
Søer ved Tårup og Klintholm

Natura 2000 basisanalyse

Fyns Amt 2006

Habitatområde H102



Titel:   Natura 2000 basisanalyse. Habitatområde H102 Søer ved Tårup og 
Klintholm

Udgiver: Fyns Amt
  Natur- og Vandmiljøafdelingen
  Ørbækvej 100
  5220 Odense SØ

Telefon:  65561000
Telefax:  65561039
Mail:  anv@fyns-amt.dk

Udgivelsesår: 2006 

Forfattere:  Erik Vinther, Dorit Fruergaard, Leif Bisschop-Larsen, Annita Svendsen, 
Birgitte Mogensen, Nanna Rask, Elsebeth Glob, Nicolaj Holmboe, Mi-
kael Hjorth Jensen, Søren Larsen, Lotte Knudsen, Peter Wiberg-Larsen, 
Annette Sode, Tom Rugaard, Frank Gert Larsen, Kjeld Sandby Hansen, 
Jonas Hansen.

Layout: 
-Tekst:  Helle Pilgård Jonassen.
-Kortbilag: Lisbeth Bro Lund, Dorrit Barrett, Ruth Gravgaard, Birte Vindt.

Figurer, tabel - Robert Skov, Morten Bjerrum, Rasmus Ladegaard Nielsen, Erik Vinther, 
ler og bilag:  Dorit Fruergaard, Leif Bisschop-Larsen, Annita Svendsen, Birgitte  
  Mogensen, Nanna Rask, Elsebeth Glob, Nicolaj Holmboe, Mikael Hjorth  
  Jensen, Søren Larsen, Inga Housted Holm, Susanne Roed, Peter  
  Wiberg-Larsen, Annette Sode, Tom Rugaard, Flemming Bjerg, Kjeld  
  Sandby Hansen, Jonas Hansen, Frank Gert Larsen, Signe Friis Nielsen.

   
Bedes citeres:  Fyns Amt (2006): Natura 2000 basisanalyse. Habitatområde H102 Søer 

ved Tårup og Klintholm. Natur- og Vandmiljøafdelingen.

Kortmateriale  Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 1992 KD.86.1023
  Copyright Grundkort Fyn A/S
  Copyright COWI



3

Den foreliggende rapport udgør en 
del af den samlede afrapportering af 
undersøgelsen af de fynske Natura 
2000 områder. Formålet med under-
søgelsen, de benyttede metoder og 
defi nitioner mm. samt undersøgel-
sens konklusioner er beskrevet i en 
særskilt rapport ”Natura 2000 Ba-
sisanalyse i Fyns Amt – sammenfat-
ning og konklusion”.

1. Beskrivelse af området

Habitatområdet har et areal på ca. 36 
ha. I alt er 14,6 ha af naturområderne 
omfattet af naturbeskyttelseslovens 
§3. I bilag 1 ses en detaljeret areal-
opgørelse.

Habitatområdet består af 2 adskilte, 
kystnære arealer, der indeholder en 
stor bestand af Klokkefrø. Området 
ved Tårup består af en campingplads 
med 5 vandhuller. Den sydlige del af 
området ved Klintholm er et tidligere 
indvindingsområde for kalk – Klint-
holm Kalkgrave. Som det eneste sted 
på Fyn kommer Danien kalken helt 
op i jordoverfl aden, og denne kalk-
forekomst er fra starten af 1940`erne 
blevet udnyttet til jordbrugskalk. Om-
rådet bærer stærkt præg af denne 
udnyttelse, idet der fi ndes fl ere grave 
og depoter med kalk og overfl ade-
jord. Nogle steder er kalken hentet 
op nede under grundvandet, så der 
i dag er efterladt rentvandede og 
kalk rige søer med undervandsplan-
ter herunder kransnålalger. Søerne 
er ligeledes ynglested for de Østfyn-
ske bestande af Klokkefrø, og Fyns 
Amt har gennem årene etableret en 
del mindre vandhuller, således at ha-
bitatområdet indeholder i alt godt 20 
søer. Kalkdepoterne og det besked-
ne tilbageblevne areal med det op-
rindelige terræn indeholder en arts-
rig overdrevsvegetation med fl ere 
sjældne plantearter. 

NATURA 2000 BASISANALYSE
Habitatområde H102 Søer ved Tårup og Klintholm

Klintholm Kalkgrave er udnævnt til 
Nationalt Geologisk interesseom-
råde og er også internationalt set 
en bevaringsværdig lokalitet. Habi-
tatområdet afgrænses af et stort af-
faldsdepot, som modtager affald fra 
7 kommuner og Kommunekemi.

2. Udpegningsgrundlag

Habitatområdet er udpeget for at be-
vare en række af de naturtyper samt 

plante- og dyrearter, som forekom-
mer på Habitatdirektivets bilag 1 og 2 
og kaldes tilsammen for udpegnings-
grundlaget.

Tabel 2.1 og 2.2 viser de naturtyper 
og arter, der aktuelt udgør udpeg-
ningsgrundlaget for habitatområde 
nr. 102. 

Her udover er konstateret forekomst 
af kalkoverdrev (6120) og nærings-
rige søer (3150), som i de følgende 

Den sydlige del af habitatområdet ved Klintholm er et tidligere graveområde, hvor der er indvundet 
kalk. Hvor kalkgravenes bund ligger under grundvandsspejlet er der fremkommet søer med kalkhol-
digt vand. Der er tale om rentvandede søer med en rig undervandsvegetation, som ofte udgøres af 
kransnålalger.
Foto: Annette Fog.

Nr. Naturtype Areal (ha) Antal
3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger 2,7 3

Tabel 2.1. Oversigt over de naturtyper, der aktuelt udgør grundlaget for udpeg-
ningen af habitatområde nr. 102 og de typer, der indgår i basisanalysen.  

Nr. Artsnavn
Bestand

Antal Areal Yngle vh Antal Areal Areal i alt
1166 Stor vandsalamander 

(Triturus cristatus cristatus)
2 28 28 (2)

1188 Klokkefrø 
(Bombina bombina)

2 36 5 37 ca. 250

Levesteder
Kendte Potentielle

Tabel 2.2. Oversigt over de arter, der aktuelt udgør grundlaget for udpegningen 
af habitatområde nr. 102.
(2) Stor Vandsalemander er fundet, men ikke eftersøgt systematisk.
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afsnit vil blive behandlet lige som de 
naturtyper, der aktuelt udgør udpeg-
ningsgrundlaget.

Udbredelsen af naturtyperne og ar-
ternes levesteder fremgår af bilag 2.a 
og 2.b. Bilag 2.a viser også udbre-
delsen af eventuelle nykonstaterede 
naturtyper. I bilag 2.c er der vist fore-
komsten af de arter, der er opført på 
habitatdirektivets bilag 4. Endelig er 
der i bilag 2.d vist fund af de karakte-
ristiske arter i de enkelte naturtyper.

3. Datagrundlag

Datagrundlaget for de terrestriske 
habitatnaturtyper består primært 
af en kortlægning, der er foretaget i 
2004 og 2005. Endelig er der gen-
nem årene indsamlet en del data om 
beskyttede naturtyper i forbindelse 
med administrationen af naturbe-
skyttelsesloven. 

Fyns Amt har af tidsmæssige/res-
sourcemæssige årsager, samt på 
baggrund af meget få og utilstræk-
kelige oplysninger, valgt at nedprio-
ritere redegørelsen for vandløbene 

– dvs. naturtyperne 3260 og 6430 – i 
det aktuelle habitatområde, hvor dis-
se naturtyper enten udgør en mindre 
væsentlig del af udpegningsgrundla-
get eller måske kun kan erkendes ved 
hjælp af en detaljeret kortlægning. 
Nedprioriteringen er endvidere sket 
med henvisning til den skitserede 
prioritering i Vejledning til amterne om 
udarbejdelse af Natura 2000-basis-
analyse (juli 2005). De to naturtyper 
– 3260 og 6430 – angives derfor som 
potentielt forekommende i området.

2 af søerne kaldet kalkgrav F og G er 
gennem fl ere år blevet fulgt gennem 
vandkemiske undersøgelser for at 
spore en eventuel påvirkning fra den 
tilhørende losseplads. Enkelte af de 
øvrige søer er undersøgte.

Oplysninger om arterne stammer fra 
Fyns Amts overvågning siden midt i 
1980`erne af udviklingen af bestan-
den af klokkefrø. Klokkefrø indgår 
siden 2004 i det nationale overvåg-
ningsprogram NOVANA. 

Bilag 3.a består af skematiske oplys-
ninger om søer inden for habitatom-
rådet.

4.  Foreløbig trusselsvur-
dering

Terrestriske naturtyper
I forbindelse med kortlægningen af 
de terrestriske habitatnaturtyper er 
der registreret forekomsten af positi-
ve og negative strukturer i de enkelte 
naturarealer. De positive strukturer 
vil være til stede i veludviklede fore-
komster af naturtyper, som typisk 
indeholder karakteristiske og sjæld-
nere plantearter. Tilsvarende vidner 
indhold af negative strukturer om, at 
naturtypen påvirkes af 1-fl ere trusler, 
og at der er behov for naturpleje el-
ler -genopretning. Et rigkær kan så-
ledes både have positive strukturer 
som trykvand i terrænniveau, en rig 
mosfl ora eller en rig blomsterfl ora, 
og samtidig have negative strukturer 
som tilgroning med høje urter eller 
vedplanter, påvirkning fra tilførte næ-
ringsstoffer eller udtørring.

Figur 4.1 giver en oversigt over de 
enkelte naturtypers fordeling i for-
hold til deres indhold af positive og 
negative strukturer. Mørkegrøn farve 
viser veludviklede naturtyper, som til-
syneladende ikke er udsat for nævne-
værdige trusler, mens mørkerød farve 
viser dårligt udviklede naturtyper, der 
antagelig påvirkes kraftigt af en eller 
fl ere trusler. Ud fra et naturforvalt-
ningsmæssigt synspunkt bør der ske 
en prioritering af forekomster med 
udbredt positive strukturer, fordi dis-
se forekomster vil være vigtige spred-
ningskilder til andre naturområder.

Kalkrige overdrev udgør ikke en del 
af udpegningsgrundlaget. Typen er 
dog fundet på 5,9 ha hvoraf de ca. 
0,9 ha ligger i umiddelbar tilknytning 
til habitatområdet. Kalkoverdrevet er 
beskrevet, som om det udgjorde en 
del af udpegningsgrundlaget. Det 
ses, at det kalkrige overdrev har ud-
bredt indehold af både positive og 
negative strukturelementer. 

Overdrevenes naturkvalitet kan be-
skrives ved et indeks baseret på fore-

Klokkefrø udgør en del af udpegningsgrundlaget for habitatområdet.
Foto: Leif Bisschop-Larsen, Fyns Amt.
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komst af plantearter (Bruun & Ejrnæs 
1998). Det fremgår af bilag 4.a, at det 
kunstigt skabte kalkoverdrev har et 
indeks på 1, hvilket indikerer et dår-
ligt udviklet overdrev.
 
I de følgende afsnit 4.1 – 4.7 er der 
foretaget en foreløbig vurdering af de 
største trusler, der påvirker arterne og 
naturtyperne i Natura 2000 området. 
De konstaterede trusler kan bidrage 
til at forklare naturtypens indhold af 
negative strukturelementer i fi gur 4.1 
og det lave indeks for overdrevet i bi-
lag 4.a. 

Søer og vandløb
Undersøgelser af de fynske søer og 
vandhuller viser, at langt hovedpar-
ten ikke opfylder regionplanens mål-
sætninger om et alsidigt plante- og 
dyreliv (Fyns Amt 2006). Årsagen til 
dette er først og fremmest eutrofi e-
ring som følge af tilførsel af nærings-
stoffer med spildevand fra byer eller 
spredt bebyggelse og/eller fra land-
bruget. Selvom tilførslen af spilde-
vand i mange tilfælde er ophørt eller stærkt reduceret, er søerne stadig 

påvirket. Således er det typisk kun 
søer, der ligger i meget naturpræ-
gede omgivelser, som har en tilfreds-
stillende natur- og miljøkvalitet

4.1. Eutrofi ering
Terrestriske naturtyper
Eutrofi ering i form af tilførsel af gød-
ning og pesticider har en negativ 
effekt på de terrestriske naturtyper. 
Højtvoksende og konkurrencedyg-
tige plantearter bliver begunstiget 
af gødningen og udkonkurrerer 
lavtvoksende arter, der er tilpasset 
græsning og høslet, og pesticider 
slår visse plante- og dyrearter ihjel. 
Mange karakteristiske arter vil der-
for forsvinde. Gødning og pesticider 
kan tilføres direkte til naturtyperne, 
men også indirekte ved vinddrift fra 
tilstødende markarealer. Endelig til-
føres luftbåret kvælstof til alle natur-
områder som følge af afdampning af 
ammoniak fra landbrug, industri og 
transport. 

I bilag 4.1 er vist forskellige målere-
sultater for eutrofi eringen.

Overdrevet vurderes at være direkte 
påvirket af den omgivende land-
brugsdrift, idet vegetationen stedvis 
er præget af gødning (bilag 4.1.a).

I bilag 4.1.b er vist det beregnede 
Ellenberg indeks for næringsstoffer. 
Da et indeks på 5 indikerer et middel 
indhold af næringsstoffer i jordbun-
den (Ellenberg m.fl . 1992), er kalko-
verdrevet (6210) næppe særligt på-
virket af eutrofi ering. 

Bilag 4.1.c viser de beregnede Ellen-
berg indeks for reaktionstal.

Vurderet ud fra det beregnede ned-
fald af kvælstof fra atmosfæren (bilag 
4.1.d), er laveste tålegrænse over-
skredet for 100 % af arealet med na-
turtype 6210.

Søer og vandløb
Det vurderes i øjeblikket, at der kun 

Strukturer

Positive I S U

U 100

S

I

Negative

Kalkoverdrev
(6210) 5,9 ha *

Figur 4.1. Fordelingen af negative og 
positive strukturer i de polygoner, hvor 
de enkelte naturtyper er registreret. 
For både negative og positive struktu-
rer er angivet om strukturerne samlet 
set er udbredte (U), spredte (S) eller 
ikke tilstede (I). Tallene angiver % af det 
samlede areal af naturtypen. Struktu-
rerne er beskrevet i Fredshavn (2004). 
Mørkegrøn farve viser veludviklede na-
turtyper, og mørkerød farve viser dår-
ligt udviklede typer.
* Ca. 0,9 ha af kalkoverdrevet ligger 
udenfor selve habitatområdet.

Klintholm er det eneste sted på Fyn, hvor Danien-kalken når helt op til jordoverfl aden. I skrænten 
mellem den oprindelige jordoverfl ade og kalkgraven kan man som et af de få steder i verden se 
overgangen mellem Danienkalken og den overliggende Kerteminde Mergel. Klintholm er et Nationalt 
Geologisk interesseområde og er optaget på UNESCO`s liste over bevaringsværdige områder. Der 
er imidlertid placeret en fælleskommunal losseplads og andre depoter ved Klintholm, således at de 
nuværende kalkgrave udgør resterne af et betydeligt større graveområde.
Foto: Robert Skov, Fyns Amt.   
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i ringe omfang er sket eutrofi ering af 
søerne. Selvom de ligger klos op af 
en losseplads med deraf følgende 
risiko for påvirkning både via luft og 
vand (perkolat), vurderes det, at los-
sepladsperkolatet ikke har påvirket 
kalkgrav G og F i betydeligt omfang. 
Der foregår græsning af arealerne 
omkring en del af søerne, og dette 
kan i et vist omfang medføre eutro-
fi ering med ekskrementer fra krea-
turerne. Således har en indhegnet 
sø, hvor kreaturer ikke har adgang til 
vandet, et betydeligt lavere indhold 
af fosfor end en tilsvarende sø, hvor 
kreaturerne har adgang (bilag 3.2).

Arter
Klokkefrøen yngler i lavvandede og 
lysåbne vandhuller med bundfæste-
de vandplanter og god vandkvalitet. 
Mange af klokkefrøens levesteder 
fi ndes i intensivt dyrkede landbrugs-
områder, hvor et tæt netværk af 
egnede vandhuller og temporære 
oversvømmelser er meget sjældne. 
Mange vandhuller påvirkes negativt 
som følge eutrofi ering ved udsivning 
af næringsstoffer fra dyrkede marker 
eller på grund af fodring eller udsæt-
ning af ænder. I Klintholm er der imid-
lertid ikke konstateret eutrofi ering af 
klokkefrøens levesteder.

4.2. Tilgroning
Terrestriske naturtyper
Hovedparten af de undersøgte ha-
bitatnaturtyper er afhængig af en 
ekstensiv græsning eller høslet. Hvis 
udnyttelsen ophører eller græsnings-
trykket nedsættes, sker der en tilgro-
ning af naturtyperne. Højtvoksende 
urter og græsagtige planter samt bu-
ske og træer får øget dominans og 
”kvæler” mere lavtvoksende plante-
arter, der er tilpasset græsning og 
høslet. Resultatet bliver, at mange 
karakteristiske plante- og dyrearter 
forsvinder.

Tilgroning vurderes ud fra vegeta-
tionens højde og dækningsgraden af 
vedplanter (bilag 4.2.a - 4.2.c) samt 

ud fra de beregnede Ellenberg in-
deks for lys (bilag 4.2.d). Det fremgår, 
at der ikke er særlige tilgroningspro-
blemer i kalkoverdrevet, hvor de ca. 
6 ha har en dækning af træer og bu-
ske på 1-10% og 30-75% af arealet 
har en vegetation der er lavere end 
15 cm. 

Søer og vandløb
Tilgroning af søbredderne imødegås 
i stort omfang med den græsning, 
der gennemføres i området.  

Arter
Tidligere fungerede mange vandhuller 
som vandingshuller til kvæg og heste, 
men efterhånden som landbruget er 
blevet industrialiseret og effektivise-
ret, er vandhuller blevet overfl ødige. 
En del vandhuller er blevet fyldt op 
eller er drænet bort, mens andre 
vandhuller har fået lov til at gro til. 
Tilgroede vandhuller er ikke egnede 
ynglevandhuller for klokkefrøen, som 
stiller store krav til lystilgængelighed. 
Et godt ynglevandhul ligger som del 
af afgræsset naturareal, hvor kreatu-
rer græsser omkring og i vandhullet.

4.3. Hydrologi
Terrestriske naturtyper
Flere af de terrestriske naturtyper er 
afhængige af en høj vandstand og 
en naturlig hydrologi. Vandindvin-
ding, dræning og inddigning med 
bortpumpning af vand betyder, at 
planter tilknyttet våd og fugtig jord-
bund fortrænges til fordel for arter fra 
mere tør jordbund. Derved forsvinder 
mange af naturtypernes karakteristi-
ske arter. Tilførsel af drænvand eller 
store vandstandshævninger kan dog 
også have meget væsentlige nega-
tive konsekvenser for naturtyperne.

I bilag 4.3.a – 4.3.c ses en sammen-
stilling af naturtypernes hydrologi. 
Det fremgår, at de terrestriske natur-
typer ikke påvirkes af afvanding.
 
Søer og vandløb
Alle søerne er grundvandsfødte, og 

der vurderes ikke at være problemer 
med hydrologien.

4.4. Invasive arter
Invasive arter er ikke naturligt hjem-
mehørende i den danske natur. Arter-
ne breder sig imidlertid til fl ere natur-
typer, hvor de hurtigt kan fortrænge 
den oprindelige fl ora og fauna.

I bilag 4.4.a er der angivet hvilke inva-
sive arter, der er fundet i habitatom-
rådet. Det drejer sig om Rynket Rose 
og Kæmpe-Bjørneklo, som dog kun 
udgør et mindre problem i 6210 Kalk-
overdrev (bilag 4.4.b).

4.5  Udvikling af naturtypers 
arealer og arters be-
stande 

Terrestriske naturtyper
I bilag 4.5.a er der vist fordelingen af 
de enkelte habitatnaturtyper i areal-
klasser. Det fremgår af bilaget, at ha-
bitatområdet kun indeholder et enkelt 
kalkoverdrev, som dog har et rimeligt 
stort areal på mere end 5 ha.

Figur 4.2 viser arealet af habitatna-
tur fordelt på hovednaturtyper samt 
arealet af de beskyttede naturtyper. 
Det fremgår af fi guren, at området 
indeholder 5,9 ha habitatnaturtyper 
inden for overdrev, selv om der ikke 
er registreret beskyttede overdrev i 
området. Det skyldes, at en del af de 
beskyttede ferske enge retteligt skal 
henføres til overdrev. 

Der vurderes ikke, at der inden for 
rammerne af de nuværende na-
turarealer er et særligt stort potentia-
le for at øge arealet med habitatna-
turtyperne. Det skyldes, at store dele 
af de beskyttede strandenge består 
af relativt tørre strandoverdrev og 
de resterende arealer med fersk eng 
består af gødningspåvirkede kul-
turenge.

Søer og vandløb
Der er siden 1990 gravet en del 
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vandhuller i området for at forbedre 
levevilkårene for klokkefrøer. Disse 
nye vandhuller kan til en vis grad 
kompensere for, at der gennem de 
foregående år er forsvundet en del 
vandhuller på grund af opfyldning. På 
grund af den kalkholdige undergrund 
har alle søerne i området mulighed 
for at udvikle naturtypen 3140.

Arter
Den østfynske bestand af Klokkefrø 
fi ndes dels i de udpegede habitatom-
råder ved Tårup Strand Camping og 
Klintholm (i alt ca. 78 % af bestan-
den) og dels på 5 lokaliteter uden for 
habitatområderne (ca. 22 % af be-
standen). Se bilag 2.b og 4.5.b. Alle 
klokkefrøer i området stammer fra 
den oprindelige bestand ved Tårup, 
og bestanden ved Klintholm fungerer 
som reservebestand for den oprin-
delige bestand. Den oprindelige be-
stand ved Klintholm uddøde i 1985 
på grund af opfyldning af de bed-
ste klokkefrøvandhuller i forbindelse 
med udvidelsen af Kommunekemi´s 
losseplads.

Fyn Amt har siden 1980`erne arbej-
det på at sikre et netværk af egnede 
levesteder og spredningskorridorer 
mellem Tårup og Klintholm gennem 

etablering af bufferzoner, afgræsning 
af naturarealer, etablering af vand-
huller og gennem opdræt og genud-
sætning af klokkefrøer. Den oprin-
delige bestand på Tårup trives ikke 
særlig godt. Mens bestanden i midt i 
1990`erne var på i størrelsesordenen 
100-150 voksne dyr, blev der i 2005 
registreret 15 voksne dyr. Den mar-
kante nedgang i bestanden skyldes 
mindre optimale yngle- og overvin-

tringsmuligheder. Der er problemer 
med udsatte fi sk i lergraven, som 
æder æg og yngel, ligesom afgræs-
ningen omkring ynglevandhuller er 
utilstrækkelig. Et igangværende LIFE-
projekt skal gerne rette op på disse 
forhold. Bestanden ved Klintholm er 
stabil og talte i 2005 235 voksne dyr 
– svarende til 74 % af den samlede 
østfynske bestand.

Det fremgår af bilag 2.b, at der er 
foretaget en meget snæver udpeg-
ning af habitatområdet for Klokkefrø 
på Østfyn, og at en meget stor del af 
klokkefrøens levesteder fi ndes uden 
for det udpegede habitatområde.

Stor Vandsalamander yngler i vand-
huller i både den nordlige og sydlige 
del af habitatområdet. Bestandsud-
viklingen kan dog ikke belyses.

Fugle er ikke udpegningsgrundlag 
for habitatområdet, men det skal 
fremhæves, at overdrevsarealerne er 
yngleplads for Rødrygget Tornskade 
(regelmæssigt min.1 par), som er på 
fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1. I 
de større søer yngler bl.a. Gråstrubet 
Lappedykker (3-4 par).
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Figur 4.2. Natura 2000 områdets indhold af beskyttede naturtyper (§3 natur) 
sammenholdt med dets indhold af habitatnatur. Vandløb er angivet i km (læng-
de), og de øvrige naturtyper er angivet i ha (areal).

Ynglevandhul for Klokkefrø. I baggrunden ses lossepladsen.
Foto: Leif Bisschop-Larsen, Fyns Amt.
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4.6 Forstyrrelse af arter
Der vurderes ikke at være nogle for-
styrrelser af arter opført på habitat-
direktivet.

Driften af skydebanen kan dog for-
styrre fuglelivet.

4.7 Miljøfarlige stoffer 
Miljøfarlige stoffer i søer og vandløb 
stammer typisk fra spildevand og/
eller sprøjtemidler. Generelt er ni-
veauet af disse stoffer lavt i søerne. I 
Klintholm-området kan de dog også 
stamme fra den kontrollerede los-
seplads, der ligger lige vest for habi-
tatområdet. Det vurderes dog i øje-
blikket, at der ikke er tale om nogen 
væsentlig påvirkning herfra.

4.8 Fysisk påvirkning
Hele området er kunstigt skabt ved 
gravning efter kalk og etablering af 
ynglevandhuller til Klokkefrø.

4.9 Andre trusler
Den største trussel mod klokkefrøen 
er i dag den generelt store mangel på 
egnede levesteder. Ud over de alle-
rede nævnte trusler i form af eutro-

fi ering og tilgroning er udsætning af 
fi sk og ænder i vandhuller ligeledes 
en meget alvorlig trussel mod klok-
kefrøen, idet de æder klokkefrøens 
æg og haletudser.

I landbrugsområder er spredning af 
kunstgødning, sprøjtning med pesti-
cider og jordbehandling med store 
maskiner en alvorlig trussel mod 
vandrende padder. Salte i kunst-
gødningen optages gennem frøens 
tynde hud og dræber den. Pesticider 
kan dræbe frøerne ved direkte over-
sprøjtning, men de har sandsynligvis 
større negativ effekt på klokkefrøen 
ved at begrænse antallet af orme og 
insekter i et område. Sprøjtemidlerne 
kan også forgifte selve vandhullet og 
dermed ødelægge det økosystem, 
som både haletudser og voksne frøer 
er afhængige af. 

Klokkefrøen lever størstedelen af sit 
liv i vandet, og det er derfor vigtigt, 
at den udover de temporære yngle-
vandhuller har permanente vandhul-
ler til rådighed, hvor den kan søge 
føde. Overvintringen foregår i mu-
sehuller, under kvas, stenbunker og 
trærødder samt i skrænter. Et godt 
levested består derfor ikke blot af 
gode og varierede vandhuller, men 

også af eksempelvis afgræssede 
overdrev og enge, levende hegn, 
stendiger, kystskrænter eller skove. 
Det er gennem fl ere danske under-
søgelser dokumenteret, at Klokke-
frø bestande, som lever i et intensivt 
dyrket landbrugslandskab har en 
betydelig ringere overlevelse sam-
menholdt med bestande som lever 
i et varieret landskab med sammen-
hængende naturarealer i afgræsning. 
På levesteder med en lav overlevelse 
kan få år med ingen eller ringe yngle-
succes være en alvorlig trussel mod 
bestanden.

5.  Modsatrettede inte-
resser 

Afgræsning i og omkring søerne 
sikrer optimale levevilkår for padder 
herunder Klokkefrø, men græsnin-
gen kan samtidig øge søernes fos-
forindhold. 

6.  Naturforvaltning og 
pleje

Et mindre areal med en af søerne ved 
Tårup Strand er fredet med det for-
mål at bevare Klokkefrøen. Frednin-
gen er fra 1969 og har ikke indbygget 
en plejeret for fredningsmyndighe-
den.

Amtet har siden 1980`erne arbejdet 
på at forbedre forholdene for Klok-
kefrø både inden for og uden for ha-
bitatområdet. Inden for habitatområ-
det har amtet oprenset 4 vandhuller 
og etableret 6 nye, og der er sikret 
afgræsning af 8 ha. Afgræsningen 
sker på baggrund af tidsbegrænsede 
aftaler. 4 ha ager er udlagt til natur-
udvikling ligeledes på baggrund af 
tidsbegrænsede aftaler. Uden for ha-
bitatområdet har amtet etableret 20 
nye vandhuller og plejet 6. Som led 
i et LIFE projekt er der planlagt for-
bedringer af 5-7 vandhuller og en for-
bedring af afgræsningen på 4 ha bl.a. 
ved indførelse af helårsgræsning. 

Nygravet ynglevandhul til klokkefrø. Vandhullet har en dybde på ca. 1 m og svagt skrånende sider.
Foto: Birgit Bjerre Laursen, Fyns Amt.
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Bilag 6.a – 6.g viser detaljerede op-
lysninger om plejeindgreb, aftale-
typer, fredninger og offentligt ejede 
arealer. 

Natura 2000 området indeholder i alt 
10,3 ha, der som fersk eng/overdrev 
eller strandeng er omfattet af natur-
beskyttelseslovens §3 om beskyt-
tede naturtyper. Heraf plejes i alt ca. 
8 ha svarende til ca. 78 % af det ter-
restriske §3-areal. 

Det ses af bilag 6.a og 6.f, at selvom 
der er aftaler om afgræsning/slæt på 
hele arealet med habitatnaturtypen 
kalkoverdrev, så fremstår kun 30-75 
% af arealet som afgræsset. Der vur-
deres at være behov for en mindre 
plejeindsats i en kortere årrække i 
form af mindre rydninger og en for-
bedring af afgræsning (bilag 6.h). De 
enkelte arealers skønnede plejebe-
hov i 2004/2005 er vist i bilag 6.i. 

7.  Nykonstaterede eller 
nyindvandrede arter 
og naturtyper 

Der er konstateret forekomst af na-
turtypen 6210 Kalkoverdrev (bilag 
7). Selvom alle søerne i området har 
potentiale for opvækst af kransnål-
alger på grund af deres kalkrigdom, 
er nogle af søerne så næringsrige, 
at kransnålalgerne udkonkurreres af 
andre undervandsplanter, så de sna-
rere tilhører naturtype 3150: Søer 
og vandhuller med fl ydeplanter eller 
store vandaks. Det er uklart om dette 
forhold er naturbetinget eller skyldes 
næringsberigelse i forbindelse med, 
at kreaturer, der skal afgræsse sø-
ernes omgivelser, har adgang til sø-
erne. 

8.  Manglende data til 
tilstandsvurderingen

I bilag 8 er der vist de naturtyper og ar-
ter, hvor der bør indsamles fl ere data 
til brug ved tilstandsvurderingen.

9. Anvendt materiale

I bilag 9 er der angivet en liste med 
anvendt materiale.
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BILAG                      NATURA 2000 BASISANALYSE
til afsnit 1

Arealtyper Antal Areal i ha
Habitatområdet 36
Hav 0
Landjord 36
Sø 13 4,3
Vandløb 0,3
Mose 0 0
Fersk eng 2 9,2
Strandeng 1 1,1
Overdrev 0 0
Hede 0 0

H102 Søer ved Tårup og Klintholm

Bilag 1. 
Oversigt over arealer i ha af hav, landjord og beskyt-
tede naturtyper i Natura 2000-området. For vandløb 
opgøres længden i km.
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BILAG                      NATURA 2000 BASISANALYSE
til afsnit 2
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6210 Kalkoverdrev

Bilag 2.a – terrestriske naturtyper.
Forekomst af terrestriske habitatnaturtyper inden for habitatområdet.
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BILAG                      NATURA 2000 BASISANALYSE
til afsnit 2
Bilag 2.a – søer og vandløb.
Forekomst af habitatnaturtyper af søer og vandløb inden for habitatområdet. Også potentielle områ-
der er vist. Der er her vist samtlige søer > 100 m2 på basis af søer fra Top10DK.
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BILAG                      NATURA 2000 BASISANALYSE
til afsnit 2
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Bilag 2.b - habitatarter.
Forekomst af levesteder for arter, der udgør udpegningsgrundlaget for habitatområdet.

Klokkefrø
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BILAG                      NATURA 2000 BASISANALYSE
til afsnit 2
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Bilag 2.b - habitatarter.
Forekomst af levesteder for arter, der udgør udpegningsgrundlaget for habitatområdet.
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BILAG                      NATURA 2000 BASISANALYSE
til afsnit 2
Bilag 2.c.
Forekomst af arter, der er opført på habitatdirektivets bilag 4. Der er angivet det typiske leve-sted 
for arten samt et eksempel på, hvor arterne forekommer inden for habitatområdet.

Art Levested - generelt Kendte levesteder

Strandtudse Vandhuller og oversvømmelser på 
strandenge

Klintholm

Spidssnudet frø Vand- og mosehuller, 
ofte lysåbne og næringsfattige

Klintholm

Bilag 2.d – terrestriske naturtyper.
Fund af karakteristiske plantearter inden for 5 
m cirklerne i de kortlagte habitatnaturtyper.

Naturtype 6210
Antal 5 m cirkler 1
knopurt, stor 1
kodriver, hulkravet 1
rundbælg 1
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BILAG                      NATURA 2000 BASISANALYSE
til afsnit 3
Bilag 3.a.
Oplysningsskemaer for søer, der tilhører en af habitatdirektivets søtyper .

Habitatnaturtype 3140 3140 3140 3150 3150

Lokalitet navn Klokkefrøsø Kalkgrav G ? Kalkgrav F Strandeng sø
UTM-x 614877 614737 614823 614905 614982
UTM-y 6116193 6116128 6116215 6116315 6116413

Dato 30-09-1999 13-05-2002 13-05-2002 30-09-1999 05-10-1999
Karakteristiske arter Chara globularis Chara sp. Chara sp. Liden andemad Kors-andemad
Dækningsgrad, % ca. 25 <1 ? ? ?
Øvrige arter Alm. Kildemos, 

Svømmende
Vandaks,

Svømmende
sumpskærm,

Vand-nerveløs

? Aks-tusindblad, 
Børstebladet
vandaks,
Spinkel vandaks, 
Tornløs hornblad

Akstusindblad,
Svømmende

vandaks

Samlet dækningsgrad, % 30 ? 80 50

Dato 05-10-1999 21-06-2001 05-10-1999 05-10-1999
Total fosfor, mg/l 0,025 0,008 0,039 0,08
Total kvælstof, mg/l 1,0 - 1,1 1,4
Alkalinitet, mmol/l 3,7 1,9 3,5 3,6
Sigtdybde, m > 0,5 0,75 4 > 0,8
pH 7,4 7,6 7,7 7,4

Bemærkninger Gravet 1990 
som habitat for 

klokkefrøer.
Indhegnet.

Kalkgrav fra før 

1970

Gravet 1983 

som habitat for 

klokkefrøer
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BILAG                      NATURA 2000 BASISANALYSE
til afsnit 4
Bilag 4.a
Indeks for overdrev (metode følger Bruun & Ejrnæs 1998)
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6210 Kalkoverdrev

Bilag 4.1.a.
Arealer af naturtyper med tydelige påvirkninger fra land-
brugsdriften.
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Bilag 4.1.b.
Ellenbergs indikatorværdi for næringsstof for hver habitatna-
turtype. Røde streger viser middelværdierne. Værdierne er 
beregnet ud fra de forekommende plantearter inden for de 
udlagte 5 m cirkler (Ellenberg m.fl . 1992).
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Bilag 4.1.c.
Ellenbergs indikatorværdi for reaktionstallet for hver 
habitatnaturtype. Røde streger viser middelværdierne. 
Værdierne er beregnet ud fra de forekommende plan-
tearter inden for de udlagte 5 m cirkler (Ellenberg m.fl . 
1992).
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Bilag 4.1.d.
N-deposition for habitatområdet beregnet ud fra kommunetallet og korrigeret med antallet af dyreenheder inden for 
habitatområdet og inden for en radius af 2,5 km. Angivelse af forekommende naturtyper og deres tålegrænser.

Naturtype Areal Tålegrænse Belastning Tålegrænse Laveste tålegrænse Højeste tålegrænse
ikke overskredet overskredet overskredet

ha kg N/ha/år kgN/ha/år % af areal % af areal % af areal

6210 5,9 15-25 18,9 0% 100% 0%

I alt 5,9
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Bilag 4.2.a.
Arealandelen med bar jord og vegetationshøjden <15 cm, 15-50 cm og >50 cm inden for hver naturtype. 
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Bilag 4.2.b.
Arealandel med vedplantedækning inden for hver habitat-
naturtype.
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Bilag 4.2.c.
Arealandel med dækning af dværgbuske inden for 
hver naturtype. 
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Bilag 4.3.a.
Arealer inden for de våde naturtyper præget af 
afvanding og vandindvinding.

Arealandel præget af afvanding og vandindvinding
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Bilag 4.3.b.
Ellenbergs indikatorværdi for fugtighedsforhold inden 
for hver habitatnaturtype. Røde streger viser middel-
værdierne. Værdierne er beregnet ud fra de forekom-
mende plantearter inden for de udlagte 5 m cirkler 
(Ellenberg m.fl . 1992).
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Bilag 4.3.c.
Arealer påvirket af kystsikring.
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Bilag 4.4.a.
Invasive arter fundet i de enkelte naturtyper.

Nr. Naturtype Invasive arter

6210 Kalkoverdrev Rynket Rose, Kæmpe-Bjørneklo

Bilag 4.4.b.
Arealer med forekomst af invasive arter i hver 
naturtype.
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Bilag 4.2.d.
Ellenbergs indikatorværdi for lysforholdene inden for hver 
habitatnaturtype. Røde streger viser middelværdierne. 
Værdierne er beregnet ud fra de forekommende plantearter 
inden for de udlagte 5 m cirkler (Ellenberg m.fl . 1992).

Ellenberg Lys

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 1 2

Habitatnaturtyper

El
le

nb
er

gv
æ

rd
ie

r

6210



20

Habitatområde H102
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Bilag 4.5.a.
Fordeling af de enkelte naturtyper i arealklasser.

BILAG                      NATURA 2000 BASISANALYSE
til afsnit 4

Bilag 4.5.b – terrestriske habitatarter.
Udvikling / bestandsstørrelse af arter inden for Natura 2000 området. 

Nr. Artsnavn Lokalitet (navne i henhold til plejeplan) Areal (ha) Status Natura 2000 Levested Bestand (voksne dyr)

1188 Klokkefrø Tårup Strand Camping 13,3 Indenfor Ja 15

1188 Klokkefrø Klintholm 36,0 Delvist indenfor Ja 235

1188 Klokkefrø Tårup Syd 30,4 Udenfor Ja Ukendt

1188 Klokkefrø Frigaardsvej 28,2 Udenfor Ja Ukendt

1188 Klokkefrø Tåruplunde, Åhusene 61,8 Udenfor Ja 34

1188 Klokkefrø Teglgårdshuse, Bøsøre Strand Camping 40,7 Udenfor Ja 34

1188 Klokkefrø Ladefogedgård 15,3 Udenfor Potentielt Ukendt
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til afsnit 6
Bilag 6.a.
Arealer med græsning / høslet inden for hver habitatnaturtype.
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Bilag 6.c.
Pleje af beskyttede naturområder (§3) i Natura 2000 området, baseret på varige og tidsbe-
grænsede aftaler/forpligtigelser.
  Alle arealer er opgivet i hektar.
*Aftaler, som kan opsiges af lodsejeren efter en årrække, betragtes som tidsbegrænsede.

Plejeindgreb Varige 
aftaler/forpligtigelser

Tidsbegrænsede
aftaler*

Udført / igang-
værende pleje Rydning/slåning/afbrænding

Hævet vandstand

Afgræsning/slæt 8

Offentligt ejede §3-arealer

I alt (samlet areal) 8

Oprensning af vandhuller 
(antal) 3

Planlagt ny 
plejeindsats Rydning/slåning/afbrænding

Hævet vandstand

Afgræsning/slæt

I alt (samlet areal)

Forbedring af vandhuller (antal) 5

Bilag 6.d.
Etablering af ny natur baseret på varige og tidsbegrænsede MVJ-aftaler og amtslige naturforvaltnings-
aftaler, og VMPII-vådområder, hvor omdriftsarealer tages ud af drift og udlægges til naturområder.
Alle arealer er opgivet i hektar.
* Aftaler, som kan opsiges af lodsejeren efter en årrække, betragtes som tidsbegrænsede.

Projekttype
Varige
aftaler/forpligtigelser

Tidsbegrænsede
aftaler*

Planlagt

VMPII

Ager til natur (andet) 4

Samlet areal 4

Nye vandhuller (antal) 6

Ny natur
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Bilag 6.b.
Naturområdets beskyttede naturtyper (§3) og arealer, der bliver plejet gennem MVJ-aftaler, naturforvaltningsaftaler 
med amtet, VMPII-vådområdeprojekter, amtets pleje af fredede områder eller det offentliges pleje af egne §3-arealer.
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Bilag 6.e.
Pleje af Natura 2000 områdets terrestriske habitatnaturtyper baseret på plejeindgreb. 
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Bilag 6.f.
Arealer med plejeindgreb i de terrestriske habitatnaturtyper. Der kan være overlap mellem de forskellige ind-
greb.
 * areal i hektar
** fordelt på tidsbegrænset / varig plejebaggrund i hektar

Rydning/
slåning/
afbræn-

ding
**

Afgræs-
ning/
slæt

**

Vand-
stands-
hævning

**

Plejet
areal
i alt

*

Plejet
areal
i %

Pleje
Vand-

stands-
hævning

6210 Kalk overdrev 5 5 \ 5 100 ingen

Planlagt indgrebNr. Habitat-
naturtype

Areal      i 
alt           *

Udført indgreb

Bilag 6.h.
Vurdering af plejebehov inden for habitatnaturtyperne. 

Plejebehovets omfang Antal Areal
Ingen indsats nødvendig 
Mindre indsats i en kortere årrække 1 5,9
Større indsats i en kortere årrække
Betydelig indsats i en længere årrække
Omfattende og langvarig indsats

6210
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Bilag 6.i.
Skønnede plejebehov for de enkelte habitatnaturtyper.
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Nr. Naturtype/art

3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger

3150 Søer og vandhuller med flydeplanter eller store 
vandaks

Bilag 8. 
Liste over naturtyper og arter, hvor der mangler data til tilstandsvurderingen.

Bilag 9. 
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