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Bilag-IV arter 

 
Generelle betragtninger: 
Kommunalbestyrelsen har besluttet at igangsætte udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan, der skal 
skabe det planmæssige grundlag for opførelse af en ny dagligvarebutik i Strøby, som erstatning for den 
eksisterende der ligger Strøby Bygade 26.  
 
Lokalplanen omhandler et areal på ca. 1,2 
hektar, som det fremgår af nedenstående kort 1. 
Området om eksisterende matrikel står den dag i 
dag, som dyrket mark. Lokalplanen kommer til at 
omhandle, hvad der i dag er den nordlige del af 
matr. 52p, Strøby By, Strøby. 
 
Inden for områdebegrænsningen er der ikke 
registreret § 3 beskyttede naturtyper eller 
beskyttelseslinjer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder1) 
Projektet placeres ikke i et Natura 2000-område. Nærmeste Natura 2000-område er Tryggevælde Ådal 
beliggende ca. 235 m øst for lokalplanområdet, se figur 1 under bilag 2.  
 
Påvirkning af lokalplanen: 
Lokalplanen omhandler en konventionelt dyrket mark. Lokalplanområdet udgør ikke levested, raste eller 
ynglested for bilag IV arter.  
 

 
1 Ifølge bekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021 om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Også kaldet habitatbekendtgørelsen. 

 
Navn på plan Kommuneplantillæg nr. 3 og Lokalplan 206 for Dagligvarebutik i Strøby 

Dato for screeningen 06-07-2022 

Screenet af Jon Appelgreen Jørgensen 

Kort 1
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Overfladevand skal håndteres på egen grund. Lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres grøfter 
og regnvandsbassin til håndtering af overfladevand. Tagvand kan nedsives direkte og overfladevand fra 
parkeringsarealer skal renses før nedsivning. Lokalplanen stiller krav om faste ikke permeable belægninger.  
 
Lokalplanområdet har ikke direkte eller indirekte indflydelse på nogle af Natura 2000-områder i Stevns 
kommune.  
 
Derfor vurderer Stevns Kommune, at lokalplanen ikke vil påvirke Natura 2000-områderne i kommunen 
væsentligt. Dermed vil projektet heller ikke påvirke nogen af de naturtyper eller arter, der er en del af 
udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne i kommunen. 
 

Udpegningsgrundlag for Tryggevælde Ådal – Habitatområde nr. 149 
Naturtyper: Strandvold med enårige planter Strandvold med flerårige planter 
 Strandeng Grå/grøn klit 
 Næringsrig sø Vandløb 
 Å-mudderbanke Tidvis våd eng 
 Urtebræmmer Rigkær 
 Elle- og askeskov  
Arter: Kildevældsvindelsnegl Skæv vindelsnegl 
 Mygblomst  

 
 
Strengt beskyttede plante- og dyrearter (bilag IV-arter)2 
Stevns Kommune har ikke kendskab til, at der skulle forekomme bilag IV-arter i området. Kommunen 
vurderer, at der kan være potentielle fødeområder for flagermus langs Tryggevælde å 300 meter fra 
lokalplanområdet. Midt på marken imellem lokalplanområdet og Tryggevælde å kan der være et overlap for 
fødesøgning. Kommunen vurderer, at projektet ikke vil påvirke flagermus, markfirben eller padder, da det 
ikke indebærer fjernelse af de gamle træer eller opfyldning af vandhullet. Lokalplanen vil som ovenfor 
beskrevet heller ikke påvirke beskyttede vådområder til potentiel skade for bilag IV-arter.  
For en mere detaljeret gennemgang af bilag IV-arter se bilag 1. 
 
Andre naturforhold: 
Nærmeste beskyttede natur i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3 er Strøby Gadekær ca.150 m syd for 
lokalplanområdet og § 3 beskyttet eng 230 m vest for lokalplanområdet. Det er Stevns kommunes vurdering 
at lokalplanen ikke vil have en negativ indflydelse på flora og fauna i søen, da søen ikke ligger indenfor 
lokalplanområdet, og områderne derudover er adskilt af en vej. Det nye regnvandsbassin vil tværtimod 
kunne udgøre et nyt habitat, som kan komme flora og fauna fra søen til gode, samt flere bilag IV arter.  
 
 
Bilag 1 
Bilag IV i EU’s habitatdirektiv indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter, som medlemslandene er 
forpligtede til generelt at beskytte. Disse arter bliver derfor kaldet bilag IV-arter. Nedenfor er listet de bilag IV-
arter, der er naturligt hjemmehørende i Danmark.  
 
Der er 17 forskellige arter af flagermus i Danmark, hvoraf de 14, potentielt 15, er registrerede på Stevns. 
Stevns er således vigtig som levested for danske flagermus. Arterne Brandts- og skægflagermus er næsten 
umulige at kende fra hinanden, og det er derfor usikkert, om det er den ene, den anden eller begge to, der er 
registreret på Stevns. Alle flagermusarter er beskyttede efter habitatdirektivets bilag IV.  
 
Arter Påvirkning Ingen 

påvirkning 
Projektets betydning for Bilag 4 arter 

Pattedyr        

Bredøret Flagermus 
(Barbastella barbastellus) 

 
X Arten er registreret indenfor en radius af 2 km 

fra projektområdet og er forekommende i hele 
kommunen.  

 
2 Efter § 10 i habitatbekendtgørelsen. 
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Arter Påvirkning Ingen 
påvirkning 

Projektets betydning for Bilag 4 arter 

Tryggevælde Ådal er en del af kerneområdet 
for Bredøret flagermus. 
Arten er primært knyttet til bygninger og gamle 
træer om sommeren, mens vinterkvarteret 
primært er underjordisk som kældre og huler. 
Da projektet ikke påvirker ovenstående, 
vurderer kommunen, at det ikke vil have 
negativ betydning for arten. 

Damflagermus  
(Myotis dasycneme) 

  X Arten er i Stevns Kommune kun registeret i 
Solgårdsparken og er derfor ikke registreret 
nær projektområdet. Holder primært til i 
bygninger og sjældnere i gamle træer. Også i 
kalkgruber. Jager oftest langs større 
vandflader. Da projektet ikke påvirker 
ovenstående, vurderer kommunen, at det ikke 
vil have negativ betydning for arten. 

Bechsteins flagermus  
(Myotis bechsteinii) 

  X Arten kendes ikke fra Stevns Kommune. 

Brandts flagermus  
(Myotis brandtii) 

  X Arten er ikke registreret indenfor en radius af 2 
km fra projektområdet, men er forekommende i 
hele kommunen. Tryggevælde Ådal er en del af 
kerneområdet for Brandts-/skægflagermus. 
Flagermusen er knyttet til skove og 
parklignende arealer, men overvintre primært 
under jorden i kældre, gruber og huler. Dog 
også lofter. Om sommeren holder den både til i 
bygninger og ældre træer. 
Da projektet ikke påvirker ovenstående, 
vurderer kommunen, at det ikke vil have 
negativ betydning for arten. 

Vandflagermus  
(Myotis daubentonii) 

  X Arten er registreret indenfor en radius af 2 km 
fra projektområdet, og er forekommende i hele 
kommunen. Den holder til i gamle træer og til 
dels under jorden i kældre, bunkere, gruber 
mm. Jager primært ved søer og vandløb.  
Da projektet ikke påvirker ovenstående, 
vurderer kommunen, at det ikke vil have 
negativ betydning for arten. Regnvandsbassinet 
vil potentielt have en positiv effekt.  

Skægflagermus  
(Myotis mystacinus) 

  X Arten er ikke registreret indenfor en radius af 2 
km fra projektområdet, men er forekommende i 
hele kommunen. Tryggevælde Ådal er en del af 
kerneområdet for Brandts-/skægflagermus. 
Holder primært til i bygninger og i mindre grad 
gamle træer.  
Da projektet ikke påvirker ovenstående, 
vurderer kommunen, at det ikke vil have 
negativ betydning for arten. 

Frynseflagermus  
(Myotis nattereri) 

  X Arten er registreret indenfor en radius af 2 km 
fra projektområdet. Tryggevælde Ådal er en del 
af kerneområdet for frynseflagermus. 
Frynseflagermus holder til i bygninger, gamle 
træer og under jorden i gruber, huler og 
lignende. Lever i Stevns Kommune i gruber ved 
klinten.  
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Arter Påvirkning Ingen 
påvirkning 

Projektets betydning for Bilag 4 arter 

Da projektet ikke påvirker ovenstående, 
vurderer kommunen, at det ikke vil have 
negativ betydning for arten. 

Brunflagermus  
(Nyctalus noctula) 

  X Arten er registreret indenfor en radius af 2 km 
fra projektområdet, og er forekommende i hele 
kommunen. Arten er knyttet til skove og holder 
til i træer.  
Da projektet ikke indebærer fældning af træer, 
vurderer kommunen, at det ikke vil have 
negativ betydning for arten 

Langøret flagermus  
(Plecotus auritus) 

 
X Arten er ikke registreret indenfor en radius af 2 

km fra projektområdet, men er forekommende i 
hele kommunen. Arten er knyttet til bygninger 
og gamle træer og om vinteren også til kældre, 
gruber og huler og lignende.  
Da projektet ikke påvirker ovenstående, 
vurderer kommunen, at det ikke vil have 
negativ betydning for arten. 

Sydflagermus  
(Eptesicus serotinus) 

  X Arten er registreret indenfor en radius af 2 km 
fra projektområdet, og er forekommende i hele 
kommunen. Den er knyttet til skove, men holder 
til i bygninger. 
Da projektet ikke indebærer nedrivning af huse 
eller skove, vurderer kommunen, at det ikke vil 
have negativ betydning for arten. 

Skimmelflagermus 
(Vespertilio murinus) 

  X Arten er registeret indenfor en radius af 2 km 
fra projektområdet. Om sommeren findes 
skimmelflagermus i det åbne land, hvor den 
typisk jager højt og frit, mens den senere på 
året ofte træffes langs søbredder. Arten holder 
til i bygninger og i klippesprækker og -vægge. 
Da projektet ikke påvirker ovenstående, 
vurderer kommunen, at det ikke vil have 
negativ betydning for arten. Regnvandsbassinet 
kan have en positiv effekt på arten. 

Troldflagermus  
(Pipistrellus nathusii) 

  X Arten er ikke registreret indenfor en radius af 2 
km fra projektområdet, men er forekommende i 
hele kommunen. Den er knyttet til skove og 
holder til i bygninger og gamle træer.   
Da projektet ikke indebærer nedrivning af huse 
eller skove, vurderer kommunen, at det ikke vil 
have negativ betydning for arten. 

Pipistrelflagermus  
(Pipistrellus pipistrellus) 

  X Arten er ikke fundet indenfor en radius af 2 km 
fra projektområdet. Arten er i DK knyttet 
primært til skov og holder til i bygninger og 
gamle træer. Da projektet ikke indebærer 
nedrivning af huse eller skove, vurderer 
kommunen, at det ikke vil have negativ 
betydning for arten. 

Dværgflagermus  
(Pipistrellus pygmaeus) 

  X Arten er registreret indenfor en radius af 2 km 
fra projektområdet, og er forekommende i hele 
kommunen. Dværgflagermus er knyttet til skove 
og parklignende arealer og holder til i bygninger 
og ældre træer. 
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Arter Påvirkning Ingen 
påvirkning 

Projektets betydning for Bilag 4 arter 

Da projektet ikke påvirker ovenstående, 
vurderer kommunen, at det ikke vil have 
negativ betydning for arten. 

Leislers flagermus 
(Nyctalus leisleri) 

 
X Arten er ikke fundet indenfor en radius af 2 km 

på projektområdet. Den holder til i gamle træer. 
Da projektet ikke indebærer fældning af træer, 
vurderer kommunen, at det ikke vil have 
negativ betydning for arten. 

Stor museøre 
(Myotis myotis) 

 
X Arten kendes ikke fra Stevns Kommune. 

Nordflagermus 
(Eptesicus nilssonii) 

 
X Arten er sjælden i Danmark og er i Stevns 

Kommune kun registreret ved Boesdal 
Kalkbrud. Nordflagermus er knyttet til 
bygninger, men overvintrer også i jordkældre, 
gruber og minegange. Den jager primært i åbne 
landskaber og langs skovbryn. Da den er en 
stærk flyver, jager den også over havet. Da 
projektet ikke indebærer nedrivning af 
bygninger eller lignende, vurderer kommunen, 
at det ikke vil have negativ betydning for arten. 

Hasselmus  
(Muscardinus avellanarius) 

  X Hasselmus er knyttet til skove med en 
veludviklet undervegetation, som den yderst 
sjældent forlader. Er ikke kendt fra 
projektområdet. Da projektet ikke er placeret i 
skove eller tæt ved skovbryn, vurderer 
kommunen, at det ikke vil have negativ 
betydning for arten. 

Birkemus  
(Sicista betulina) 

  X Ikke relevant. Lever i DK kun i Syd- og 
Vestjylland. 

Bæver 
(Castor fiber) 

 
X Ikke relevant. Lever i DK kun i Jylland og 

Nordsjælland. 
Odder  
(Lutra lutra) 

  X Arten er ikke kendt fra Stevns Kommune, men 
et trafikdræbt eksemplar blev 2019 fundet i 
Faxe Kommune. Odderen har en høj mobilitet, 
og Stevns Kommune kan derfor ikke udelukke, 
at den findes i kommunen. Odderen er knyttet 
til vand- og vådområder, der gerne skal have 
gode skjulemuligheder i form af vegetation og 
være relativt uforstyrrede. Da projektet ikke 
indebærer ændring af vandområder eller 
vegetation nær denne, vurderer kommunen, at 
det ikke vil have negativ betydning for arten, 
hvis den skulle være tilstede i kommunen. 

Ulv  
(Canis lupus) 

  X Ikke relevant. Lever i DK kun i Jylland. 

Marsvin samt alle andre 
arter af hvaler 
(Phocoena phocoena samt 
ordenen: Cetacea) 

  X Ikke relevant. Lever udelukkende i havet bl.a. 
ved Stevns Rev.  

Krybdyr   
  

Markfirben    X Markfirben er ikke observeret fra området. 
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Arter Påvirkning Ingen 
påvirkning 

Projektets betydning for Bilag 4 arter 

(lacerta agilis) 

Padder   
  

Klokkefrø  
(Bombina bombina) 

  X Klokkefrø kendes ikke fra Stevns Kommune. 

Stor vandsalamander 
(Triturus cristatus) 

  X Der er ikke observeret stor vandsalamander i 
området. Arten er tilknyttet vandhuller og 
overvintrer frostfrit. Det kan være i sten-, jord- 
og grenbunker, hvor der er skygge og skjul. 
Eller i bygninger såsom fugtige udhuse og 
kældre. Da projektet ikke indebærer påvirkning 
af vandhuller eller lignende, vurderer 
kommunen, at det ikke vil have negativ 
betydning for arten. 

Løgfrø  
(Pelobates fuscus) 

  X Der er ikke registreret løgfrø i området. 
Løgfrøen findes hovedsageligt i Nordsjælland. 
Løgfrø lever en stor del af sin årscyklus på land 
inden for 500 meter af et vandhul. Den er 
nataktiv, og ligger nedgravet i jorden om dagen. 
Den kan findes i haver, men vil især gerne have 
arealer med løs sandet overjord. Andre steder 
kan være jorddiger, markskel, brakmarker og 
forhøjninger. Vejskråninger kan være gode 
levesteder. Kommunen vurderer, at det ikke vil 
have negativ betydning for arten, da projektet 
ikke berører nogle temporære vandhuler og 
nærmeste §3 vandhul er Strøby Gadekær 150 
m væk på anden side af vej og beboelse.  
  

Løvfrø  
(Hyla arborea) 

  X Løvfrø kendes ikke fra Stevns Kommune. 

Spidssnudet frø  
(Rana arvalis) 

  X Spidssnudet frø er almindeligt forekommende. 
Den trives bedst, hvor der er enge eller moser 
omkring ynglevandhullet. Arten er ikke 
registreret i området, og kommunen vurderer, 
at området heller ikke er et godt levested for 
arten. Spidssnudet frø findes formentlig nede i 
Tryggevælde ådal. Kommunen vurderer, at 
projektet ikke vil have en negativ indflydelse på 
Spidssnudet frø, da det ikke har indflydelse på 
moseområder eller Tryggevælde Ådal. 

Springfrø  
(Rana dalmatina) 

  X Der er ikke registreret Springfrø i området. 
Arten trives ved vandhuller, der ligger tæt på 
løvskov. Den raster bl.a. under sten og træstød 
i både haver og på græsmarker. Overvintring 
sker bl.a. i stendiger, kvasbunker, skove, 
jorddiger, levende hegn og under større sten, 
så længe der er frostfrit og ingen 
oversvømmelse. Da der ikke er vandhuller med 
skov, eller løvskov i øvrigt, tæt ved 
projektområdet, vurderer kommunen, at 
området ikke er egnet som levested for arten. 
Stevns kommune vurderer, at projektet ikke vil 
have en negativ betydning for arten. 
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Arter Påvirkning Ingen 
påvirkning 

Projektets betydning for Bilag 4 arter 

Strandtudse  
(Bufo calamita) 

  X Ikke relevant. Strandtudse lever hovedsageligt 
nær kysten, og kendes ikke fra kysterne i 
Stevns Kommune. 

Grønbroget tudse  
(Bufo viridis) 

  X Arten er ikke registreret i Stevns Kommune. 
Grønbroget tudse er knyttet til solbeskinnede 
vandhuller og kan også benytte oversvømmede 
marker som ynglested. Den holder primært til 
tæt ved kysterne. Rasteområde kan være 
stensætninger eller huller i murværket på huse. 
Arten har en god mobilitet for en paddeart, men 
er sjælden på Sjælland, og primært udbredt 
længere mod syd på Møn og Lolland-Falster. 
Kommunen vurderer, at det er mindre 
sandsynligt, at arten er findes i Stevns 
Kommune, og at den benytter projektområdet til 
at raste i. 

Fisk   
  

Snæbel  
(Coregonus oxyrhyncus) 

  X Ikke relevant. Lever i DK kun i Sydvestjylland. 

Insekter   
  

Bred vandkalv 
(Dytiscus latissimus) 

  X Arten findes ikke i Stevns Kommune. 

Lys skivevandkalv 
(Graphoderus bilineatus) 

  X Arten findes ikke i Stevns Kommune. 

Eremit  
(Osmoderma eremita) 

  X Eremit findes på udpegningsgrundlaget i Vallø 
Dyrehave, Natura 2000-område nr. 152. Den er 
tilknyttet gamle træer. Da projektet ikke 
indebærer fældning af træer og ikke er placeret 
i Vallø Dyrehave, vurderer kommunen, at det 
ikke vil have negativ betydning for arten. 

Sortplettet blåfugl  
(Maculinea arion) 

  X Arten findes ikke i Stevns Kommune. 

Grøn mosaikguldsmed 
(Aeshna viridis) 

  X Arten findes ikke i Stevns Kommune. 

Stor kærguldsmed 
(Leucorrhinia pectoralis) 

  X Arten findes ikke i Stevns Kommune. 

Grøn kølleguldsmed  
(Ophiogomphus cecilia) 

  X Arten findes ikke i Stevns Kommune. 

Stor ildfugl 
(Lycaena dispar) 

 
X Arten findes ikke i Stevns Kommune. 

Natlyssværmer 
(Proserpinus proserpina) 

 
X Arten findes ikke i Stevns Kommune. 

Mnemosyne 
(Parnassius mnemosyne) 

 
X Arten findes ikke i Stevns Kommune. 

Herorandøje 
(Coenonympha hero) 

 
X Arten findes ikke i Stevns Kommune. 

Muslinger   
  

Tykskallet malermusling  
(Unio Crassus) 

  X Arten findes ikke i Stevns Kommune. 

Planter    
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Arter Påvirkning Ingen 
påvirkning 

Projektets betydning for Bilag 4 arter 

Enkelt månerude 
(Botrychium simplex) 

 X Ikke relevant. Findes i DK kun ved Saltbæk Vig 
i Nordvestsjælland og i Jylland. 

Vandranke 
(Luronium natans)  

 X Ikke relevant. Findes i DK kun i Vestjylland.  

Liden Najade 
(Najas flexilis)  

 X Ikke relevant. Findes i DK kun enkelte steder i 
Jylland. 

Fruesko 
(Cypripedium calceolus) 

 X Ikke relevant. Findes i DK kun i Nordjylland. 

Mygblomst 
(Liparis loeselii)  

 X Arten er på udpegningsgrundlaget for Natura 
2000-område Tryggevælde Ådal, men er ikke 
registreret i flere år. Arten er muligvis 
forsvundet fra Tryggevælde Ådal. Da projektet 
ikke ligger i, eller påvirker, Tryggevælde Ådal, 
vurderer kommunen, at arten ikke vil blive 
påvirket negativt.  

Gul stenbræk 
(Saxifraga hirculus) 

 X Ikke relevant. Findes i DK kun i Jylland. 

Krybende sumpskærm 
(Helosciadium repens) (= 
Apium repens) 

 X Ikke relevant. Er ifølge Miljøstyrelsen kun 
registreret på Fyn, og sidst i 1998. 
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Bilag 2: 

 

Figur 1


