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Særlige regionale naturbeskyttelsesområder
Særlige regionale naturbeskyttelsesområder er udpeget hvor der findes natur, landskabs- og/eller
kulturelementer som tillægges afgørende vægt. De ligger inden for de regionale naturområder. Dette
betyder at samme retningslinier gælder i begge typer af udpegning, dog knytter sig enkelte mere
restriktive retningslinier til forvaltningen af de særlige regionale naturbeskyttelseområder: Ved etablering
af nye anlæg skal der tages vidtgående hensyn til områdets beskyttelsesstatus. Endvidere må der ikke
etableres støre rekreative anlæg i områderne, samtidig med at planlægning og administrative afgørelse
skal administreres stramt under hensyn til de udpegede områders beskyttelsesværdier (Storstrøms Amt,
2002).

Regionale naturområder
De regionale naturområder er udpeget på baggrund af betydelige koncentrationer af landskabelige-,
natur- og kulturhistoriske værdier samt særlige muligheder for friluftsliv. Ifølge Regionplan 2001-2013
følger forvaltningen af de regionale naturområder bl.a. følgende retningslinier: "De landskabs- og
naturmæssige værdier i de regionale naturområder skal sikres gennem fredning, arealopkøb og
naturpleje, samt gennem konsekvent administration af naturbeskyttelses- og planlovens bestemmelser"
(Storstrøms Amt, 2002).

Regionale naturområder med jordbrugsinteresser
Ifølge Regionplan 2001-2013 for Storstrøms Amt bør områder med jordbrugsinteresser forvaltes således
at bl.a. følgende forvaltningsmæssige retningslinier følges: Forud for inddragelse af jordbrugsarealer til
andet formål end jordbrugsmæssig anvendelse skal det tilstræbes, at der tages mest muligt hensyn til
jordbrugsinteresserne i området. Herunder skal arealforbruget begrænses, og der skal tages hensyn til
arronderingsforhold for de berørte landbrugsejendomme (Storstrøms Amt, 2002). Når der er tale om
regionale naturområder med jordbrugsinteresser må der være tale om en form for opvejning imellem de
forvaltningsmæssige retningslinier for "regionale naturområder" og "områder med jordbrugsinteresser".

De regionale naturområder er udpeget på baggrund af betydelige koncentrationer af landskabelige-,
natur- og kulturhistoriske værdier samt særlige muligheder for friluftsliv. Ifølge Regionplan 2001-2013
følger forvaltningen af de regionale naturområder bl.a. følgende retningslinier: "De landskabs- og
naturmæssige værdier i de regionale naturområder skal sikres gennem fredning, arealopkøb og
naturpleje, samt gennem konsekvent administration af naturbeskyttelses- og planlovens bestemmelser"
(Storstrøms Amt, 2002).

Områder med væsentlige jordbrugsinteresser

Ifølge Regionplan 2001-2013 for Storstrøms Amt bør områder med jordbrugsinteresser forvaltes således
at bl.a. følgende forvaltningsmæssige retningslinier følges: Forud for inddragelse af jordbrugsarealer til
andet formål end jordbrugsmæssig anvendelse skal det tilstræbes, at der tages mest muligt hensyn til
jordbrugsinteresserne i området. Herunder skal arealforbruget begrænses, og der skal tages hensyn til
arronderingsforhold for de berørte landbrugsejendomme (Storstrøms Amt, 2002).

Økologisk forbindelse
Udpegningen af økologiske forbindelser skal tilvejebringe en bedre økologisk sammenhæng mellem
netværket af regionale naturområder. Dette medfører bl.a., at "Areallovgivningen skal administreres
restriktivt i de økologiske forbindelser, mens naturpleje, miljøvenlig drift og naturgenopretning skal
prioriteres højt under hensyn til bl.a. kulturmiljøinteresser" (Storstrøms Amt, 2002).

Skovrejsningsområde
Formålet med skovrejsning er at sikre rent drikkevand, øge træproduktionen, fremme friluftslivet samt at
styrke et grønt netværk for at forbedre spredningsmulighederne for dyr og planter. Statslige midler til
skovrejsning målrettes mod områder, som i regionplanen er udpeget som skovrejsningsområder
(Storstrøms Amt, 2002).

Ny skovtilplantning uønsket
På arealer, inden for de udpegede områder, der er defineret som landbrugsejendomme, må der ikke
rejses skov (Storstrøms Amt, 2002).

Lavbundsarealer
Områder med potentiale for naturgenopretning. Planlægningen af sådanne områder skal tage hensyn til
de fremtidige muligheder for etablering af våde enge og andre former for naturgenopretning (Storstrøms
Amt, 2002).

Natura 2000 områder

Habitatområde
Udpegningsgrundlaget for det enkelte habitatområde kan ses på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside
(Skov- og Naturstyrelsen, 2004 A). Ved udpegningsgrundlag skal forstås hvilke naturtyper og arter i det
udpegede område der er årsag til udpegningen.

På Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside kan forklares baggrunden for og formålet med udpegning af
habitatområder på følgende måde:
"Habitatområder udpeges for at beskytte og bevare bestemte naturtyper og arter af dyr og planter, som
er af betydning for EU… Habitatdirektivet fra 1992 (Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper
samt vilde dyr og planter med senere ændringer) forpligter EU’s medlemsstater til at bevare naturtyper
og arter, som er af betydning for EU. … En hovedhjørnesten i gennemførelse af habitetdirektivet er
udpegning af særlige bevaringsområder, de såkaldte habitatområder. I områderne skal sikres eller
genoprettes en gunstig bevaringsstatus for de forskellige naturtyper og arter, som det enkelte område er
udpeget for… De arter og naturtyper et habitatområde udpeges for at beskytte, udgør områdets
udpegningsgrundlag. Flere af disse naturtyper og arter er prioriterede… hvilket medfører et særligt
ansvar for beskyttelsen (Skov- og Naturstyrelsen, 2004 B).

Fuglebeskyttelsesområde
Fuglebeskyttelsesområder har til formål at opretholde og sikre levesteder for en række fuglearter som er
enten truede, følsomme overfor ændringer af levestder, eller sjældne. Udpegningen af områder sker på
baggrund af EF-fuglebeskyttelsesdirektiv: Rådets direktiv nr. 79/409 af 2. april 1979, om beskyttelse af
vilde fugle med senere ændringer. De arter som er omfattet af direktivet er opfært på en liste indeholdt i
direktivet (Skov- og Naturstyrelsen, 2004 E)

Ramsarområde
Ramsarkonventionen er en aftale mellem lande om at beskytte vådområder af international betydning,
især som levesteder for vandfugle. Danmark tiltrådte Ramsarkonventionen i 1977. I et område udpeget
som Ramsarområde skal beskyttelsen af de pågældende vådområder fremmes gennem udformning og
gennemførelse af planlægning (Skov- og Naturstyrelsen, 2004 D).

