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Baggrund  
 

Slagelse Kommune har som mål, at iværksætte naturpleje i udvalgte områder, hvor store 

naturværdier er truet.  

 

I Stigsnæs Skov ligger Stigsnæs Skanse (se kortbilag 1), et 1,4 ha. stort overdrevs- og 

strandengsområde med store naturmæssige værdier. Området har i dag stor værdi både som 

overdrev og fortidsminde. De centrale dele af fortidsmindet bliver i dag plejet ved slåning 1 gang 

årligt.  

 

Denne plejeplan omhandler hele området. 

 

Med tilgroningen ændres oplevelsen af skansen og betingelserne for det varierede dyre- og 

planteliv, som er knyttet til de lysåbne naturtyper overdrev og strandenge, forringes stærkt. 

 

Denne plejeplan skal ved græsning sikre områdets oplevelsesværdi og forbedre områdets biologiske 

værdier. 

 
 

 

Målsætning 
 

Plejeplanen har til formål: 

 at forbedre oplevelsen af fortidsmindet 

 at genskabe og bevare lysåbne overdrevs- og strandengsarealer som levesteder for et 

varieret plante- og dyreliv. 

 

  



Matrikulære forhold 
 

Planen omhandler del af matrikel 1a Holten By, Magleby. 

Matriklen er privatejet. 

 

 

Diverse plan- og lovmæssige forhold 
 

 

Fredning 

 

Området er en del af fredning af 5. oktober 1978 for Borreby Gods, Østerhovedgård, Stigsnæs Skov 

Borreby. 

Formålet med fredningen er at bevare arealerne i deres nuværende tilstand, således at 

ejendommenes karakter af land- og skovbrugsejendomme opretholdes.  

Fredningen regulerer ikke sædvanlig hegning på jordbrugsejendomme. 

 

 

Naturbeskyttelsesloven 

 

Overdrevet og strandengen er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Det betyder, at der ikke må 

foretages ændringer af naturområdets tilstand, f.eks. ved dræning, tilplantning, omlægning m.v. 

Kommunen kan i særlige tilfælde dispensere fra forbuddet. 

Fortidsmindet har været skovklædt frem til 1982, hvorefter det er ryddet og regelmæssigt plejet. 

Etablering af græsning som naturleje på arealet er derfor ikke en tilstandsændring der kræver 

dispensation. 

 

 

Plejeområdet ligger inden for både strandbeskyttelses- og fortidsmindebeskyttelseslinjen samt 

skovbyggelinjen. 

 Strandbeskyttelseslinjen (§ 15) betyder, at der ikke må foretages ændringer i terrænet. 

Naturstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra forbuddet.  

 Fortidsmindebeskyttelseslinjen (§ 18) betyder, at der ikke må foretages ændringer i 

tilstanden indenfor 100 m fra fortidsmindet. Kommunen kan i særlige tilfælde dispensere fra 

forbuddet. 

 Skovbyggelinjen (§ 17) betyder, at der ikke må placeres bebyggelse indenfor 300 m. fra 

skoven.  Kommunen kan dispensere fra forbuddet. 

For alle tre beskyttelseslinjer gælder at sædvanlig hegning på jordbrugsejendomme enten er 

undtaget eller ikke omfattet. 

 

 

Internationalt naturbeskyttelsesområde  

 

Området er beliggende i internationalt naturbeskyttelsesområde. Området er benævnt ”Natura 

2000 område nr. 162: Skælskør Fjord og havet mellem Agersø og Glænø”.  

Området omfatter EF-habitatområde nr. 143 ”Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og 

Glænø”, og EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 95 ”Skælskør Nor, Skælskør Fjord og Gammelsø”.  

 

I appendikset ses en liste over de naturtyper og arter, som er udpegningsgrundlag for områderne. 

Beskyttelsen betyder bl.a., at myndigheder har pligt til at administrere lovgivningen og foretage 

planlægning på en sådan måde, at det ikke medfører negative påvirkninger af 

udpegningsgrundlagene. 

Strandengen, som omfattes af denne plejeplan, er del af udpegningsgrundlaget som ”Strandeng, 

EU-kode 1330”.  I Natura 2000 planen for området er strandengen er registreret en naturklasse 2, 

artsindeks 1 og strukturindeks 2. Området opfylder altså kravet til gunstig bevaringsstatus.  

 
Lysåbne terrestriske naturtyper skal efter Natura 2000 planen sikres en hensigtsmæssig ekstensiv 

drift og pleje og en af truslerne for strandenge er tilgroning. 

 



Den plejeindsats som iværksættes med plejeplanen er med til at sikre at der ikke sker en 

forringelse af naturværdien for en lille del af habitatnaturtypen strandeng 1330. En græsning kan 

også være med til at forbedre strukturindekset for denne del af strandengen.    

 

Som del af kommende Natura-2000 handleplaner vil kommunen forventeligt have fokus på 

gennemførsel af naturpleje med græsning og høslet i store dele af Natura-2000 området. Med 

denne plejeplan er kommunen således på forkant med dette arbejde. 

 

Overdrevet, som omfattes af denne plejeplan er ikke en del af udpegningsgrundlaget. 

 

 

Særligt Følsomt Landbrugsområde, SFL 

 

Området er udpeget som SFL-område-natur. SFL-områder er typisk udpeget, hvor ekstensiv og 

miljøvenlig landbrugsdrift i særlig grad vil være til gavn for miljøet og naturen. 

Ansvarlig myndighed er NaturErhvervstyrelsen. 

 

 

Beskrivelse af naturområdet 
 

Plejeplanen omfatter ca. 1,5 ha. Med lige stor del overdrev og strandeng. Dele af fortidsmindet har i 

en længere årrække været plejet ved slåning en gang årligt. Først af Vestsjællands Amt og senere 

af Slagelse Kommune. 

 

En grøft markeret i den østlige del af området for foden af voldanlægget.  

 

 

Plantesamfundet 

 

På nedenstående planteliste ses det hvilke planter, der er registreret på strandengen og overdrevet.  

Plantelisten er fra Vestsjællands Amt. lok. nr. 3 1997 og dækker et større område end det der er 

med i denne plejeplan. 

 



 
 

 

På de strandengen som plejearealet er en del af er der registreret Tangurt, som på den nationale 

rødliste 1997 er opført som ”sjælden”.  

 

Der er ikke foretaget botanisk registrering i forbindelse med denne plejeplan. 
 
 

Fugle 

 

Kommunen har ikke kendskab til, at der skulle foreligge egentlige undersøgelser eller beskrivelser 

af fuglelivet på plejearealet eller de nærtliggende strandenge.  

 

Tidligere Vestsjællands Amt har i 1997 observeret rødben med yngleadfærd på plejearealet eller 

umiddelbart nord for dette.  

 

Slagelse Kommune observerede ved besigtigelse i foråret 2009, at adskillige viber og strandskader 

ynglede på de græssede strandenge, der ligger nord for plejearealet. En del klyder blev set 

fouragerende på lavt vand i vigen, og rørhøg blev set jagende over strandengene nordøst for 

plejearealet. 

 

Vigen, nordøst for plejearealet, er meget lavvandet og er efter kommunens vurdering yderst 

velegnet som fourageringsområde for vadefugle. 

 

 

Markfirben 
 

Der er registreret markfirben på Stigsnæs Skanse (Ravn 2010). Til sit levested kræver markfirben 

at der er soleksponerede skråninger, hvor der kan skabes et varme mikroklima til soleplads og 



æglægning, samtidig skal der også være spredte muligheder for skygge til termoregulering, 

skjulested og fødesøgning. En artsrig, løsdækkende og lav urtevegetation giver levested for et rigt 

insektliv som danner fødegrundlag for markfirben (Ravn 201) 

 

Markfirben yngler på fortidsmindet. Ved en pleje af området beskyttes mod yderligere tilgroning. 

Dette sikre et varmt mikroklima og at æglægningspladser for markfirbenet kan opretholde.  

Samtidig er det vigtigt at der kun sker en ekstensiv græsning for at der kan opretholdes det 

insektliv som er fødegrundlag for markfirbenet. 

 

Markfirben er omfattet af bilag IV i habitatdirektivet, hvilket betyder at arterne på bilag IV ikke 

forsætligt må forstyrres med skadelig virkning for arten eller bestanden. Forbuddet gælder alle 

livsstadier af de omfattede dyrearter. Det gælder også at arternes yngle- og rateområder ikke må 

beskadiges eller ødelægges.  

 

 

Padder 

 

Grønbroget tudse yngler hist og her i vandhuller i det kystnære område fra Gedehave til 

Holsteinborg Nor. Arten har været i meget stærk tilbagegang i Danmark gennem de sidste 50 år, og 

findes i dag kun på få indlandslokaliteter. Også i Slagelse Kommune er arten forsvundet fra mange 

lokaliteter. Den findes i dag i det ovennævnte område, samt på Sprogø, Omø og Agersø men status 

på de tilbageværende lokaliteter (på nær Sprogø) er ikke særlig godt kendt. Det seneste 

registrerede fund på strandengene nordøst for projektområdet er fra foråret 2009. 

 

Kommunen har ikke konkret kendskab til hvilke andre arter af padder, der findes i området. Det er 

dog sandsynligt, at en eller flere mere almindelige arter som f.eks. lille vandsalamander, 

spidssnudet frø, butsnudet frø eller skrubtudse kan findes i vådområderne på eller nær 

plejeområdet. Også stor vandsalamander, som er relativt udbredt i denne del af kommunen, kan 

være til stede.  

 

 

Trusler og behov for pleje 

 

Med denne plejeindsat forventes det, at der sker en reduktion i kratopvæksten på fortidsmindet, 

samt at det område, som blev ryddet i 2010, bliver holdt lysåbent. Med græsningen vil der også ske 

en udpining af arealet til fremme for overdrevsvegetationen.  

Det er dog en svær balance i dette område da der af hensyn til fortidsmindet ikke må være så stort 

et græsningstryk at det sammenhængende vegetationsdække brydes, så der kan ske erosion på 

fortidsmindet. 

 

På strandengen og overdrevet vil en græsning bevirke at tagrør og anden høj græs- og 

urtevegetation holdes nede, så værdien af området som yngle- og opholdssted for engfugle som 

vibe og rødben øges.  

 

Uden græsning eller høslet på strandengen vil tagrør brede sig i området. På overdrevsarealet vil 

krat af buske og træer desuden brede sig, hvilket vil mindske områdets værdi for den særlige flora 

og fauna, herunder markfirben. 

 

Tætte tagrørsbevoksninger og krat vil udkonkurrere al anden vegetation i området og den botaniske 

diversitet vil dermed blive stærkt mindsket. Ligeledes vil levevilkårene for engfugle og padder 

formindskes yderligere. Rørskov vil kunne gavne andre arter, f.eks. rørhøg og en del småfugle som 

rørsanger, rørspurv, bynkefugl m.v. De arter, som gavnes af rørskov og krat, er dog generelt ikke 

truede. Mange af disse arter er ligefrem i fremgang, i modsætning til engfuglene og den 

grønbrogede tudse, som er i stærk tilbagegang. 

 

For at genskabe og forbedre gunstige forhold for engfuglene, den grønbrogede tudse, markfirben og 

den generelle flora og fauna, som er knyttet til strandeng og overdrev vil græsning/høslet være en 
nødvendighed. 

 



Planlagte tiltag 
 

Området hegnes med dyrehegn (Type: Tornado), og afgræsses med får. Hegnslinjen fremgår af 

kortbilag 1.  

Der er valgt en ekstensiv fåregræsning, da der er tale om en landskabelig fortidsmindepleje. 

Græsning med tungere dyr vil give risiko for optrampning af vegetationsdækket, hvilket ikke er 

tilladt på fortidsminder.  Dette sker velvidende, at andre dyretyper kunne give en græsning, 

hvorved der kunne opnås større botaniske mangfoldighed.  

 

Der opsættes ikke strømhegn. 

 

Fire selvlukkende låger skal sikre ejers og den offentlige adgang til området. Herudover etableres 

der en låge med lås hvorigennem der kan køres ind i området ved udsætning og indfangning af dyr. 

 

Der opsættes ikke fast fangfold. 

 

Der etableres ikke vanding. Hvis der bliver behov for vand til dyreholdet i tørre perioder 

tilvejebringes dette af ejer/dyreholder. 

 

Kommunen indgår aftale med matrikelejer om naturpleje for en 10-årig periode. Kommunen 

bekoster opsætning af hegn. Hvis der for at etablere græsning på arealet skal laves aftale med 

dyreholder påhviler dette ejer.  

 

Kommunen opsætter informationstavle ved indgangen til området. 

 

 

Naturplejeaftalens indhold 
 

Der er indgået plejeaftale med ejer den 9. februar 2012.   

Følgende bestemmelser fremgår af aftalen: 

 

Arealets udnyttelse 

 Arealet må kun anvendes til afgræsning evt. suppleret med høslet. 

 Evt. høslet tages efter 1. juli. og høstet materiale skal fjernes fra plejeområdet. 

 Arealet må ikke drænes, gødskes, sprøjtes, kalkes eller omlægges.  

 Oprensning af grøfter og dræn forudsætter kommunens godkendelse. 

 Tilskudsfodring, bortset fra mineraltilskud, må ikke finde sted. 

 

Drift af arealet 

 Hegnslinje m.v. må ikke ændres uden Slagelse kommunes samtykke.  

 Eventuelle reparationer skal ske med samme type materialer som dem, Slagelse kommune 

har anvendt. 

 Pludselige, udefra kommende skader, som ikke er påført af ejer eller dyreholder på hegn og 

installationer, dækkes i aftaleperioden af Slagelse kommune. Tilsvarende erstattes i 

aftaleperioden stolper, som kasseres pga. råd.  

 Udgifter i forbindelse med vand eller den daglige drift i øvrigt afholdes af ejer. 

 

Krav til dyrene 

 Afgræsningen må af hensyn til fortidsmindet kun ske med får. 

 

Græsningsperiode 

Der må afgræsses hele året.  

 

Græsningstryk 

 Af hensyn til fortidsmindet og naturområdet skal der opretholdes et sammenhængende 

vegetationsdække. Dyreholder skal sikre, at dyreholdet ikke bliver så stort at der skabes 
slidtage på fortidsmindets sammenhængende vegetationsdække.  



 Hensigten med afgræsningen er en ekstensiv græsning der friholder området for opvækst af 

buske og træer samt at vegetationshøjden mindskes på overdrevet og strandengen. 

Dyreholder skal sikre et tilstrækkeligt antal får for at dette kan opnås.  

 I forbindelse med den årlige evaluering vurderer kommunen sammen med ejer/dyreholder 

græsningen med henblik på en evt. justering.  

 

Årlig evaluering 

En gang årligt foretager kommune og ejer/dyreholder en fælles besigtigelse, hvor plejen evalueres.  

Besigtigelsen foretages som udgangspunkt i sensommeren eller først på efteråret. Her vurderes det 

bl.a. om plejen har den rette virkning i forhold til målsætningen for området. Det vurderes bl.a. om 

græsningstrykket er det rette, eller om det eventuelt skal justeres. 

 

  



Kortbilag

  



Appendiks 

UDPEGNINGSGRUNDLAG FOR NATURA 2000 - OMRÅDER 

 
EF-habitatområde nr 143, Skælskør Fjord og havet og kysten 
mellem Agersø og Glænø 
 
*: angiver prioriteret naturtype 
 
1166 Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus) 
1188 Klokkefrø (Bombina bombina) 
1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand 
1140 Mudder- og sandflader blottet ved ebbe 
1150 * Kystlaguner og strandsøer 
1160 Større lavvandede bugter og vige 
1170 Rev 
1210 Enårig vegetation på stenede strandvolde 
1220 Flerårig vegetation på stenede strande 
1310 Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder og sand 
1330 Strandenge 
2110 Forstrand og begyndende klitdannelser 
2130 * Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit) 
2140 * Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede) 
3130 Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden 
3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger 
3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks 
3160 Brunvandede søer og vandhuller 
3260 Vandløb med vandplanter 
6230 * Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund 
6430 Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn 
9110 Bøgeskove på morbund uden kristtorn 
9130 Bøgeskove på muldbund 
9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund 
9170 Vinteregeskove i østlige (subkontinentale) egne 
91E0 * Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld 
 
 
EF-fuglebeskyttelsesområde nr.  96, Farvandet mellem Skælskør Fjord og Glænø 
 

Rørdrum   Y   F3 

Sangsvane     T F2, F4 

Bramgås     T F2, F6 

Havørn     Tn F2 

Rørhøg   Y   F1 

Klyde   Y   F1 

Almindelig ryle   Y   F3 

Splitterne   Y   F3 

Havterne   Y   F3 

Dværgterne   Y   F1 

Mosehornugle   Y T F1 

  Knopsvane   T F4 

  Sædgås   T F4 

  Grågås   T F4 

  Skeand   T F4 

  Ederfugl   T F4 

  Fløjlsand   T F4, F7 

  Toppet skallesluger   T F6 

Y: Ynglende art. 

T: Trækfugle, der opholder sig i området i internationalt betydende antal. 
Tn: Trækfugle, der opholder sig i området i nationalt betydende antal. 

Det er desuden angivet hvilke kriterier, der ligger til grund for vurderingen af, om arten opfylder ovennævnte betingelser: 



 F1: arten er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets p.t. gældende Bilag I og yngler regelmæssigt i området i væsentligt antal, dvs. med 1% 
eller mere af den nationale bestand. 

 F2: arten er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets p.t. gældende Bilag I og har i en del af artens livscyklus en væsentlig forekomst i 
området, dvs. for talrige arter (T) skal arten være regelmæssigt tilbagevendende og forekomme i internationalt betydende antal, og for 
mere fåtallige arter (Tn), hvor områder i Danmark er væsentlige for at bevare arten i dens geografiske sø- og landområde, skal arten 
forekomme med 1% eller mere af den nationale bestand. 

 F3: arten har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, fordi forekomsten bidrager væsentligt til den samlede 
opretholdelse af bestande af spredt forekommende arter som f.eks. Natravn og Rødrygget Tornskade. 

 F4: arten er regelmæssigt tilbagevendende og forekommer i internationalt betydende antal, dvs. at den i området forekommer med 1% 
eller mere af den samlede bestand inden for trækvejen af fuglearten.  

 F5: arten er regelmæssigt tilbagevendende og har en væsentlig forekomst i områder med internationalt betydende antal vandfugle, dvs. 
at der i området regelmæssigt forekommer mindst 20.000 vandfugle af forskellige arter, dog undtaget måger.  

 F6: arten har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, fordi forekomsten bidrager væsentligt til at opretholde artens 
udbredelsesområde i Danmark. 

 F7: arten har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst  
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