Konsekvensvurdering i forhold til Natura 2000:
Ifølge Bekendtgørelse nr. 926 af 27/06/2016 om udpegning og administration af internationale
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter skal der foretages en vurdering af om
projektet kan påvirke Natura 2000-området væsentligt. Derudover skal det vurderes om
projektet påvirker yngle- eller rasteområder for arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV.
Projektområdet ligger i Natura 2000 område Nr. 168, ”Havet og kysten mellem Præstø Fjord og
Grønsund” herunder EF-Fuglebeskyttelsesområde nr. 84 ”Ulvsund, Grønsund og Farø Fjord”.
Udpegningsgrundlag for N168:
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Reguleringsprojektet sker på en fersk eng beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Engen har
en moderat naturværdi. De arealer, der påvirkes, er ikke kortlagt som habitat-naturtyper. Vest
for projektet er der kortlagt et rigkær. Dette rigkær vurderes ikke at blive påvirket af projektet
idet rigkæret ligger ca. 250 meter væk fra projektområdet og der er ikke hydraulisk forbindelse.
I forbindelse med projektet nedlægges en ca. 100 meter lang og dyb grøft. Dette tiltag vil have
en forbedrende effekt for engens naturværdi idet der skabes mere naturlig hydrologi og fordi
grøftens drænene effekt fjernes. På ydersiden af diget er der kortlagt habitat-strandenge. Disse
arealer påvirkes ikke af projektet.
På den ferske eng er der de senere år opstået en permanent meget lavvandet sø. Ved
besigtigelse i sommeren 2016 og foråret 2017 fremstod søen med 5-10 cm vandspejl og ren
mudderbund uden vandplanter. Der blev ikke konstateret bilag IV-arter i søen og det vurderes,
at søen ikke er ynglested for disse. Stor vandsalamander, der er udpegningsart i området,
påvirkes derfor ikke negativt af projektet. Bredøret flagermus er registreret i skovene omkring
projektområdet i 2017. Da der fortsat opretholdes vandflader, der bidrager til variationen i
området, vurderes det, at eng-områdets funktion som fødesøgningsområde for bredøret
flagermus ikke forringes.
Fuglene på udpegningsgrundlaget er primært kystfugle tilknyttet de åbne vandområder. De
påvirkes derfor ikke af projektet.
Bilag IV-arter.
Der er ikke registreret bilag IV-arter i området. Stor vandsalamander og springfrø er udbredt i
kommunen og kan have deres levested i området. Den lavvandede sø på engen vurderes ikke
at være ynglested for bilag IV-arter. Engen kan være rasteområde for stor vandsalamander og
springfrø, men projektet vurderes ikke at forringe områdets værdi for arterne.
Samlet set vurderer Vordingborg Kommune, at projektet ikke påvirker Natura 2000udpegningsarter og -naturtyper væsentligt. Vordingborg Kommune vurderer heller ikke at
projektet skader yngle- eller rasteområder for arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV.
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