
 

 
 
Resume 
Natura 2000-område nr. 216 Saltum Bjerge 
 
Områdebeskrivelse 
Saltum Bjerge området består hovedsageligt af næringsfattige, sandede, stedvist 
kalkholdige og stærkt kuperede morænebakker beliggende nær Saltum. Bakkerne er 
domineret af artsrig overdrevsvegetation. I lavningerne mellem bakkerne forekommer flere 
rigkær, et enkelt kildevæld samt småsøer. Området omfatter desuden flere intensivt 
dyrkede arealer og gravede afvandingsgrøfter. 
 
Vigtigste naturværdier 
Området er værdifuldt i kraft af de store sammenhængende sure og kalkrige overdrev med 
artsrig vegetation. De to overdrevstyper ses ofte i mosaik med hinanden. Af andre vigtige 
naturtyper i området bør især nævnes rigkærene, beliggende ved foden af bakkerne.  
Der er flere sjældne planter i området og mange arter, der er karakteristiske for især de to 
overdrevstyper. 
 
Trusler mod områdets naturværdier 
Der er foretaget en tilstandsvurdering for områdets naturtyper, og truslerne mod 
udpegningsgrundlaget er registreret.  
Arealreduktion og fragmentering en trussel mod områdets naturtyper idet forekomsterne 
fremstår små og isolerede adskilt af dyrkede arealer.  
Mange arealer med de naturtyper, som området er udpeget for at beskytte, vurderes at 
være påvirket af næringsbelastning dels i form af atmosfærisk kvælstofdeponering 
(eutrofiering) og dels i form gødskning direkte på naturarealerne eller afstrømning fra 
tilstødende dyrkede arealer.  
Flere steder er der problemer som følge af tilgroning pga. manglende afgræsning ligesom 
afvanding er en trussel for flere af områdets rigkær.  
 
Målsætning 
Det overordnede mål for Natura 2000-området er, at naturtyperne på 
udpegningsgrundlaget opnår gunstig bevaringsstatus. Målet er, at Saltum Bjerge er et 
område domineret af artsrige og varierede kalkoverdrev og sure overdrev med mange 
karakteristiske arter vekslende med rigkær og kildevæld. 



 

 
 
Indsats 
Oversigt over væsentlige indsatser til gennemførsel af denne plan: 
Indsats Stort 

omfang 
Mindre 
omfang 

Undersøges 
nærmere 

Ikke anvendt

Rydning, fjernelse af 
uønsket opvækst 

Herunder bekæmpelse af invasive 
arter 

 x   

Forbedring af hydrologi 

Fx ved at standse dræning, 
genoprette vandløb, fjerne diger 

 x   

Ekstensiv drift 

Fx indførsel eller opretholdelse af 
græsning, høslet mm. 

x    

Sikring af arealer 

Sikring af natur der ikke pt. er 
beskyttet (fx stenrev og skovnatur) 

   x 

Reducere forstyrrelser 

Fx færdsel, sejlads og jagt 
   x 

Forbedring/sikring af 
levesteder 

Fx ved etablering af vandhuller, 
sikring af redetræer eller større 
fouragerings- eller yngleområder  

   x 

 
Indsatsen vil helt overvejende dreje sig om at sikre og/eller genindføre lysåbne forhold ved 
naturpleje f.eks. ved rydning af opvækst og drift/pleje af naturtyperne. For rigkærene vil det 
desuden være afgørende at sikre en for naturtypen naturlig hydrologi, hvor det 
naturmæssigt er muligt. Der udføres en særlig indsats for de fragmenterede og truede 
naturtyper, ved at arealerne med sure overdrev, kalkoverdrev og rigkær søges udvidet og 
sammenkædet, hvor de naturgivne forhold gør det muligt. 


