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Figur 1.1 Afgrænsning af Natura 2000 område 161, Søer ved Bregentved og Gisselfeld 
 
 
1. Områdets afgrænsning 
 
Natura 2000 område 161, Søer ved Bregentved og Gisselfeld, udgøres af 2 beskyttelsesområder, nemlig EF-
fuglebeskyttelsesområde 101 og EF-habitatområde 142, jf. figur 1.1.  
 
Habitatområdet udgør en mindre del af Natura 2000 området, nemlig de to vestligste af søerne med 
randarealer. Arealmæssigt er Natura 2000 området identisk med fuglebeskyttelsesområdet, jf. tabel 1.1.  
 
Nr. Navn Areal (ha) 
F 101 Søer ved Bregentved og Gisselfeld 597 
H 142 Sø Torup Sø og Ulse Sø 118 
Samlet areal af Natura 2000 område 161 597 

Tabel 1.1 Navn og størrelse på de habitat- og fuglebeskyttelsesområder, der indgår i Natura 2000-omr. 161 



 
 
 
 
 

Kortlagte naturtyper  Kode Naturtype 
Antal 
forekomster 

Samlet areal 
(ha) 

Foreløbig trusselsvurdering, jf. afsnit 4 Datagrundlag jf. afsnit 7 

Ferskvandsnaturtyper     
3140 Sø med kransnålalger 0   Ref. 2 
Tabel 2.1 Naturtyper på udpegningsgrundlaget for EF-habitatområde 142. * angiver prioriterede naturtyper eller arter. 
 
 
 

Kortlagte naturtyper  Kode Naturtype 
Antal 
forekomster 

Samlet areal 
(ha) 

Foreløbig trusselsvurdering, jf. afsnit 4 Datagrundlag jf. afsnit 7 

Ferskvandsnaturtyper     
3150 Næringsrig sø 3  Eutrofiering Ref. 2 
Tabel 2.2 Naturtyper udenfor udpegningsgrundlaget for EF-habitatområde 142. * angiver prioriterede naturtyper eller arter. 
 
 
 
 
Artskode Art EF-

kategori
Bestandsstørrelse og år for 
seneste opgørelse 
(ynglearter angives i par) 

Foreløbig 
Trusselsvurdering 

Datagrundlag 

Ynglefugle 
A081 Rørhøg F3 1(2002) Vandstandshævning som fjerner rørskov, 

fiskeri 
142 

Trækfugle 
A043 Grågås F4 300 (2002) Jagt, fiskeudsætning?, fiskeri 126, 123 
A061 Troldand F4 6270 (1989) Jagt, fiskeudsætning?, fiskeri 126, 123 
Tabel 2.3 Arter på udpegningsgrundlaget for EF-fuglebeskyttelsesområde 101. * angiver prioriterede naturtyper eller arter. Se også bilag 
2.3b.



 
 

2. Udpegningsgrundlag og datagrundlag 
 
Natura 2000 områderne er udpeget af hensyn til naturtyper og arter, som Danmark er forpligtet til at passe på 
og udpege beskyttelsesområder for. Det drejer sig i dette tilfælde om en naturtype på habitatdirektivets bilag 
1 (opført i tabel 2.1) og tre arter på fuglebeskyttelsesdirektivet (opført i tabel 2.3). Oplysninger om 
udpegningsgrundlaget findes på Natura 2000 hjemmesiden, ref. 1. 
 
Vestsjællands Amt har fastslået at de tre større søer, der ligger i habitatområde 142 ikke tilhører søtypen 
3140, som er på udpegningsgrundlaget, men den almindeligere type 3150, næringsrig sø (tabel 2.2). Der er 
ikke mapinfotabeller for disse forekomster, men dataark i bilag 2.5. 
 
De tre fuglearter på udpegningsgrundlaget er 1 ynglende art opført på direktivets bilag 1 og 2  trækkende 
eller vinterrastende arter fra direktivets artikel 4 stk.2. 
 
Basisanalysens tekstdel ledsages af digitale bilag med afgrænsning af arternes levesteder. De findes som 
bilag (mapinfotabeller) til basisanalysen:  
 
Bilag 2.3 Kort over levestederne for arter, på udpegningsgrundlaget 
 En mapinfotabel pr. art, i alt tre tabeller 
 
Bilag 2.5 Dataark for sønaturtyper 
 En exceltabel fra Vestsjællands Amt 
 
Basisanalysens oplysninger bygger på data fra overvågning, rødlister, ekskursionsrapporter m.v. som de to 
amter har kendskab til. I tabel 2.3 findes i højre kolonne henvisning til hvilke referencer, der er anvendt for 
hver art. Den samlede referenceliste findes i kapitel 7, mens det i kapitel 8 er anført på hvilke områder amtet 
mangler oplysninger til brug ved basisanalysen. 
 
 
 

3. Beskrivelse af området og dets potentiale 
 
Området består af flere større søer med landbrugsjord mv. i mellem. Nielstrup Sø ligger i Storstrøms Amt 
mens de øvrige ligger i Vestsjællands Amt. 
 
 
3.1 Naturtyper 
De tre store søer, Ulse Sø, Søtorup Sø og Ejlemade Sø, i habitatområde 142 henføres af Vestsjællands Amt 
til typen 3150, næringsrig sø, se dataark bilag 2.5. Det er uvist om nogle af de mindre søer i området hører til 
type 3140, som er udpegningsgrundlaget. 
 
 
3.2 Arter 
Beskyttelsesområdet er udpeget for ynglende Rørhøg samt rastende arter af Grågås og Troldand. Et 
udpegningsgrundlag, som var aktuelt på udpegningstidspunktet, hvor både Rørhøg og Grågås var sjældne. 
Nu yngler Rørhøg overalt (her med 8 par), hvor der er en bræmme rørskov ligesom grågåsen, som er 
eksploderet som ynglefugl, ligeledes ses mange steder i dag som rastende vinterfugl. Tallene for rastende 
Grågås og Troldand er gamle, men potentialet skønnes at være større end det antal, som ses i dag. 
Mere interessant er det at Nielstrup Sø rummer amtets største og mest stabile bestand af Sorthalset 
Lappedykker (i Hættemågekolonien) med 25-30 par i de senere år. Sorthalset Lappedykker er dog ikke 
medtaget på fuglebeskyttelsesdirektivet og kan derfor ikke medtages i udpegningsgrundlaget, selvom den 
lokalt (nationalt?) er mere sjælden end arterne på udpegningsgrundlaget. 



 
 
3.3 Øvrige naturværdier 
Storstrøms Amt har i perioden 1997 – 2006 udgivet en serie af regionale rødlister for alle vigtige dyre- og 
plantegrupper: fugle (1995 og 2001), karplanter (1995 og 2000), padder og krybdyr (1997 og 2006), pattedyr 
(2000) insekter i det åbne land (2000), vanddyr (2005), skovlevende insekter (2006), svampe (2001) samt 
mosser og laver (2006). Fra 2006 har det kun været tidsmæssigt muligt at få karplante- og paddeoplysninger 
med i basisanalysen. 
 
I bilag 3.2 ses en skematisk angivelse af hvilke rødlistede fuglearter, der er kendt fra Natura 2000 område 
161.  
 
 
3.4 Modsatrettede naturinteresser 
Ingen oplysninger 
 
 
 

4. Foreløbig trusselsvurdering 
 
4.1 Eutrofiering 
Ulse Sø var tidligere en af de reneste søer i Vestsjællands Amt.  Søen indeholder stadig rankegrøde, men de 
seneste år er tilstanden blevet forringet muligvis pga. fodring i forbindelse med karpefiskeri. Der 
registreredes fiskedød i søen i 2002, og opblomstring af rødlige blågrønalger er almindeligt forekommende. 
Ref 2. 
 
Ejlemade har bestande af flydebladsplanter og sparsom rankegrøde. Er vurderet som opfyldende 
målsætningen, måske fejlagtigt. Datagrundlag minimalt. Formentlig ikke under forandring. Ref. 2. 
 
Søtorup Sø har flydebladsplanter, men også store vandaks. Antageligt ikke truet. Der bemærkes ligesom i 
Ulse Sø rød blågrønalgeopblomstring. Ref. 2. 
 
Nielstrup Sø er A-målsat som naturvidenskabeligt referenceområde af hensyn til de ynglende bestande af 
fugle samt store flokke af rastende troldænder. Søens meget lave vandstand (gennemsnitlig vanddybde på ca. 
en meter) i kombination med store yngleforekomster af kolonirugende fugle – især hættemåger - har 
medført, at søen er naturligt eutrofieret. Men også opdyrkning af de omkringliggende meget stejle marker til 
søen bidrager til næringspåvirkningen af søen. 
 
 
4.2 Tilgroning 
Ingen oplysninger 
 
 
4.3 Hydrologi 
Gisselfeld Gods hævede vandstanden af Nielstrup Sø gradvist i 1996-97 med 52 cm og i de følgende år 
yderligere min. 30 cm. Vandstandshævningen har medført, at stort set al rørsump (> 95 %) i Nielstrup Sø er 
forsvundet (druknet).  
 
Reduktionen af rørsump har ført til en meget voldsom indskrænkning af vandfuglenes ynglemuligheder 
(mangel på redesteder) og ynglefuglebestandene er faldet meget drastisk – især hættemågekolonien, hvilket 
søens mange fugle er meget afhængige af (predatorbeskyttelse m.m.). Søens specialitet – kolonien af 
sorthalset lappedykker er samtidig reduceret drastisk til 4-5 par. Den prioriterede art Rørhøg er gået tilbage 
fra 3-4 par til 1 par (2002) af samme grund og vil sandsynligvis forsvinde fra området. Flere arter er 
forsvundet: Gråstrubet lappedykker, Knopsvane, Gravand, Atlingand, og Vandrikse.  



 
Storstrøms Amt er gået ind i sagen og har i en foreløbig aftale med godset sænket vandstanden til ca. 40 cm 
over 1995-niveau ved etablering af bygværk samt ved oprensning og vedligeholdelse af vandløbet, som 
afleder vand fra søen. 
 
Det er forhåbningen, at vandstandshævningen på sigt vil sikre bedre vandkvalitet i søen samtidig med, at ny 
rørvegetation etablerer sig, og at ynglefuglene dermed får nogle af de forsvundne ynglehabitater tilbage. 
 
 
4.4 Invasive arter 
Gisselfelds formål med vandstandshævningen var at forbedre søens kvalitet for fisk. Fiskeudsætninger er 
foretaget – bl.a. af karper. Det vides ikke hvilken indflydelse fiskeudsætningen har for ynglende og rastende 
fugle, samt evt. medfølgende fiskeri. 
 
 
4.5 Forstyrrelse 
Fiskeri af udsatte fisk i Nielstrup Sø 
 
Jagt omkring Nielstrup Sø. Jagtskjul er opsat i søkanten for nylig. Sandsynlige forstyrrelser af prioriterede 
arter rastende grågæs og troldænder. 
 
 
4.6 Andre trusler 
Der er en kun en meget smal zone mellem sø og dyrket mark. Et bredere området omkring søen har tidligere 
været afgræsset, men blandede ejerforhold (Gisselfeld og Bregentved) og mangel på kreaturer har 
umuliggjort amtets indsats for at genetablere denne græsning. 
 
 
 

5. Naturforvaltning 
 
5.1 Status ved kortlægningen i 2005 
Ingen oplysninger 
 
5.2 Hidtidig drift og pleje 
Ingen oplysninger 
 
5.3 Vurdering af plejebehov 
Ingen oplysninger 
 
 

6. Liste over manglende data til tilstandsvurdering 
6.1 Kortlægningsdata 
Der mangler viden om de mindre søer i habitatområdet. 
 
6.2 Trusler 
Der mangler viden om miljøtilstanden i Søtorup og Ejlemade søer. 
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8. Bilag 
 
Bilag 1. Bilag vedr. arealdata 
 
Arealtyper Antal Areal i ha
Areal i EF-habitatområde 142  118
Areal i EF-fuglebeskyttelsesområde 101  597
Areal i Natura 2000 område 161  597
§ 3 sø og vandhul 26 151
§ 3 mose 14 33,8
§ 3 fersk eng 1 1,6
§ 3 overdrev 0
§ 3 strandeng 0
Skov 21 65,1
heraf fredsskov  
Marker, bebyggelse, veje mm 
Offentlige arealer 
 
Bilag 1.1 
Arealfordeling og beskyttet natur i Natura 2000 område 161, Søer ved Bregentved og Gisselfeld 
 

 
 
Bilag 2. Naturtyper og arter på habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet 
 
 
Bilag 2.3 
Kendte og potentielle levesteder for arter på udpegningsgrundlaget i EF-habitatområde 142 og EF-
fuglebeskyttelsesområde 101 (mapinfotabeller knyttet til wordfilen). 

 
 
 
Bilag 2.3.a Udpegningskriterier for arter på fuglebeskyttelsesdirektivet, jf. tabel 2.3 
 
• 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 væsentlig forekomst i områder med internationalt betydende 
antal vadefugle, dvs. at der i området regelmæssigt forekommermindst 20.000 vandfugle af forskellige arter, dog 
undtaget måger. 

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

• F7: arten har relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, fordi forekomsten bidrager væsentligt til artens 
overlevelse i kritiske perioder af dens livscyklus, fx i isvintre, i fældningstiden, på trækket mod ynglestederne og 
lignende.   

 



Bilag 2.3b.  Bestandsudvikling af fugle på udpegningsgrundlaget.

Y: antal par af ynglefugle
T: antal individer af rastende fugle

101 Søer ved Bregentved og Gisselfeld 

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Rørhøg  Y 4 5 6 4 3 4 4 6 9 7 8 7 8 11 10 9 9 8 8
Grågås  T 2000 1540 300
Troldand  T 6000 6270
Sorthalset lappedykker  Y 40 32 22 14 16 19 14 14 13 11 15 27 21 32 27 26 28



 
 
 
Bilag 3 Supplerende oplysninger vedr. naturinteresser 
 
Bilag 3.1 Positive og negative strukturer  
Intet 
 
Bilag 3.2 Rødlisteoplysninger 
 
I bilagene 3.2 er anført hvilke arter i Natura 2000 område 179, der er opført på Storstrøms Amts regionale 
rødlister fra perioden 1995 – 2006. I tabellerne ses hvilke kategorier arterne er anbragt i efter henholdsvis 
den regionale rødliste (ref. 3) og den nationale rødliste fra 1997 (ref. 4).  
 
Kategorierne, som er anvendt ved den regionale rødlistning og den nationale i 1997, er: 
Ex: Uddød efter ca. 1850 E: Akut truet  V: Sårbar  R: Sjælden 
X: Opmærksomhedskrævende  A: National hhv. regional ansvarsart. 
 
Der er ikke taget hensyn til de nye nationale IUCN rødlistekategorier (jf. ref. 5), idet disse endnu ikke er 
anvendt for alle artsgrupper og slet ikke er anvendt i det regionale arbejde. 
 
 
Bilag 3.2 Rødlistede fugle 
 
Art National 

rødlistekategori 
(1997) 

Regional 
rødlistekategori 
(2001) 

Lokalitet Seneste fund 

Sorthalset 
lappedykker 

E E Nielstrup Sø 2005 

Atlingand V V Do 2001 
Rørhøg (BC) - Do 2002 
Hættemåge X V Do 2002 
Fjordterne LC V Do 2002 
Hvinand R E Ulse Sø, Ejlemade 

Sø, Bregentved 
Park, Søtorup Sø, 
Gisselfeld Park 

1989-2002-? 

Troldand A (T) (LC) A (T) Do 2005 
Grågås A (T) (LC) A (T) Do 2005 
     
 
Bilag 3.2 Rødlistede fugle i Natura 2000 område 161  
 
De arter, der indgår i udpegningsgrundlaget for EF-fuglebeskyttelsesområde 101, står med kursiv. 
 
For den regionale rødliste gælder: 
E: 1 – 10 ynglepar i amtet eller yngleforekomst på kun 1 – 2 lokaliteter 
V: 11 – 50 ynglepar i amtet eller yngleforekomst på 3 – 10 lokaliteter 
R: Op til 100 ynglepar eller højst 25 ynglelokaliteter 
X: Arter i markant tilbagegang 
A (Y): Mindst 33 % af artens samlede bestand vurderes at yngle i Storstrøms Amt 
A (T): Væsentlige forekomster af rastende fugle vurderet i forhold til landets samlede forekomster 
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