bemærkning:

10-20 gøgeurter i det lille kær.

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,40

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 39

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 6

Antal stjernearter: 17

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.531

Tidpunkt for beregning: 112.813

Billeder
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Den træbevoksede del af mosen består af urørt ellesump og pilekrat. Den lysåbne del består af en tæt bestand af kærstar. I
udkanten af denne bevoksning er et lille kær med gøgeurter og kærpadderok.

Aktuel undertype

Aktuel undertype: -

Tilstandsvurderes efter: -

Info

Arealet omfattet af NBL §3: ja

Arealet omfattet af HGL §7: nej

Grundighed: 3) Intensiv

Estimeret naturtilstand: III

Vegetationsstruktur

Arealandel uden vegetationsdække: 1) 0-5%

Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm: 1) 0-5%

Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm: 4) 30-75%

Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm : 4) 30-75%

Arealandel med dværgbuske: 1) 0-5%

Arealandel med vedplanter (kronedække): 5) 50-100%

Arealandel med forekomst af invasive arter: 1) 0%

Bemærkning:

Flest vedplanter inden for korridoren

Afgræsning og drift

Arealandel med græsning/høslæt: 1) 0-5%

Arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift: 2) 1-10%

Bemærkning:

Frahegnet de øvrige enge og overdrev

Naturtypekarakteristiske strukturer (Mose)

Positive strukturer

Sphagnum- og/el mosrig bund (p1): 1) ikke tilstede

Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser (p2): 3) udbredt/veludviklet

Trykvandspåvirket bund (p3): 1) ikke tilstede

Fugtige, artsrige kratpartier (p4): 3) udbredt/veludviklet

Negative strukturer

Ensartede bestande af tagrør el. a. høje græsser (n1): 1) ikke tilstede

Ensartede bestande af høje næringskrævende stauder (n2): 2) spredt/rudimentært

Jævn, kulturpåvirket bund uden terrænvariationer (n3): 1) ikke tilstede

Tegn på tilskudsfodring/gødskning (n4): 1) ikke tilstede

Hydrologi

Afvanding og vandindvinding: 2) Nogen afvanding. Fugtighedsplanter udbredte

Drift/pleje

Nuværende plejeindsats: Ingen

Trusler:

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig

Afbrænding/tørveskrælning: nej

Slåning/høslet: ja

Rørskær: nej

Rydde vedplanter/Genoptage stævningsdrift (skov): nej

Øge afgræsning: ja

Mindske afgræsning: nej

Hæve vandstand: nej

Ophøre dræning: nej

Bekæmpe invasive arter: nej

Nedsætte eutrofiering: nej

Ophøre gødskning: nej

Ophøre tilskudsfodring: nej

Beskrivelse af behov for yderligere indsats:

Arealtype

Andel af A-areal i pct.: -

Andel af B-areal i pct.: -

Arter på hele arealet

Arter på hele arealet (som ikke er fundet i dokumentationsfelt)

Art:

rød-el | Alnus glutinosa

stor nælde | Urtica dioica

burre-snerre | Galium aparine

almindelig bingelurt | Mercurialis perennis

hassel | Corylus avellana

miliegræs | Milium effusum

dynd-padderok | Equisetum fluviatile

korsknap | Glechoma hederacea

stinkende storkenæb | Geranium robertianum

vorterod | Ranunculus ficaria

hindbær | Rubus idaeus

hvid anemone | Anemone nemorosa

ager-padderok | Equisetum arvense

mose-bunke | Deschampsia cespitosa

kål-tidsel | Cirsium oleraceum

eng-nellikerod | Geum rivale

stor fladstjerne | Stellaria holostea

grå-pil | Salix cinerea

dag-pragtstjerne | Silene dioica

almindelig rapgræs | Poa trivialis

rørgræs | Phalaris arundinacea

kær-star | Carex acutiformis

skrubtudse | Bufo bufo

angelik | Angelica sylvestris

tykbladet ærenpris | Veronica beccabunga

vandkarse | Cardamine amara

almindelig fredløs | Lysimachia vulgaris

lund-fladstjerne | Stellaria nemorum

skov-kogleaks | Scirpus sylvaticus

bittersød natskygge | Solanum dulcamara

eng-kabbeleje | Caltha palustris

almindelig mjødurt | Filipendula ulmaria

kær-tidsel | Cirsium palustre

trævlekrone | Lychnis flos-cuculi

kær-padderok | Equisetum palustre

lav ranunkel | Ranunculus repens

sump-snerre | Galium uliginosum

maj-gøgeurt | Dactylorhiza majalis

krybende læbeløs | Ajuga reptans

Bemærkning:

10-20 gøgeurter i det lille kær.

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,40

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 39

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 6

Antal stjernearter: 17

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.531

Tidpunkt for beregning: 112.813

Billeder

Gøgeurt

Den 20-06-2018, kl. 14:30

Danmarks Miljøportal, Haraldsgade 53, 2100 København Ø - www.miljoeportal.dk Side 2 af 13



Arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift: 2) 1-10%

Bemærkning:

Frahegnet de øvrige enge og overdrev

Naturtypekarakteristiske strukturer (Mose)

Positive strukturer

Sphagnum- og/el mosrig bund (p1): 1) ikke tilstede

Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser (p2): 3) udbredt/veludviklet

Trykvandspåvirket bund (p3): 1) ikke tilstede

Fugtige, artsrige kratpartier (p4): 3) udbredt/veludviklet

Negative strukturer

Ensartede bestande af tagrør el. a. høje græsser (n1): 1) ikke tilstede

Ensartede bestande af høje næringskrævende stauder (n2): 2) spredt/rudimentært

Jævn, kulturpåvirket bund uden terrænvariationer (n3): 1) ikke tilstede

Tegn på tilskudsfodring/gødskning (n4): 1) ikke tilstede

Hydrologi

Afvanding og vandindvinding: 2) Nogen afvanding. Fugtighedsplanter udbredte

Drift/pleje

Nuværende plejeindsats: Ingen

Trusler:

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig

Afbrænding/tørveskrælning: nej

Slåning/høslet: ja

Rørskær: nej

Rydde vedplanter/Genoptage stævningsdrift (skov): nej

Øge afgræsning: ja

Mindske afgræsning: nej

Hæve vandstand: nej

Ophøre dræning: nej

Bekæmpe invasive arter: nej

Nedsætte eutrofiering: nej

Ophøre gødskning: nej

Ophøre tilskudsfodring: nej

Beskrivelse af behov for yderligere indsats:

Arealtype

Andel af A-areal i pct.: -

Andel af B-areal i pct.: -

Arter på hele arealet

Arter på hele arealet (som ikke er fundet i dokumentationsfelt)

Art:

rød-el | Alnus glutinosa

stor nælde | Urtica dioica

burre-snerre | Galium aparine

almindelig bingelurt | Mercurialis perennis

hassel | Corylus avellana

miliegræs | Milium effusum

dynd-padderok | Equisetum fluviatile

korsknap | Glechoma hederacea

stinkende storkenæb | Geranium robertianum

vorterod | Ranunculus ficaria

hindbær | Rubus idaeus

hvid anemone | Anemone nemorosa

ager-padderok | Equisetum arvense

mose-bunke | Deschampsia cespitosa

kål-tidsel | Cirsium oleraceum

eng-nellikerod | Geum rivale

stor fladstjerne | Stellaria holostea

grå-pil | Salix cinerea

dag-pragtstjerne | Silene dioica

almindelig rapgræs | Poa trivialis

rørgræs | Phalaris arundinacea

kær-star | Carex acutiformis

skrubtudse | Bufo bufo

angelik | Angelica sylvestris

tykbladet ærenpris | Veronica beccabunga

vandkarse | Cardamine amara

almindelig fredløs | Lysimachia vulgaris

lund-fladstjerne | Stellaria nemorum

skov-kogleaks | Scirpus sylvaticus

bittersød natskygge | Solanum dulcamara

eng-kabbeleje | Caltha palustris

almindelig mjødurt | Filipendula ulmaria

kær-tidsel | Cirsium palustre

trævlekrone | Lychnis flos-cuculi

kær-padderok | Equisetum palustre

lav ranunkel | Ranunculus repens

sump-snerre | Galium uliginosum

maj-gøgeurt | Dactylorhiza majalis

krybende læbeløs | Ajuga reptans

Bemærkning:

10-20 gøgeurter i det lille kær.

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,40

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 39

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 6

Antal stjernearter: 17

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.531

Tidpunkt for beregning: 112.813

Billeder
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Rydde vedplanter/Genoptage stævningsdrift (skov): nej

Øge afgræsning: ja

Mindske afgræsning: nej

Hæve vandstand: nej

Ophøre dræning: nej

Bekæmpe invasive arter: nej

Nedsætte eutrofiering: nej

Ophøre gødskning: nej

Ophøre tilskudsfodring: nej

Beskrivelse af behov for yderligere indsats:

Arealtype

Andel af A-areal i pct.: -

Andel af B-areal i pct.: -

Arter på hele arealet

Arter på hele arealet (som ikke er fundet i dokumentationsfelt)

Art:

rød-el | Alnus glutinosa

stor nælde | Urtica dioica

burre-snerre | Galium aparine

almindelig bingelurt | Mercurialis perennis

hassel | Corylus avellana

miliegræs | Milium effusum

dynd-padderok | Equisetum fluviatile

korsknap | Glechoma hederacea

stinkende storkenæb | Geranium robertianum

vorterod | Ranunculus ficaria

hindbær | Rubus idaeus

hvid anemone | Anemone nemorosa

ager-padderok | Equisetum arvense

mose-bunke | Deschampsia cespitosa

kål-tidsel | Cirsium oleraceum

eng-nellikerod | Geum rivale

stor fladstjerne | Stellaria holostea

grå-pil | Salix cinerea

dag-pragtstjerne | Silene dioica

almindelig rapgræs | Poa trivialis

rørgræs | Phalaris arundinacea

kær-star | Carex acutiformis

skrubtudse | Bufo bufo

angelik | Angelica sylvestris

tykbladet ærenpris | Veronica beccabunga

vandkarse | Cardamine amara

almindelig fredløs | Lysimachia vulgaris

lund-fladstjerne | Stellaria nemorum

skov-kogleaks | Scirpus sylvaticus

bittersød natskygge | Solanum dulcamara

eng-kabbeleje | Caltha palustris

almindelig mjødurt | Filipendula ulmaria

kær-tidsel | Cirsium palustre

trævlekrone | Lychnis flos-cuculi

kær-padderok | Equisetum palustre

lav ranunkel | Ranunculus repens

sump-snerre | Galium uliginosum

maj-gøgeurt | Dactylorhiza majalis

krybende læbeløs | Ajuga reptans

Bemærkning:

10-20 gøgeurter i det lille kær.

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,40

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 39

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 6

Antal stjernearter: 17

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.531

Tidpunkt for beregning: 112.813

Billeder

Gøgeurt
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korsknap | Glechoma hederacea

stinkende storkenæb | Geranium robertianum

vorterod | Ranunculus ficaria

hindbær | Rubus idaeus

hvid anemone | Anemone nemorosa

ager-padderok | Equisetum arvense

mose-bunke | Deschampsia cespitosa

kål-tidsel | Cirsium oleraceum

eng-nellikerod | Geum rivale

stor fladstjerne | Stellaria holostea

grå-pil | Salix cinerea

dag-pragtstjerne | Silene dioica

almindelig rapgræs | Poa trivialis

rørgræs | Phalaris arundinacea

kær-star | Carex acutiformis

skrubtudse | Bufo bufo

angelik | Angelica sylvestris

tykbladet ærenpris | Veronica beccabunga

vandkarse | Cardamine amara

almindelig fredløs | Lysimachia vulgaris

lund-fladstjerne | Stellaria nemorum

skov-kogleaks | Scirpus sylvaticus

bittersød natskygge | Solanum dulcamara

eng-kabbeleje | Caltha palustris

almindelig mjødurt | Filipendula ulmaria

kær-tidsel | Cirsium palustre

trævlekrone | Lychnis flos-cuculi

kær-padderok | Equisetum palustre

lav ranunkel | Ranunculus repens

sump-snerre | Galium uliginosum

maj-gøgeurt | Dactylorhiza majalis

krybende læbeløs | Ajuga reptans

Bemærkning:

10-20 gøgeurter i det lille kær.

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,40

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 39

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 6

Antal stjernearter: 17

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.531

Tidpunkt for beregning: 112.813

Billeder

Gøgeurt

Den 20-06-2018, kl. 14:30
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vandkarse | Cardamine amara

almindelig fredløs | Lysimachia vulgaris

lund-fladstjerne | Stellaria nemorum

skov-kogleaks | Scirpus sylvaticus

bittersød natskygge | Solanum dulcamara

eng-kabbeleje | Caltha palustris

almindelig mjødurt | Filipendula ulmaria

kær-tidsel | Cirsium palustre

trævlekrone | Lychnis flos-cuculi

kær-padderok | Equisetum palustre

lav ranunkel | Ranunculus repens

sump-snerre | Galium uliginosum

maj-gøgeurt | Dactylorhiza majalis

krybende læbeløs | Ajuga reptans

Bemærkning:

10-20 gøgeurter i det lille kær.

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,40

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 39

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 6

Antal stjernearter: 17

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.531

Tidpunkt for beregning: 112.813

Billeder

Gøgeurt

Den 20-06-2018, kl. 14:30
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Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 39

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 6

Antal stjernearter: 17

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.531

Tidpunkt for beregning: 112.813

Billeder

Gøgeurt

Den 20-06-2018, kl. 14:30
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§3 Besigtigelser (Alle naturtyper, 2010-)

Ansvarlig Institution: Cowi A/S

Aktivitet ID: 814690

Parent Aktivitet ID:

Reference: Lillebælt Havmøllepark

Startdato: 22-05-2018

Indsamlingsformål: VVM-analyse

Sted: Ov01

Program: Besigtigelser

Hovedområde(r):

Bemærkning:

Naturtype

Hovednaturtype: Overdrev (Arealandel: 100)

Bemærkning:

Del af samme skråning og indhegning som En01. Afgræsset af kvæg. Lysåbent med spredte buske.

Aktuel undertype

Aktuel undertype: -

Tilstandsvurderes efter: -

Info

Arealet omfattet af NBL §3: ja

Arealet omfattet af HGL §7: nej

Grundighed: 3) Intensiv

Estimeret naturtilstand: III

Vegetationsstruktur

Arealandel uden vegetationsdække: 1) 0-5%

Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm: 2) 5-10%

Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm: 4) 30-75%

Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm : 2) 5-10%

Arealandel med dværgbuske: 1) 0-5%

Arealandel med vedplanter (kronedække): 2) 1-10%

Arealandel med forekomst af invasive arter: 1) 0%

Afgræsning og drift

Arealandel med græsning/høslæt: 5) 75-100%

Arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift: 1) 0%

Naturtypekarakteristiske strukturer (Overdrev)

Positive strukturer

Store fritliggende sten, evt højryggede agre (p1): 1) ikke tilstede

Urterig vegetation med mange rosetplanter (p2): 3) udbredt/veludviklet

Stejle uopdyrkelige skrænter, evt m. fårestier (p3): 3) udbredt/veludviklet

Nedbidte træer og buske med fodpose (p4): 1) ikke tilstede

Negative strukturer

Kørespor, evt tegn på gødningsudbringning (n1): 1) ikke tilstede

Kraftig, mørkegrøn eutrofieret vegetation (n2): 1) ikke tilstede

Anvendelse af tilskudsfodring (n3): 1) ikke tilstede

Omsået med kulturgræsser/-kløver (n4): 1) ikke tilstede

Hydrologi og kystsikring

Kystsikring: -

Afvanding og vandindvinding: -

Drift/pleje

Nuværende plejeindsats:

Trusler:

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig

Afbrænding/tørveskrælning: nej

Slåning/høslet: nej

Rørskær: nej

Rydde vedplanter/Genoptage stævningsdrift (skov): nej

Øge afgræsning: nej

Mindske afgræsning: nej

Hæve vandstand: nej

Ophøre dræning: nej

Bekæmpe invasive arter: nej

Nedsætte eutrofiering: nej

Ophøre gødskning: nej

Ophøre tilskudsfodring: nej

Beskrivelse af behov for yderligere indsats:

Arealtype

Andel af A-areal i pct.: -

Andel af B-areal i pct.: -

Arter på hele arealet

Arter på hele arealet (som ikke er fundet i dokumentationsfelt)

Art:

vild kørvel | Anthriscus sylvestris

almindelig syre | Rumex acetosa

almindelig rapgræs | Poa trivialis

lancet-vejbred | Plantago lanceolata

éngriflet hvidtjørn | Crataegus monogyna

almindelig kamgræs | Cynosurus cristatus

vellugtende gulaks | Anthoxanthum odoratum

almindelig rajgræs | Lolium perenne

lav ranunkel | Ranunculus repens

tveskægget ærenpris | Veronica chamaedrys

draphavre | Arrhenatherum elatius

fløjlsgræs | Holcus lanatus

almindelig kongepen | Hypochoeris radicata

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,86

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 13

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 5

Antal stjernearter: 2

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.619

Tidpunkt for beregning: 84.406

Billeder

Den 20-06-2018, kl. 14:47
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Del af samme skråning og indhegning som En01. Afgræsset af kvæg. Lysåbent med spredte buske.

Aktuel undertype

Aktuel undertype: -

Tilstandsvurderes efter: -

Info

Arealet omfattet af NBL §3: ja

Arealet omfattet af HGL §7: nej

Grundighed: 3) Intensiv

Estimeret naturtilstand: III

Vegetationsstruktur

Arealandel uden vegetationsdække: 1) 0-5%

Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm: 2) 5-10%

Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm: 4) 30-75%

Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm : 2) 5-10%

Arealandel med dværgbuske: 1) 0-5%

Arealandel med vedplanter (kronedække): 2) 1-10%

Arealandel med forekomst af invasive arter: 1) 0%

Afgræsning og drift

Arealandel med græsning/høslæt: 5) 75-100%

Arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift: 1) 0%

Naturtypekarakteristiske strukturer (Overdrev)

Positive strukturer

Store fritliggende sten, evt højryggede agre (p1): 1) ikke tilstede

Urterig vegetation med mange rosetplanter (p2): 3) udbredt/veludviklet

Stejle uopdyrkelige skrænter, evt m. fårestier (p3): 3) udbredt/veludviklet

Nedbidte træer og buske med fodpose (p4): 1) ikke tilstede

Negative strukturer

Kørespor, evt tegn på gødningsudbringning (n1): 1) ikke tilstede

Kraftig, mørkegrøn eutrofieret vegetation (n2): 1) ikke tilstede

Anvendelse af tilskudsfodring (n3): 1) ikke tilstede

Omsået med kulturgræsser/-kløver (n4): 1) ikke tilstede

Hydrologi og kystsikring

Kystsikring: -

Afvanding og vandindvinding: -

Drift/pleje

Nuværende plejeindsats:

Trusler:

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig

Afbrænding/tørveskrælning: nej

Slåning/høslet: nej

Rørskær: nej

Rydde vedplanter/Genoptage stævningsdrift (skov): nej

Øge afgræsning: nej

Mindske afgræsning: nej

Hæve vandstand: nej

Ophøre dræning: nej

Bekæmpe invasive arter: nej

Nedsætte eutrofiering: nej

Ophøre gødskning: nej

Ophøre tilskudsfodring: nej

Beskrivelse af behov for yderligere indsats:

Arealtype

Andel af A-areal i pct.: -

Andel af B-areal i pct.: -

Arter på hele arealet

Arter på hele arealet (som ikke er fundet i dokumentationsfelt)

Art:

vild kørvel | Anthriscus sylvestris

almindelig syre | Rumex acetosa

almindelig rapgræs | Poa trivialis

lancet-vejbred | Plantago lanceolata

éngriflet hvidtjørn | Crataegus monogyna

almindelig kamgræs | Cynosurus cristatus

vellugtende gulaks | Anthoxanthum odoratum

almindelig rajgræs | Lolium perenne

lav ranunkel | Ranunculus repens

tveskægget ærenpris | Veronica chamaedrys

draphavre | Arrhenatherum elatius

fløjlsgræs | Holcus lanatus

almindelig kongepen | Hypochoeris radicata

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,86

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 13

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 5

Antal stjernearter: 2

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.619

Tidpunkt for beregning: 84.406

Billeder
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Positive strukturer

Store fritliggende sten, evt højryggede agre (p1): 1) ikke tilstede

Urterig vegetation med mange rosetplanter (p2): 3) udbredt/veludviklet

Stejle uopdyrkelige skrænter, evt m. fårestier (p3): 3) udbredt/veludviklet

Nedbidte træer og buske med fodpose (p4): 1) ikke tilstede

Negative strukturer

Kørespor, evt tegn på gødningsudbringning (n1): 1) ikke tilstede

Kraftig, mørkegrøn eutrofieret vegetation (n2): 1) ikke tilstede

Anvendelse af tilskudsfodring (n3): 1) ikke tilstede

Omsået med kulturgræsser/-kløver (n4): 1) ikke tilstede

Hydrologi og kystsikring

Kystsikring: -

Afvanding og vandindvinding: -

Drift/pleje

Nuværende plejeindsats:

Trusler:

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig

Afbrænding/tørveskrælning: nej

Slåning/høslet: nej

Rørskær: nej

Rydde vedplanter/Genoptage stævningsdrift (skov): nej

Øge afgræsning: nej

Mindske afgræsning: nej

Hæve vandstand: nej

Ophøre dræning: nej

Bekæmpe invasive arter: nej

Nedsætte eutrofiering: nej

Ophøre gødskning: nej

Ophøre tilskudsfodring: nej

Beskrivelse af behov for yderligere indsats:

Arealtype

Andel af A-areal i pct.: -

Andel af B-areal i pct.: -

Arter på hele arealet

Arter på hele arealet (som ikke er fundet i dokumentationsfelt)

Art:

vild kørvel | Anthriscus sylvestris

almindelig syre | Rumex acetosa

almindelig rapgræs | Poa trivialis

lancet-vejbred | Plantago lanceolata

éngriflet hvidtjørn | Crataegus monogyna

almindelig kamgræs | Cynosurus cristatus

vellugtende gulaks | Anthoxanthum odoratum

almindelig rajgræs | Lolium perenne

lav ranunkel | Ranunculus repens

tveskægget ærenpris | Veronica chamaedrys

draphavre | Arrhenatherum elatius

fløjlsgræs | Holcus lanatus

almindelig kongepen | Hypochoeris radicata

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,86

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 13

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 5

Antal stjernearter: 2

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.619

Tidpunkt for beregning: 84.406

Billeder
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Nedsætte eutrofiering: nej

Ophøre gødskning: nej

Ophøre tilskudsfodring: nej

Beskrivelse af behov for yderligere indsats:

Arealtype

Andel af A-areal i pct.: -

Andel af B-areal i pct.: -

Arter på hele arealet

Arter på hele arealet (som ikke er fundet i dokumentationsfelt)

Art:

vild kørvel | Anthriscus sylvestris

almindelig syre | Rumex acetosa

almindelig rapgræs | Poa trivialis

lancet-vejbred | Plantago lanceolata

éngriflet hvidtjørn | Crataegus monogyna

almindelig kamgræs | Cynosurus cristatus

vellugtende gulaks | Anthoxanthum odoratum

almindelig rajgræs | Lolium perenne

lav ranunkel | Ranunculus repens

tveskægget ærenpris | Veronica chamaedrys

draphavre | Arrhenatherum elatius

fløjlsgræs | Holcus lanatus

almindelig kongepen | Hypochoeris radicata

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,86

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 13

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 5

Antal stjernearter: 2

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.619

Tidpunkt for beregning: 84.406

Billeder

Den 20-06-2018, kl. 14:47
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fløjlsgræs | Holcus lanatus

almindelig kongepen | Hypochoeris radicata

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,86

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 13

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 5

Antal stjernearter: 2

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.619

Tidpunkt for beregning: 84.406

Billeder

Den 20-06-2018, kl. 14:47
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§3 Besigtigelser (Alle naturtyper, 2010-)

Ansvarlig Institution: Cowi A/S

Aktivitet ID: 814691

Parent Aktivitet ID:

Reference: Lillebælt Havmøllepark

Startdato: 22-05-2018

Indsamlingsformål: VVM-analyse

Sted: Ov02

Program: Besigtigelser

Hovedområde(r):

Bemærkning:

Naturtype

Hovednaturtype: Overdrev (Arealandel: 100)

Bemærkning:

Lysåben indhegning, der hænger sammen med en03. Græsset står højt og der er ingen pleje på arealet. Grænser op til
dyrket mark mod vest.

Aktuel undertype

Aktuel undertype: -

Tilstandsvurderes efter: -

Info

Arealet omfattet af NBL §3: nej

Arealet omfattet af HGL §7: nej

Grundighed: 3) Intensiv

Estimeret naturtilstand: IV

Bemærkning:

Arealet er registreret som § 3-beskyttet men det er tvivlsomt om arealet er omfattet af § 3-beskyttelsen. Ingen
karakteristiske arter for overdrev.

Vegetationsstruktur

Arealandel uden vegetationsdække: 1) 0-5%

Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm: 1) 0-5%

Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm: 2) 5-10%

Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm : 5) 75-100%

Arealandel med dværgbuske: 1) 0-5%

Arealandel med vedplanter (kronedække): 1) 0%

Arealandel med forekomst af invasive arter: 1) 0%

Afgræsning og drift

Arealandel med græsning/høslæt: 2) 5-10%

Arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift: 1) 0%

Naturtypekarakteristiske strukturer (Overdrev)

Positive strukturer

Store fritliggende sten, evt højryggede agre (p1): 1) ikke tilstede

Urterig vegetation med mange rosetplanter (p2): 1) ikke tilstede

Stejle uopdyrkelige skrænter, evt m. fårestier (p3): 1) ikke tilstede

Nedbidte træer og buske med fodpose (p4): 1) ikke tilstede

Negative strukturer

Kørespor, evt tegn på gødningsudbringning (n1): 1) ikke tilstede

Kraftig, mørkegrøn eutrofieret vegetation (n2): 2) spredt/rudimentært

Anvendelse af tilskudsfodring (n3): 1) ikke tilstede

Omsået med kulturgræsser/-kløver (n4): 1) ikke tilstede

Hydrologi og kystsikring

Kystsikring: -

Afvanding og vandindvinding: -

Drift/pleje

Nuværende plejeindsats:

Trusler:

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig

Afbrænding/tørveskrælning: nej

Slåning/høslet: ja

Rørskær: nej

Rydde vedplanter/Genoptage stævningsdrift (skov): nej

Øge afgræsning: ja

Mindske afgræsning: nej

Hæve vandstand: nej

Ophøre dræning: nej

Bekæmpe invasive arter: nej

Nedsætte eutrofiering: ja

Ophøre gødskning: nej

Ophøre tilskudsfodring: nej

Beskrivelse af behov for yderligere indsats:

Arealtype

Andel af A-areal i pct.: -

Andel af B-areal i pct.: -

Arter på hele arealet

Arter på hele arealet (som ikke er fundet i dokumentationsfelt)

Art:

fløjlsgræs | Holcus lanatus

: Dominerende

ager-tidsel | Cirsium arvense

mælkebøtteslægten | Taraxacum

: Dominerende

eng-rapgræs, kollektiv art | Poa pratensis, s.l.

butbladet skræppe | Rumex obtusifolius

eng-rævehale | Alopecurus pratensis

stor nælde | Urtica dioica

blød storkenæb | Geranium molle

hundegræs | Dactylis glomerata

lyse-siv | Juncus effusus

kær-tidsel | Cirsium palustre

lav ranunkel | Ranunculus repens

engkarse | Cardamine pratensis

dynd-padderok | Equisetum fluviatile

vild kørvel | Anthriscus sylvestris

gold hejre | Anisantha sterilis

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,48

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 16

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 7

Antal stjernearter: 3

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.619

Tidpunkt for beregning: 85.807

Billeder
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Lysåben indhegning, der hænger sammen med en03. Græsset står højt og der er ingen pleje på arealet. Grænser op til
dyrket mark mod vest.

Aktuel undertype

Aktuel undertype: -

Tilstandsvurderes efter: -

Info

Arealet omfattet af NBL §3: nej

Arealet omfattet af HGL §7: nej

Grundighed: 3) Intensiv

Estimeret naturtilstand: IV

Bemærkning:

Arealet er registreret som § 3-beskyttet men det er tvivlsomt om arealet er omfattet af § 3-beskyttelsen. Ingen
karakteristiske arter for overdrev.

Vegetationsstruktur

Arealandel uden vegetationsdække: 1) 0-5%

Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm: 1) 0-5%

Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm: 2) 5-10%

Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm : 5) 75-100%

Arealandel med dværgbuske: 1) 0-5%

Arealandel med vedplanter (kronedække): 1) 0%

Arealandel med forekomst af invasive arter: 1) 0%

Afgræsning og drift

Arealandel med græsning/høslæt: 2) 5-10%

Arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift: 1) 0%

Naturtypekarakteristiske strukturer (Overdrev)

Positive strukturer

Store fritliggende sten, evt højryggede agre (p1): 1) ikke tilstede

Urterig vegetation med mange rosetplanter (p2): 1) ikke tilstede

Stejle uopdyrkelige skrænter, evt m. fårestier (p3): 1) ikke tilstede

Nedbidte træer og buske med fodpose (p4): 1) ikke tilstede

Negative strukturer

Kørespor, evt tegn på gødningsudbringning (n1): 1) ikke tilstede

Kraftig, mørkegrøn eutrofieret vegetation (n2): 2) spredt/rudimentært

Anvendelse af tilskudsfodring (n3): 1) ikke tilstede

Omsået med kulturgræsser/-kløver (n4): 1) ikke tilstede

Hydrologi og kystsikring

Kystsikring: -

Afvanding og vandindvinding: -

Drift/pleje

Nuværende plejeindsats:

Trusler:

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig

Afbrænding/tørveskrælning: nej

Slåning/høslet: ja

Rørskær: nej

Rydde vedplanter/Genoptage stævningsdrift (skov): nej

Øge afgræsning: ja

Mindske afgræsning: nej

Hæve vandstand: nej

Ophøre dræning: nej

Bekæmpe invasive arter: nej

Nedsætte eutrofiering: ja

Ophøre gødskning: nej

Ophøre tilskudsfodring: nej

Beskrivelse af behov for yderligere indsats:

Arealtype

Andel af A-areal i pct.: -

Andel af B-areal i pct.: -

Arter på hele arealet

Arter på hele arealet (som ikke er fundet i dokumentationsfelt)

Art:

fløjlsgræs | Holcus lanatus

: Dominerende

ager-tidsel | Cirsium arvense

mælkebøtteslægten | Taraxacum

: Dominerende

eng-rapgræs, kollektiv art | Poa pratensis, s.l.

butbladet skræppe | Rumex obtusifolius

eng-rævehale | Alopecurus pratensis

stor nælde | Urtica dioica

blød storkenæb | Geranium molle

hundegræs | Dactylis glomerata

lyse-siv | Juncus effusus

kær-tidsel | Cirsium palustre

lav ranunkel | Ranunculus repens

engkarse | Cardamine pratensis

dynd-padderok | Equisetum fluviatile

vild kørvel | Anthriscus sylvestris

gold hejre | Anisantha sterilis

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,48

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 16

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 7

Antal stjernearter: 3

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.619

Tidpunkt for beregning: 85.807

Billeder

Den 20-06-2018, kl. 14:46
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Arealandel med græsning/høslæt: 2) 5-10%

Arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift: 1) 0%

Naturtypekarakteristiske strukturer (Overdrev)

Positive strukturer

Store fritliggende sten, evt højryggede agre (p1): 1) ikke tilstede

Urterig vegetation med mange rosetplanter (p2): 1) ikke tilstede

Stejle uopdyrkelige skrænter, evt m. fårestier (p3): 1) ikke tilstede

Nedbidte træer og buske med fodpose (p4): 1) ikke tilstede

Negative strukturer

Kørespor, evt tegn på gødningsudbringning (n1): 1) ikke tilstede

Kraftig, mørkegrøn eutrofieret vegetation (n2): 2) spredt/rudimentært

Anvendelse af tilskudsfodring (n3): 1) ikke tilstede

Omsået med kulturgræsser/-kløver (n4): 1) ikke tilstede

Hydrologi og kystsikring

Kystsikring: -

Afvanding og vandindvinding: -

Drift/pleje

Nuværende plejeindsats:

Trusler:

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig

Afbrænding/tørveskrælning: nej

Slåning/høslet: ja

Rørskær: nej

Rydde vedplanter/Genoptage stævningsdrift (skov): nej

Øge afgræsning: ja

Mindske afgræsning: nej

Hæve vandstand: nej

Ophøre dræning: nej

Bekæmpe invasive arter: nej

Nedsætte eutrofiering: ja

Ophøre gødskning: nej

Ophøre tilskudsfodring: nej

Beskrivelse af behov for yderligere indsats:

Arealtype

Andel af A-areal i pct.: -

Andel af B-areal i pct.: -

Arter på hele arealet

Arter på hele arealet (som ikke er fundet i dokumentationsfelt)

Art:

fløjlsgræs | Holcus lanatus

: Dominerende

ager-tidsel | Cirsium arvense

mælkebøtteslægten | Taraxacum

: Dominerende

eng-rapgræs, kollektiv art | Poa pratensis, s.l.

butbladet skræppe | Rumex obtusifolius

eng-rævehale | Alopecurus pratensis

stor nælde | Urtica dioica

blød storkenæb | Geranium molle

hundegræs | Dactylis glomerata

lyse-siv | Juncus effusus

kær-tidsel | Cirsium palustre

lav ranunkel | Ranunculus repens

engkarse | Cardamine pratensis

dynd-padderok | Equisetum fluviatile

vild kørvel | Anthriscus sylvestris

gold hejre | Anisantha sterilis

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,48

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 16

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 7

Antal stjernearter: 3

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.619

Tidpunkt for beregning: 85.807

Billeder

Den 20-06-2018, kl. 14:46
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Mindske afgræsning: nej

Hæve vandstand: nej

Ophøre dræning: nej

Bekæmpe invasive arter: nej

Nedsætte eutrofiering: ja

Ophøre gødskning: nej

Ophøre tilskudsfodring: nej

Beskrivelse af behov for yderligere indsats:

Arealtype

Andel af A-areal i pct.: -

Andel af B-areal i pct.: -

Arter på hele arealet

Arter på hele arealet (som ikke er fundet i dokumentationsfelt)

Art:

fløjlsgræs | Holcus lanatus

: Dominerende

ager-tidsel | Cirsium arvense

mælkebøtteslægten | Taraxacum

: Dominerende

eng-rapgræs, kollektiv art | Poa pratensis, s.l.

butbladet skræppe | Rumex obtusifolius

eng-rævehale | Alopecurus pratensis

stor nælde | Urtica dioica

blød storkenæb | Geranium molle

hundegræs | Dactylis glomerata

lyse-siv | Juncus effusus

kær-tidsel | Cirsium palustre

lav ranunkel | Ranunculus repens

engkarse | Cardamine pratensis

dynd-padderok | Equisetum fluviatile

vild kørvel | Anthriscus sylvestris

gold hejre | Anisantha sterilis

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,48

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 16

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 7

Antal stjernearter: 3

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.619

Tidpunkt for beregning: 85.807

Billeder
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blød storkenæb | Geranium molle

hundegræs | Dactylis glomerata

lyse-siv | Juncus effusus

kær-tidsel | Cirsium palustre

lav ranunkel | Ranunculus repens

engkarse | Cardamine pratensis

dynd-padderok | Equisetum fluviatile

vild kørvel | Anthriscus sylvestris

gold hejre | Anisantha sterilis

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,48

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 16

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 7

Antal stjernearter: 3

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.619

Tidpunkt for beregning: 85.807

Billeder

Den 20-06-2018, kl. 14:46
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Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.619

Tidpunkt for beregning: 85.807
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§3 Besigtigelser (Alle naturtyper, 2010-)

Ansvarlig Institution: Cowi A/S

Aktivitet ID: 814692

Parent Aktivitet ID:

Reference: Lillebælt Havmøllepark

Startdato: 23-05-2018

Indsamlingsformål: VVM-analyse

Sted: Ov03

Program: Besigtigelser

Hovedområde(r):

Bemærkning:

Naturtype

Hovednaturtype: Overdrev (Arealandel: 100)

Bemærkning:

Lysåbent kogræsset overdrev med vandløb. Har karakter af eng mod åen. Domineret af hundegræs, rapgræs, fløjlsgræs,
tidsler og skræppe.

Aktuel undertype

Aktuel undertype: -

Tilstandsvurderes efter: -

Info

Arealet omfattet af NBL §3: nej

Arealet omfattet af HGL §7: nej

Grundighed: 3) Intensiv

Estimeret naturtilstand: IV

Bemærkning:

Det er tvivlsomt om arealet kan betragtes som et overdrev i naturbeskyttelseslovens forstand. Ingen karakterisktiske
overdrevsarter.

Vegetationsstruktur

Arealandel uden vegetationsdække: 1) 0-5%

Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm: 4) 30-75%

Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm: 2) 5-10%

Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm : 1) 0-5%

Arealandel med dværgbuske: 1) 0-5%

Arealandel med vedplanter (kronedække): 2) 1-10%

Arealandel med forekomst af invasive arter: 1) 0%

Afgræsning og drift

Arealandel med græsning/høslæt: 5) 75-100%

Arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift: 1) 0%

Naturtypekarakteristiske strukturer (Overdrev)

Positive strukturer

Store fritliggende sten, evt højryggede agre (p1): 1) ikke tilstede

Urterig vegetation med mange rosetplanter (p2): 1) ikke tilstede

Stejle uopdyrkelige skrænter, evt m. fårestier (p3): 1) ikke tilstede

Nedbidte træer og buske med fodpose (p4): 1) ikke tilstede

Negative strukturer

Kørespor, evt tegn på gødningsudbringning (n1): 1) ikke tilstede

Kraftig, mørkegrøn eutrofieret vegetation (n2): 1) ikke tilstede

Anvendelse af tilskudsfodring (n3): 1) ikke tilstede

Omsået med kulturgræsser/-kløver (n4): 1) ikke tilstede

Hydrologi og kystsikring

Kystsikring: -

Afvanding og vandindvinding: -

Drift/pleje

Nuværende plejeindsats:

Trusler:

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig

Afbrænding/tørveskrælning: nej

Slåning/høslet: nej

Rørskær: nej

Rydde vedplanter/Genoptage stævningsdrift (skov): nej

Øge afgræsning: nej

Mindske afgræsning: nej

Hæve vandstand: nej

Ophøre dræning: nej

Bekæmpe invasive arter: nej

Nedsætte eutrofiering: nej

Ophøre gødskning: nej

Ophøre tilskudsfodring: nej

Beskrivelse af behov for yderligere indsats:

Arealtype

Andel af A-areal i pct.: -

Andel af B-areal i pct.: -

Arter på hele arealet

Arter på hele arealet (som ikke er fundet i dokumentationsfelt)

Art:

butbladet skræppe | Rumex obtusifolius

mælkebøtteslægten | Taraxacum

almindelig rapgræs | Poa trivialis

knæbøjet rævehale | Alopecurus geniculatus

fløjlsgræs | Holcus lanatus

ager-tidsel | Cirsium arvense

éngriflet hvidtjørn | Crataegus monogyna

lav ranunkel | Ranunculus repens

hundegræs | Dactylis glomerata

lancet-vejbred | Plantago lanceolata

eng-rævehale | Alopecurus pratensis

bidende ranunkel | Ranunculus acris

tusindfryd | Bellis perennis

stor nælde | Urtica dioica

almindelig brombær | Rubus plicatus

lyse-siv | Juncus effusus

hvid-kløver | Trifolium repens

almindelig røn | Sorbus aucuparia

dag-pragtstjerne | Silene dioica

ahorn | Acer pseudoplatanus

almindelig hvidtjørn | Crataegus laevigata

rød-el | Alnus glutinosa

feber-nellikerod | Geum urbanum

engkarse | Cardamine pratensis

korsknap | Glechoma hederacea

vorterod | Ranunculus ficaria

kær-tidsel | Cirsium palustre

hyldebladet baldrian | Valeriana sambucifolia ssp. sambucifolia

almindelig brandbæger | Senecio vulgaris

krybende læbeløs | Ajuga reptans

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,80

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 30

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 7

Antal stjernearter: 4

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.619

Tidpunkt for beregning: 84.156
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Lysåbent kogræsset overdrev med vandløb. Har karakter af eng mod åen. Domineret af hundegræs, rapgræs, fløjlsgræs,
tidsler og skræppe.

Aktuel undertype

Aktuel undertype: -

Tilstandsvurderes efter: -

Info

Arealet omfattet af NBL §3: nej

Arealet omfattet af HGL §7: nej

Grundighed: 3) Intensiv

Estimeret naturtilstand: IV

Bemærkning:

Det er tvivlsomt om arealet kan betragtes som et overdrev i naturbeskyttelseslovens forstand. Ingen karakterisktiske
overdrevsarter.

Vegetationsstruktur

Arealandel uden vegetationsdække: 1) 0-5%

Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm: 4) 30-75%

Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm: 2) 5-10%

Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm : 1) 0-5%

Arealandel med dværgbuske: 1) 0-5%

Arealandel med vedplanter (kronedække): 2) 1-10%

Arealandel med forekomst af invasive arter: 1) 0%

Afgræsning og drift

Arealandel med græsning/høslæt: 5) 75-100%

Arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift: 1) 0%

Naturtypekarakteristiske strukturer (Overdrev)

Positive strukturer

Store fritliggende sten, evt højryggede agre (p1): 1) ikke tilstede

Urterig vegetation med mange rosetplanter (p2): 1) ikke tilstede

Stejle uopdyrkelige skrænter, evt m. fårestier (p3): 1) ikke tilstede

Nedbidte træer og buske med fodpose (p4): 1) ikke tilstede

Negative strukturer

Kørespor, evt tegn på gødningsudbringning (n1): 1) ikke tilstede

Kraftig, mørkegrøn eutrofieret vegetation (n2): 1) ikke tilstede

Anvendelse af tilskudsfodring (n3): 1) ikke tilstede

Omsået med kulturgræsser/-kløver (n4): 1) ikke tilstede

Hydrologi og kystsikring

Kystsikring: -

Afvanding og vandindvinding: -

Drift/pleje

Nuværende plejeindsats:

Trusler:

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig

Afbrænding/tørveskrælning: nej

Slåning/høslet: nej

Rørskær: nej

Rydde vedplanter/Genoptage stævningsdrift (skov): nej

Øge afgræsning: nej

Mindske afgræsning: nej

Hæve vandstand: nej

Ophøre dræning: nej

Bekæmpe invasive arter: nej

Nedsætte eutrofiering: nej

Ophøre gødskning: nej

Ophøre tilskudsfodring: nej

Beskrivelse af behov for yderligere indsats:

Arealtype

Andel af A-areal i pct.: -

Andel af B-areal i pct.: -

Arter på hele arealet

Arter på hele arealet (som ikke er fundet i dokumentationsfelt)

Art:

butbladet skræppe | Rumex obtusifolius

mælkebøtteslægten | Taraxacum

almindelig rapgræs | Poa trivialis

knæbøjet rævehale | Alopecurus geniculatus

fløjlsgræs | Holcus lanatus

ager-tidsel | Cirsium arvense

éngriflet hvidtjørn | Crataegus monogyna

lav ranunkel | Ranunculus repens

hundegræs | Dactylis glomerata

lancet-vejbred | Plantago lanceolata

eng-rævehale | Alopecurus pratensis

bidende ranunkel | Ranunculus acris

tusindfryd | Bellis perennis

stor nælde | Urtica dioica

almindelig brombær | Rubus plicatus

lyse-siv | Juncus effusus

hvid-kløver | Trifolium repens

almindelig røn | Sorbus aucuparia

dag-pragtstjerne | Silene dioica

ahorn | Acer pseudoplatanus

almindelig hvidtjørn | Crataegus laevigata

rød-el | Alnus glutinosa

feber-nellikerod | Geum urbanum

engkarse | Cardamine pratensis

korsknap | Glechoma hederacea

vorterod | Ranunculus ficaria

kær-tidsel | Cirsium palustre

hyldebladet baldrian | Valeriana sambucifolia ssp. sambucifolia

almindelig brandbæger | Senecio vulgaris

krybende læbeløs | Ajuga reptans

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,80

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 30

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 7

Antal stjernearter: 4

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.619

Tidpunkt for beregning: 84.156
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Arealandel med græsning/høslæt: 5) 75-100%

Arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift: 1) 0%

Naturtypekarakteristiske strukturer (Overdrev)

Positive strukturer

Store fritliggende sten, evt højryggede agre (p1): 1) ikke tilstede

Urterig vegetation med mange rosetplanter (p2): 1) ikke tilstede

Stejle uopdyrkelige skrænter, evt m. fårestier (p3): 1) ikke tilstede

Nedbidte træer og buske med fodpose (p4): 1) ikke tilstede

Negative strukturer

Kørespor, evt tegn på gødningsudbringning (n1): 1) ikke tilstede

Kraftig, mørkegrøn eutrofieret vegetation (n2): 1) ikke tilstede

Anvendelse af tilskudsfodring (n3): 1) ikke tilstede

Omsået med kulturgræsser/-kløver (n4): 1) ikke tilstede

Hydrologi og kystsikring

Kystsikring: -

Afvanding og vandindvinding: -

Drift/pleje

Nuværende plejeindsats:

Trusler:

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig

Afbrænding/tørveskrælning: nej

Slåning/høslet: nej

Rørskær: nej

Rydde vedplanter/Genoptage stævningsdrift (skov): nej

Øge afgræsning: nej

Mindske afgræsning: nej

Hæve vandstand: nej

Ophøre dræning: nej

Bekæmpe invasive arter: nej

Nedsætte eutrofiering: nej

Ophøre gødskning: nej

Ophøre tilskudsfodring: nej

Beskrivelse af behov for yderligere indsats:

Arealtype

Andel af A-areal i pct.: -

Andel af B-areal i pct.: -

Arter på hele arealet

Arter på hele arealet (som ikke er fundet i dokumentationsfelt)

Art:

butbladet skræppe | Rumex obtusifolius

mælkebøtteslægten | Taraxacum

almindelig rapgræs | Poa trivialis

knæbøjet rævehale | Alopecurus geniculatus

fløjlsgræs | Holcus lanatus

ager-tidsel | Cirsium arvense

éngriflet hvidtjørn | Crataegus monogyna

lav ranunkel | Ranunculus repens

hundegræs | Dactylis glomerata

lancet-vejbred | Plantago lanceolata

eng-rævehale | Alopecurus pratensis

bidende ranunkel | Ranunculus acris

tusindfryd | Bellis perennis

stor nælde | Urtica dioica

almindelig brombær | Rubus plicatus

lyse-siv | Juncus effusus

hvid-kløver | Trifolium repens

almindelig røn | Sorbus aucuparia

dag-pragtstjerne | Silene dioica

ahorn | Acer pseudoplatanus

almindelig hvidtjørn | Crataegus laevigata

rød-el | Alnus glutinosa

feber-nellikerod | Geum urbanum

engkarse | Cardamine pratensis

korsknap | Glechoma hederacea

vorterod | Ranunculus ficaria

kær-tidsel | Cirsium palustre

hyldebladet baldrian | Valeriana sambucifolia ssp. sambucifolia

almindelig brandbæger | Senecio vulgaris

krybende læbeløs | Ajuga reptans

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,80

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 30

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 7

Antal stjernearter: 4

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.619

Tidpunkt for beregning: 84.156
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Mindske afgræsning: nej

Hæve vandstand: nej

Ophøre dræning: nej

Bekæmpe invasive arter: nej

Nedsætte eutrofiering: nej

Ophøre gødskning: nej

Ophøre tilskudsfodring: nej

Beskrivelse af behov for yderligere indsats:

Arealtype

Andel af A-areal i pct.: -

Andel af B-areal i pct.: -

Arter på hele arealet

Arter på hele arealet (som ikke er fundet i dokumentationsfelt)

Art:

butbladet skræppe | Rumex obtusifolius

mælkebøtteslægten | Taraxacum

almindelig rapgræs | Poa trivialis

knæbøjet rævehale | Alopecurus geniculatus

fløjlsgræs | Holcus lanatus

ager-tidsel | Cirsium arvense

éngriflet hvidtjørn | Crataegus monogyna

lav ranunkel | Ranunculus repens

hundegræs | Dactylis glomerata

lancet-vejbred | Plantago lanceolata

eng-rævehale | Alopecurus pratensis

bidende ranunkel | Ranunculus acris

tusindfryd | Bellis perennis

stor nælde | Urtica dioica

almindelig brombær | Rubus plicatus

lyse-siv | Juncus effusus

hvid-kløver | Trifolium repens

almindelig røn | Sorbus aucuparia

dag-pragtstjerne | Silene dioica

ahorn | Acer pseudoplatanus

almindelig hvidtjørn | Crataegus laevigata

rød-el | Alnus glutinosa

feber-nellikerod | Geum urbanum

engkarse | Cardamine pratensis

korsknap | Glechoma hederacea

vorterod | Ranunculus ficaria

kær-tidsel | Cirsium palustre

hyldebladet baldrian | Valeriana sambucifolia ssp. sambucifolia

almindelig brandbæger | Senecio vulgaris

krybende læbeløs | Ajuga reptans

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,80

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 30

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 7

Antal stjernearter: 4

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.619

Tidpunkt for beregning: 84.156
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hundegræs | Dactylis glomerata

lancet-vejbred | Plantago lanceolata

eng-rævehale | Alopecurus pratensis

bidende ranunkel | Ranunculus acris

tusindfryd | Bellis perennis

stor nælde | Urtica dioica

almindelig brombær | Rubus plicatus

lyse-siv | Juncus effusus

hvid-kløver | Trifolium repens

almindelig røn | Sorbus aucuparia

dag-pragtstjerne | Silene dioica

ahorn | Acer pseudoplatanus

almindelig hvidtjørn | Crataegus laevigata

rød-el | Alnus glutinosa

feber-nellikerod | Geum urbanum

engkarse | Cardamine pratensis

korsknap | Glechoma hederacea

vorterod | Ranunculus ficaria

kær-tidsel | Cirsium palustre

hyldebladet baldrian | Valeriana sambucifolia ssp. sambucifolia

almindelig brandbæger | Senecio vulgaris

krybende læbeløs | Ajuga reptans

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,80

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 30

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 7

Antal stjernearter: 4

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.619

Tidpunkt for beregning: 84.156

Billeder
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kær-tidsel | Cirsium palustre

hyldebladet baldrian | Valeriana sambucifolia ssp. sambucifolia

almindelig brandbæger | Senecio vulgaris

krybende læbeløs | Ajuga reptans

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,80

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 30

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 7

Antal stjernearter: 4

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.619

Tidpunkt for beregning: 84.156

Billeder
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§3 Besigtigelser (Alle naturtyper, 2010-)

Ansvarlig Institution: Cowi A/S

Aktivitet ID: 814693

Parent Aktivitet ID:

Reference: Lillebælt Havmøllepark

Startdato: 24-05-2018

Indsamlingsformål: VVM-analyse

Sted: Ov04

Program: Besigtigelser

Hovedområde(r):

Bemærkning:

Naturtype

Hovednaturtype: Overdrev (Arealandel: 100)

Bemærkning:

Stort åbent overdrev græsset af kvæg. Står i forbindelse til eng 09 via samme indhegning. Kuperet.

Aktuel undertype

Aktuel undertype: -

Tilstandsvurderes efter: -

Info

Arealet omfattet af NBL §3: ja

Arealet omfattet af HGL §7: nej

Grundighed: 3) Intensiv

Estimeret naturtilstand: III

Vegetationsstruktur

Arealandel uden vegetationsdække: 1) 0-5%

Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm: 4) 30-75%

Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm: 3) 10-30%

Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm : 1) 0-5%

Arealandel med dværgbuske: 1) 0-5%

Arealandel med vedplanter (kronedække): 2) 1-10%

Arealandel med forekomst af invasive arter: 1) 0%

Afgræsning og drift

Arealandel med græsning/høslæt: 5) 75-100%

Arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift: 1) 0%

Naturtypekarakteristiske strukturer (Overdrev)

Positive strukturer

Store fritliggende sten, evt højryggede agre (p1): 1) ikke tilstede

Urterig vegetation med mange rosetplanter (p2): 1) ikke tilstede

Stejle uopdyrkelige skrænter, evt m. fårestier (p3): 3) udbredt/veludviklet

Nedbidte træer og buske med fodpose (p4): 1) ikke tilstede

Negative strukturer

Kørespor, evt tegn på gødningsudbringning (n1): 1) ikke tilstede

Kraftig, mørkegrøn eutrofieret vegetation (n2): 1) ikke tilstede

Anvendelse af tilskudsfodring (n3): 1) ikke tilstede

Omsået med kulturgræsser/-kløver (n4): 1) ikke tilstede

Hydrologi og kystsikring

Kystsikring: -

Afvanding og vandindvinding: -

Drift/pleje

Nuværende plejeindsats:

Trusler:

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig

Afbrænding/tørveskrælning: nej

Slåning/høslet: nej

Rørskær: nej

Rydde vedplanter/Genoptage stævningsdrift (skov): nej

Øge afgræsning: ja

Mindske afgræsning: nej

Hæve vandstand: nej

Ophøre dræning: nej

Bekæmpe invasive arter: nej

Nedsætte eutrofiering: nej

Ophøre gødskning: nej

Ophøre tilskudsfodring: nej

Beskrivelse af behov for yderligere indsats:

Arealtype

Andel af A-areal i pct.: -

Andel af B-areal i pct.: -

Arter på hele arealet

Arter på hele arealet (som ikke er fundet i dokumentationsfelt)

Art:

tveskægget ærenpris | Veronica chamaedrys

lav ranunkel | Ranunculus repens

hundegræs | Dactylis glomerata

rød svingel | Festuca rubra

stor nælde | Urtica dioica

vild kørvel | Anthriscus sylvestris

almindelig syre | Rumex acetosa

butbladet skræppe | Rumex obtusifolius

vellugtende gulaks | Anthoxanthum odoratum

stor fladstjerne | Stellaria holostea

slåen | Prunus spinosa

lyse-siv | Juncus effusus

knop-siv | Juncus conglomeratus

almindelig eg | Quercus robur

draphavre | Arrhenatherum elatius

almindelig hyld | Sambucus nigra

éngriflet hvidtjørn | Crataegus monogyna

håret star | Carex hirta

eng-rapgræs, kollektiv art | Poa pratensis, s.l.

: Dominerende

mark-frytle | Luzula campestris

bugtet kløver | Trifolium medium

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,93

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 21

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 5

Antal stjernearter: 3

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.619

Tidpunkt for beregning: 90.226
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Stort åbent overdrev græsset af kvæg. Står i forbindelse til eng 09 via samme indhegning. Kuperet.

Aktuel undertype

Aktuel undertype: -

Tilstandsvurderes efter: -

Info

Arealet omfattet af NBL §3: ja

Arealet omfattet af HGL §7: nej

Grundighed: 3) Intensiv

Estimeret naturtilstand: III

Vegetationsstruktur

Arealandel uden vegetationsdække: 1) 0-5%

Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm: 4) 30-75%

Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm: 3) 10-30%

Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm : 1) 0-5%

Arealandel med dværgbuske: 1) 0-5%

Arealandel med vedplanter (kronedække): 2) 1-10%

Arealandel med forekomst af invasive arter: 1) 0%

Afgræsning og drift

Arealandel med græsning/høslæt: 5) 75-100%

Arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift: 1) 0%

Naturtypekarakteristiske strukturer (Overdrev)

Positive strukturer

Store fritliggende sten, evt højryggede agre (p1): 1) ikke tilstede

Urterig vegetation med mange rosetplanter (p2): 1) ikke tilstede

Stejle uopdyrkelige skrænter, evt m. fårestier (p3): 3) udbredt/veludviklet

Nedbidte træer og buske med fodpose (p4): 1) ikke tilstede

Negative strukturer

Kørespor, evt tegn på gødningsudbringning (n1): 1) ikke tilstede

Kraftig, mørkegrøn eutrofieret vegetation (n2): 1) ikke tilstede

Anvendelse af tilskudsfodring (n3): 1) ikke tilstede

Omsået med kulturgræsser/-kløver (n4): 1) ikke tilstede

Hydrologi og kystsikring

Kystsikring: -

Afvanding og vandindvinding: -

Drift/pleje

Nuværende plejeindsats:

Trusler:

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig

Afbrænding/tørveskrælning: nej

Slåning/høslet: nej

Rørskær: nej

Rydde vedplanter/Genoptage stævningsdrift (skov): nej

Øge afgræsning: ja

Mindske afgræsning: nej

Hæve vandstand: nej

Ophøre dræning: nej

Bekæmpe invasive arter: nej

Nedsætte eutrofiering: nej

Ophøre gødskning: nej

Ophøre tilskudsfodring: nej

Beskrivelse af behov for yderligere indsats:

Arealtype

Andel af A-areal i pct.: -

Andel af B-areal i pct.: -

Arter på hele arealet

Arter på hele arealet (som ikke er fundet i dokumentationsfelt)

Art:

tveskægget ærenpris | Veronica chamaedrys

lav ranunkel | Ranunculus repens

hundegræs | Dactylis glomerata

rød svingel | Festuca rubra

stor nælde | Urtica dioica

vild kørvel | Anthriscus sylvestris

almindelig syre | Rumex acetosa

butbladet skræppe | Rumex obtusifolius

vellugtende gulaks | Anthoxanthum odoratum

stor fladstjerne | Stellaria holostea

slåen | Prunus spinosa

lyse-siv | Juncus effusus

knop-siv | Juncus conglomeratus

almindelig eg | Quercus robur

draphavre | Arrhenatherum elatius

almindelig hyld | Sambucus nigra

éngriflet hvidtjørn | Crataegus monogyna

håret star | Carex hirta

eng-rapgræs, kollektiv art | Poa pratensis, s.l.

: Dominerende

mark-frytle | Luzula campestris

bugtet kløver | Trifolium medium

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,93

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 21

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 5

Antal stjernearter: 3

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.619

Tidpunkt for beregning: 90.226

Billeder
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Positive strukturer

Store fritliggende sten, evt højryggede agre (p1): 1) ikke tilstede

Urterig vegetation med mange rosetplanter (p2): 1) ikke tilstede

Stejle uopdyrkelige skrænter, evt m. fårestier (p3): 3) udbredt/veludviklet

Nedbidte træer og buske med fodpose (p4): 1) ikke tilstede

Negative strukturer

Kørespor, evt tegn på gødningsudbringning (n1): 1) ikke tilstede

Kraftig, mørkegrøn eutrofieret vegetation (n2): 1) ikke tilstede

Anvendelse af tilskudsfodring (n3): 1) ikke tilstede

Omsået med kulturgræsser/-kløver (n4): 1) ikke tilstede

Hydrologi og kystsikring

Kystsikring: -

Afvanding og vandindvinding: -

Drift/pleje

Nuværende plejeindsats:

Trusler:

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig

Afbrænding/tørveskrælning: nej

Slåning/høslet: nej

Rørskær: nej

Rydde vedplanter/Genoptage stævningsdrift (skov): nej

Øge afgræsning: ja

Mindske afgræsning: nej

Hæve vandstand: nej

Ophøre dræning: nej

Bekæmpe invasive arter: nej

Nedsætte eutrofiering: nej

Ophøre gødskning: nej

Ophøre tilskudsfodring: nej

Beskrivelse af behov for yderligere indsats:

Arealtype

Andel af A-areal i pct.: -

Andel af B-areal i pct.: -

Arter på hele arealet

Arter på hele arealet (som ikke er fundet i dokumentationsfelt)

Art:

tveskægget ærenpris | Veronica chamaedrys

lav ranunkel | Ranunculus repens

hundegræs | Dactylis glomerata

rød svingel | Festuca rubra

stor nælde | Urtica dioica

vild kørvel | Anthriscus sylvestris

almindelig syre | Rumex acetosa

butbladet skræppe | Rumex obtusifolius

vellugtende gulaks | Anthoxanthum odoratum

stor fladstjerne | Stellaria holostea

slåen | Prunus spinosa

lyse-siv | Juncus effusus

knop-siv | Juncus conglomeratus

almindelig eg | Quercus robur

draphavre | Arrhenatherum elatius

almindelig hyld | Sambucus nigra

éngriflet hvidtjørn | Crataegus monogyna

håret star | Carex hirta

eng-rapgræs, kollektiv art | Poa pratensis, s.l.

: Dominerende

mark-frytle | Luzula campestris

bugtet kløver | Trifolium medium

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,93

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 21

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 5

Antal stjernearter: 3

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.619

Tidpunkt for beregning: 90.226

Billeder

Den 20-06-2018, kl. 14:28
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Nedsætte eutrofiering: nej

Ophøre gødskning: nej

Ophøre tilskudsfodring: nej

Beskrivelse af behov for yderligere indsats:

Arealtype

Andel af A-areal i pct.: -

Andel af B-areal i pct.: -

Arter på hele arealet

Arter på hele arealet (som ikke er fundet i dokumentationsfelt)

Art:

tveskægget ærenpris | Veronica chamaedrys

lav ranunkel | Ranunculus repens

hundegræs | Dactylis glomerata

rød svingel | Festuca rubra

stor nælde | Urtica dioica

vild kørvel | Anthriscus sylvestris

almindelig syre | Rumex acetosa

butbladet skræppe | Rumex obtusifolius

vellugtende gulaks | Anthoxanthum odoratum

stor fladstjerne | Stellaria holostea

slåen | Prunus spinosa

lyse-siv | Juncus effusus

knop-siv | Juncus conglomeratus

almindelig eg | Quercus robur

draphavre | Arrhenatherum elatius

almindelig hyld | Sambucus nigra

éngriflet hvidtjørn | Crataegus monogyna

håret star | Carex hirta

eng-rapgræs, kollektiv art | Poa pratensis, s.l.

: Dominerende

mark-frytle | Luzula campestris

bugtet kløver | Trifolium medium

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,93

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 21

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 5

Antal stjernearter: 3

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.619

Tidpunkt for beregning: 90.226

Billeder
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lyse-siv | Juncus effusus

knop-siv | Juncus conglomeratus

almindelig eg | Quercus robur

draphavre | Arrhenatherum elatius

almindelig hyld | Sambucus nigra

éngriflet hvidtjørn | Crataegus monogyna

håret star | Carex hirta

eng-rapgræs, kollektiv art | Poa pratensis, s.l.

: Dominerende

mark-frytle | Luzula campestris

bugtet kløver | Trifolium medium

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,93

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 21

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 5

Antal stjernearter: 3

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.619

Tidpunkt for beregning: 90.226

Billeder

Den 20-06-2018, kl. 14:28

Danmarks Miljøportal, Haraldsgade 53, 2100 København Ø - www.miljoeportal.dk Side 5 af 8



Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.619

Tidpunkt for beregning: 90.226

Billeder

Den 20-06-2018, kl. 14:28
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§3 Besigtigelser (Alle naturtyper, 2010-)

Ansvarlig Institution: Cowi A/S

Aktivitet ID: 814694

Parent Aktivitet ID:

Reference: Lillebælt Havmøllepark

Startdato: 24-05-2018

Indsamlingsformål: VVM-analyse

Sted: Ov05

Program: Besigtigelser

Hovedområde(r):

Bemærkning:

Naturtype

Hovednaturtype: Overdrev (Arealandel: 100)

Bemærkning:

Ligger i forbindelse med en09 i samme indhegning, afgræsses med kvæg. Overdrevet har den bedste tilstand mod vest
med flere karakteristiske arter.

Aktuel undertype

Aktuel undertype: -

Tilstandsvurderes efter: -

Info

Arealet omfattet af NBL §3: ja

Arealet omfattet af HGL §7: nej

Grundighed: 3) Intensiv

Estimeret naturtilstand: II

Vegetationsstruktur

Arealandel uden vegetationsdække: 1) 0-5%

Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm: 3) 10-30%

Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm: 4) 30-75%

Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm : 1) 0-5%

Arealandel med dværgbuske: 1) 0-5%

Arealandel med vedplanter (kronedække): 2) 1-10%

Arealandel med forekomst af invasive arter: 1) 0%

Afgræsning og drift

Arealandel med græsning/høslæt: 5) 75-100%

Arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift: 1) 0%

Naturtypekarakteristiske strukturer (Overdrev)

Positive strukturer

Store fritliggende sten, evt højryggede agre (p1): 2) spredt/rudimentært

Urterig vegetation med mange rosetplanter (p2): 2) spredt/rudimentært

Stejle uopdyrkelige skrænter, evt m. fårestier (p3): 2) spredt/rudimentært

Nedbidte træer og buske med fodpose (p4): 1) ikke tilstede

Negative strukturer

Kørespor, evt tegn på gødningsudbringning (n1): 1) ikke tilstede

Kraftig, mørkegrøn eutrofieret vegetation (n2): 1) ikke tilstede

Anvendelse af tilskudsfodring (n3): 1) ikke tilstede

Omsået med kulturgræsser/-kløver (n4): 1) ikke tilstede

Hydrologi og kystsikring

Kystsikring: -

Afvanding og vandindvinding: -

Drift/pleje

Nuværende plejeindsats:

Trusler:

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig

Afbrænding/tørveskrælning: nej

Slåning/høslet: nej

Rørskær: nej

Rydde vedplanter/Genoptage stævningsdrift (skov): nej

Øge afgræsning: nej

Mindske afgræsning: nej

Hæve vandstand: nej

Ophøre dræning: nej

Bekæmpe invasive arter: nej

Nedsætte eutrofiering: nej

Ophøre gødskning: nej

Ophøre tilskudsfodring: nej

Beskrivelse af behov for yderligere indsats:

Arealtype

Andel af A-areal i pct.: -

Andel af B-areal i pct.: -

Arter på hele arealet

Arter på hele arealet (som ikke er fundet i dokumentationsfelt)

Art:

mose-bunke | Deschampsia cespitosa

hanekroslægten | Galeopsis

: Dominerende

lav ranunkel | Ranunculus repens

håret star | Carex hirta

mælkebøtteslægten | Taraxacum

hundegræs | Dactylis glomerata

: Dominerende

tveskægget ærenpris | Veronica chamaedrys

burre-snerre | Galium aparine

butbladet skræppe | Rumex obtusifolius

almindelig syre | Rumex acetosa

eng-rapgræs, kollektiv art | Poa pratensis, s.l.

vild kørvel | Anthriscus sylvestris

stor fladstjerne | Stellaria holostea

lyse-siv | Juncus effusus

stor knopurt | Centaurea scabiosa

håret høgeurt | Pilosella officinarum

slåen | Prunus spinosa

ager-tidsel | Cirsium arvense

vellugtende gulaks | Anthoxanthum odoratum

fløjlsgræs | Holcus lanatus

lancet-vejbred | Plantago lanceolata

rød svingel | Festuca rubra

almindelig star | Carex nigra var. nigra

dunet vejbred | Plantago media

kornet stenbræk | Saxifraga granulata

mark-frytle | Luzula campestris

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,82

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 26

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 5

Antal stjernearter: 7

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.531

Tidpunkt for beregning: 113.009

Billeder

Den 20-06-2018, kl. 14:27
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Ligger i forbindelse med en09 i samme indhegning, afgræsses med kvæg. Overdrevet har den bedste tilstand mod vest
med flere karakteristiske arter.

Aktuel undertype

Aktuel undertype: -

Tilstandsvurderes efter: -

Info

Arealet omfattet af NBL §3: ja

Arealet omfattet af HGL §7: nej

Grundighed: 3) Intensiv

Estimeret naturtilstand: II

Vegetationsstruktur

Arealandel uden vegetationsdække: 1) 0-5%

Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm: 3) 10-30%

Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm: 4) 30-75%

Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm : 1) 0-5%

Arealandel med dværgbuske: 1) 0-5%

Arealandel med vedplanter (kronedække): 2) 1-10%

Arealandel med forekomst af invasive arter: 1) 0%

Afgræsning og drift

Arealandel med græsning/høslæt: 5) 75-100%

Arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift: 1) 0%

Naturtypekarakteristiske strukturer (Overdrev)

Positive strukturer

Store fritliggende sten, evt højryggede agre (p1): 2) spredt/rudimentært

Urterig vegetation med mange rosetplanter (p2): 2) spredt/rudimentært

Stejle uopdyrkelige skrænter, evt m. fårestier (p3): 2) spredt/rudimentært

Nedbidte træer og buske med fodpose (p4): 1) ikke tilstede

Negative strukturer

Kørespor, evt tegn på gødningsudbringning (n1): 1) ikke tilstede

Kraftig, mørkegrøn eutrofieret vegetation (n2): 1) ikke tilstede

Anvendelse af tilskudsfodring (n3): 1) ikke tilstede

Omsået med kulturgræsser/-kløver (n4): 1) ikke tilstede

Hydrologi og kystsikring

Kystsikring: -

Afvanding og vandindvinding: -

Drift/pleje

Nuværende plejeindsats:

Trusler:

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig

Afbrænding/tørveskrælning: nej

Slåning/høslet: nej

Rørskær: nej

Rydde vedplanter/Genoptage stævningsdrift (skov): nej

Øge afgræsning: nej

Mindske afgræsning: nej

Hæve vandstand: nej

Ophøre dræning: nej

Bekæmpe invasive arter: nej

Nedsætte eutrofiering: nej

Ophøre gødskning: nej

Ophøre tilskudsfodring: nej

Beskrivelse af behov for yderligere indsats:

Arealtype

Andel af A-areal i pct.: -

Andel af B-areal i pct.: -

Arter på hele arealet

Arter på hele arealet (som ikke er fundet i dokumentationsfelt)

Art:

mose-bunke | Deschampsia cespitosa

hanekroslægten | Galeopsis

: Dominerende

lav ranunkel | Ranunculus repens

håret star | Carex hirta

mælkebøtteslægten | Taraxacum

hundegræs | Dactylis glomerata

: Dominerende

tveskægget ærenpris | Veronica chamaedrys

burre-snerre | Galium aparine

butbladet skræppe | Rumex obtusifolius

almindelig syre | Rumex acetosa

eng-rapgræs, kollektiv art | Poa pratensis, s.l.

vild kørvel | Anthriscus sylvestris

stor fladstjerne | Stellaria holostea

lyse-siv | Juncus effusus

stor knopurt | Centaurea scabiosa

håret høgeurt | Pilosella officinarum

slåen | Prunus spinosa

ager-tidsel | Cirsium arvense

vellugtende gulaks | Anthoxanthum odoratum

fløjlsgræs | Holcus lanatus

lancet-vejbred | Plantago lanceolata

rød svingel | Festuca rubra

almindelig star | Carex nigra var. nigra

dunet vejbred | Plantago media

kornet stenbræk | Saxifraga granulata

mark-frytle | Luzula campestris

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,82

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 26

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 5

Antal stjernearter: 7

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.531

Tidpunkt for beregning: 113.009

Billeder

Den 20-06-2018, kl. 14:27
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Positive strukturer

Store fritliggende sten, evt højryggede agre (p1): 2) spredt/rudimentært

Urterig vegetation med mange rosetplanter (p2): 2) spredt/rudimentært

Stejle uopdyrkelige skrænter, evt m. fårestier (p3): 2) spredt/rudimentært

Nedbidte træer og buske med fodpose (p4): 1) ikke tilstede

Negative strukturer

Kørespor, evt tegn på gødningsudbringning (n1): 1) ikke tilstede

Kraftig, mørkegrøn eutrofieret vegetation (n2): 1) ikke tilstede

Anvendelse af tilskudsfodring (n3): 1) ikke tilstede

Omsået med kulturgræsser/-kløver (n4): 1) ikke tilstede

Hydrologi og kystsikring

Kystsikring: -

Afvanding og vandindvinding: -

Drift/pleje

Nuværende plejeindsats:

Trusler:

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig

Afbrænding/tørveskrælning: nej

Slåning/høslet: nej

Rørskær: nej

Rydde vedplanter/Genoptage stævningsdrift (skov): nej

Øge afgræsning: nej

Mindske afgræsning: nej

Hæve vandstand: nej

Ophøre dræning: nej

Bekæmpe invasive arter: nej

Nedsætte eutrofiering: nej

Ophøre gødskning: nej

Ophøre tilskudsfodring: nej

Beskrivelse af behov for yderligere indsats:

Arealtype

Andel af A-areal i pct.: -

Andel af B-areal i pct.: -

Arter på hele arealet

Arter på hele arealet (som ikke er fundet i dokumentationsfelt)

Art:

mose-bunke | Deschampsia cespitosa

hanekroslægten | Galeopsis

: Dominerende

lav ranunkel | Ranunculus repens

håret star | Carex hirta

mælkebøtteslægten | Taraxacum

hundegræs | Dactylis glomerata

: Dominerende

tveskægget ærenpris | Veronica chamaedrys

burre-snerre | Galium aparine

butbladet skræppe | Rumex obtusifolius

almindelig syre | Rumex acetosa

eng-rapgræs, kollektiv art | Poa pratensis, s.l.

vild kørvel | Anthriscus sylvestris

stor fladstjerne | Stellaria holostea

lyse-siv | Juncus effusus

stor knopurt | Centaurea scabiosa

håret høgeurt | Pilosella officinarum

slåen | Prunus spinosa

ager-tidsel | Cirsium arvense

vellugtende gulaks | Anthoxanthum odoratum

fløjlsgræs | Holcus lanatus

lancet-vejbred | Plantago lanceolata

rød svingel | Festuca rubra

almindelig star | Carex nigra var. nigra

dunet vejbred | Plantago media

kornet stenbræk | Saxifraga granulata

mark-frytle | Luzula campestris

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,82

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 26

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 5

Antal stjernearter: 7

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.531

Tidpunkt for beregning: 113.009

Billeder

Den 20-06-2018, kl. 14:27
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Nedsætte eutrofiering: nej

Ophøre gødskning: nej

Ophøre tilskudsfodring: nej

Beskrivelse af behov for yderligere indsats:

Arealtype

Andel af A-areal i pct.: -

Andel af B-areal i pct.: -

Arter på hele arealet

Arter på hele arealet (som ikke er fundet i dokumentationsfelt)

Art:

mose-bunke | Deschampsia cespitosa

hanekroslægten | Galeopsis

: Dominerende

lav ranunkel | Ranunculus repens

håret star | Carex hirta

mælkebøtteslægten | Taraxacum

hundegræs | Dactylis glomerata

: Dominerende

tveskægget ærenpris | Veronica chamaedrys

burre-snerre | Galium aparine

butbladet skræppe | Rumex obtusifolius

almindelig syre | Rumex acetosa

eng-rapgræs, kollektiv art | Poa pratensis, s.l.

vild kørvel | Anthriscus sylvestris

stor fladstjerne | Stellaria holostea

lyse-siv | Juncus effusus

stor knopurt | Centaurea scabiosa

håret høgeurt | Pilosella officinarum

slåen | Prunus spinosa

ager-tidsel | Cirsium arvense

vellugtende gulaks | Anthoxanthum odoratum

fløjlsgræs | Holcus lanatus

lancet-vejbred | Plantago lanceolata

rød svingel | Festuca rubra

almindelig star | Carex nigra var. nigra

dunet vejbred | Plantago media

kornet stenbræk | Saxifraga granulata

mark-frytle | Luzula campestris

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,82

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 26

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 5

Antal stjernearter: 7

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.531

Tidpunkt for beregning: 113.009

Billeder
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Danmarks Miljøportal, Haraldsgade 53, 2100 København Ø - www.miljoeportal.dk Side 4 af 8



eng-rapgræs, kollektiv art | Poa pratensis, s.l.

vild kørvel | Anthriscus sylvestris

stor fladstjerne | Stellaria holostea

lyse-siv | Juncus effusus

stor knopurt | Centaurea scabiosa

håret høgeurt | Pilosella officinarum

slåen | Prunus spinosa

ager-tidsel | Cirsium arvense

vellugtende gulaks | Anthoxanthum odoratum

fløjlsgræs | Holcus lanatus

lancet-vejbred | Plantago lanceolata

rød svingel | Festuca rubra

almindelig star | Carex nigra var. nigra

dunet vejbred | Plantago media

kornet stenbræk | Saxifraga granulata

mark-frytle | Luzula campestris

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,82

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 26

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 5

Antal stjernearter: 7

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.531

Tidpunkt for beregning: 113.009

Billeder

Den 20-06-2018, kl. 14:27
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Strukturindeks: 0,82

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 26

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 5

Antal stjernearter: 7

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.531

Tidpunkt for beregning: 113.009

Billeder

Den 20-06-2018, kl. 14:27
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§3 Besigtigelser (Alle naturtyper, 2010-)

Ansvarlig Institution: Cowi A/S

Aktivitet ID: 814695

Parent Aktivitet ID:

Reference: Lillebælt Havmøllepark

Startdato: 24-05-2018

Indsamlingsformål: VVM-analyse

Sted: Ov06

Program: Besigtigelser

Hovedområde(r):

Bemærkning:

Naturtype

Hovednaturtype: Overdrev (Arealandel: 100)

Bemærkning:

Højt beliggende græsareal, skrånende mod vandløb og eng. Indhegnet, overdrev på skråninger. Ikke græsset pt. Lysåbent
med træer og buske langs vandløb. Indhegnede træer. Hele arealet er omkranset af store træer. Overdrevet har forb. til
en11.

Aktuel undertype

Aktuel undertype: -

Tilstandsvurderes efter: -

Info

Arealet omfattet af NBL §3: ja

Arealet omfattet af HGL §7: nej

Grundighed: 3) Intensiv

Estimeret naturtilstand: II

Vegetationsstruktur

Arealandel uden vegetationsdække: 1) 0-5%

Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm: 3) 10-30%

Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm: 3) 10-30%

Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm : 3) 10-30%

Arealandel med dværgbuske: 1) 0-5%

Arealandel med vedplanter (kronedække): 2) 1-10%

Arealandel med forekomst af invasive arter: 1) 0%

Afgræsning og drift

Arealandel med græsning/høslæt: 5) 75-100%

Arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift: 1) 0%

Bemærkning:

Pt ingen dyr på fold.

Naturtypekarakteristiske strukturer (Overdrev)

Positive strukturer

Store fritliggende sten, evt højryggede agre (p1): 2) spredt/rudimentært

Urterig vegetation med mange rosetplanter (p2): 2) spredt/rudimentært

Stejle uopdyrkelige skrænter, evt m. fårestier (p3): 2) spredt/rudimentært

Nedbidte træer og buske med fodpose (p4): 2) spredt/rudimentært

Negative strukturer

Kørespor, evt tegn på gødningsudbringning (n1): 1) ikke tilstede

Kraftig, mørkegrøn eutrofieret vegetation (n2): 1) ikke tilstede

Anvendelse af tilskudsfodring (n3): 1) ikke tilstede

Omsået med kulturgræsser/-kløver (n4): 1) ikke tilstede

Hydrologi og kystsikring

Kystsikring: -

Afvanding og vandindvinding: -

Drift/pleje

Nuværende plejeindsats:

Trusler:

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig

Afbrænding/tørveskrælning: nej

Slåning/høslet: nej

Rørskær: nej

Rydde vedplanter/Genoptage stævningsdrift (skov): nej

Øge afgræsning: nej

Mindske afgræsning: nej

Hæve vandstand: nej

Ophøre dræning: nej

Bekæmpe invasive arter: nej

Nedsætte eutrofiering: nej

Ophøre gødskning: nej

Ophøre tilskudsfodring: nej

Beskrivelse af behov for yderligere indsats:

Arealtype

Andel af A-areal i pct.: -

Andel af B-areal i pct.: -

Arter på hele arealet

Arter på hele arealet (som ikke er fundet i dokumentationsfelt)

Art:

hundegræs | Dactylis glomerata

almindelig bjørneklo | Heracleum sphondylium ssp. sphondylium

lund-rapgræs | Poa nemoralis

butbladet skræppe | Rumex obtusifolius

stor nælde | Urtica dioica

fløjlsgræs | Holcus lanatus

hvid-kløver | Trifolium repens

lav ranunkel | Ranunculus repens

stor fladstjerne | Stellaria holostea

tveskægget ærenpris | Veronica chamaedrys

almindelig eg | Quercus robur

ager-tidsel | Cirsium arvense

Almindelig røllike, hovedunderart | Achillea millefolium ssp. millefolium

eng-rapgræs, kollektiv art | Poa pratensis, s.l.

mose-bunke | Deschampsia cespitosa

almindelig syre | Rumex acetosa

slåen | Prunus spinosa

almindelig rapgræs | Poa trivialis

rødknæ | Rumex acetosella

håret star | Carex hirta

vellugtende gulaks | Anthoxanthum odoratum

håret høgeurt | Pilosella officinarum

almindelig kongepen | Hypochoeris radicata

rød svingel | Festuca rubra

lancet-vejbred | Plantago lanceolata

vild kørvel | Anthriscus sylvestris

almindelig rajgræs | Lolium perenne

kruset skræppe | Rumex crispus

spids-løn | Acer platanoides

storbladet lind | Tilia platyphyllos

fugle-kirsebær | Prunus avium

mælkebøtteslægten | Taraxacum

foder-vikke | Vicia sativa ssp. sativa

hassel | Corylus avellana

éngriflet hvidtjørn | Crataegus monogyna

vorterod | Ranunculus ficaria

korsknap | Glechoma hederacea

Rådyr | Capreolus capreolus

horse-tidsel | Cirsium vulgare

almindelig hønsetarm | Cerastium fontanum ssp. vulgare var. vulgare

almindelig hyld | Sambucus nigra

knold-ranunkel | Ranunculus bulbosus

kær-tidsel | Cirsium palustre

bøg | Fagus sylvatica

skovsyre | Oxalis acetosella

almindelig kællingetand | Lotus corniculatus

humle-sneglebælg | Medicago lupulina

bugtet kløver | Trifolium medium

hvid snerre | Galium mollugo

græsbladet fladstjerne | Stellaria graminea

mark-frytle | Luzula campestris

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,79

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 51

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 10

Antal stjernearter: 11

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.531

Tidpunkt for beregning: 113.029

Billeder

Håret høgeurt og alm. kællingetand

Knoldranunkel

Kornet stenbræk
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Højt beliggende græsareal, skrånende mod vandløb og eng. Indhegnet, overdrev på skråninger. Ikke græsset pt. Lysåbent
med træer og buske langs vandløb. Indhegnede træer. Hele arealet er omkranset af store træer. Overdrevet har forb. til
en11.

Aktuel undertype

Aktuel undertype: -

Tilstandsvurderes efter: -

Info

Arealet omfattet af NBL §3: ja

Arealet omfattet af HGL §7: nej

Grundighed: 3) Intensiv

Estimeret naturtilstand: II

Vegetationsstruktur

Arealandel uden vegetationsdække: 1) 0-5%

Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm: 3) 10-30%

Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm: 3) 10-30%

Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm : 3) 10-30%

Arealandel med dværgbuske: 1) 0-5%

Arealandel med vedplanter (kronedække): 2) 1-10%

Arealandel med forekomst af invasive arter: 1) 0%

Afgræsning og drift

Arealandel med græsning/høslæt: 5) 75-100%

Arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift: 1) 0%

Bemærkning:

Pt ingen dyr på fold.

Naturtypekarakteristiske strukturer (Overdrev)

Positive strukturer

Store fritliggende sten, evt højryggede agre (p1): 2) spredt/rudimentært

Urterig vegetation med mange rosetplanter (p2): 2) spredt/rudimentært

Stejle uopdyrkelige skrænter, evt m. fårestier (p3): 2) spredt/rudimentært

Nedbidte træer og buske med fodpose (p4): 2) spredt/rudimentært

Negative strukturer

Kørespor, evt tegn på gødningsudbringning (n1): 1) ikke tilstede

Kraftig, mørkegrøn eutrofieret vegetation (n2): 1) ikke tilstede

Anvendelse af tilskudsfodring (n3): 1) ikke tilstede

Omsået med kulturgræsser/-kløver (n4): 1) ikke tilstede

Hydrologi og kystsikring

Kystsikring: -

Afvanding og vandindvinding: -

Drift/pleje

Nuværende plejeindsats:

Trusler:

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig

Afbrænding/tørveskrælning: nej

Slåning/høslet: nej

Rørskær: nej

Rydde vedplanter/Genoptage stævningsdrift (skov): nej

Øge afgræsning: nej

Mindske afgræsning: nej

Hæve vandstand: nej

Ophøre dræning: nej

Bekæmpe invasive arter: nej

Nedsætte eutrofiering: nej

Ophøre gødskning: nej

Ophøre tilskudsfodring: nej

Beskrivelse af behov for yderligere indsats:

Arealtype

Andel af A-areal i pct.: -

Andel af B-areal i pct.: -

Arter på hele arealet

Arter på hele arealet (som ikke er fundet i dokumentationsfelt)

Art:

hundegræs | Dactylis glomerata

almindelig bjørneklo | Heracleum sphondylium ssp. sphondylium

lund-rapgræs | Poa nemoralis

butbladet skræppe | Rumex obtusifolius

stor nælde | Urtica dioica

fløjlsgræs | Holcus lanatus

hvid-kløver | Trifolium repens

lav ranunkel | Ranunculus repens

stor fladstjerne | Stellaria holostea

tveskægget ærenpris | Veronica chamaedrys

almindelig eg | Quercus robur

ager-tidsel | Cirsium arvense

Almindelig røllike, hovedunderart | Achillea millefolium ssp. millefolium

eng-rapgræs, kollektiv art | Poa pratensis, s.l.

mose-bunke | Deschampsia cespitosa

almindelig syre | Rumex acetosa

slåen | Prunus spinosa

almindelig rapgræs | Poa trivialis

rødknæ | Rumex acetosella

håret star | Carex hirta

vellugtende gulaks | Anthoxanthum odoratum

håret høgeurt | Pilosella officinarum

almindelig kongepen | Hypochoeris radicata

rød svingel | Festuca rubra

lancet-vejbred | Plantago lanceolata

vild kørvel | Anthriscus sylvestris

almindelig rajgræs | Lolium perenne

kruset skræppe | Rumex crispus

spids-løn | Acer platanoides

storbladet lind | Tilia platyphyllos

fugle-kirsebær | Prunus avium

mælkebøtteslægten | Taraxacum

foder-vikke | Vicia sativa ssp. sativa

hassel | Corylus avellana

éngriflet hvidtjørn | Crataegus monogyna

vorterod | Ranunculus ficaria

korsknap | Glechoma hederacea

Rådyr | Capreolus capreolus

horse-tidsel | Cirsium vulgare

almindelig hønsetarm | Cerastium fontanum ssp. vulgare var. vulgare

almindelig hyld | Sambucus nigra

knold-ranunkel | Ranunculus bulbosus

kær-tidsel | Cirsium palustre

bøg | Fagus sylvatica

skovsyre | Oxalis acetosella

almindelig kællingetand | Lotus corniculatus

humle-sneglebælg | Medicago lupulina

bugtet kløver | Trifolium medium

hvid snerre | Galium mollugo

græsbladet fladstjerne | Stellaria graminea

mark-frytle | Luzula campestris

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,79

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 51

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 10

Antal stjernearter: 11

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.531

Tidpunkt for beregning: 113.029

Billeder

Håret høgeurt og alm. kællingetand

Knoldranunkel

Kornet stenbræk
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Pt ingen dyr på fold.

Naturtypekarakteristiske strukturer (Overdrev)

Positive strukturer

Store fritliggende sten, evt højryggede agre (p1): 2) spredt/rudimentært

Urterig vegetation med mange rosetplanter (p2): 2) spredt/rudimentært

Stejle uopdyrkelige skrænter, evt m. fårestier (p3): 2) spredt/rudimentært

Nedbidte træer og buske med fodpose (p4): 2) spredt/rudimentært

Negative strukturer

Kørespor, evt tegn på gødningsudbringning (n1): 1) ikke tilstede

Kraftig, mørkegrøn eutrofieret vegetation (n2): 1) ikke tilstede

Anvendelse af tilskudsfodring (n3): 1) ikke tilstede

Omsået med kulturgræsser/-kløver (n4): 1) ikke tilstede

Hydrologi og kystsikring

Kystsikring: -

Afvanding og vandindvinding: -

Drift/pleje

Nuværende plejeindsats:

Trusler:

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig

Afbrænding/tørveskrælning: nej

Slåning/høslet: nej

Rørskær: nej

Rydde vedplanter/Genoptage stævningsdrift (skov): nej

Øge afgræsning: nej

Mindske afgræsning: nej

Hæve vandstand: nej

Ophøre dræning: nej

Bekæmpe invasive arter: nej

Nedsætte eutrofiering: nej

Ophøre gødskning: nej

Ophøre tilskudsfodring: nej

Beskrivelse af behov for yderligere indsats:

Arealtype

Andel af A-areal i pct.: -

Andel af B-areal i pct.: -

Arter på hele arealet

Arter på hele arealet (som ikke er fundet i dokumentationsfelt)

Art:

hundegræs | Dactylis glomerata

almindelig bjørneklo | Heracleum sphondylium ssp. sphondylium

lund-rapgræs | Poa nemoralis

butbladet skræppe | Rumex obtusifolius

stor nælde | Urtica dioica

fløjlsgræs | Holcus lanatus

hvid-kløver | Trifolium repens

lav ranunkel | Ranunculus repens

stor fladstjerne | Stellaria holostea

tveskægget ærenpris | Veronica chamaedrys

almindelig eg | Quercus robur

ager-tidsel | Cirsium arvense

Almindelig røllike, hovedunderart | Achillea millefolium ssp. millefolium

eng-rapgræs, kollektiv art | Poa pratensis, s.l.

mose-bunke | Deschampsia cespitosa

almindelig syre | Rumex acetosa

slåen | Prunus spinosa

almindelig rapgræs | Poa trivialis

rødknæ | Rumex acetosella

håret star | Carex hirta

vellugtende gulaks | Anthoxanthum odoratum

håret høgeurt | Pilosella officinarum

almindelig kongepen | Hypochoeris radicata

rød svingel | Festuca rubra

lancet-vejbred | Plantago lanceolata

vild kørvel | Anthriscus sylvestris

almindelig rajgræs | Lolium perenne

kruset skræppe | Rumex crispus

spids-løn | Acer platanoides

storbladet lind | Tilia platyphyllos

fugle-kirsebær | Prunus avium

mælkebøtteslægten | Taraxacum

foder-vikke | Vicia sativa ssp. sativa

hassel | Corylus avellana

éngriflet hvidtjørn | Crataegus monogyna

vorterod | Ranunculus ficaria

korsknap | Glechoma hederacea

Rådyr | Capreolus capreolus

horse-tidsel | Cirsium vulgare

almindelig hønsetarm | Cerastium fontanum ssp. vulgare var. vulgare

almindelig hyld | Sambucus nigra

knold-ranunkel | Ranunculus bulbosus

kær-tidsel | Cirsium palustre

bøg | Fagus sylvatica

skovsyre | Oxalis acetosella

almindelig kællingetand | Lotus corniculatus

humle-sneglebælg | Medicago lupulina

bugtet kløver | Trifolium medium

hvid snerre | Galium mollugo

græsbladet fladstjerne | Stellaria graminea

mark-frytle | Luzula campestris

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,79

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 51

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 10

Antal stjernearter: 11

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.531

Tidpunkt for beregning: 113.029

Billeder

Håret høgeurt og alm. kællingetand

Knoldranunkel

Kornet stenbræk

Den 20-06-2018, kl. 14:26
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Mindske afgræsning: nej

Hæve vandstand: nej

Ophøre dræning: nej

Bekæmpe invasive arter: nej

Nedsætte eutrofiering: nej

Ophøre gødskning: nej

Ophøre tilskudsfodring: nej

Beskrivelse af behov for yderligere indsats:

Arealtype

Andel af A-areal i pct.: -

Andel af B-areal i pct.: -

Arter på hele arealet

Arter på hele arealet (som ikke er fundet i dokumentationsfelt)

Art:

hundegræs | Dactylis glomerata

almindelig bjørneklo | Heracleum sphondylium ssp. sphondylium

lund-rapgræs | Poa nemoralis

butbladet skræppe | Rumex obtusifolius

stor nælde | Urtica dioica

fløjlsgræs | Holcus lanatus

hvid-kløver | Trifolium repens

lav ranunkel | Ranunculus repens

stor fladstjerne | Stellaria holostea

tveskægget ærenpris | Veronica chamaedrys

almindelig eg | Quercus robur

ager-tidsel | Cirsium arvense

Almindelig røllike, hovedunderart | Achillea millefolium ssp. millefolium

eng-rapgræs, kollektiv art | Poa pratensis, s.l.

mose-bunke | Deschampsia cespitosa

almindelig syre | Rumex acetosa

slåen | Prunus spinosa

almindelig rapgræs | Poa trivialis

rødknæ | Rumex acetosella

håret star | Carex hirta

vellugtende gulaks | Anthoxanthum odoratum

håret høgeurt | Pilosella officinarum

almindelig kongepen | Hypochoeris radicata

rød svingel | Festuca rubra

lancet-vejbred | Plantago lanceolata

vild kørvel | Anthriscus sylvestris

almindelig rajgræs | Lolium perenne

kruset skræppe | Rumex crispus

spids-løn | Acer platanoides

storbladet lind | Tilia platyphyllos

fugle-kirsebær | Prunus avium

mælkebøtteslægten | Taraxacum

foder-vikke | Vicia sativa ssp. sativa

hassel | Corylus avellana

éngriflet hvidtjørn | Crataegus monogyna

vorterod | Ranunculus ficaria

korsknap | Glechoma hederacea

Rådyr | Capreolus capreolus

horse-tidsel | Cirsium vulgare

almindelig hønsetarm | Cerastium fontanum ssp. vulgare var. vulgare

almindelig hyld | Sambucus nigra

knold-ranunkel | Ranunculus bulbosus

kær-tidsel | Cirsium palustre

bøg | Fagus sylvatica

skovsyre | Oxalis acetosella

almindelig kællingetand | Lotus corniculatus

humle-sneglebælg | Medicago lupulina

bugtet kløver | Trifolium medium

hvid snerre | Galium mollugo

græsbladet fladstjerne | Stellaria graminea

mark-frytle | Luzula campestris

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,79

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 51

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 10

Antal stjernearter: 11

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.531

Tidpunkt for beregning: 113.029

Billeder

Håret høgeurt og alm. kællingetand

Knoldranunkel

Kornet stenbræk

Den 20-06-2018, kl. 14:26
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stor fladstjerne | Stellaria holostea

tveskægget ærenpris | Veronica chamaedrys

almindelig eg | Quercus robur

ager-tidsel | Cirsium arvense

Almindelig røllike, hovedunderart | Achillea millefolium ssp. millefolium

eng-rapgræs, kollektiv art | Poa pratensis, s.l.

mose-bunke | Deschampsia cespitosa

almindelig syre | Rumex acetosa

slåen | Prunus spinosa

almindelig rapgræs | Poa trivialis

rødknæ | Rumex acetosella

håret star | Carex hirta

vellugtende gulaks | Anthoxanthum odoratum

håret høgeurt | Pilosella officinarum

almindelig kongepen | Hypochoeris radicata

rød svingel | Festuca rubra

lancet-vejbred | Plantago lanceolata

vild kørvel | Anthriscus sylvestris

almindelig rajgræs | Lolium perenne

kruset skræppe | Rumex crispus

spids-løn | Acer platanoides

storbladet lind | Tilia platyphyllos

fugle-kirsebær | Prunus avium

mælkebøtteslægten | Taraxacum

foder-vikke | Vicia sativa ssp. sativa

hassel | Corylus avellana

éngriflet hvidtjørn | Crataegus monogyna

vorterod | Ranunculus ficaria

korsknap | Glechoma hederacea

Rådyr | Capreolus capreolus

horse-tidsel | Cirsium vulgare

almindelig hønsetarm | Cerastium fontanum ssp. vulgare var. vulgare

almindelig hyld | Sambucus nigra

knold-ranunkel | Ranunculus bulbosus

kær-tidsel | Cirsium palustre

bøg | Fagus sylvatica

skovsyre | Oxalis acetosella

almindelig kællingetand | Lotus corniculatus

humle-sneglebælg | Medicago lupulina

bugtet kløver | Trifolium medium

hvid snerre | Galium mollugo

græsbladet fladstjerne | Stellaria graminea

mark-frytle | Luzula campestris

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,79

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 51

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 10

Antal stjernearter: 11

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.531

Tidpunkt for beregning: 113.029

Billeder

Håret høgeurt og alm. kællingetand

Knoldranunkel

Kornet stenbræk

Den 20-06-2018, kl. 14:26
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almindelig rajgræs | Lolium perenne

kruset skræppe | Rumex crispus

spids-løn | Acer platanoides

storbladet lind | Tilia platyphyllos

fugle-kirsebær | Prunus avium

mælkebøtteslægten | Taraxacum

foder-vikke | Vicia sativa ssp. sativa

hassel | Corylus avellana

éngriflet hvidtjørn | Crataegus monogyna

vorterod | Ranunculus ficaria

korsknap | Glechoma hederacea

Rådyr | Capreolus capreolus

horse-tidsel | Cirsium vulgare

almindelig hønsetarm | Cerastium fontanum ssp. vulgare var. vulgare

almindelig hyld | Sambucus nigra

knold-ranunkel | Ranunculus bulbosus

kær-tidsel | Cirsium palustre

bøg | Fagus sylvatica

skovsyre | Oxalis acetosella

almindelig kællingetand | Lotus corniculatus

humle-sneglebælg | Medicago lupulina

bugtet kløver | Trifolium medium

hvid snerre | Galium mollugo

græsbladet fladstjerne | Stellaria graminea

mark-frytle | Luzula campestris

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,79

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 51

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 10

Antal stjernearter: 11

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.531

Tidpunkt for beregning: 113.029

Billeder

Håret høgeurt og alm. kællingetand

Knoldranunkel

Kornet stenbræk

Den 20-06-2018, kl. 14:26

Danmarks Miljøportal, Haraldsgade 53, 2100 København Ø - www.miljoeportal.dk Side 6 af 15



almindelig kællingetand | Lotus corniculatus

humle-sneglebælg | Medicago lupulina

bugtet kløver | Trifolium medium

hvid snerre | Galium mollugo

græsbladet fladstjerne | Stellaria graminea

mark-frytle | Luzula campestris

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: 0,79

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: 51

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: 10

Antal stjernearter: 11

Antal to-stjernearter: 0

Antal indikatorarter: 0

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner: 1.0.0

Dato for beregning: 20.180.531

Tidpunkt for beregning: 113.029

Billeder

Håret høgeurt og alm. kællingetand

Knoldranunkel

Kornet stenbræk

Den 20-06-2018, kl. 14:26
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§3 Besigtigelser (Alle naturtyper, 2010-)

Ansvarlig Institution: Cowi A/S

Aktivitet ID: 814696

Parent Aktivitet ID:

Reference: Lillebælt Havmøllepark

Startdato: 22-05-2018

Indsamlingsformål: VVM-analyse

Sted: Sø01

Program: Besigtigelser

Hovedområde(r):

Bemærkning:

Naturtype

Hovednaturtype: Sø (Arealandel: 100)

Bemærkning:

Vandhul mellem markvej og dyrket kornmark. Vandfladen er solbeskinnet og dækket af andemad. Stejle brinker mod
markvej (nord), fladere mod syd. Delvist omkranset af pilekrat.

Aktuel undertype

Aktuel undertype: -

Tilstandsvurderes efter: -

Info

Arealet omfattet af NBL §3: ja

Arealet omfattet af HGL §7: nej

Grundighed: 3) Intensiv

Estimeret naturtilstand: III

Dækningsgrader af søvegetationen

Rosetplanter (lobelie, strandbo, brasenføde, sylblad): 1) 0%

Kransnålalger: 1) 0%

Anden submers veg. (tusindblad, vandaks, hornblad m.v.): 1) 0%

Liden andemad: 5) 50-100%

Andre svøm. flydeplanter (blærerod, levermos, frøbid m.v.): 1) 0%

Rodfæstede flydeplanter (åkande, vandaks, vandpileurt m.v.): 3) 5-25%

Trådalgeplamager: 3) 5-25%

Rørsumpvegetation: 1) 0%

Bredforhold

Bredlængde med græsning/høslet: 1) 0%

Bredlængde med mindre end 10 m til dyrkede arealer: 4) 30-75%

Bredlængde med væsentlig skyggevirkning: 3) 10-30%

Søkarakteristiske strukturer (sø/vandhul)

Positive strukturer

Beskyttet af omgivende naturarealer (p1): 1) ikke tilstede

Næringfattig og upåvirket/stor sigtedybde (p2): 2) spredt/rudimentært

Forekomst af padder (p3): 1) ikke tilstede

Alsidigt dyre- og planteliv (p4): 3) udbredt/veludviklet

Negative strukturer

Bræmme domineret af pilekrat (n1): 2) spredt/rudimentært

Tilskudsfodring i eller ved vandhullet (n2): 1) ikke tilstede

Udsætning af ænder, fisk, krebs m.m. (n3): 1) ikke tilstede

Skygge af høje vedplanter (n4): 1) ikke tilstede

Bemærkning:

Der er en del vandinsekter i vandhullet.

Vandets klarhed og dybde

Vandets klarhed: 2) ret klart/få partikler

Vanddybde: 3: 1,0-1,5 m, udtørrer aldrig helt

Drift/pleje (sø/vandhul)

Nuværende plejeindsats:

Trusler:

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig

Stoppe regulering af til-/afløb: nej

Slåning/høslet: nej

Rørskær: nej

Rydde vedplanter: nej

Øge afgræsning: nej

Mindske afgræsning: nej

Hæve vandstand: nej

Ophøre dræning: nej

Bekæmpe invasive arter: nej

Nedsætte eutrofiering: ja

Foretage oprensning: ja

Ophøre tilskudsfodring: nej

Beskrivelse af yderligere indsats:

Arealtype (sø/vandhul)

Søareal i pct. af sø: 100

Rørsump (vanddækket) i pct. af sø: -

Arter på hele arealet

Art:

brombær | Rubus sect. Rubus

stor nælde | Urtica dioica

butbladet skræppe | Rumex obtusifolius

roseslægten | Rosa

liden andemad | Lemna minor

hundegræs | Dactylis glomerata

almindelig hulsvøb | Chaerophyllum temulum

grå-bynke | Artemisia vulgaris

døvnælde | Lamium album

almindelig rapgræs | Poa trivialis

mælkebøtteslægten | Taraxacum

svømmende vandaks | Potamogeton natans

grå-pil | Salix cinerea

trådalger | Algae indet.

vejbred-skeblad | Alisma plantago-aquatica

lav ranunkel | Ranunculus repens

slåen | Prunus spinosa

lyse-siv | Juncus effusus

bittersød natskygge | Solanum dulcamara

éngriflet hvidtjørn | Crataegus monogyna

stor andemad | Spirodela polyrhiza

vild kørvel | Anthriscus sylvestris

manna-sødgræs | Glyceria fluitans

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: -

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: -

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: -

Antal stjernearter: -

Antal to-stjernearter: -

Antal indikatorarter: -

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner:

Dato for beregning: -

Tidpunkt for beregning: -

Billeder

Den 20-06-2018, kl. 14:40
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Vandhul mellem markvej og dyrket kornmark. Vandfladen er solbeskinnet og dækket af andemad. Stejle brinker mod
markvej (nord), fladere mod syd. Delvist omkranset af pilekrat.

Aktuel undertype

Aktuel undertype: -

Tilstandsvurderes efter: -

Info

Arealet omfattet af NBL §3: ja

Arealet omfattet af HGL §7: nej

Grundighed: 3) Intensiv

Estimeret naturtilstand: III

Dækningsgrader af søvegetationen

Rosetplanter (lobelie, strandbo, brasenføde, sylblad): 1) 0%

Kransnålalger: 1) 0%

Anden submers veg. (tusindblad, vandaks, hornblad m.v.): 1) 0%

Liden andemad: 5) 50-100%

Andre svøm. flydeplanter (blærerod, levermos, frøbid m.v.): 1) 0%

Rodfæstede flydeplanter (åkande, vandaks, vandpileurt m.v.): 3) 5-25%

Trådalgeplamager: 3) 5-25%

Rørsumpvegetation: 1) 0%

Bredforhold

Bredlængde med græsning/høslet: 1) 0%

Bredlængde med mindre end 10 m til dyrkede arealer: 4) 30-75%

Bredlængde med væsentlig skyggevirkning: 3) 10-30%

Søkarakteristiske strukturer (sø/vandhul)

Positive strukturer

Beskyttet af omgivende naturarealer (p1): 1) ikke tilstede

Næringfattig og upåvirket/stor sigtedybde (p2): 2) spredt/rudimentært

Forekomst af padder (p3): 1) ikke tilstede

Alsidigt dyre- og planteliv (p4): 3) udbredt/veludviklet

Negative strukturer

Bræmme domineret af pilekrat (n1): 2) spredt/rudimentært

Tilskudsfodring i eller ved vandhullet (n2): 1) ikke tilstede

Udsætning af ænder, fisk, krebs m.m. (n3): 1) ikke tilstede

Skygge af høje vedplanter (n4): 1) ikke tilstede

Bemærkning:

Der er en del vandinsekter i vandhullet.

Vandets klarhed og dybde

Vandets klarhed: 2) ret klart/få partikler

Vanddybde: 3: 1,0-1,5 m, udtørrer aldrig helt

Drift/pleje (sø/vandhul)

Nuværende plejeindsats:

Trusler:

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig

Stoppe regulering af til-/afløb: nej

Slåning/høslet: nej

Rørskær: nej

Rydde vedplanter: nej

Øge afgræsning: nej

Mindske afgræsning: nej

Hæve vandstand: nej

Ophøre dræning: nej

Bekæmpe invasive arter: nej

Nedsætte eutrofiering: ja

Foretage oprensning: ja

Ophøre tilskudsfodring: nej

Beskrivelse af yderligere indsats:

Arealtype (sø/vandhul)

Søareal i pct. af sø: 100

Rørsump (vanddækket) i pct. af sø: -

Arter på hele arealet

Art:

brombær | Rubus sect. Rubus

stor nælde | Urtica dioica

butbladet skræppe | Rumex obtusifolius

roseslægten | Rosa

liden andemad | Lemna minor

hundegræs | Dactylis glomerata

almindelig hulsvøb | Chaerophyllum temulum

grå-bynke | Artemisia vulgaris

døvnælde | Lamium album

almindelig rapgræs | Poa trivialis

mælkebøtteslægten | Taraxacum

svømmende vandaks | Potamogeton natans

grå-pil | Salix cinerea

trådalger | Algae indet.

vejbred-skeblad | Alisma plantago-aquatica

lav ranunkel | Ranunculus repens

slåen | Prunus spinosa

lyse-siv | Juncus effusus

bittersød natskygge | Solanum dulcamara

éngriflet hvidtjørn | Crataegus monogyna

stor andemad | Spirodela polyrhiza

vild kørvel | Anthriscus sylvestris

manna-sødgræs | Glyceria fluitans

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: -

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: -

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: -

Antal stjernearter: -

Antal to-stjernearter: -

Antal indikatorarter: -

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner:

Dato for beregning: -

Tidpunkt for beregning: -

Billeder
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Søkarakteristiske strukturer (sø/vandhul)

Positive strukturer

Beskyttet af omgivende naturarealer (p1): 1) ikke tilstede

Næringfattig og upåvirket/stor sigtedybde (p2): 2) spredt/rudimentært

Forekomst af padder (p3): 1) ikke tilstede

Alsidigt dyre- og planteliv (p4): 3) udbredt/veludviklet

Negative strukturer

Bræmme domineret af pilekrat (n1): 2) spredt/rudimentært

Tilskudsfodring i eller ved vandhullet (n2): 1) ikke tilstede

Udsætning af ænder, fisk, krebs m.m. (n3): 1) ikke tilstede

Skygge af høje vedplanter (n4): 1) ikke tilstede

Bemærkning:

Der er en del vandinsekter i vandhullet.

Vandets klarhed og dybde

Vandets klarhed: 2) ret klart/få partikler

Vanddybde: 3: 1,0-1,5 m, udtørrer aldrig helt

Drift/pleje (sø/vandhul)

Nuværende plejeindsats:

Trusler:

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig

Stoppe regulering af til-/afløb: nej

Slåning/høslet: nej

Rørskær: nej

Rydde vedplanter: nej

Øge afgræsning: nej

Mindske afgræsning: nej

Hæve vandstand: nej

Ophøre dræning: nej

Bekæmpe invasive arter: nej

Nedsætte eutrofiering: ja

Foretage oprensning: ja

Ophøre tilskudsfodring: nej

Beskrivelse af yderligere indsats:

Arealtype (sø/vandhul)

Søareal i pct. af sø: 100

Rørsump (vanddækket) i pct. af sø: -

Arter på hele arealet

Art:

brombær | Rubus sect. Rubus

stor nælde | Urtica dioica

butbladet skræppe | Rumex obtusifolius

roseslægten | Rosa

liden andemad | Lemna minor

hundegræs | Dactylis glomerata

almindelig hulsvøb | Chaerophyllum temulum

grå-bynke | Artemisia vulgaris

døvnælde | Lamium album

almindelig rapgræs | Poa trivialis

mælkebøtteslægten | Taraxacum

svømmende vandaks | Potamogeton natans

grå-pil | Salix cinerea

trådalger | Algae indet.

vejbred-skeblad | Alisma plantago-aquatica

lav ranunkel | Ranunculus repens

slåen | Prunus spinosa

lyse-siv | Juncus effusus

bittersød natskygge | Solanum dulcamara

éngriflet hvidtjørn | Crataegus monogyna

stor andemad | Spirodela polyrhiza

vild kørvel | Anthriscus sylvestris

manna-sødgræs | Glyceria fluitans

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: -

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: -

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: -

Antal stjernearter: -

Antal to-stjernearter: -

Antal indikatorarter: -

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner:

Dato for beregning: -

Tidpunkt for beregning: -
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Rydde vedplanter: nej

Øge afgræsning: nej

Mindske afgræsning: nej

Hæve vandstand: nej

Ophøre dræning: nej

Bekæmpe invasive arter: nej

Nedsætte eutrofiering: ja

Foretage oprensning: ja

Ophøre tilskudsfodring: nej

Beskrivelse af yderligere indsats:

Arealtype (sø/vandhul)

Søareal i pct. af sø: 100

Rørsump (vanddækket) i pct. af sø: -

Arter på hele arealet

Art:

brombær | Rubus sect. Rubus

stor nælde | Urtica dioica

butbladet skræppe | Rumex obtusifolius

roseslægten | Rosa

liden andemad | Lemna minor

hundegræs | Dactylis glomerata

almindelig hulsvøb | Chaerophyllum temulum

grå-bynke | Artemisia vulgaris

døvnælde | Lamium album

almindelig rapgræs | Poa trivialis

mælkebøtteslægten | Taraxacum

svømmende vandaks | Potamogeton natans

grå-pil | Salix cinerea

trådalger | Algae indet.

vejbred-skeblad | Alisma plantago-aquatica

lav ranunkel | Ranunculus repens

slåen | Prunus spinosa

lyse-siv | Juncus effusus

bittersød natskygge | Solanum dulcamara

éngriflet hvidtjørn | Crataegus monogyna

stor andemad | Spirodela polyrhiza

vild kørvel | Anthriscus sylvestris

manna-sødgræs | Glyceria fluitans

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: -

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: -

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: -

Antal stjernearter: -

Antal to-stjernearter: -

Antal indikatorarter: -

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner:

Dato for beregning: -

Tidpunkt for beregning: -
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døvnælde | Lamium album

almindelig rapgræs | Poa trivialis

mælkebøtteslægten | Taraxacum

svømmende vandaks | Potamogeton natans

grå-pil | Salix cinerea

trådalger | Algae indet.

vejbred-skeblad | Alisma plantago-aquatica

lav ranunkel | Ranunculus repens

slåen | Prunus spinosa

lyse-siv | Juncus effusus

bittersød natskygge | Solanum dulcamara

éngriflet hvidtjørn | Crataegus monogyna

stor andemad | Spirodela polyrhiza

vild kørvel | Anthriscus sylvestris

manna-sødgræs | Glyceria fluitans

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: -

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: -

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: -

Antal stjernearter: -

Antal to-stjernearter: -

Antal indikatorarter: -

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner:

Dato for beregning: -

Tidpunkt for beregning: -
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Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: -

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: -

Antal stjernearter: -

Antal to-stjernearter: -

Antal indikatorarter: -

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner:

Dato for beregning: -

Tidpunkt for beregning: -
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§3 Besigtigelser (Alle naturtyper, 2010-)

Ansvarlig Institution: Cowi A/S

Aktivitet ID: 814697

Parent Aktivitet ID:

Reference: Lillebælt Havmøllepark

Startdato: 23-05-2018

Indsamlingsformål: VVM-analyse

Sted: Sø02

Program: Besigtigelser

Hovedområde(r):

Bemærkning:

Naturtype

Hovednaturtype: Sø (Arealandel: 100)

Aktuel undertype

Aktuel undertype: -

Tilstandsvurderes efter: -

Info

Arealet omfattet af NBL §3: ja

Arealet omfattet af HGL §7: nej

Grundighed: 3) Intensiv

Estimeret naturtilstand: III

Bemærkning:

Vandhullet er halvt tilgroet i pilekrat, halvt lysåbent. En kørevej går ned forbi vandhullet. På den modsatte side grænser
vandhullet op til en dyrket mark. Vandoverfladen er dækket af blomster fra pilekrattet. Stejle dybe brinker. En del
vandinsekter.

Dækningsgrader af søvegetationen

Rosetplanter (lobelie, strandbo, brasenføde, sylblad): 1) 0%

Kransnålalger: 1) 0%

Anden submers veg. (tusindblad, vandaks, hornblad m.v.): 1) 0%

Liden andemad: 2) 1-5%

Andre svøm. flydeplanter (blærerod, levermos, frøbid m.v.): 3) 5-25%

Rodfæstede flydeplanter (åkande, vandaks, vandpileurt m.v.): 2) 1-5%

Trådalgeplamager: 1) 0%

Rørsumpvegetation: 1) 0%

Bredforhold

Bredlængde med græsning/høslet: 1) 0%

Bredlængde med mindre end 10 m til dyrkede arealer: 3) 10-30%

Bredlængde med væsentlig skyggevirkning: 4) 30-75%

Søkarakteristiske strukturer (sø/vandhul)

Positive strukturer

Beskyttet af omgivende naturarealer (p1): 2) spredt/rudimentært

Næringfattig og upåvirket/stor sigtedybde (p2): 3) udbredt/veludviklet

Forekomst af padder (p3): 1) ikke tilstede

Alsidigt dyre- og planteliv (p4): 2) spredt/rudimentært

Negative strukturer

Bræmme domineret af pilekrat (n1): 3) udbredt/veludviklet

Tilskudsfodring i eller ved vandhullet (n2): 1) ikke tilstede

Udsætning af ænder, fisk, krebs m.m. (n3): 1) ikke tilstede

Skygge af høje vedplanter (n4): 1) ikke tilstede

Vandets klarhed og dybde

Vandets klarhed: 2) ret klart/få partikler

Vanddybde: 4: 1,5-2,0 m, kun mindre udtørring

Drift/pleje (sø/vandhul)

Nuværende plejeindsats:

Trusler:

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig

Stoppe regulering af til-/afløb: nej

Slåning/høslet: nej

Rørskær: nej

Rydde vedplanter: ja

Øge afgræsning: nej

Mindske afgræsning: nej

Hæve vandstand: nej

Ophøre dræning: nej

Bekæmpe invasive arter: nej

Nedsætte eutrofiering: ja

Foretage oprensning: ja

Ophøre tilskudsfodring: nej

Beskrivelse af yderligere indsats:

Arealtype (sø/vandhul)

Søareal i pct. af sø: -

Rørsump (vanddækket) i pct. af sø: -

Arter på hele arealet

Art:

bittersød natskygge | Solanum dulcamara

eng-rævehale | Alopecurus pratensis

svømmende vandaks | Potamogeton natans

grå-pil | Salix cinerea

rørgræs | Phalaris arundinacea

skør-pil | Salix fragilis

kors-andemad | Lemna trisulca

liden andemad | Lemna minor

stor andemad | Spirodela polyrhiza

lyse-siv | Juncus effusus

slåen | Prunus spinosa

stor nælde | Urtica dioica

almindelig brombær | Rubus plicatus

draphavre | Arrhenatherum elatius

vild kørvel | Anthriscus sylvestris

pindsvineknopslægten | Sparganium

vandbænkebider | Asellus aquaticus

håret star | Carex hirta

ager-padderok | Equisetum arvense

ager-tidsel | Cirsium arvense

lav ranunkel | Ranunculus repens

vorterod | Ranunculus ficaria

almindelig rapgræs | Poa trivialis

burre-snerre | Galium aparine

trådalger | Algae indet.

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: -

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: -

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: -

Antal stjernearter: -

Antal to-stjernearter: -

Antal indikatorarter: -

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner:

Dato for beregning: -

Tidpunkt for beregning: -

Billeder
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Aktuel undertype

Aktuel undertype: -

Tilstandsvurderes efter: -

Info

Arealet omfattet af NBL §3: ja

Arealet omfattet af HGL §7: nej

Grundighed: 3) Intensiv

Estimeret naturtilstand: III

Bemærkning:

Vandhullet er halvt tilgroet i pilekrat, halvt lysåbent. En kørevej går ned forbi vandhullet. På den modsatte side grænser
vandhullet op til en dyrket mark. Vandoverfladen er dækket af blomster fra pilekrattet. Stejle dybe brinker. En del
vandinsekter.

Dækningsgrader af søvegetationen

Rosetplanter (lobelie, strandbo, brasenføde, sylblad): 1) 0%

Kransnålalger: 1) 0%

Anden submers veg. (tusindblad, vandaks, hornblad m.v.): 1) 0%

Liden andemad: 2) 1-5%

Andre svøm. flydeplanter (blærerod, levermos, frøbid m.v.): 3) 5-25%

Rodfæstede flydeplanter (åkande, vandaks, vandpileurt m.v.): 2) 1-5%

Trådalgeplamager: 1) 0%

Rørsumpvegetation: 1) 0%

Bredforhold

Bredlængde med græsning/høslet: 1) 0%

Bredlængde med mindre end 10 m til dyrkede arealer: 3) 10-30%

Bredlængde med væsentlig skyggevirkning: 4) 30-75%

Søkarakteristiske strukturer (sø/vandhul)

Positive strukturer

Beskyttet af omgivende naturarealer (p1): 2) spredt/rudimentært

Næringfattig og upåvirket/stor sigtedybde (p2): 3) udbredt/veludviklet

Forekomst af padder (p3): 1) ikke tilstede

Alsidigt dyre- og planteliv (p4): 2) spredt/rudimentært

Negative strukturer

Bræmme domineret af pilekrat (n1): 3) udbredt/veludviklet

Tilskudsfodring i eller ved vandhullet (n2): 1) ikke tilstede

Udsætning af ænder, fisk, krebs m.m. (n3): 1) ikke tilstede

Skygge af høje vedplanter (n4): 1) ikke tilstede

Vandets klarhed og dybde

Vandets klarhed: 2) ret klart/få partikler

Vanddybde: 4: 1,5-2,0 m, kun mindre udtørring

Drift/pleje (sø/vandhul)

Nuværende plejeindsats:

Trusler:

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig

Stoppe regulering af til-/afløb: nej

Slåning/høslet: nej

Rørskær: nej

Rydde vedplanter: ja

Øge afgræsning: nej

Mindske afgræsning: nej

Hæve vandstand: nej

Ophøre dræning: nej

Bekæmpe invasive arter: nej

Nedsætte eutrofiering: ja

Foretage oprensning: ja

Ophøre tilskudsfodring: nej

Beskrivelse af yderligere indsats:

Arealtype (sø/vandhul)

Søareal i pct. af sø: -

Rørsump (vanddækket) i pct. af sø: -

Arter på hele arealet

Art:

bittersød natskygge | Solanum dulcamara

eng-rævehale | Alopecurus pratensis

svømmende vandaks | Potamogeton natans

grå-pil | Salix cinerea

rørgræs | Phalaris arundinacea

skør-pil | Salix fragilis

kors-andemad | Lemna trisulca

liden andemad | Lemna minor

stor andemad | Spirodela polyrhiza

lyse-siv | Juncus effusus

slåen | Prunus spinosa

stor nælde | Urtica dioica

almindelig brombær | Rubus plicatus

draphavre | Arrhenatherum elatius

vild kørvel | Anthriscus sylvestris

pindsvineknopslægten | Sparganium

vandbænkebider | Asellus aquaticus

håret star | Carex hirta

ager-padderok | Equisetum arvense

ager-tidsel | Cirsium arvense

lav ranunkel | Ranunculus repens

vorterod | Ranunculus ficaria

almindelig rapgræs | Poa trivialis

burre-snerre | Galium aparine

trådalger | Algae indet.

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: -

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: -

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: -

Antal stjernearter: -

Antal to-stjernearter: -

Antal indikatorarter: -

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner:

Dato for beregning: -

Tidpunkt for beregning: -

Billeder
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Bredlængde med væsentlig skyggevirkning: 4) 30-75%

Søkarakteristiske strukturer (sø/vandhul)

Positive strukturer

Beskyttet af omgivende naturarealer (p1): 2) spredt/rudimentært

Næringfattig og upåvirket/stor sigtedybde (p2): 3) udbredt/veludviklet

Forekomst af padder (p3): 1) ikke tilstede

Alsidigt dyre- og planteliv (p4): 2) spredt/rudimentært

Negative strukturer

Bræmme domineret af pilekrat (n1): 3) udbredt/veludviklet

Tilskudsfodring i eller ved vandhullet (n2): 1) ikke tilstede

Udsætning af ænder, fisk, krebs m.m. (n3): 1) ikke tilstede

Skygge af høje vedplanter (n4): 1) ikke tilstede

Vandets klarhed og dybde

Vandets klarhed: 2) ret klart/få partikler

Vanddybde: 4: 1,5-2,0 m, kun mindre udtørring

Drift/pleje (sø/vandhul)

Nuværende plejeindsats:

Trusler:

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig

Stoppe regulering af til-/afløb: nej

Slåning/høslet: nej

Rørskær: nej

Rydde vedplanter: ja

Øge afgræsning: nej

Mindske afgræsning: nej

Hæve vandstand: nej

Ophøre dræning: nej

Bekæmpe invasive arter: nej

Nedsætte eutrofiering: ja

Foretage oprensning: ja

Ophøre tilskudsfodring: nej

Beskrivelse af yderligere indsats:

Arealtype (sø/vandhul)

Søareal i pct. af sø: -

Rørsump (vanddækket) i pct. af sø: -

Arter på hele arealet

Art:

bittersød natskygge | Solanum dulcamara

eng-rævehale | Alopecurus pratensis

svømmende vandaks | Potamogeton natans

grå-pil | Salix cinerea

rørgræs | Phalaris arundinacea

skør-pil | Salix fragilis

kors-andemad | Lemna trisulca

liden andemad | Lemna minor

stor andemad | Spirodela polyrhiza

lyse-siv | Juncus effusus

slåen | Prunus spinosa

stor nælde | Urtica dioica

almindelig brombær | Rubus plicatus

draphavre | Arrhenatherum elatius

vild kørvel | Anthriscus sylvestris

pindsvineknopslægten | Sparganium

vandbænkebider | Asellus aquaticus

håret star | Carex hirta

ager-padderok | Equisetum arvense

ager-tidsel | Cirsium arvense

lav ranunkel | Ranunculus repens

vorterod | Ranunculus ficaria

almindelig rapgræs | Poa trivialis

burre-snerre | Galium aparine

trådalger | Algae indet.

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: -

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: -

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: -

Antal stjernearter: -

Antal to-stjernearter: -

Antal indikatorarter: -

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner:

Dato for beregning: -

Tidpunkt for beregning: -
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Hæve vandstand: nej

Ophøre dræning: nej

Bekæmpe invasive arter: nej

Nedsætte eutrofiering: ja

Foretage oprensning: ja

Ophøre tilskudsfodring: nej

Beskrivelse af yderligere indsats:

Arealtype (sø/vandhul)

Søareal i pct. af sø: -

Rørsump (vanddækket) i pct. af sø: -

Arter på hele arealet

Art:

bittersød natskygge | Solanum dulcamara

eng-rævehale | Alopecurus pratensis

svømmende vandaks | Potamogeton natans

grå-pil | Salix cinerea

rørgræs | Phalaris arundinacea

skør-pil | Salix fragilis

kors-andemad | Lemna trisulca

liden andemad | Lemna minor

stor andemad | Spirodela polyrhiza

lyse-siv | Juncus effusus

slåen | Prunus spinosa

stor nælde | Urtica dioica

almindelig brombær | Rubus plicatus

draphavre | Arrhenatherum elatius

vild kørvel | Anthriscus sylvestris

pindsvineknopslægten | Sparganium

vandbænkebider | Asellus aquaticus

håret star | Carex hirta

ager-padderok | Equisetum arvense

ager-tidsel | Cirsium arvense

lav ranunkel | Ranunculus repens

vorterod | Ranunculus ficaria

almindelig rapgræs | Poa trivialis

burre-snerre | Galium aparine

trådalger | Algae indet.

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: -

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: -

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: -

Antal stjernearter: -

Antal to-stjernearter: -

Antal indikatorarter: -

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner:

Dato for beregning: -

Tidpunkt for beregning: -
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lyse-siv | Juncus effusus

slåen | Prunus spinosa

stor nælde | Urtica dioica

almindelig brombær | Rubus plicatus

draphavre | Arrhenatherum elatius

vild kørvel | Anthriscus sylvestris

pindsvineknopslægten | Sparganium

vandbænkebider | Asellus aquaticus

håret star | Carex hirta

ager-padderok | Equisetum arvense

ager-tidsel | Cirsium arvense

lav ranunkel | Ranunculus repens

vorterod | Ranunculus ficaria

almindelig rapgræs | Poa trivialis

burre-snerre | Galium aparine

trådalger | Algae indet.

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: -

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: -

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: -

Antal stjernearter: -

Antal to-stjernearter: -

Antal indikatorarter: -

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner:

Dato for beregning: -

Tidpunkt for beregning: -
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Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: -

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: -

Antal stjernearter: -

Antal to-stjernearter: -

Antal indikatorarter: -

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner:

Dato for beregning: -

Tidpunkt for beregning: -

Billeder

Den 20-06-2018, kl. 14:32

Danmarks Miljøportal, Haraldsgade 53, 2100 København Ø - www.miljoeportal.dk Side 6 af 8



Den 20-06-2018, kl. 14:32

Danmarks Miljøportal, Haraldsgade 53, 2100 København Ø - www.miljoeportal.dk Side 7 af 8



Den 20-06-2018, kl. 14:32

Danmarks Miljøportal, Haraldsgade 53, 2100 København Ø - www.miljoeportal.dk Side 8 af 8



Vandløb med vandplanter (3260)

Ansvarlig Institution: Cowi A/S

Aktivitet ID: 814703

Parent Aktivitet ID:

Reference: Lillebælt Havmøllepark

Startdato: 22-05-2018

Indsamlingsformål: VVM-analyse

Sted: Va01

Program: Kortlægning af naturtyper

Hovedområde(r):

Bemærkning:

Kortlægning af naturtype 3260

Stednavn (MC - Habitatområde - lbnr):

Tidligere Akt.ID på arealet:

Vandløb: Nordborg Bæk

Fejl i tidligere registrering, naturtype: nej

Fejl i tidligere registrering, forekomst: nej

Habitatnaturtype 3260 til stede: nej

Længde af forekomst: -

Middelbredde af forekomst: -

Beliggenhed af forekomst - midtpunkt af forekomst (GPS), N: -

Beliggenhed af forekomst - midtpunkt af forekomst (GPS), E: -

Forekomst opdelt i delforekomster (multipolygon): nej

Antal delforekomster: -

Bemærkning:

Klart vand, moderat strøm, stejle høje brinker, udrettet. Domineret af vandpest.

Vegetationsstruktur

Arealandel dækket af tydelige bakteriebelægninger som lammehaler: 1) 0%

Arealandel med mos voksende i vandet: 1) 0%

Arealandel dækket af tætte måtter eller tæpper af trådalger: 1) 0%

Arealandel med ægte vandplanter eller kransnålalger: 5) >50%

Arealandel med invasive plantearter: 5) >50%

Hydrologi

Regulering, diger og opstemning: 3) Ingen naturlig dynamik i vandstand pga. opstrøms beliggende
opstemning

Effekten af oprensning og uddybning på vegetationen: 3) Kraftig oprensning (tydelige bunker af oprenset materiale på
bredden)

Grødeskæring: 1) Ingen tegn på grødeskæring

Græsning, slåning, anden drift langs vandløbet

Arealandel med græsning: 1) Ingen

Arealandel med slåning: 1) Ingen

Arealandel med negativ nabopåvirkning: 1) Ingen

Samlet arealandel: 1) Ingen

Bemærkning:

Der er arealer med græsning langs vandløbet, men vandløbet indgår ikke i indhegningen og der græsses derfor ikke ned til
vandløbet.

Beskygning

Arealandel med beskygning fra træer og buske: 1) Ingen

Naturtype karakteristiske strukturer

Positive strukturer

P1 Naturlige vandstandssvingninger: 1) Ikke til stede

P2 Variation i bredde, dybde og vegetation: 1) Ikke til stede

P3 Flere arter af vandplanter - forekommende i mosaik: 2) Spredt forekommende

P4 Forstyrrelsesfølsomme arter: 1) Ikke til stede

Samlet positive: 1) Ikke til stede

Negative strukturer

N1 Sediment gravet op og placeret på bredden: 1) Ikke til stede

N2 Dyrkning af vandløbsnære arealer op til 0-2 m fra vandløbets kronekant: 1) Ikke til stede

N3 Udrettet/uddybet vandløbsprofil, vandløbsbunden tydeligt nedsænket under terræn: 3) Udbredt

N4 Intensiv grødeskæring: 1) Ikke til stede

Samlet negative: 2) Spredt forekommende

Artsliste, dokumentationsfelt

Sted: Nordborg bæk

Artsliste - dokumentationsfelt

Art:

almindelig vandpest | Elodea canadensis

vandstjernefamilien | Callitrichaceae

pindsvineknopslægten | Sparganium
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Vandløb: Nordborg Bæk

Fejl i tidligere registrering, naturtype: nej

Fejl i tidligere registrering, forekomst: nej

Habitatnaturtype 3260 til stede: nej

Længde af forekomst: -

Middelbredde af forekomst: -

Beliggenhed af forekomst - midtpunkt af forekomst (GPS), N: -

Beliggenhed af forekomst - midtpunkt af forekomst (GPS), E: -

Forekomst opdelt i delforekomster (multipolygon): nej

Antal delforekomster: -

Bemærkning:

Klart vand, moderat strøm, stejle høje brinker, udrettet. Domineret af vandpest.

Vegetationsstruktur

Arealandel dækket af tydelige bakteriebelægninger som lammehaler: 1) 0%

Arealandel med mos voksende i vandet: 1) 0%

Arealandel dækket af tætte måtter eller tæpper af trådalger: 1) 0%

Arealandel med ægte vandplanter eller kransnålalger: 5) >50%

Arealandel med invasive plantearter: 5) >50%

Hydrologi

Regulering, diger og opstemning: 3) Ingen naturlig dynamik i vandstand pga. opstrøms beliggende
opstemning

Effekten af oprensning og uddybning på vegetationen: 3) Kraftig oprensning (tydelige bunker af oprenset materiale på
bredden)

Grødeskæring: 1) Ingen tegn på grødeskæring

Græsning, slåning, anden drift langs vandløbet

Arealandel med græsning: 1) Ingen

Arealandel med slåning: 1) Ingen

Arealandel med negativ nabopåvirkning: 1) Ingen

Samlet arealandel: 1) Ingen

Bemærkning:

Der er arealer med græsning langs vandløbet, men vandløbet indgår ikke i indhegningen og der græsses derfor ikke ned til
vandløbet.

Beskygning

Arealandel med beskygning fra træer og buske: 1) Ingen

Naturtype karakteristiske strukturer

Positive strukturer

P1 Naturlige vandstandssvingninger: 1) Ikke til stede

P2 Variation i bredde, dybde og vegetation: 1) Ikke til stede

P3 Flere arter af vandplanter - forekommende i mosaik: 2) Spredt forekommende

P4 Forstyrrelsesfølsomme arter: 1) Ikke til stede

Samlet positive: 1) Ikke til stede

Negative strukturer

N1 Sediment gravet op og placeret på bredden: 1) Ikke til stede

N2 Dyrkning af vandløbsnære arealer op til 0-2 m fra vandløbets kronekant: 1) Ikke til stede

N3 Udrettet/uddybet vandløbsprofil, vandløbsbunden tydeligt nedsænket under terræn: 3) Udbredt

N4 Intensiv grødeskæring: 1) Ikke til stede

Samlet negative: 2) Spredt forekommende

Artsliste, dokumentationsfelt

Sted: Nordborg bæk

Artsliste - dokumentationsfelt

Art:

almindelig vandpest | Elodea canadensis

vandstjernefamilien | Callitrichaceae

pindsvineknopslægten | Sparganium
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Arealandel med græsning: 1) Ingen

Arealandel med slåning: 1) Ingen

Arealandel med negativ nabopåvirkning: 1) Ingen

Samlet arealandel: 1) Ingen

Bemærkning:

Der er arealer med græsning langs vandløbet, men vandløbet indgår ikke i indhegningen og der græsses derfor ikke ned til
vandløbet.

Beskygning

Arealandel med beskygning fra træer og buske: 1) Ingen

Naturtype karakteristiske strukturer

Positive strukturer

P1 Naturlige vandstandssvingninger: 1) Ikke til stede

P2 Variation i bredde, dybde og vegetation: 1) Ikke til stede

P3 Flere arter af vandplanter - forekommende i mosaik: 2) Spredt forekommende

P4 Forstyrrelsesfølsomme arter: 1) Ikke til stede

Samlet positive: 1) Ikke til stede

Negative strukturer

N1 Sediment gravet op og placeret på bredden: 1) Ikke til stede

N2 Dyrkning af vandløbsnære arealer op til 0-2 m fra vandløbets kronekant: 1) Ikke til stede

N3 Udrettet/uddybet vandløbsprofil, vandløbsbunden tydeligt nedsænket under terræn: 3) Udbredt

N4 Intensiv grødeskæring: 1) Ikke til stede

Samlet negative: 2) Spredt forekommende

Artsliste, dokumentationsfelt

Sted: Nordborg bæk

Artsliste - dokumentationsfelt

Art:

almindelig vandpest | Elodea canadensis

vandstjernefamilien | Callitrichaceae

pindsvineknopslægten | Sparganium
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Artsliste - dokumentationsfelt

Art:

almindelig vandpest | Elodea canadensis

vandstjernefamilien | Callitrichaceae

pindsvineknopslægten | Sparganium
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Vandløb med vandplanter (3260)

Ansvarlig Institution: Cowi A/S

Aktivitet ID: 814704

Parent Aktivitet ID:

Reference: Lillebælt Havmøllepark

Startdato: 22-05-2018

Indsamlingsformål: VVM-analyse

Sted: Va02

Program: Kortlægning af naturtyper

Hovedområde(r):

Bemærkning:

Kortlægning af naturtype 3260

Stednavn (MC - Habitatområde - lbnr):

Tidligere Akt.ID på arealet:

Vandløb:

Fejl i tidligere registrering, naturtype: nej

Fejl i tidligere registrering, forekomst: nej

Habitatnaturtype 3260 til stede: nej

Længde af forekomst: -

Middelbredde af forekomst: -

Beliggenhed af forekomst - midtpunkt af forekomst (GPS), N: -

Beliggenhed af forekomst - midtpunkt af forekomst (GPS), E: -

Forekomst opdelt i delforekomster (multipolygon): nej

Antal delforekomster: -

Bemærkning:

Middel strøm, klart vand, mellemstore sten på bunden, skygget. Relativt stejle og halv meter høje brinker.

Vegetationsstruktur

Arealandel dækket af tydelige bakteriebelægninger som lammehaler: 1) 0%

Arealandel med mos voksende i vandet: 1) 0%

Arealandel dækket af tætte måtter eller tæpper af trådalger: 1) 0%

Arealandel med ægte vandplanter eller kransnålalger: 1) 0%

Arealandel med invasive plantearter: 1) 0%

Hydrologi

Regulering, diger og opstemning: 1) Ingen synlig regulering eller lignende. Fri dynamik

Effekten af oprensning og uddybning på vegetationen: 1) Ingen tegn på oprensning, uddybning o. lign.

Grødeskæring: 1) Ingen tegn på grødeskæring

Græsning, slåning, anden drift langs vandløbet

Arealandel med græsning: 1) Ingen

Arealandel med slåning: 1) Ingen

Arealandel med negativ nabopåvirkning: 1) Ingen

Samlet arealandel: 1) Ingen

Beskygning

Arealandel med beskygning fra træer og buske: 5) >50%

Naturtype karakteristiske strukturer

Positive strukturer

P1 Naturlige vandstandssvingninger: 3) Udbredt/veludviklet

P2 Variation i bredde, dybde og vegetation: 3) Udbredt/veludviklet

P3 Flere arter af vandplanter - forekommende i mosaik: 1) Ikke til stede

P4 Forstyrrelsesfølsomme arter: 1) Ikke til stede

Samlet positive: -

Negative strukturer

N1 Sediment gravet op og placeret på bredden: 1) Ikke til stede

N2 Dyrkning af vandløbsnære arealer op til 0-2 m fra vandløbets kronekant: 1) Ikke til stede

N3 Udrettet/uddybet vandløbsprofil, vandløbsbunden tydeligt nedsænket under terræn: 1) Ikke til stede

N4 Intensiv grødeskæring: 1) Ikke til stede

Samlet negative: -

Artsliste, dokumentationsfelt

Sted: Blå Å

Artsliste - dokumentationsfelt

Art:
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Vandløb:

Fejl i tidligere registrering, naturtype: nej

Fejl i tidligere registrering, forekomst: nej

Habitatnaturtype 3260 til stede: nej

Længde af forekomst: -

Middelbredde af forekomst: -

Beliggenhed af forekomst - midtpunkt af forekomst (GPS), N: -

Beliggenhed af forekomst - midtpunkt af forekomst (GPS), E: -

Forekomst opdelt i delforekomster (multipolygon): nej

Antal delforekomster: -

Bemærkning:

Middel strøm, klart vand, mellemstore sten på bunden, skygget. Relativt stejle og halv meter høje brinker.

Vegetationsstruktur

Arealandel dækket af tydelige bakteriebelægninger som lammehaler: 1) 0%

Arealandel med mos voksende i vandet: 1) 0%

Arealandel dækket af tætte måtter eller tæpper af trådalger: 1) 0%

Arealandel med ægte vandplanter eller kransnålalger: 1) 0%

Arealandel med invasive plantearter: 1) 0%

Hydrologi

Regulering, diger og opstemning: 1) Ingen synlig regulering eller lignende. Fri dynamik

Effekten af oprensning og uddybning på vegetationen: 1) Ingen tegn på oprensning, uddybning o. lign.

Grødeskæring: 1) Ingen tegn på grødeskæring

Græsning, slåning, anden drift langs vandløbet

Arealandel med græsning: 1) Ingen

Arealandel med slåning: 1) Ingen

Arealandel med negativ nabopåvirkning: 1) Ingen

Samlet arealandel: 1) Ingen

Beskygning

Arealandel med beskygning fra træer og buske: 5) >50%

Naturtype karakteristiske strukturer

Positive strukturer

P1 Naturlige vandstandssvingninger: 3) Udbredt/veludviklet

P2 Variation i bredde, dybde og vegetation: 3) Udbredt/veludviklet

P3 Flere arter af vandplanter - forekommende i mosaik: 1) Ikke til stede

P4 Forstyrrelsesfølsomme arter: 1) Ikke til stede

Samlet positive: -

Negative strukturer

N1 Sediment gravet op og placeret på bredden: 1) Ikke til stede

N2 Dyrkning af vandløbsnære arealer op til 0-2 m fra vandløbets kronekant: 1) Ikke til stede

N3 Udrettet/uddybet vandløbsprofil, vandløbsbunden tydeligt nedsænket under terræn: 1) Ikke til stede

N4 Intensiv grødeskæring: 1) Ikke til stede

Samlet negative: -

Artsliste, dokumentationsfelt

Sted: Blå Å

Artsliste - dokumentationsfelt

Art:
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Arealandel med græsning: 1) Ingen

Arealandel med slåning: 1) Ingen

Arealandel med negativ nabopåvirkning: 1) Ingen

Samlet arealandel: 1) Ingen

Beskygning

Arealandel med beskygning fra træer og buske: 5) >50%

Naturtype karakteristiske strukturer

Positive strukturer

P1 Naturlige vandstandssvingninger: 3) Udbredt/veludviklet

P2 Variation i bredde, dybde og vegetation: 3) Udbredt/veludviklet

P3 Flere arter af vandplanter - forekommende i mosaik: 1) Ikke til stede

P4 Forstyrrelsesfølsomme arter: 1) Ikke til stede

Samlet positive: -

Negative strukturer

N1 Sediment gravet op og placeret på bredden: 1) Ikke til stede

N2 Dyrkning af vandløbsnære arealer op til 0-2 m fra vandløbets kronekant: 1) Ikke til stede

N3 Udrettet/uddybet vandløbsprofil, vandløbsbunden tydeligt nedsænket under terræn: 1) Ikke til stede

N4 Intensiv grødeskæring: 1) Ikke til stede

Samlet negative: -

Artsliste, dokumentationsfelt

Sted: Blå Å

Artsliste - dokumentationsfelt

Art:
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Artsliste - dokumentationsfelt

Art:
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Vandløb med vandplanter (3260)

Ansvarlig Institution: Cowi A/S

Aktivitet ID: 814705

Parent Aktivitet ID:

Reference: Lillebælt Havmøllepark

Startdato: 23-05-2018

Indsamlingsformål: VVM-analyse

Sted: Va03

Program: Kortlægning af naturtyper

Hovedområde(r):

Bemærkning:

Kortlægning af naturtype 3260

Stednavn (MC - Habitatområde - lbnr):

Tidligere Akt.ID på arealet:

Vandløb:

Fejl i tidligere registrering, naturtype: nej

Fejl i tidligere registrering, forekomst: nej

Habitatnaturtype 3260 til stede: nej

Længde af forekomst: -

Middelbredde af forekomst: -

Beliggenhed af forekomst - midtpunkt af forekomst (GPS), N: -

Beliggenhed af forekomst - midtpunkt af forekomst (GPS), E: -

Forekomst opdelt i delforekomster (multipolygon): nej

Antal delforekomster: -

Bemærkning:

1.5-2 m bredt vandløb, blød bund, slynger sig, 0.5 meter høje brinker, klart vand. Sideløb i læhegn og fra skov, der er 0.5 m
bredt, sandet bund, frisk strømmende og klart vand. Brinker trådt ned i kofold. I skoven er vandløbet bredere og har
større sten

Vegetationsstruktur

Arealandel dækket af tydelige bakteriebelægninger som lammehaler: 1) 0%

Arealandel med mos voksende i vandet: 1) 0%

Arealandel dækket af tætte måtter eller tæpper af trådalger: 1) 0%

Arealandel med ægte vandplanter eller kransnålalger: 2) 1-10%

Arealandel med invasive plantearter: 2) 1-10%

Hydrologi

Regulering, diger og opstemning: 1) Ingen synlig regulering eller lignende. Fri dynamik

Effekten af oprensning og uddybning på vegetationen: 2) Moderate tegn på oprensning (oprenset materiale på bredden)

Grødeskæring: 1) Ingen tegn på grødeskæring

Græsning, slåning, anden drift langs vandløbet

Arealandel med græsning: 2) 1-10%

Arealandel med slåning: 1) Ingen

Arealandel med negativ nabopåvirkning: 4) 25-50%

Samlet arealandel: -

Beskygning

Arealandel med beskygning fra træer og buske: 2) 1-10%

Naturtype karakteristiske strukturer

Positive strukturer

P1 Naturlige vandstandssvingninger: 3) Udbredt/veludviklet

P2 Variation i bredde, dybde og vegetation: 2) Spredt forekommende

P3 Flere arter af vandplanter - forekommende i mosaik: 1) Ikke til stede

P4 Forstyrrelsesfølsomme arter: 1) Ikke til stede

Samlet positive: -

Negative strukturer

N1 Sediment gravet op og placeret på bredden: 1) Ikke til stede

N2 Dyrkning af vandløbsnære arealer op til 0-2 m fra vandløbets kronekant: 2) Spredt forekommende

N3 Udrettet/uddybet vandløbsprofil, vandløbsbunden tydeligt nedsænket under terræn: 1) Ikke til stede

N4 Intensiv grødeskæring: 1) Ikke til stede

Samlet negative: -

Artsliste, dokumentationsfelt

Sted: Tangsbækken

Artsliste - dokumentationsfelt

Art:

pindsvineknopslægten | Sparganium

rørgræs | Phalaris arundinacea

lyse-siv | Juncus effusus

manna-sødgræs | Glyceria fluitans
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Vandløb:

Fejl i tidligere registrering, naturtype: nej

Fejl i tidligere registrering, forekomst: nej

Habitatnaturtype 3260 til stede: nej

Længde af forekomst: -

Middelbredde af forekomst: -

Beliggenhed af forekomst - midtpunkt af forekomst (GPS), N: -

Beliggenhed af forekomst - midtpunkt af forekomst (GPS), E: -

Forekomst opdelt i delforekomster (multipolygon): nej

Antal delforekomster: -

Bemærkning:

1.5-2 m bredt vandløb, blød bund, slynger sig, 0.5 meter høje brinker, klart vand. Sideløb i læhegn og fra skov, der er 0.5 m
bredt, sandet bund, frisk strømmende og klart vand. Brinker trådt ned i kofold. I skoven er vandløbet bredere og har
større sten

Vegetationsstruktur

Arealandel dækket af tydelige bakteriebelægninger som lammehaler: 1) 0%

Arealandel med mos voksende i vandet: 1) 0%

Arealandel dækket af tætte måtter eller tæpper af trådalger: 1) 0%

Arealandel med ægte vandplanter eller kransnålalger: 2) 1-10%

Arealandel med invasive plantearter: 2) 1-10%

Hydrologi

Regulering, diger og opstemning: 1) Ingen synlig regulering eller lignende. Fri dynamik

Effekten af oprensning og uddybning på vegetationen: 2) Moderate tegn på oprensning (oprenset materiale på bredden)

Grødeskæring: 1) Ingen tegn på grødeskæring

Græsning, slåning, anden drift langs vandløbet

Arealandel med græsning: 2) 1-10%

Arealandel med slåning: 1) Ingen

Arealandel med negativ nabopåvirkning: 4) 25-50%

Samlet arealandel: -

Beskygning

Arealandel med beskygning fra træer og buske: 2) 1-10%

Naturtype karakteristiske strukturer

Positive strukturer

P1 Naturlige vandstandssvingninger: 3) Udbredt/veludviklet

P2 Variation i bredde, dybde og vegetation: 2) Spredt forekommende

P3 Flere arter af vandplanter - forekommende i mosaik: 1) Ikke til stede

P4 Forstyrrelsesfølsomme arter: 1) Ikke til stede

Samlet positive: -

Negative strukturer

N1 Sediment gravet op og placeret på bredden: 1) Ikke til stede

N2 Dyrkning af vandløbsnære arealer op til 0-2 m fra vandløbets kronekant: 2) Spredt forekommende

N3 Udrettet/uddybet vandløbsprofil, vandløbsbunden tydeligt nedsænket under terræn: 1) Ikke til stede

N4 Intensiv grødeskæring: 1) Ikke til stede

Samlet negative: -

Artsliste, dokumentationsfelt

Sted: Tangsbækken

Artsliste - dokumentationsfelt

Art:

pindsvineknopslægten | Sparganium

rørgræs | Phalaris arundinacea

lyse-siv | Juncus effusus

manna-sødgræs | Glyceria fluitans
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Arealandel med græsning: 2) 1-10%

Arealandel med slåning: 1) Ingen

Arealandel med negativ nabopåvirkning: 4) 25-50%

Samlet arealandel: -

Beskygning

Arealandel med beskygning fra træer og buske: 2) 1-10%

Naturtype karakteristiske strukturer

Positive strukturer

P1 Naturlige vandstandssvingninger: 3) Udbredt/veludviklet

P2 Variation i bredde, dybde og vegetation: 2) Spredt forekommende

P3 Flere arter af vandplanter - forekommende i mosaik: 1) Ikke til stede

P4 Forstyrrelsesfølsomme arter: 1) Ikke til stede

Samlet positive: -

Negative strukturer

N1 Sediment gravet op og placeret på bredden: 1) Ikke til stede

N2 Dyrkning af vandløbsnære arealer op til 0-2 m fra vandløbets kronekant: 2) Spredt forekommende

N3 Udrettet/uddybet vandløbsprofil, vandløbsbunden tydeligt nedsænket under terræn: 1) Ikke til stede

N4 Intensiv grødeskæring: 1) Ikke til stede

Samlet negative: -

Artsliste, dokumentationsfelt

Sted: Tangsbækken

Artsliste - dokumentationsfelt

Art:

pindsvineknopslægten | Sparganium

rørgræs | Phalaris arundinacea

lyse-siv | Juncus effusus

manna-sødgræs | Glyceria fluitans
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Artsliste - dokumentationsfelt

Art:

pindsvineknopslægten | Sparganium

rørgræs | Phalaris arundinacea

lyse-siv | Juncus effusus

manna-sødgræs | Glyceria fluitans
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Vandløb med vandplanter (3260)

Ansvarlig Institution: Cowi A/S

Aktivitet ID: 814706

Parent Aktivitet ID:

Reference: Lillebælt Havmøllepark

Startdato: 23-05-2018

Indsamlingsformål: VVM-analyse

Sted: Va04

Program: Kortlægning af naturtyper

Hovedområde(r):

Bemærkning:

Kortlægning af naturtype 3260

Stednavn (MC - Habitatområde - lbnr):

Tidligere Akt.ID på arealet:

Vandløb:

Fejl i tidligere registrering, naturtype: nej

Fejl i tidligere registrering, forekomst: nej

Habitatnaturtype 3260 til stede: nej

Længde af forekomst: -

Middelbredde af forekomst: -

Beliggenhed af forekomst - midtpunkt af forekomst (GPS), N: -

Beliggenhed af forekomst - midtpunkt af forekomst (GPS), E: -

Forekomst opdelt i delforekomster (multipolygon): nej

Antal delforekomster: -

Bemærkning:

1.5-2 m bredt, langsomt flydende, lav vandstand, en meter høje lodrette brinker. Følger læhegn. Blød bund, klart vand,
bugter sig lidt.

Vegetationsstruktur

Arealandel dækket af tydelige bakteriebelægninger som lammehaler: 1) 0%

Arealandel med mos voksende i vandet: 1) 0%

Arealandel dækket af tætte måtter eller tæpper af trådalger: 1) 0%

Arealandel med ægte vandplanter eller kransnålalger: 1) 0%

Arealandel med invasive plantearter: 1) 0%

Hydrologi

Regulering, diger og opstemning: 2) Tydelig påvirkning. Begrænset naturlig dynamik i vandstand

Effekten af oprensning og uddybning på vegetationen: 1) Ingen tegn på oprensning, uddybning o. lign.

Grødeskæring: 1) Ingen tegn på grødeskæring

Græsning, slåning, anden drift langs vandløbet

Arealandel med græsning: 1) Ingen

Arealandel med slåning: 1) Ingen

Arealandel med negativ nabopåvirkning: 4) 25-50%

Samlet arealandel: -

Beskygning

Arealandel med beskygning fra træer og buske: 4) 25-50%

Naturtype karakteristiske strukturer

Positive strukturer

P1 Naturlige vandstandssvingninger: 3) Udbredt/veludviklet

P2 Variation i bredde, dybde og vegetation: 2) Spredt forekommende

P3 Flere arter af vandplanter - forekommende i mosaik: -

P4 Forstyrrelsesfølsomme arter: 1) Ikke til stede

Samlet positive: -

Negative strukturer

N1 Sediment gravet op og placeret på bredden: 1) Ikke til stede

N2 Dyrkning af vandløbsnære arealer op til 0-2 m fra vandløbets kronekant: 3) Udbredt

N3 Udrettet/uddybet vandløbsprofil, vandløbsbunden tydeligt nedsænket under terræn: 3) Udbredt

N4 Intensiv grødeskæring: 1) Ikke til stede

Samlet negative: -

Artsliste, dokumentationsfelt

Sted: Eskær Bæk

Artsliste - dokumentationsfelt

Art:

pindsvineknopslægten | Sparganium
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Vandløb:

Fejl i tidligere registrering, naturtype: nej

Fejl i tidligere registrering, forekomst: nej

Habitatnaturtype 3260 til stede: nej

Længde af forekomst: -

Middelbredde af forekomst: -

Beliggenhed af forekomst - midtpunkt af forekomst (GPS), N: -

Beliggenhed af forekomst - midtpunkt af forekomst (GPS), E: -

Forekomst opdelt i delforekomster (multipolygon): nej

Antal delforekomster: -

Bemærkning:

1.5-2 m bredt, langsomt flydende, lav vandstand, en meter høje lodrette brinker. Følger læhegn. Blød bund, klart vand,
bugter sig lidt.

Vegetationsstruktur

Arealandel dækket af tydelige bakteriebelægninger som lammehaler: 1) 0%

Arealandel med mos voksende i vandet: 1) 0%

Arealandel dækket af tætte måtter eller tæpper af trådalger: 1) 0%

Arealandel med ægte vandplanter eller kransnålalger: 1) 0%

Arealandel med invasive plantearter: 1) 0%

Hydrologi

Regulering, diger og opstemning: 2) Tydelig påvirkning. Begrænset naturlig dynamik i vandstand

Effekten af oprensning og uddybning på vegetationen: 1) Ingen tegn på oprensning, uddybning o. lign.

Grødeskæring: 1) Ingen tegn på grødeskæring

Græsning, slåning, anden drift langs vandløbet

Arealandel med græsning: 1) Ingen

Arealandel med slåning: 1) Ingen

Arealandel med negativ nabopåvirkning: 4) 25-50%

Samlet arealandel: -

Beskygning

Arealandel med beskygning fra træer og buske: 4) 25-50%

Naturtype karakteristiske strukturer

Positive strukturer

P1 Naturlige vandstandssvingninger: 3) Udbredt/veludviklet

P2 Variation i bredde, dybde og vegetation: 2) Spredt forekommende

P3 Flere arter af vandplanter - forekommende i mosaik: -

P4 Forstyrrelsesfølsomme arter: 1) Ikke til stede

Samlet positive: -

Negative strukturer

N1 Sediment gravet op og placeret på bredden: 1) Ikke til stede

N2 Dyrkning af vandløbsnære arealer op til 0-2 m fra vandløbets kronekant: 3) Udbredt

N3 Udrettet/uddybet vandløbsprofil, vandløbsbunden tydeligt nedsænket under terræn: 3) Udbredt

N4 Intensiv grødeskæring: 1) Ikke til stede

Samlet negative: -

Artsliste, dokumentationsfelt

Sted: Eskær Bæk

Artsliste - dokumentationsfelt

Art:

pindsvineknopslægten | Sparganium

Billeder
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Arealandel med græsning: 1) Ingen

Arealandel med slåning: 1) Ingen

Arealandel med negativ nabopåvirkning: 4) 25-50%

Samlet arealandel: -

Beskygning

Arealandel med beskygning fra træer og buske: 4) 25-50%

Naturtype karakteristiske strukturer

Positive strukturer

P1 Naturlige vandstandssvingninger: 3) Udbredt/veludviklet

P2 Variation i bredde, dybde og vegetation: 2) Spredt forekommende

P3 Flere arter af vandplanter - forekommende i mosaik: -

P4 Forstyrrelsesfølsomme arter: 1) Ikke til stede

Samlet positive: -

Negative strukturer

N1 Sediment gravet op og placeret på bredden: 1) Ikke til stede

N2 Dyrkning af vandløbsnære arealer op til 0-2 m fra vandløbets kronekant: 3) Udbredt

N3 Udrettet/uddybet vandløbsprofil, vandløbsbunden tydeligt nedsænket under terræn: 3) Udbredt

N4 Intensiv grødeskæring: 1) Ikke til stede

Samlet negative: -

Artsliste, dokumentationsfelt

Sted: Eskær Bæk

Artsliste - dokumentationsfelt

Art:

pindsvineknopslægten | Sparganium
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Artsliste - dokumentationsfelt

Art:

pindsvineknopslægten | Sparganium
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Vandløb med vandplanter (3260)

Ansvarlig Institution: Cowi A/S

Aktivitet ID: 814707

Parent Aktivitet ID:

Reference: Lillebælt Havmøllepark

Startdato: 24-05-2018

Indsamlingsformål: VVM-analyse

Sted: Va05

Program: Kortlægning af naturtyper

Hovedområde(r):

Bemærkning:
Foto 4201-4202.

Kortlægning af naturtype 3260

Stednavn (MC - Habitatområde - lbnr):

Tidligere Akt.ID på arealet:

Vandløb:

Fejl i tidligere registrering, naturtype: nej

Fejl i tidligere registrering, forekomst: nej

Habitatnaturtype 3260 til stede: nej

Længde af forekomst: -

Middelbredde af forekomst: -

Beliggenhed af forekomst - midtpunkt af forekomst (GPS), N: -

Beliggenhed af forekomst - midtpunkt af forekomst (GPS), E: -

Forekomst opdelt i delforekomster (multipolygon): nej

Antal delforekomster: -

Bemærkning:

Relativt lille vandløb mellem eng og overdrev. 1.5-2 meter bredt, relativt klart vand, Fisk. Sten på bunden. Langsomt
strømmende. Udhængende brinker, ca. 0.5 meter høje.

Vegetationsstruktur

Arealandel dækket af tydelige bakteriebelægninger som lammehaler: 2) 1-10%

Arealandel med mos voksende i vandet: 1) 0%

Arealandel dækket af tætte måtter eller tæpper af trådalger: 1) 0%

Arealandel med ægte vandplanter eller kransnålalger: 2) 1-10%

Arealandel med invasive plantearter: 1) 0%

Hydrologi

Regulering, diger og opstemning: 1) Ingen synlig regulering eller lignende. Fri dynamik

Effekten af oprensning og uddybning på vegetationen: 1) Ingen tegn på oprensning, uddybning o. lign.

Grødeskæring: 1) Ingen tegn på grødeskæring

Græsning, slåning, anden drift langs vandløbet

Arealandel med græsning: 1) Ingen

Arealandel med slåning: -

Arealandel med negativ nabopåvirkning: -

Samlet arealandel: -

Bemærkning:

Indhegnet fra omkringliggende overdrev og eng.

Beskygning

Arealandel med beskygning fra træer og buske: 4) 25-50%

Naturtype karakteristiske strukturer

Positive strukturer

P1 Naturlige vandstandssvingninger: 3) Udbredt/veludviklet

P2 Variation i bredde, dybde og vegetation: 3) Udbredt/veludviklet

P3 Flere arter af vandplanter - forekommende i mosaik: 2) Spredt forekommende

P4 Forstyrrelsesfølsomme arter: 1) Ikke til stede

Samlet positive: -

Negative strukturer

N1 Sediment gravet op og placeret på bredden: 2) Spredt forekommende

N2 Dyrkning af vandløbsnære arealer op til 0-2 m fra vandløbets kronekant: 1) Ikke til stede

N3 Udrettet/uddybet vandløbsprofil, vandløbsbunden tydeligt nedsænket under terræn: 2) Spredt forekommende

N4 Intensiv grødeskæring: 1) Ikke til stede

Samlet negative: -

Artsliste, dokumentationsfelt

Sted: Rudbæk

Artsliste - dokumentationsfelt

Art:

pindsvineknopslægten | Sparganium

sideskærm | Berula erecta

lådden dueurt | Epilobium hirsutum
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Tidligere Akt.ID på arealet:

Vandløb:

Fejl i tidligere registrering, naturtype: nej

Fejl i tidligere registrering, forekomst: nej

Habitatnaturtype 3260 til stede: nej

Længde af forekomst: -

Middelbredde af forekomst: -

Beliggenhed af forekomst - midtpunkt af forekomst (GPS), N: -

Beliggenhed af forekomst - midtpunkt af forekomst (GPS), E: -

Forekomst opdelt i delforekomster (multipolygon): nej

Antal delforekomster: -

Bemærkning:

Relativt lille vandløb mellem eng og overdrev. 1.5-2 meter bredt, relativt klart vand, Fisk. Sten på bunden. Langsomt
strømmende. Udhængende brinker, ca. 0.5 meter høje.

Vegetationsstruktur

Arealandel dækket af tydelige bakteriebelægninger som lammehaler: 2) 1-10%

Arealandel med mos voksende i vandet: 1) 0%

Arealandel dækket af tætte måtter eller tæpper af trådalger: 1) 0%

Arealandel med ægte vandplanter eller kransnålalger: 2) 1-10%

Arealandel med invasive plantearter: 1) 0%

Hydrologi

Regulering, diger og opstemning: 1) Ingen synlig regulering eller lignende. Fri dynamik

Effekten af oprensning og uddybning på vegetationen: 1) Ingen tegn på oprensning, uddybning o. lign.

Grødeskæring: 1) Ingen tegn på grødeskæring

Græsning, slåning, anden drift langs vandløbet

Arealandel med græsning: 1) Ingen

Arealandel med slåning: -

Arealandel med negativ nabopåvirkning: -

Samlet arealandel: -

Bemærkning:

Indhegnet fra omkringliggende overdrev og eng.

Beskygning

Arealandel med beskygning fra træer og buske: 4) 25-50%

Naturtype karakteristiske strukturer

Positive strukturer

P1 Naturlige vandstandssvingninger: 3) Udbredt/veludviklet

P2 Variation i bredde, dybde og vegetation: 3) Udbredt/veludviklet

P3 Flere arter af vandplanter - forekommende i mosaik: 2) Spredt forekommende

P4 Forstyrrelsesfølsomme arter: 1) Ikke til stede

Samlet positive: -

Negative strukturer

N1 Sediment gravet op og placeret på bredden: 2) Spredt forekommende

N2 Dyrkning af vandløbsnære arealer op til 0-2 m fra vandløbets kronekant: 1) Ikke til stede

N3 Udrettet/uddybet vandløbsprofil, vandløbsbunden tydeligt nedsænket under terræn: 2) Spredt forekommende

N4 Intensiv grødeskæring: 1) Ikke til stede

Samlet negative: -

Artsliste, dokumentationsfelt

Sted: Rudbæk

Artsliste - dokumentationsfelt

Art:

pindsvineknopslægten | Sparganium

sideskærm | Berula erecta

lådden dueurt | Epilobium hirsutum

Billeder

Den 20-06-2018, kl. 14:25

Danmarks Miljøportal, Haraldsgade 53, 2100 København Ø - www.miljoeportal.dk Side 2 af 6



Arealandel med græsning: 1) Ingen

Arealandel med slåning: -

Arealandel med negativ nabopåvirkning: -

Samlet arealandel: -

Bemærkning:

Indhegnet fra omkringliggende overdrev og eng.

Beskygning

Arealandel med beskygning fra træer og buske: 4) 25-50%

Naturtype karakteristiske strukturer

Positive strukturer

P1 Naturlige vandstandssvingninger: 3) Udbredt/veludviklet

P2 Variation i bredde, dybde og vegetation: 3) Udbredt/veludviklet

P3 Flere arter af vandplanter - forekommende i mosaik: 2) Spredt forekommende

P4 Forstyrrelsesfølsomme arter: 1) Ikke til stede

Samlet positive: -

Negative strukturer

N1 Sediment gravet op og placeret på bredden: 2) Spredt forekommende

N2 Dyrkning af vandløbsnære arealer op til 0-2 m fra vandløbets kronekant: 1) Ikke til stede

N3 Udrettet/uddybet vandløbsprofil, vandløbsbunden tydeligt nedsænket under terræn: 2) Spredt forekommende

N4 Intensiv grødeskæring: 1) Ikke til stede

Samlet negative: -

Artsliste, dokumentationsfelt

Sted: Rudbæk

Artsliste - dokumentationsfelt

Art:

pindsvineknopslægten | Sparganium

sideskærm | Berula erecta

lådden dueurt | Epilobium hirsutum
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Artsliste - dokumentationsfelt

Art:

pindsvineknopslægten | Sparganium

sideskærm | Berula erecta

lådden dueurt | Epilobium hirsutum
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Vandløb med vandplanter (3260)

Ansvarlig Institution: Cowi A/S

Aktivitet ID: 814708

Parent Aktivitet ID:

Reference: Lillebælt Havmøllepark

Startdato: 23-05-2018

Indsamlingsformål: VVM-analyse

Sted: Va06

Program: Kortlægning af naturtyper

Hovedområde(r):

Bemærkning:

Kortlægning af naturtype 3260

Stednavn (MC - Habitatområde - lbnr):

Tidligere Akt.ID på arealet:

Vandløb: Stubbæk

Fejl i tidligere registrering, naturtype: nej

Fejl i tidligere registrering, forekomst: nej

Habitatnaturtype 3260 til stede: nej

Længde af forekomst: -

Middelbredde af forekomst: -

Beliggenhed af forekomst - midtpunkt af forekomst (GPS), N: -

Beliggenhed af forekomst - midtpunkt af forekomst (GPS), E: -

Forekomst opdelt i delforekomster (multipolygon): nej

Antal delforekomster: -

Bemærkning:

Vandløbet går igennem skov og er skygget. Vandet er klart, bunden er sandet med sten. Vandløbet slynger sig naturligt og
har en frisk strøm. Vandløbet er ca. 1 meter bredt. Fast bund. Igennem fr03 er der store sten på bunden og bredden er 2
meter.

Vegetationsstruktur

Arealandel dækket af tydelige bakteriebelægninger som lammehaler: 1) 0%

Arealandel med mos voksende i vandet: 1) 0%

Arealandel dækket af tætte måtter eller tæpper af trådalger: 1) 0%

Arealandel med ægte vandplanter eller kransnålalger: 1) 0%

Arealandel med invasive plantearter: 1) 0%

Hydrologi

Regulering, diger og opstemning: 1) Ingen synlig regulering eller lignende. Fri dynamik

Effekten af oprensning og uddybning på vegetationen: 1) Ingen tegn på oprensning, uddybning o. lign.

Grødeskæring: 1) Ingen tegn på grødeskæring

Græsning, slåning, anden drift langs vandløbet

Arealandel med græsning: 1) Ingen

Arealandel med slåning: 1) Ingen

Arealandel med negativ nabopåvirkning: 1) Ingen

Samlet arealandel: 1) Ingen

Beskygning

Arealandel med beskygning fra træer og buske: 5) >50%

Naturtype karakteristiske strukturer

Positive strukturer

P1 Naturlige vandstandssvingninger: 3) Udbredt/veludviklet

P2 Variation i bredde, dybde og vegetation: 3) Udbredt/veludviklet

P3 Flere arter af vandplanter - forekommende i mosaik: 1) Ikke til stede

P4 Forstyrrelsesfølsomme arter: 1) Ikke til stede

Samlet positive: -

Negative strukturer

N1 Sediment gravet op og placeret på bredden: 1) Ikke til stede

N2 Dyrkning af vandløbsnære arealer op til 0-2 m fra vandløbets kronekant: 1) Ikke til stede

N3 Udrettet/uddybet vandløbsprofil, vandløbsbunden tydeligt nedsænket under terræn: 1) Ikke til stede

N4 Intensiv grødeskæring: 1) Ikke til stede

Samlet negative: 1) Ikke til stede

Artsliste, dokumentationsfelt

Sted: Stubbæk

Artsliste - dokumentationsfelt

Art:
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Vandløb: Stubbæk

Fejl i tidligere registrering, naturtype: nej

Fejl i tidligere registrering, forekomst: nej

Habitatnaturtype 3260 til stede: nej

Længde af forekomst: -

Middelbredde af forekomst: -

Beliggenhed af forekomst - midtpunkt af forekomst (GPS), N: -

Beliggenhed af forekomst - midtpunkt af forekomst (GPS), E: -

Forekomst opdelt i delforekomster (multipolygon): nej

Antal delforekomster: -

Bemærkning:

Vandløbet går igennem skov og er skygget. Vandet er klart, bunden er sandet med sten. Vandløbet slynger sig naturligt og
har en frisk strøm. Vandløbet er ca. 1 meter bredt. Fast bund. Igennem fr03 er der store sten på bunden og bredden er 2
meter.

Vegetationsstruktur

Arealandel dækket af tydelige bakteriebelægninger som lammehaler: 1) 0%

Arealandel med mos voksende i vandet: 1) 0%

Arealandel dækket af tætte måtter eller tæpper af trådalger: 1) 0%

Arealandel med ægte vandplanter eller kransnålalger: 1) 0%

Arealandel med invasive plantearter: 1) 0%

Hydrologi

Regulering, diger og opstemning: 1) Ingen synlig regulering eller lignende. Fri dynamik

Effekten af oprensning og uddybning på vegetationen: 1) Ingen tegn på oprensning, uddybning o. lign.

Grødeskæring: 1) Ingen tegn på grødeskæring

Græsning, slåning, anden drift langs vandløbet

Arealandel med græsning: 1) Ingen

Arealandel med slåning: 1) Ingen

Arealandel med negativ nabopåvirkning: 1) Ingen

Samlet arealandel: 1) Ingen

Beskygning

Arealandel med beskygning fra træer og buske: 5) >50%

Naturtype karakteristiske strukturer

Positive strukturer

P1 Naturlige vandstandssvingninger: 3) Udbredt/veludviklet

P2 Variation i bredde, dybde og vegetation: 3) Udbredt/veludviklet

P3 Flere arter af vandplanter - forekommende i mosaik: 1) Ikke til stede

P4 Forstyrrelsesfølsomme arter: 1) Ikke til stede

Samlet positive: -

Negative strukturer

N1 Sediment gravet op og placeret på bredden: 1) Ikke til stede

N2 Dyrkning af vandløbsnære arealer op til 0-2 m fra vandløbets kronekant: 1) Ikke til stede

N3 Udrettet/uddybet vandløbsprofil, vandløbsbunden tydeligt nedsænket under terræn: 1) Ikke til stede

N4 Intensiv grødeskæring: 1) Ikke til stede

Samlet negative: 1) Ikke til stede

Artsliste, dokumentationsfelt

Sted: Stubbæk

Artsliste - dokumentationsfelt

Art:
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Arealandel med græsning: 1) Ingen

Arealandel med slåning: 1) Ingen

Arealandel med negativ nabopåvirkning: 1) Ingen

Samlet arealandel: 1) Ingen

Beskygning

Arealandel med beskygning fra træer og buske: 5) >50%

Naturtype karakteristiske strukturer

Positive strukturer

P1 Naturlige vandstandssvingninger: 3) Udbredt/veludviklet

P2 Variation i bredde, dybde og vegetation: 3) Udbredt/veludviklet

P3 Flere arter af vandplanter - forekommende i mosaik: 1) Ikke til stede

P4 Forstyrrelsesfølsomme arter: 1) Ikke til stede

Samlet positive: -

Negative strukturer

N1 Sediment gravet op og placeret på bredden: 1) Ikke til stede

N2 Dyrkning af vandløbsnære arealer op til 0-2 m fra vandløbets kronekant: 1) Ikke til stede

N3 Udrettet/uddybet vandløbsprofil, vandløbsbunden tydeligt nedsænket under terræn: 1) Ikke til stede

N4 Intensiv grødeskæring: 1) Ikke til stede

Samlet negative: 1) Ikke til stede

Artsliste, dokumentationsfelt

Sted: Stubbæk

Artsliste - dokumentationsfelt

Art:
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Artsliste - dokumentationsfelt

Art:
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Skovnaturtyper (2016-)

Ansvarlig Institution: Cowi A/S

Aktivitet ID: 814698

Parent Aktivitet ID:

Reference: Lillebælt Havmøllepark

Startdato: 22-05-2018

Indsamlingsformål: VVM-analyse

Sted: Fr01

Program: Kortlægning af naturtyper

Hovedområde(r):

Bemærkning:

Info

Habitatnaturtype: §25 Skov (Arealandel: 100)

Tidligere AktID på arealet:

Bemærkning:

Træbevokset meget stejl skråning, det grænser ned til vandløb Va02 mod vest og op til dyrket mark mod øst. Lysåben,
bundvegetationen domineres af hvid anemone og fladstjerne.

Skovstruktur

Skovbryn: 0) Mangler

Lysninger (arealandel): 1) 0-1%

Kronedække (arealandel): 5) 90-100%

Underskov (arealandel): 1) 0-20%

Skovsø/-sump/mose (arealandel): 1) 0-5%

Bar jord (arealandel): 2) 5-10%

Samlet dækning af invasive arter (arealandel): 1) 0%

Invasiv art

Art:

Kontinuitet

Store træer (træer/ha): 1) <1

Træer med huller og råd (træer/ha): 1) <1

Træer med lav/mos bevoksning (træer/ha): 1) <1

Dødt ved, stående (træer/ha): 1) <1

Dødt ved, liggende (stk/ha): 1) <1

Driftspåvirkninger

Hugst og tynding (stubbe/stød pr ha. >20 cm Ø, nedbrydningsklasse 1-3): 1) <1

Jordbearbejdning, indenfor 10 år (arealandel): 1) 0-1%

Kørespor, dybere end 20 cm (arealandel): 1) 0-1%

Foryngelse, typetræer <5cm dbh (arealandel): 1) 0-1%

Vildtbid, typetræer <3m med bid (andel af typetræer): 1) 0-1%

Hydrologi

Afvanding: 0) Højbundsareal

Vandløb: 1) Naturligt leje, uregulerede

Vedplanter og urter i 5m cirkel

Sted: Blansskov

Art:

Vedplanter i 15m cirkel

Art:

Arter uden for dokumentationsfelt

Art:

almindelig hyld | Sambucus nigra

éngriflet hvidtjørn | Crataegus monogyna

ask | Fraxinus excelsior

almindelig eg | Quercus robur

korbær | Rubus caesius

skov-elm | Ulmus glabra

hassel | Corylus avellana

rød-el | Alnus glutinosa

almindelig røn | Sorbus aucuparia

hvid anemone | Anemone nemorosa

ribsfamilien | Grossulariaceae

stor konval | Polygonatum multiflorum

stor fladstjerne | Stellaria holostea

vedbend-ærenpris | Veronica hederifolia ssp. hederifolia

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: -

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: -

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: -

Antal indikatorarter: -

Antal stjernearter: -

Antal to-stjernearter: -

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner:

Dato for beregning: -

Tidpunkt for beregning: -
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Bemærkning:

Træbevokset meget stejl skråning, det grænser ned til vandløb Va02 mod vest og op til dyrket mark mod øst. Lysåben,
bundvegetationen domineres af hvid anemone og fladstjerne.

Skovstruktur

Skovbryn: 0) Mangler

Lysninger (arealandel): 1) 0-1%

Kronedække (arealandel): 5) 90-100%

Underskov (arealandel): 1) 0-20%

Skovsø/-sump/mose (arealandel): 1) 0-5%

Bar jord (arealandel): 2) 5-10%

Samlet dækning af invasive arter (arealandel): 1) 0%

Invasiv art

Art:

Kontinuitet

Store træer (træer/ha): 1) <1

Træer med huller og råd (træer/ha): 1) <1

Træer med lav/mos bevoksning (træer/ha): 1) <1

Dødt ved, stående (træer/ha): 1) <1

Dødt ved, liggende (stk/ha): 1) <1

Driftspåvirkninger

Hugst og tynding (stubbe/stød pr ha. >20 cm Ø, nedbrydningsklasse 1-3): 1) <1

Jordbearbejdning, indenfor 10 år (arealandel): 1) 0-1%

Kørespor, dybere end 20 cm (arealandel): 1) 0-1%

Foryngelse, typetræer <5cm dbh (arealandel): 1) 0-1%

Vildtbid, typetræer <3m med bid (andel af typetræer): 1) 0-1%

Hydrologi

Afvanding: 0) Højbundsareal

Vandløb: 1) Naturligt leje, uregulerede

Vedplanter og urter i 5m cirkel

Sted: Blansskov

Art:

Vedplanter i 15m cirkel

Art:

Arter uden for dokumentationsfelt

Art:

almindelig hyld | Sambucus nigra

éngriflet hvidtjørn | Crataegus monogyna

ask | Fraxinus excelsior

almindelig eg | Quercus robur

korbær | Rubus caesius

skov-elm | Ulmus glabra

hassel | Corylus avellana

rød-el | Alnus glutinosa

almindelig røn | Sorbus aucuparia

hvid anemone | Anemone nemorosa

ribsfamilien | Grossulariaceae

stor konval | Polygonatum multiflorum

stor fladstjerne | Stellaria holostea

vedbend-ærenpris | Veronica hederifolia ssp. hederifolia

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: -

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: -

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: -

Antal indikatorarter: -

Antal stjernearter: -

Antal to-stjernearter: -

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner:

Dato for beregning: -

Tidpunkt for beregning: -
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Vildtbid, typetræer <3m med bid (andel af typetræer): 1) 0-1%

Hydrologi

Afvanding: 0) Højbundsareal

Vandløb: 1) Naturligt leje, uregulerede

Vedplanter og urter i 5m cirkel

Sted: Blansskov

Art:

Vedplanter i 15m cirkel

Art:

Arter uden for dokumentationsfelt

Art:

almindelig hyld | Sambucus nigra

éngriflet hvidtjørn | Crataegus monogyna

ask | Fraxinus excelsior

almindelig eg | Quercus robur

korbær | Rubus caesius

skov-elm | Ulmus glabra

hassel | Corylus avellana

rød-el | Alnus glutinosa

almindelig røn | Sorbus aucuparia

hvid anemone | Anemone nemorosa

ribsfamilien | Grossulariaceae

stor konval | Polygonatum multiflorum

stor fladstjerne | Stellaria holostea

vedbend-ærenpris | Veronica hederifolia ssp. hederifolia

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: -

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: -

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: -

Antal indikatorarter: -

Antal stjernearter: -

Antal to-stjernearter: -

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner:

Dato for beregning: -

Tidpunkt for beregning: -
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almindelig hyld | Sambucus nigra

éngriflet hvidtjørn | Crataegus monogyna

ask | Fraxinus excelsior

almindelig eg | Quercus robur

korbær | Rubus caesius

skov-elm | Ulmus glabra

hassel | Corylus avellana

rød-el | Alnus glutinosa

almindelig røn | Sorbus aucuparia

hvid anemone | Anemone nemorosa

ribsfamilien | Grossulariaceae

stor konval | Polygonatum multiflorum

stor fladstjerne | Stellaria holostea

vedbend-ærenpris | Veronica hederifolia ssp. hederifolia

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: -

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: -

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: -

Antal indikatorarter: -

Antal stjernearter: -

Antal to-stjernearter: -

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner:

Dato for beregning: -

Tidpunkt for beregning: -
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Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: -

Antal indikatorarter: -

Antal stjernearter: -

Antal to-stjernearter: -

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner:

Dato for beregning: -

Tidpunkt for beregning: -
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Skovnaturtyper (2016-)

Ansvarlig Institution: Cowi A/S

Aktivitet ID: 814699

Parent Aktivitet ID:

Reference: Lillebælt Havmøllepark

Startdato: 01-05-2018

Indsamlingsformål: VVM-analyse

Sted: Fr02

Program: Kortlægning af naturtyper

Hovedområde(r):

Bemærkning:

Info

Habitatnaturtype: §25 Skov (Arealandel: 100)

Tidligere AktID på arealet:

Bemærkning:

Smalt skovstykke mellem dyrket mark og vandløb. Tæt skov. Høje skrænter ned mod vandløbet. Store træer af bøg og eg.

Skovstruktur

Skovbryn: 2) Smalt, artsfattigt

Lysninger (arealandel): 1) 0-1%

Kronedække (arealandel): 5) 90-100%

Underskov (arealandel): 3) 50-75%

Skovsø/-sump/mose (arealandel): 1) 0-5%

Bar jord (arealandel): 2) 5-10%

Samlet dækning af invasive arter (arealandel): 1) 0%

Invasiv art

Art:

Kontinuitet

Store træer (træer/ha): 4) >10

Træer med huller og råd (træer/ha): 2) 1-5

Træer med lav/mos bevoksning (træer/ha): 3) 6-10

Dødt ved, stående (træer/ha): 1) <1

Dødt ved, liggende (stk/ha): 3) 6-10

Driftspåvirkninger

Hugst og tynding (stubbe/stød pr ha. >20 cm Ø, nedbrydningsklasse 1-3): 2) 1-20

Jordbearbejdning, indenfor 10 år (arealandel): 1) 0-1%

Kørespor, dybere end 20 cm (arealandel): 1) 0-1%

Foryngelse, typetræer <5cm dbh (arealandel): -

Vildtbid, typetræer <3m med bid (andel af typetræer): 1) 0-1%

Hydrologi

Afvanding: 0) Højbundsareal

Vandløb: 1) Naturligt leje, uregulerede

Vedplanter og urter i 5m cirkel

Sted: Blåkrog, Tange Å

Art:

Vedplanter i 15m cirkel

Art:

Arter uden for dokumentationsfelt

Art:

selje-pil | Salix caprea

grå-pil | Salix cinerea

almindelig røn | Sorbus aucuparia

femhannet pil | Salix pentandra

stor nælde | Urtica dioica

hassel | Corylus avellana

bøg | Fagus sylvatica

almindelig hyld | Sambucus nigra

éngriflet hvidtjørn | Crataegus monogyna

almindelig eg | Quercus robur

ahorn | Acer pseudoplatanus

hvid anemone | Anemone nemorosa

gedebladfamilien | Caprifoliaceae

skov-star | Carex sylvatica

enblomstret flitteraks | Melica uniflora

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: -

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: -

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: -

Antal indikatorarter: -

Antal stjernearter: -

Antal to-stjernearter: -

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner:

Dato for beregning: -

Tidpunkt for beregning: -
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Bemærkning:

Smalt skovstykke mellem dyrket mark og vandløb. Tæt skov. Høje skrænter ned mod vandløbet. Store træer af bøg og eg.

Skovstruktur

Skovbryn: 2) Smalt, artsfattigt

Lysninger (arealandel): 1) 0-1%

Kronedække (arealandel): 5) 90-100%

Underskov (arealandel): 3) 50-75%

Skovsø/-sump/mose (arealandel): 1) 0-5%

Bar jord (arealandel): 2) 5-10%

Samlet dækning af invasive arter (arealandel): 1) 0%

Invasiv art

Art:

Kontinuitet

Store træer (træer/ha): 4) >10

Træer med huller og råd (træer/ha): 2) 1-5

Træer med lav/mos bevoksning (træer/ha): 3) 6-10

Dødt ved, stående (træer/ha): 1) <1

Dødt ved, liggende (stk/ha): 3) 6-10

Driftspåvirkninger

Hugst og tynding (stubbe/stød pr ha. >20 cm Ø, nedbrydningsklasse 1-3): 2) 1-20

Jordbearbejdning, indenfor 10 år (arealandel): 1) 0-1%

Kørespor, dybere end 20 cm (arealandel): 1) 0-1%

Foryngelse, typetræer <5cm dbh (arealandel): -

Vildtbid, typetræer <3m med bid (andel af typetræer): 1) 0-1%

Hydrologi

Afvanding: 0) Højbundsareal

Vandløb: 1) Naturligt leje, uregulerede

Vedplanter og urter i 5m cirkel

Sted: Blåkrog, Tange Å

Art:

Vedplanter i 15m cirkel

Art:

Arter uden for dokumentationsfelt

Art:

selje-pil | Salix caprea

grå-pil | Salix cinerea

almindelig røn | Sorbus aucuparia

femhannet pil | Salix pentandra

stor nælde | Urtica dioica

hassel | Corylus avellana

bøg | Fagus sylvatica

almindelig hyld | Sambucus nigra

éngriflet hvidtjørn | Crataegus monogyna

almindelig eg | Quercus robur

ahorn | Acer pseudoplatanus

hvid anemone | Anemone nemorosa

gedebladfamilien | Caprifoliaceae

skov-star | Carex sylvatica

enblomstret flitteraks | Melica uniflora

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: -

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: -

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: -

Antal indikatorarter: -

Antal stjernearter: -

Antal to-stjernearter: -

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner:

Dato for beregning: -

Tidpunkt for beregning: -
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Vildtbid, typetræer <3m med bid (andel af typetræer): 1) 0-1%

Hydrologi

Afvanding: 0) Højbundsareal

Vandløb: 1) Naturligt leje, uregulerede

Vedplanter og urter i 5m cirkel

Sted: Blåkrog, Tange Å

Art:

Vedplanter i 15m cirkel

Art:

Arter uden for dokumentationsfelt

Art:

selje-pil | Salix caprea

grå-pil | Salix cinerea

almindelig røn | Sorbus aucuparia

femhannet pil | Salix pentandra

stor nælde | Urtica dioica

hassel | Corylus avellana

bøg | Fagus sylvatica

almindelig hyld | Sambucus nigra

éngriflet hvidtjørn | Crataegus monogyna

almindelig eg | Quercus robur

ahorn | Acer pseudoplatanus

hvid anemone | Anemone nemorosa

gedebladfamilien | Caprifoliaceae

skov-star | Carex sylvatica

enblomstret flitteraks | Melica uniflora

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: -

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: -

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: -

Antal indikatorarter: -

Antal stjernearter: -

Antal to-stjernearter: -

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner:

Dato for beregning: -

Tidpunkt for beregning: -
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grå-pil | Salix cinerea

almindelig røn | Sorbus aucuparia

femhannet pil | Salix pentandra

stor nælde | Urtica dioica

hassel | Corylus avellana

bøg | Fagus sylvatica

almindelig hyld | Sambucus nigra

éngriflet hvidtjørn | Crataegus monogyna

almindelig eg | Quercus robur

ahorn | Acer pseudoplatanus

hvid anemone | Anemone nemorosa

gedebladfamilien | Caprifoliaceae

skov-star | Carex sylvatica

enblomstret flitteraks | Melica uniflora

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: -

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: -

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: -

Antal indikatorarter: -

Antal stjernearter: -

Antal to-stjernearter: -

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner:

Dato for beregning: -

Tidpunkt for beregning: -
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Antal arter fundet i alt: -

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: -

Antal indikatorarter: -

Antal stjernearter: -

Antal to-stjernearter: -

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner:

Dato for beregning: -

Tidpunkt for beregning: -
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Skovnaturtyper (2016-)

Ansvarlig Institution: Cowi A/S

Aktivitet ID: 814700

Parent Aktivitet ID:

Reference: Lillebælt Havmøllepark

Startdato: 23-05-2018

Indsamlingsformål: VVM-analyse

Sted: Fr03

Program: Kortlægning af naturtyper

Hovedområde(r):

Bemærkning:

Info

Habitatnaturtype: §25 Skov (Arealandel: 100)

Tidligere AktID på arealet:

Bemærkning:

Større skovstykke med store træer, primært bøg. Underskov af ahorn. Meget kuperet og varieret terræn.

Skovstruktur

Skovbryn: 2) Smalt, artsfattigt

Lysninger (arealandel): 2) 1-5%

Kronedække (arealandel): 5) 90-100%

Underskov (arealandel): 2) 20-50%

Skovsø/-sump/mose (arealandel): 1) 0-5%

Bar jord (arealandel): 3) 10-30%

Samlet dækning af invasive arter (arealandel): 2) 1-10%

Invasiv art

Art:

småblomstret balsamin | Impatiens parviflora

rød hestehov | Petasites hybridus

Kontinuitet

Store træer (træer/ha): 3) 6-10

Træer med huller og råd (træer/ha): 2) 1-5

Træer med lav/mos bevoksning (træer/ha): 1) <1

Dødt ved, stående (træer/ha): 1) <1

Dødt ved, liggende (stk/ha): 2) 1-5

Driftspåvirkninger

Hugst og tynding (stubbe/stød pr ha. >20 cm Ø, nedbrydningsklasse 1-3): 3) >20

Jordbearbejdning, indenfor 10 år (arealandel): 1) 0-1%

Kørespor, dybere end 20 cm (arealandel): 2) 1-10%

Foryngelse, typetræer <5cm dbh (arealandel): -

Vildtbid, typetræer <3m med bid (andel af typetræer): -

Hydrologi

Afvanding: -

Vandløb: 1) Naturligt leje, uregulerede

Vedplanter og urter i 5m cirkel

Sted: Stubbæk Skov øst

Art:

Vedplanter i 15m cirkel

Art:

Arter uden for dokumentationsfelt

Art:

bøg | Fagus sylvatica

almindelig eg | Quercus robur

enblomstret flitteraks | Melica uniflora

ahorn | Acer pseudoplatanus

hvid anemone | Anemone nemorosa

ask | Fraxinus excelsior

skovmærke | Galium odoratum

kristtorn | Ilex aquifolium

skov-hullæbe | Epipactis helleborine

vedbend | Hedera helix

småblomstret balsamin | Impatiens parviflora

rød hestehov | Petasites hybridus

stinkende storkenæb | Geranium robertianum

mose-bunke | Deschampsia cespitosa

skov-star | Carex sylvatica

butsnudet frø | Rana temporaria

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: -

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: -

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: -

Antal indikatorarter: -

Antal stjernearter: -

Antal to-stjernearter: -

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner:

Dato for beregning: -

Tidpunkt for beregning: -

Billeder
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Bemærkning:

Større skovstykke med store træer, primært bøg. Underskov af ahorn. Meget kuperet og varieret terræn.

Skovstruktur

Skovbryn: 2) Smalt, artsfattigt

Lysninger (arealandel): 2) 1-5%

Kronedække (arealandel): 5) 90-100%

Underskov (arealandel): 2) 20-50%

Skovsø/-sump/mose (arealandel): 1) 0-5%

Bar jord (arealandel): 3) 10-30%

Samlet dækning af invasive arter (arealandel): 2) 1-10%

Invasiv art

Art:

småblomstret balsamin | Impatiens parviflora

rød hestehov | Petasites hybridus

Kontinuitet

Store træer (træer/ha): 3) 6-10

Træer med huller og råd (træer/ha): 2) 1-5

Træer med lav/mos bevoksning (træer/ha): 1) <1

Dødt ved, stående (træer/ha): 1) <1

Dødt ved, liggende (stk/ha): 2) 1-5

Driftspåvirkninger

Hugst og tynding (stubbe/stød pr ha. >20 cm Ø, nedbrydningsklasse 1-3): 3) >20

Jordbearbejdning, indenfor 10 år (arealandel): 1) 0-1%

Kørespor, dybere end 20 cm (arealandel): 2) 1-10%

Foryngelse, typetræer <5cm dbh (arealandel): -

Vildtbid, typetræer <3m med bid (andel af typetræer): -

Hydrologi

Afvanding: -

Vandløb: 1) Naturligt leje, uregulerede

Vedplanter og urter i 5m cirkel

Sted: Stubbæk Skov øst

Art:

Vedplanter i 15m cirkel

Art:

Arter uden for dokumentationsfelt

Art:

bøg | Fagus sylvatica

almindelig eg | Quercus robur

enblomstret flitteraks | Melica uniflora

ahorn | Acer pseudoplatanus

hvid anemone | Anemone nemorosa

ask | Fraxinus excelsior

skovmærke | Galium odoratum

kristtorn | Ilex aquifolium

skov-hullæbe | Epipactis helleborine

vedbend | Hedera helix

småblomstret balsamin | Impatiens parviflora

rød hestehov | Petasites hybridus

stinkende storkenæb | Geranium robertianum

mose-bunke | Deschampsia cespitosa

skov-star | Carex sylvatica

butsnudet frø | Rana temporaria

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: -

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: -

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: -

Antal indikatorarter: -

Antal stjernearter: -

Antal to-stjernearter: -

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner:

Dato for beregning: -

Tidpunkt for beregning: -
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Jordbearbejdning, indenfor 10 år (arealandel): 1) 0-1%

Kørespor, dybere end 20 cm (arealandel): 2) 1-10%

Foryngelse, typetræer <5cm dbh (arealandel): -

Vildtbid, typetræer <3m med bid (andel af typetræer): -

Hydrologi

Afvanding: -

Vandløb: 1) Naturligt leje, uregulerede

Vedplanter og urter i 5m cirkel

Sted: Stubbæk Skov øst

Art:

Vedplanter i 15m cirkel

Art:

Arter uden for dokumentationsfelt

Art:

bøg | Fagus sylvatica

almindelig eg | Quercus robur

enblomstret flitteraks | Melica uniflora

ahorn | Acer pseudoplatanus

hvid anemone | Anemone nemorosa

ask | Fraxinus excelsior

skovmærke | Galium odoratum

kristtorn | Ilex aquifolium

skov-hullæbe | Epipactis helleborine

vedbend | Hedera helix

småblomstret balsamin | Impatiens parviflora

rød hestehov | Petasites hybridus

stinkende storkenæb | Geranium robertianum

mose-bunke | Deschampsia cespitosa

skov-star | Carex sylvatica

butsnudet frø | Rana temporaria

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: -

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: -

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: -

Antal indikatorarter: -

Antal stjernearter: -

Antal to-stjernearter: -

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner:

Dato for beregning: -

Tidpunkt for beregning: -
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Arter uden for dokumentationsfelt

Art:

bøg | Fagus sylvatica

almindelig eg | Quercus robur

enblomstret flitteraks | Melica uniflora

ahorn | Acer pseudoplatanus

hvid anemone | Anemone nemorosa

ask | Fraxinus excelsior

skovmærke | Galium odoratum

kristtorn | Ilex aquifolium

skov-hullæbe | Epipactis helleborine

vedbend | Hedera helix

småblomstret balsamin | Impatiens parviflora

rød hestehov | Petasites hybridus

stinkende storkenæb | Geranium robertianum

mose-bunke | Deschampsia cespitosa

skov-star | Carex sylvatica

butsnudet frø | Rana temporaria

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: -

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: -

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: -

Antal indikatorarter: -

Antal stjernearter: -

Antal to-stjernearter: -

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner:

Dato for beregning: -

Tidpunkt for beregning: -
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Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: -

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: -

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: -

Antal indikatorarter: -

Antal stjernearter: -

Antal to-stjernearter: -

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner:

Dato for beregning: -

Tidpunkt for beregning: -
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Skovnaturtyper (2016-)

Ansvarlig Institution: Cowi A/S

Aktivitet ID: 814701

Parent Aktivitet ID:

Reference: Lillebælt Havmøllepark

Startdato: 23-05-2018

Indsamlingsformål: VVM-analyse

Sted: Fr04

Program: Kortlægning af naturtyper

Hovedområde(r):

Bemærkning:

Info

Habitatnaturtype: §25 Skov (Arealandel: 100)

Tidligere AktID på arealet:

Bemærkning:

Lille skovstykke på høj og stejl skrænt ned mod Flensborgvej. Højspændingsledninger og deklarationsbælte grænser op
mod skovstykket til den modsatte side. Skoven er meget tæt med enkelte høje træer af røn, rødel og bøg og eg samt
krat af hassel og brombær

Skovstruktur

Skovbryn: -

Lysninger (arealandel): -

Kronedække (arealandel): -

Underskov (arealandel): -

Skovsø/-sump/mose (arealandel): -

Bar jord (arealandel): -

Samlet dækning af invasive arter (arealandel): -

Invasiv art

Art:

Kontinuitet

Store træer (træer/ha): -

Træer med huller og råd (træer/ha): -

Træer med lav/mos bevoksning (træer/ha): -

Dødt ved, stående (træer/ha): -

Dødt ved, liggende (stk/ha): -

Driftspåvirkninger

Hugst og tynding (stubbe/stød pr ha. >20 cm Ø, nedbrydningsklasse 1-3): -

Jordbearbejdning, indenfor 10 år (arealandel): -

Kørespor, dybere end 20 cm (arealandel): -

Foryngelse, typetræer <5cm dbh (arealandel): -

Vildtbid, typetræer <3m med bid (andel af typetræer): -

Hydrologi

Afvanding: -

Vandløb: -

Vedplanter og urter i 5m cirkel

Sted: Stubbæk Skov mellem luftledning og Flensborgvej

Art:

Vedplanter i 15m cirkel

Art:

Arter uden for dokumentationsfelt

Art:

almindelig røn | Sorbus aucuparia

hassel | Corylus avellana

almindelig brombær | Rubus plicatus

rød-el | Alnus glutinosa

bøg | Fagus sylvatica

almindelig eg | Quercus robur

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: -

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: -

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: -

Antal indikatorarter: -

Antal stjernearter: -

Antal to-stjernearter: -

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner:

Dato for beregning: -

Tidpunkt for beregning: -
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Bemærkning:

Lille skovstykke på høj og stejl skrænt ned mod Flensborgvej. Højspændingsledninger og deklarationsbælte grænser op
mod skovstykket til den modsatte side. Skoven er meget tæt med enkelte høje træer af røn, rødel og bøg og eg samt
krat af hassel og brombær

Skovstruktur

Skovbryn: -

Lysninger (arealandel): -

Kronedække (arealandel): -

Underskov (arealandel): -

Skovsø/-sump/mose (arealandel): -

Bar jord (arealandel): -

Samlet dækning af invasive arter (arealandel): -

Invasiv art

Art:

Kontinuitet

Store træer (træer/ha): -

Træer med huller og råd (træer/ha): -

Træer med lav/mos bevoksning (træer/ha): -

Dødt ved, stående (træer/ha): -

Dødt ved, liggende (stk/ha): -

Driftspåvirkninger

Hugst og tynding (stubbe/stød pr ha. >20 cm Ø, nedbrydningsklasse 1-3): -

Jordbearbejdning, indenfor 10 år (arealandel): -

Kørespor, dybere end 20 cm (arealandel): -

Foryngelse, typetræer <5cm dbh (arealandel): -

Vildtbid, typetræer <3m med bid (andel af typetræer): -

Hydrologi

Afvanding: -

Vandløb: -

Vedplanter og urter i 5m cirkel

Sted: Stubbæk Skov mellem luftledning og Flensborgvej

Art:

Vedplanter i 15m cirkel

Art:

Arter uden for dokumentationsfelt

Art:

almindelig røn | Sorbus aucuparia

hassel | Corylus avellana

almindelig brombær | Rubus plicatus

rød-el | Alnus glutinosa

bøg | Fagus sylvatica

almindelig eg | Quercus robur

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: -

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: -

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: -

Antal indikatorarter: -

Antal stjernearter: -

Antal to-stjernearter: -

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner:

Dato for beregning: -

Tidpunkt for beregning: -
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Foryngelse, typetræer <5cm dbh (arealandel): -

Vildtbid, typetræer <3m med bid (andel af typetræer): -

Hydrologi

Afvanding: -

Vandløb: -

Vedplanter og urter i 5m cirkel

Sted: Stubbæk Skov mellem luftledning og Flensborgvej

Art:

Vedplanter i 15m cirkel

Art:

Arter uden for dokumentationsfelt

Art:

almindelig røn | Sorbus aucuparia

hassel | Corylus avellana

almindelig brombær | Rubus plicatus

rød-el | Alnus glutinosa

bøg | Fagus sylvatica

almindelig eg | Quercus robur

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: -

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: -

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: -

Antal indikatorarter: -

Antal stjernearter: -

Antal to-stjernearter: -

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner:

Dato for beregning: -

Tidpunkt for beregning: -
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almindelig røn | Sorbus aucuparia

hassel | Corylus avellana

almindelig brombær | Rubus plicatus

rød-el | Alnus glutinosa

bøg | Fagus sylvatica

almindelig eg | Quercus robur

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: -

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: -

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: -

Antal indikatorarter: -

Antal stjernearter: -

Antal to-stjernearter: -

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner:

Dato for beregning: -

Tidpunkt for beregning: -
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Dato for beregning: -

Tidpunkt for beregning: -
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Skovnaturtyper (2016-)

Ansvarlig Institution: Cowi A/S

Aktivitet ID: 814702

Parent Aktivitet ID:

Reference: Lillebælt Havmøllepark

Startdato: 23-05-2018

Indsamlingsformål: VVM-analyse

Sted: Fr05

Program: Kortlægning af naturtyper

Hovedområde(r):

Bemærkning:

Info

Habitatnaturtype: §25 Skov (Arealandel: 100)

Tidligere AktID på arealet:

Bemærkning:

Skovstykke domineret af bøg. Gennemskåret af mindst to vandløb. Mose omkr. udmundingen af ikke § 3-beskyttede
vandløb (karakter af kilde). Arealet inden for undersøgelseskorridoren er en del af større skov.

Skovstruktur

Skovbryn: 3) Bredt, artsfattigt

Lysninger (arealandel): 3) 5-10%

Kronedække (arealandel): 5) 90-100%

Underskov (arealandel): 2) 20-50%

Skovsø/-sump/mose (arealandel): 3) 10-30%

Bar jord (arealandel): 3) 10-30%

Samlet dækning af invasive arter (arealandel): 1) 0%

Invasiv art

Art:

Kontinuitet

Store træer (træer/ha): 4) >10

Træer med huller og råd (træer/ha): 2) 1-5

Træer med lav/mos bevoksning (træer/ha): 2) 1-5

Dødt ved, stående (træer/ha): 1) <1

Dødt ved, liggende (stk/ha): 3) 6-10

Bemærkning:

Der er dødt ved og en blanding af store og mindre træer.

Driftspåvirkninger

Hugst og tynding (stubbe/stød pr ha. >20 cm Ø, nedbrydningsklasse 1-3): -

Jordbearbejdning, indenfor 10 år (arealandel): -

Kørespor, dybere end 20 cm (arealandel): -

Foryngelse, typetræer <5cm dbh (arealandel): -

Vildtbid, typetræer <3m med bid (andel af typetræer): -

Hydrologi

Afvanding: -

Vandløb: 1) Naturligt leje, uregulerede

Vedplanter og urter i 5m cirkel

Sted: Stubbæk Skov vest

Art:

Vedplanter i 15m cirkel

Art:

Arter uden for dokumentationsfelt

Art:

tandrod | Cardamine bulbifera

stor fladstjerne | Stellaria holostea

éngriflet hvidtjørn | Crataegus monogyna

skov-star | Carex sylvatica

almindelig brombær | Rubus plicatus

hvid anemone | Anemone nemorosa

lyse-siv | Juncus effusus

almindelig røn | Sorbus aucuparia

rød-el | Alnus glutinosa

eng-nellikerod | Geum rivale

stor nælde | Urtica dioica

angelik | Angelica sylvestris

vandkarse | Cardamine amara

stinkende storkenæb | Geranium robertianum

fløjlsgræs | Holcus lanatus

skov-galtetand | Stachys sylvatica

hyldebladet baldrian | Valeriana sambucifolia ssp. sambucifolia

burre-snerre | Galium aparine

hassel | Corylus avellana

rørgræs | Phalaris arundinacea

almindelig bingelurt | Mercurialis perennis

skovmærke | Galium odoratum

eng-kabbeleje | Caltha palustris

kål-tidsel | Cirsium oleraceum

bøg | Fagus sylvatica

mose-bunke | Deschampsia cespitosa

skov-kogleaks | Scirpus sylvaticus

vedbend-ærenpris | Veronica hederifolia ssp. hederifolia

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: -

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: -

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: -

Antal indikatorarter: -

Antal stjernearter: -

Antal to-stjernearter: -

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner:

Dato for beregning: -

Tidpunkt for beregning: -

Billeder
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Bemærkning:

Skovstykke domineret af bøg. Gennemskåret af mindst to vandløb. Mose omkr. udmundingen af ikke § 3-beskyttede
vandløb (karakter af kilde). Arealet inden for undersøgelseskorridoren er en del af større skov.

Skovstruktur

Skovbryn: 3) Bredt, artsfattigt

Lysninger (arealandel): 3) 5-10%

Kronedække (arealandel): 5) 90-100%

Underskov (arealandel): 2) 20-50%

Skovsø/-sump/mose (arealandel): 3) 10-30%

Bar jord (arealandel): 3) 10-30%

Samlet dækning af invasive arter (arealandel): 1) 0%

Invasiv art

Art:

Kontinuitet

Store træer (træer/ha): 4) >10

Træer med huller og råd (træer/ha): 2) 1-5

Træer med lav/mos bevoksning (træer/ha): 2) 1-5

Dødt ved, stående (træer/ha): 1) <1

Dødt ved, liggende (stk/ha): 3) 6-10

Bemærkning:

Der er dødt ved og en blanding af store og mindre træer.

Driftspåvirkninger

Hugst og tynding (stubbe/stød pr ha. >20 cm Ø, nedbrydningsklasse 1-3): -

Jordbearbejdning, indenfor 10 år (arealandel): -

Kørespor, dybere end 20 cm (arealandel): -

Foryngelse, typetræer <5cm dbh (arealandel): -

Vildtbid, typetræer <3m med bid (andel af typetræer): -

Hydrologi

Afvanding: -

Vandløb: 1) Naturligt leje, uregulerede

Vedplanter og urter i 5m cirkel

Sted: Stubbæk Skov vest

Art:

Vedplanter i 15m cirkel

Art:

Arter uden for dokumentationsfelt

Art:

tandrod | Cardamine bulbifera

stor fladstjerne | Stellaria holostea

éngriflet hvidtjørn | Crataegus monogyna

skov-star | Carex sylvatica

almindelig brombær | Rubus plicatus

hvid anemone | Anemone nemorosa

lyse-siv | Juncus effusus

almindelig røn | Sorbus aucuparia

rød-el | Alnus glutinosa

eng-nellikerod | Geum rivale

stor nælde | Urtica dioica

angelik | Angelica sylvestris

vandkarse | Cardamine amara

stinkende storkenæb | Geranium robertianum

fløjlsgræs | Holcus lanatus

skov-galtetand | Stachys sylvatica

hyldebladet baldrian | Valeriana sambucifolia ssp. sambucifolia

burre-snerre | Galium aparine

hassel | Corylus avellana

rørgræs | Phalaris arundinacea

almindelig bingelurt | Mercurialis perennis

skovmærke | Galium odoratum

eng-kabbeleje | Caltha palustris

kål-tidsel | Cirsium oleraceum

bøg | Fagus sylvatica

mose-bunke | Deschampsia cespitosa

skov-kogleaks | Scirpus sylvaticus

vedbend-ærenpris | Veronica hederifolia ssp. hederifolia

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: -

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: -

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: -

Antal indikatorarter: -

Antal stjernearter: -

Antal to-stjernearter: -

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner:

Dato for beregning: -

Tidpunkt for beregning: -

Billeder
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Jordbearbejdning, indenfor 10 år (arealandel): -

Kørespor, dybere end 20 cm (arealandel): -

Foryngelse, typetræer <5cm dbh (arealandel): -

Vildtbid, typetræer <3m med bid (andel af typetræer): -

Hydrologi

Afvanding: -

Vandløb: 1) Naturligt leje, uregulerede

Vedplanter og urter i 5m cirkel

Sted: Stubbæk Skov vest

Art:

Vedplanter i 15m cirkel

Art:

Arter uden for dokumentationsfelt

Art:

tandrod | Cardamine bulbifera

stor fladstjerne | Stellaria holostea

éngriflet hvidtjørn | Crataegus monogyna

skov-star | Carex sylvatica

almindelig brombær | Rubus plicatus

hvid anemone | Anemone nemorosa

lyse-siv | Juncus effusus

almindelig røn | Sorbus aucuparia

rød-el | Alnus glutinosa

eng-nellikerod | Geum rivale

stor nælde | Urtica dioica

angelik | Angelica sylvestris

vandkarse | Cardamine amara

stinkende storkenæb | Geranium robertianum

fløjlsgræs | Holcus lanatus

skov-galtetand | Stachys sylvatica

hyldebladet baldrian | Valeriana sambucifolia ssp. sambucifolia

burre-snerre | Galium aparine

hassel | Corylus avellana

rørgræs | Phalaris arundinacea

almindelig bingelurt | Mercurialis perennis

skovmærke | Galium odoratum

eng-kabbeleje | Caltha palustris

kål-tidsel | Cirsium oleraceum

bøg | Fagus sylvatica

mose-bunke | Deschampsia cespitosa

skov-kogleaks | Scirpus sylvaticus

vedbend-ærenpris | Veronica hederifolia ssp. hederifolia

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: -

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: -

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: -

Antal indikatorarter: -

Antal stjernearter: -

Antal to-stjernearter: -

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner:

Dato for beregning: -

Tidpunkt for beregning: -

Billeder
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Arter uden for dokumentationsfelt

Art:

tandrod | Cardamine bulbifera

stor fladstjerne | Stellaria holostea

éngriflet hvidtjørn | Crataegus monogyna

skov-star | Carex sylvatica

almindelig brombær | Rubus plicatus

hvid anemone | Anemone nemorosa

lyse-siv | Juncus effusus

almindelig røn | Sorbus aucuparia

rød-el | Alnus glutinosa

eng-nellikerod | Geum rivale

stor nælde | Urtica dioica

angelik | Angelica sylvestris

vandkarse | Cardamine amara

stinkende storkenæb | Geranium robertianum

fløjlsgræs | Holcus lanatus

skov-galtetand | Stachys sylvatica

hyldebladet baldrian | Valeriana sambucifolia ssp. sambucifolia

burre-snerre | Galium aparine

hassel | Corylus avellana

rørgræs | Phalaris arundinacea

almindelig bingelurt | Mercurialis perennis

skovmærke | Galium odoratum

eng-kabbeleje | Caltha palustris

kål-tidsel | Cirsium oleraceum

bøg | Fagus sylvatica

mose-bunke | Deschampsia cespitosa

skov-kogleaks | Scirpus sylvaticus

vedbend-ærenpris | Veronica hederifolia ssp. hederifolia

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: -

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: -

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: -

Antal indikatorarter: -

Antal stjernearter: -

Antal to-stjernearter: -

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner:

Dato for beregning: -

Tidpunkt for beregning: -
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burre-snerre | Galium aparine

hassel | Corylus avellana

rørgræs | Phalaris arundinacea

almindelig bingelurt | Mercurialis perennis

skovmærke | Galium odoratum

eng-kabbeleje | Caltha palustris

kål-tidsel | Cirsium oleraceum

bøg | Fagus sylvatica

mose-bunke | Deschampsia cespitosa

skov-kogleaks | Scirpus sylvaticus

vedbend-ærenpris | Veronica hederifolia ssp. hederifolia

Naturtilstand: Hele arealet

Strukturindeks: -

Artsindeks: -

Naturtilstandsindeks: -

Antal arter fundet i alt: -

Antal arter i dokumentationsfelt: -

Antal problemarter: -

Antal indikatorarter: -

Antal stjernearter: -

Antal to-stjernearter: -

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner:

Dato for beregning: -

Tidpunkt for beregning: -
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Antal to-stjernearter: -

Naturtilstand: Dok. felter

Artsindeks, dok. felt A: -

Artsindeks, dok. felt B: -

Naturtilstand: Info

Version af tilstandsberegner:

Dato for beregning: -

Tidpunkt for beregning: -
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