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Væsentlighedsvurdering – plejeplan for Koklapperne 

1. Indledning og baggrund  
Tårnby Kommune har i 2020 udarbejdet en plejeplan for kommunens del af Kalvebodkilen /4/.  Plejeplans-
området er næsten i sin helhed beliggende i Natura 2000-område nr. 143, Vestamager og havet syd for. 
Natura 2000-område nr. 143 består af Habitatområde H127 og Fuglebeskyttelsesområde F111.  

Der er derfor gennemført en Natura 2000-væsentlighedsvurdering, som skal vise, hvorvidt en væsentlig 
negativ påvirkning af naturbeskyttelsesinteresserne kan afvises. 

2. Lovgrundlag  
I Danmark findes i alt 252 Natura 2000-områder. Disse omfatter 113 Fuglebeskyttelsesområder og 261 
Habitatområder. Natura 2000-områderne er udpeget efter henholdsvis Habitatdirektivet (92/43/EF) og  
Fuglebeskyttelsesdirektivet (2009/147/EF, tidligere 79/409/EF). Områderne danner tilsammen et økologisk 
netværk af beskyttede naturområder i hele EU. Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiverne administreres i 
Danmark bl.a. gennem Miljø- og Fødevareministeriets Bekendtgørelse nr 1240 af 24/10/2018 om 
udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter  
(Habitatbekendtgørelsen). Hovedprincippet for administrationen af Natura 2000-områderne kan kort 
beskrives således: 

Planer og projekter skal underkastes en foreløbig vurdering, (også kaldet screening eller væsentlig-
hedsvurdering), med henblik på at vurdere, om de kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Hvis den 
foreløbige vurdering konkluderer, at det ikke kan afvises, at en plan eller et projekt kan påvirke et Natura 
2000-område væsentligt, skal der gennemføres en egentlig Natura 2000-konsekvensvurdering. Hvis 
konsekvensvurderingen ikke kan afvise skade på et Natura 2000-område, kan planen eller projektet ikke 
vedtages eller tillades. Hvad enten der er tale om en væsentlighedsvurdering eller en egentlig konsekvens- 
vurdering, er det Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag, dvs. de arter og naturtyper, som områderne 
er udpeget af hensyn til, der er genstand for vurderingen. I ganske særlige og begrænsede tilfælde er der 
mulighed for at fravige beskyttelsen, og i så fald kræves kompenserende foranstaltninger.  

3. Gunstig bevaringsstatus 
I kraft af sit EU medlemskab er Danmark forpligtiget til at opretholde en ”gunstig bevaringsstatus” for de 
arter og naturtyper, som Natura 2000-områderne er udpeget for at beskytte (udpegningsgrundlaget). 
Præcist hvad en gunstig bevaringsstatus indebærer, er forskelligt for de enkelte arter og naturtyper, men 
begrebet er søgt præciseret og gjort målbart. For arternes vedkommende må projekter eller planer ikke 
true de pågældende arter eller deres levesteder, dvs. at bestandene skal være stabile eller i fremgang, og at  
arealerne af de levesteder, som arterne er afhængige af, enten skal være uændrede eller stigende i forhold 
til tidspunktet for områdets udpegning. For naturtyperne er der tilsvarende typisk tale om, at arealet med 
den pågældende naturtype skal være stabilt eller stigende for at opretholde en gunstig bevaringsstatus.  

4. Natura 2000-områderne 
4.1. Beskrivelse 
Dette Natura 2000-område er specielt udpeget på grundlag af en væsentlig tilstedeværelse af følgende 
naturtyper og arters levesteder: sandbanke (1110), Lagune (1150), Bugt (1160), Strandeng (1330), grå/grøn 
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klit (2130) og levesteder for ynglefuglene klyde, havterne, dværgterne, almindelig ryle og trækfugle som 
fiskeørn, vandrefalk og lille skallesluger. Natura 2000-planens målsætninger og indsatsprogram er 
væsentlige elementer i beskyttelsen af disse og af en generel sikring og forbedring af områdets natur-
værdier.  
 
Natura 2000-området har et areal på 6.179 ha, hvoraf 65 % er marint. Af de 2.056 ha statsejede arealer ejer 
Naturstyrelsen 1.977 ha. Natura 2000-området består af Habitatområde nr. H127 og Fuglebeskyt-
telsesområde nr. F111 og afgrænses som vist i basisanalysen /1/. På Naturstyrelsens hjemmeside samt i 
Natura 2000-planen /2/ er der angivet, hvilke naturtyper og arter der udgør udpegningsgrundlaget for 
dette område.  
 
Landdelen af Natura 2000-området består af strandarealer på Sydamager med fri dynamik samt 
Vestamager, der er 1.856 ha inddæmmet fladvandsområde med strandeng, strandoverdrev og rørsump. 
Området er gennemskåret af flere kanaler og der findes flere søer spredt i området. Størstedelen af 
landområdet er strandeng og laguner, men der findes også træbevoksede arealer og mindre skove på de 
inddæmmede arealer.  
 
Sandbanker med vedvarende dække af lavvandet havvand findes over stort set hele den marine del af 
habitatområdet. Dog sker der på dele af kysten syd for Dragør samt ved Kofoeds Enge og Vestpynten 
sedimenttransport som danner strandholme og strandøer og mellem disse opstår strandlaguner og 
strandsøer. Dette er en vedvarende proces og den konstante ændring af landskabet det medfører, har 
betydning for terner, klyder og andre arter som yngler på småøerne, der er fri for rovdyr som f.eks. ræve og 
mink. Vestamager og havet syd for har international betydning som fuglelokalitet. Lokaliteten er derudover 
et særdeles vigtigt rasteområde for rovfugle og er Danmarks vigtigste lokalitet for overvintrende lille 
skallesluger.  
 
Hele Vestamager er fredet og arealerne syd for Øresundsmotorvejen er omfattet af vildtreservat-
bekendtgørelse. Der er offentligt adgang, herunder adgang til fladefærdsel på hele området, med 
undtagelse af ca. 400 ha, ved Klydesø, der er udlagt som en lukket del af vildtreservatet.  
 
Sydamager er ligeledes fredet ved en fredning i 2006. På Sydamager er der ligeledes offentlig adgang, dog 
nogle steder med begrænsninger i fuglenes yngletid. Her er ikke adgang til forsvarets arealer på 
Aflandshage.  
 
Natura 2000-området ligger i Tårnby, Dragør, København og Hvidovre Kommuner og indenfor 
vandplanområdet hovedvandopland Køge Bugt.  
 
De væsentligste naturforvaltningsmæssige opgaver i området knytter sig til fortsat sikring af drift på de 
sammenhængende, lysåbne naturarealer og til at forhindre en fortsat spredning af invasive arter.  
 
4.2. Relevans i væsentlighedsvurderingen 
Der er foretaget en sammenfatning af, hvorvidt arter eller naturtyper reelt forekommer i plejeplans-
området eller i basisanalysen er kortlagt med forekomst (for naturtyper) eller med levested (for arter). 
Heraf vurderes, hvorvidt arter eller naturtyper berøres af plejeplanen (Tabel 1).  Det fremgår, at alene 
naturtypen strandeng (1330) og arterne Rørdrum og Rørhøg evt. kan påvirkes.   

Hverken naturtypen eller arterne har ifølge basisanalysen /1/ kortlagte forekomster/levesteder indenfor 
plejeplansområdet. Men de vurderes relevante, da strandeng (1330) reelt findes i området, Rørhøg har 
ynglet i plejeplansområdet indtil 2018 og Rørdrum høres paukende af og til- også i nyere tid.  
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Derudover ønsker Tårnby Kommune at væsentlighedsvurdere påvirkningen på Isfugl, der er rødlistet som 
sårbar i Danmark (VU).  

Udpegningsgrundlag for  
Habitatområde nr. 137 

Relevans Udpegningsgrundlag for  
Fuglebeskyttelsesområde nr. 111 

Relevans 

Sandbanke (1110) Ej relevant Almindelig Ryle (Y) Ej relevant 
Lagune*(1150) Ej relevant Dværgterne (Y) Ej relevant 
Bugt (1160) Ej relevant Havterne (Y) Ej relevant 
Enårig strandengsvegetation (1310) Ej relevant Klyde (Y) Ej relevant 
Strandeng (1330) Ja Knopsvane (T) Ej relevant 
Grå/grøn klit (2130) Ej relevant Lille Skallesluger (T) Ej relevant 
Klitlavning (2190) Ej relevant Mosehornugle (Y) Ej relevant 
Kalkoverdrev (6210) Ej relevant Plettet Rørvagtel (Y) Ej relevant 
Surt overdrev (6230) Ej relevant Rørdrum (Y) Ja 
  Rørhøg (Y) Ja 
  Stor Skallesluger (T) Ej relevant 
  Skarv (T) Ej relevant 
  Troldand (T) Ej relevant 
  Vandrefalk (T) Ej relevant 

Tabel 1. Udpegningsgrundlag for Natura 2000-områder og relevans for Natura 2000-væsentligheds-
vurderingen.  
 
4.3. Bevaringsstatus og målsætninger 
I Basisanalysen og Natura 2000-planen er udregnet bevaringstilstand for levesteder og naturtyper. 
Tilstanden for levestederne for de 2 relevante arter – Rørhøg og Rørdrum er høj eller god (Figur 1). For 
strandeng (1330) er tilstanden overvejende god eller moderat (Figur 2).  

Natura 2000-planen opsætter generelle og konkrete målsætninger for udpegningsgrundlaget. Naturtyper 
og arter skal på sigt opnå en gunstig bevaringsstatus. Konkrete målsætninger er bl.a. følgende:  
 
 For naturtyper og for arters levesteder, der er vurderet til naturtilstandsklasse I eller II er målsæt-

ningen, at udviklingen i deres areal og tilstand er stabil eller i fremgang.  
 For naturtyper og arters levesteder, der er vurderet til naturtilstandsklasse III-V er målsætningen, at 

udviklingen i deres naturtilstand er i fremgang, således at der på sigt opnås naturtilstand I-II og 
gunstig bevaringsstatus, såfremt de naturgivne forhold giver mulighed for det.  

 Det samlede areal af naturtypen/levestedet skal være stabilt eller i fremgang, hvis naturforholdene 
tillader det.  

 De kortlagte levesteder for almindelig ryle, plettet rørvagtel, rørdrum og rørhøg inden for Natura 
2000-området bringes til eller fastholdes i tilstandsklasse I eller II. Levestedernes geografiske 
placering fremgår af basisanalysen for området.  
 

Konkret betyder dette for strandenge (1330), at arealer i god tilstand skal fastholdes som dette og arealer i 
moderat eller dårligere tilstand skal udvikles mod god eller høj naturtilstand, såfremt det er muligt efter de 
naturgivne forhold.  

For levesteder for Rørhøg og Rørdrum skal arealet og tilstanden af levesteder i god og høj tilstand 
fastholdes. 
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Figur 1: tilstandsvurdering for udvalgte arter /2/ 

  
Figur 2: tilstandsvurdering for udvalgte naturtyper / 2 / 
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4. Natura 2000-væsentlighedsvurdering 
Natura 2000-væsentligthedsvurderingen er i det foregående konkretiseret til at omhandle følgende 
naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget: 

 Strandeng (1330) 
 Rørhøg  
 Rørdrum 

Tiltag inden for plejeplans området indebærer fastholdelse af afgræsning på et allerede afgræsset strand-
engsområde (plejeplanens delområde A /4/). Det indebærer endvidere fastholdelse af det tilgroende 
strandengsområdet (plejeplanens delområde B) uden drift og tilsikring af minimal færdsel på området og 
ingen færdsel på digetoppen langs afvandingskanalen (plejeplanens delområde C).  

Det vurderes ikke, at der i plejeplanen er tiltag, der har konsekvenser udover det areal, som plejeplanen er 
gældende for (=plejeplansområdet).  

Vurdering af påvirker af strandeng 
Det samlede areal af strandeng i form af egentlig strandeng, strandoverdrev og strandrørsumpe indenfor 
Natura 2000-området er knap 2.000 ha. Inden for plejeplansområdet findes ca. 14 ha strandeng eller 
strandengslignende areal, hvoraf godt 1/3 i dag allerede afgræsses.  

Arealet af strandeng i plejeplansområdet udgør således omkring 0,5 % af Natura 2000-områdets 
strandengsarealer. Tiltagene i plejeplanen vil fastholde strandengen mod syd i sin nuværende tilstand..  

Vurdering af levesteder for Rørhøg og Rørdrum 
Det bemærkes, at de kortlagte levesteder i Basisanalyse /1/ og Natura 2000-plan /2/ er beliggende udenfor 
plejeplansområdet. Fastholdelse af den uafgræssede strandeng som sådan i kombination med minimering 
af forstyrrelse fra publikum formodes at bidrage positivt – om end kun i begrænset omfang - til tilstanden 
af levesteder indenfor det samlede Natura 2000-område.   

Det påvirkede areal på 2-3 ha (delområde B) indenfor plejeplansområdet udgør under 5 % af det kortlagte 
potentielle levested indenfor Natura 2000-området, se Bilag 1.  

5. Væsentlighedsvurdering af mulig påvirkning af Isfugl 
Isfugl er observeret flere steder på Vestamager, bl. a. Hejresøen og Pinseskoven /5/. Som det fremgår af 
Bilag 2 er arten endog ganske hyppigt observeret på Sjælland. Bestanden er stabil og tæller på landsplan i 
2007 ca. 300 ynglepar /6/.  

Isfugle findes indenfor plejeplansområdet givetvis som strejfere eller fouragerende. Der er ikke tiltag i 
planen, som vil forringe levestedet for Isfugl. En sikring af, at der ikke sker færdsel på toppen langs 
afvandingskanalen, vil kun være positivt for arten.  

6. Konklusion 
Det er konklusionen, at plejeplanens tilsigtede naturforbedrende tiltag ikke har en væsentlig negativ 
påvirkning af naturbeskyttelsesinteresserne indenfor Natura 2000-området. Dette gælder såvel 
bevaringsstatus for naturtypen strandeng (1330) og levesteder for arterne Rørhøg og Rørdrum.  
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Endvidere har plejeplanen ikke nogen væsentlig negativ effekt på forekomsten af Isfugl indenfor 
plejeplansområdet.  
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Bilag 1 

 
Levesteder for Rørhøg (øverst) og Rørdrum (nederst)/1/.  
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Bilag 2 

 

Observationer af Isfugl fra Naturbasen.  
Grøn signatur er fund efter 2011, rød signatur er fund før. (AGLAJAs licens E12/2017).  
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