
Bilag 2 - Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler

Natura 2000-område: 53 Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov

Bæklampret1096 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård 49

Spærringer i vandløb Genskabelse af naturlig dynamik Mulige virkemidler til truslen:
Fjernelse af spærringer

Næringsstofbelastning Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen
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Natura 2000-område: 53 Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov

Stor vandsalamander1166 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård 49

For få ynglevandhuller Udvidelse af naturarealet Mulige virkemidler til truslen:
Etablering af vådområder og søer

Etablering på driftsarealer

Vandhulsrestaurering

Tilgroning af ynglevandhuller Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Vandhulsrestaurering

Næringsstofbelastning Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Randzoner

Afskæring af dræn og grøfter

Tiltag via vandplanlægningen
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Natura 2000-område: 53 Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov

Damflagermus1318 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård 49

For få egnede overvintringssteder Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede 
arealer

Mulige virkemidler til truslen:

Gældende lovgivning

Reduktion i fødegrundlag Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter

Vandhulsrestaurering

Tiltag via vandplanlægningen

Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder

Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:

Odder1355 Gunstig Bevaring af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård 49

Mulige virkemidler til truslen:
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Natura 2000-område: 53 Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov

Blank seglmos1393 Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård 49

Tilgroning med vedplanter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter

Høslet

Afgræsning 

Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Arealreduktion/ fragmentering Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Etablering på §3-arealer

Gul stenbræk1528 Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård 49

Tilgroning med græs og høje urter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 

Høslet

Tilgroning med vedplanter Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter

Arealreduktion/ fragmentering Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Etablering på §3-arealer
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Natura 2000-område: 53 Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov

 Indlandsklitter med lyng og visse2310 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård 49

Mulige virkemidler til truslen:

 Indlandsklitter med lyng og revling2320 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård 49

Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Tilgroning med vedplanter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter

Afgræsning 

Invasive arter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter

Tilgroning med uønsket art Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter

Arealreduktion/ fragmentering Udvidelse af naturarealet Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter

Afgræsning 
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Natura 2000-område: 53 Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov

 Indlandsklitter med åbne græsarealer 
med sandskæg og hvene

2330 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård 49

Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Tilgroning med vedplanter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter

Invasive arter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Bekæmpelse af invasive arter

Arealreduktion/ fragmentering Udvidelse af naturarealet Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter

Afgræsning 

Tilgroning med uønsket art Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter
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Natura 2000-område: 53 Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov

 Kalk- og næringsfattige søer og 
vandhuller (lobeliesøer)

3110 Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård 49

Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Næringsbelastning fra dyrkede 
arealer

Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:

Tiltag via vandplanlægningen

Randzoner

Afskæring af dræn og grøfter

Forsuring Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode

Arealreduktion/ fragmentering Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen
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Natura 2000-område: 53 Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov

 Ret næringsfattige søer og vandhuller 
med små amfibiske planter ved bredden

3130 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård 49

Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Næringsstofbelastning Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Begrænsning el. ophør af drift

Tiltag via vandplanlægningen

Randzoner

 Næringsrige søer og vandhuller med 
flydeplanter eller store vandaks

3150 Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård 49

Næringsbelastning fra dyrkede 
arealer

Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:

Afskæring af dræn og grøfter

Randzoner

Tiltag via vandplanlægningen

Næringsstofbelastning Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen
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Natura 2000-område: 53 Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov

 Brunvandede søer og vandhuller3160 Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård 49

Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Næringsbelastning fra dyrkede 
arealer

Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:

Afskæring af dræn og grøfter

Randzoner

Tiltag via vandplanlægningen

Forsuring Skovnaturtypebevarende drift/pleje Mulige virkemidler til truslen:
Skovnaturtypebevarende drift/pleje
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Natura 2000-område: 53 Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov

 Vandløb med vandplanter3260 Gunstig Bevaring af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård 49

Rørlægning og regulering Genskabelse af naturlig dynamik Mulige virkemidler til truslen:
Ændret vedligeholdelse af vandløb

Tiltag via vandplanlægningen

Belastning med organisk stof Reduktion af tilledning af organisk stof Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen

Grødeskæring i vandløb Miljøvenlig  vandløbspleje Mulige virkemidler til truslen:
Ændret vedligeholdelse af vandløb

Gældende lovgivning

Tiltag via vandplanlægningen

Sandvandring Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning

Spærringer i vandløb Genskabelse af naturlig dynamik Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen

Fjernelse af spærringer

Vandløbsoprensning Miljøvenlig  vandløbspleje Mulige virkemidler til truslen:
Ændret vedligeholdelse af vandløb

Tiltag via vandplanlægningen
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Natura 2000-område: 53 Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov

 Våde dværgbusksamfund med 
klokkelyng 

4010 Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård 49

Grøftning og dræning Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Afskæring af dræn og grøfter

Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Tilgroning med græs og høje urter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 

Høslet

Hedepleje

Tilgroning med vedplanter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter

Invasive arter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Bekæmpelse af invasive arter

Arealreduktion/ fragmentering Udvidelse af naturarealet Mulige virkemidler til truslen:
Genslyngning af vandløb

Rydning af vedplanter
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Natura 2000-område: 53 Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov

 Tørre dværgbusksamfund (heder)4030 Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård 49

Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Tilgroning med græs og høje urter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Hedepleje

Afgræsning 

Tilgroning med vedplanter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter

Invasive arter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Bekæmpelse af invasive arter

Arealreduktion/ fragmentering Udvidelse af naturarealet Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter

Afgræsning 

Tilgroning med uønsket art Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter

17. november 2011 Side 12 af 26



Natura 2000-område: 53 Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov

 Enekrat på heder, overdrev eller 
skrænter

5130 Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård 49

Tilgroning med vedplanter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter

Afgræsning 

Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 53 Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov

 * Artsrige overdrev eller græsheder på 
mere eller mindre sur bund

6230 Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård 49

Næringsstofbelastning Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Høslet

Næringsbelastning fra dyrkede 
arealer

Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:

Ingen indsats i 1. planperiode

Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Arealreduktion/ fragmentering Udvidelse af naturarealet Mulige virkemidler til truslen:
Etablering på §3-arealer

Afgræsning 

Tilgroning med græs og høje urter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 
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Natura 2000-område: 53 Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov

 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig 
bund, ofte med blåtop

6410 Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård 49

Grøftning og dræning Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Afskæring af dræn og grøfter

Tilgroning med græs og høje urter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 

Høslet

Naturpleje

Tilgroning med vedplanter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter

Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Arealreduktion/ fragmentering Udvidelse af naturarealet Mulige virkemidler til truslen:
Etablering på §3-arealer

Afgræsning 

Afskæring af dræn og grøfter
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Natura 2000-område: 53 Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov

 * Aktive højmoser7110 Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård 49

Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Grøftning og dræning Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Afskæring af dræn og grøfter

Tilgroning med vedplanter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter

Invasive arter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Bekæmpelse af invasive arter

Arealreduktion/ fragmentering Udvidelse af naturarealet Mulige virkemidler til truslen:
Etablering på §3-arealer

Afskæring af dræn og grøfter

Rydning af vedplanter
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Natura 2000-område: 53 Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov

 Nedbrudte højmoser med mulighed for 
naturlig gendannelse

7120 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård 49

Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Grøftning og dræning Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Afskæring af dræn og grøfter

Tilgroning med vedplanter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter

Invasive arter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter
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Natura 2000-område: 53 Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov

 Hængesæk og andre kærsamfund 
dannet flydende i vand

7140 Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård 49

Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Grøftning og dræning Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Afskæring af dræn og grøfter

Tilgroning med vedplanter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter

Invasive arter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter

 Plantesamfund med næbfrø, soldug 
eller ulvefod på vådt sand eller blottet 
tørv

7150 Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård 49

Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Tilgroning med vedplanter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter

Invasive arter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Bekæmpelse af invasive arter
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Natura 2000-område: 53 Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov

 * Kilder og væld med kalkholdigt 
(hårdt) vand

7220 Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård 49

Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 

Høslet

Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Næringsbelastning fra dyrkede 
arealer

Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:

Ingen indsats i 1. planperiode

Arealreduktion/ fragmentering Udvidelse af naturarealet Mulige virkemidler til truslen:
Etablering på §3-arealer

Afgræsning 

Afskæring af dræn og grøfter
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Natura 2000-område: 53 Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov

 Rigkær7230 Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård 49

Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Tilgroning med vedplanter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter

Næringsstofbelastning Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Afskæring af dræn og grøfter

Arealreduktion/ fragmentering Udvidelse af naturarealet Mulige virkemidler til truslen:
Etablering på §3-arealer

Afgræsning 

Rydning af vedplanter

Tilgroning med græs og høje urter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Høslet

Afgræsning 

Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 53 Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov

 Bøgeskove på morbund med kristtorn9120 Ugunstig Bevaring eller genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård 49

Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede 
arealer

Mulige virkemidler til truslen:

Skovnaturtypebevarende drift/pleje

Urørt skov

Intensiv skovdrift Skovnaturtypebevarende drift/pleje Mulige virkemidler til truslen:
Skovnaturtypebevarende drift/pleje

Urørt skov

Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Invasive arter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Bekæmpelse af invasive arter

 Bøgeskove på muldbund9130 Ugunstig Bevaring eller genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård 49

Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede 
arealer

Mulige virkemidler til truslen:

Skovnaturtypebevarende drift/pleje

Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 53 Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov

 Egeskove og blandskove på mere eller 
mindre rig jordbund

9160 Ugunstig Bevaring eller genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård 49

Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede 
arealer

Mulige virkemidler til truslen:

Skovnaturtypebevarende drift/pleje

 Stilkegeskove og -krat på mager sur 
bund

9190 Ugunstig Bevaring eller genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård 49

Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede 
arealer

Mulige virkemidler til truslen:

Skovnaturtypebevarende drift/pleje

Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 53 Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov

 * Skovbevoksede tørvemoser91D0 Ugunstig Bevaring eller genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård 49

Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede 
arealer

Mulige virkemidler til truslen:

Skovnaturtypebevarende drift/pleje

Invasive arter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Bekæmpelse af invasive arter

 * Elle- og askeskove ved vandløb, søer 
og væld

91E0 Ugunstig Bevaring eller genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård 49

Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede 
arealer

Mulige virkemidler til truslen:

Skovnaturtypebevarende drift/pleje

Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 53 Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov

Hvepsevåge Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje

Fugleområde: Skovområde syd for Silkeborg

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

34

Forstyrrelser Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede arealer Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang

Fældning af egnede redetræer Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede arealer Mulige virkemidler til truslen:
Skovnaturtypebevarende drift/pleje

Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder

Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:

Afgræsning 

Høslet

Rydning af vedplanter

Stor hornugle Vurderet Gunstig Bevaring af gunstig status

Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje

Fugleområde: Skovområde syd for Silkeborg

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

34

Forstyrrelser Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede arealer Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang

Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 53 Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov

Isfugl Vurderet Gunstig Bevaring af gunstig status

Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje

Fugleområde: Skovområde syd for Silkeborg

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

34

Belastning med organisk stof Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen

Vandløbsoprensning Genskabelse af naturlig dynamik Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen

Sortspætte Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje

Fugleområde: Skovområde syd for Silkeborg

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

34

Forstyrrelser Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede arealer Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang

Gældende lovgivning

Fældning af egnede redetræer Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede arealer Mulige virkemidler til truslen:
Skovnaturtypebevarende drift/pleje

Gældende lovgivning

Reduktion i fødegrundlag Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede arealer Mulige virkemidler til truslen:
Skovnaturtypebevarende drift/pleje

Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 53 Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov

Hedelærke Vurderet Gunstig Bevaring af gunstig status

Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje

Fugleområde: Skovområde syd for Silkeborg

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

34

Tilgroning med vedplanter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter

Rødrygget Tornskade Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje

Fugleområde: Skovområde syd for Silkeborg

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

34

Tilgroning med vedplanter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter
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NOTAT 

 
vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) 

 
Forslag til Natura 2000-plan nr. 53 

Habitatområde H49 og Fuglebeskyttelsesområde F34 
 

Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling skov og Palsgård Skov 
 

 
Udkast til Natura 2000-plan var i offentlig høring den 4. oktober 2010. Høringsfristen udløb den 6. 
april 2011. 
 

Høringsmateriale, høringssvar og høringsnotater kan ses på 
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/ 

og 
http://websag.mim.dk/HoeringVandOgNatur2010/WebSider/visalle.aspx 

 
Forslag til Natura 2000-plan er annonceret offentligt og desuden sendt i høring hos relevante 
myndigheder (jf. miljømålsloven § 43 og bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-
skovplaner § 5). 
 
Naturstyrelsen har modtaget i alt 1650 høringssvar vedrørende de enkelte Natura 2000-planer, og 
dertil omkring 300 mere generelle høringssvar vedrørende vand- og naturplanlægningen. De 
generelle høringssvar er sammenfattet i et samlet notat, der kan ses på www.nst.dk. 
 
Til Natura 2000-plan nr.53 er der modtaget i alt 8 høringssvar. Se sidst i dette notat for en oversigt. 
  
Svarene har især berørt følgende punkter: 
 
1. Truslen fra rekreativt slid fra badning i lobeliesøer 
2. Indsatsprogram, ønske om præcisering 
3. Prioritering af indsatsen, modstridende interesser 
 
Yderligere har høringssvarene berørt følgende emner, hvortil der henvises til det generelle 
høringsnotat (kan findes via ovenstående link): 
 
4. Indsatsprogram. Virkemidler til gennemførelse af indsatsen og finansiering 
5. Det anvendte datagrundlag. Planprocessen ønskes i højere grad koordineret med kortlægning, 
planerne baseres på nyeste data 
6. Tilstandsvurdering og bevaringsstatus for naturtilstanden 
7. Udpegningsgrundlag og områdeafgrænsning  
8. Kvælstof-tålegrænser for naturtyperne 
9. Indsats på ikke kortlagt og tilstandsvurderet natur 
10. Rollefordeling. Overvågning og effektvurdering af handleplaner. Inddragelse af lodsejere 
 



I det følgende sammenfattes de væsentligste synspunkter til de ovenfor nævnte punkter 1-3. 
Naturstyrelsens kommentarer hertil er anført i kursiv. 
 
Det skal bemærkes, at høringssvarene kun er gengivet i hovedtræk. Ønskes detaljerede oplysninger 
om svarenes indhold, henvises der til de fremsendte høringssvar. 
 
Bemærkninger til planforslaget 
 
1. Truslen fra rekreativt slid fra badning i lobeliesøer 
 
Høringssvar: 
Silkeborg Kommune vurderer, at den nuværende badeaktivitet faktisk udgør et slidproblem i 
enkelte af områdets lobeliesøer. Hans Skotte Møller mener, at der skal indføres badeforbud i 
lobeliesøerne. Friluftsrådet mener generelt ikke, der er behov for yderligere restriktioner for 
rekreativ udnyttelse og ønsker eventuelle trusler løbende konkret revurderet. DN pointerer, at 
hensynet til søernes natur skal prioriteres over de rekreative hensyn, hvis de har negativ indflydelse.  
 
Naturstyrelsen: 
Badeaktivitet med det nuværende omfang i områdets lobeliesøer vurderes kun lokalt – at være en 
trussel mod naturtypen – og ikke for naturtypens bevaringsstatus. Handleplanmyndigheden (og 
driftsplanmyndigheden for statens egne arealer)kan vurdere om der – for at forebygge forøget slid - 
skal foretages en indsats med f.eks. øget oplysning, kanalisering af færdslen osv..  Beskrivelsen af 
truslen og den konkrete indsats fjernes i den endelige plan. 
 
2. Indsatsprogram, ønske om præcisering 
 
Høringssvar: 
DN ønsker en præcisering af en skærpet indsats i forhold til kvælstofnedfald, en præcisering af at 
visse dele af indsatsen haster, en præcisering af hvor en indsats for faunapassage skal placeres og en 
præcisering af samtlige fundne, invasive arter. Hans Skotte Møller ønsker Sillerup Væld gendannet 
og kreaturgræsningen udfaset på hedearealer.  DOF ønsker en præcisering og sikring af indsatsen 
for sikring af redetræer og beskyttelse mod forstyrrelse. Ikast-Brande Kommune ønsker præciseret 
hvor og hvor mange hektar ny natur, der skal udlægges. 
 
Naturstyrelsen: 
Indsatsen til imødegåelse af negativ effekt af kvælstofnedfald håndteres med den generelle 
lovgivning på området (Se det generelle høringsnotat). Handleplanmyndigheden prioriterer og 
planlægger indsatsen inden for det kommunale råderum og involverede lodsejere inddrages i valg 
af konkret drift eller valg af virkemidler, Derfor er indsatser ikke præciseret yderligere. Med hensyn 
til indsatsen for faunapassage: se neden for. En vurderet nødvendig.sikring mod forstyrrelse 
varetages gennem handleplanlægningen og sikring af redetræer varetages generelt med indsatsen 
for skovnaturtyperne. 
Det er handleplanmyndigheden, der ud fra jordbundsmæssige, hydrologiske og naturmæssige 
forhold vurderer, hvor potentialet er størst for en naturudvidelse ved indførelse af hensigtsmæssig 
drift.. Det er i forarbejdet til planen vurderet, at der arealmæssigt er rigeligt potentiale til den 
målsatte udvidelse. 
 
 



3. Prioritering af indsatsen, modstridende interesser 
Høringssvar: 
DN mener ikke, egekrat skal prioriteres i forhold til hede eller overdrev sådan som det er beskrevet i 
planforslagets afsnit om modstridende interesser. Silkeborg Kommune mener, at rydning af 
nåleskov til fordel for løvskov eller lysåbne naturtyper kan være i modstrid med sikring af rød 
skovmyre, som er artens væsentligste fødekilde. 
 
Naturstyrelsen: 
Det er pointeret, at den omtalte prioritering kan foretages, når der er tale om helt små hede-
overdrevsarealer, hvor naturtilstanden ikke er god. Der er således tale om arealer, hvor egentlig 
drift næppe er realistisk sammenholdt med, at der i området planlægges udvidelse og 
hensigtsmæssig drift på meget store arealer med de pågældende lysåbne naturtyper. Formuleringen 
og den signalerede mulighed for i meget begrænset omfang at tillade naturlig succession ønskes 
derfor ikke ændret.  
Det er vurderingen, at der i området er så store arealer med nåleskov med forekomst af rød 
skovmyre, at rydning af mindre arealer ikke vil have indflydelse på sortspættebestanden i området. 
 
Justeringer af forslag til Natura 2000-plan nr. 53 
 
- Der er på baggrund af de indkomne bemærkninger foretaget ovennævnte, mindre ændringer i 
planforslaget.  
 
- De indsigelser, der har påpeget fejl og opdaterede plejeindsatser m.m. vil også blive indarbejdet i 
den endelige Natura 2000-plan, men listes ikke i dette høringsnotat. 
 
 
 
Naturstyrelsens egne justeringer af forslag til Natura 2000-plan nr. 53 
 
På baggrund af dialog i høringsperioden, og Naturstyrelsens egne overvejelser, er der foretaget 
mindre justeringer af teksten i trussels- og indsatsafsnittet. 
I indsatsprogrammets retningslinje 1.3 er det præciseret, at indsatsen for vandløb sikres via 
vandplanlægningen. 
Justering af planens indsatsprogram i forhold til odder: Den seneste overvågning af arten har vist 
fremgang for arten og en formodet bestandsstigning i området. Muligt trafikdrab af odderen anses 
derfor ikke længere for at være en væsentlig trussel for odderbestanden i dette område. Trusselen 
er derfor udgået af den endelige plan. Planforslagets konkrete retningslinje 2.5. med krav om 
sikring af faunapassager er derfor udgået i den endelige Natura 2000-plan. 
Planforslagets indsatsprogram 2.3 til sikring af naturtypen lobeliesø er ændret til ”Forekomsterne 
af lobeliesø sikres – bl. a. mod næringsstofbelastning” Ændringen foretages for at sikre råderum 
for handleplanmyndigheden. 
I planforslagets indsatsprogram 2.5 til sikring af levesteder for stor vandsalamander er 
indsatsbehovet kvantificeret til ”etableres 10 – 12 nye, velegnede levesteder”. Dette er i den 
endelige plan ændret til ”et passende antal” nye vandhuller. Ændringen foretages for at sikre 
råderum for handleplanmyndigheden. 
Planens målsætning om på sigt at udvide det samlede areal med indlandsklittyper, våd hede, tør 
hede, tidvis våd eng og surt overdrev nedjusteres til ca 100 ha 
 



 
Hverken ændringerne som følge af de indkomne bemærkninger, eller Naturstyrelsens egne 
justeringer giver anledning til fornyet høring af planforslaget. 
 
Sammenfattende redegørelse for høring over miljørapport (SMV) 
Parallelt med offentlig høring af planudkast til Natura 2000-plan for område nr. 53 har SMV-
redegørelse for planen været i offentlig høring i henhold til bekendtgørelse af lov om 
miljøvurdering af planer og programmer §8. 
 
Natura 2000-planens formål er at sikre eller genoprette bevaringsstatus for de arter og naturtyper, 
der har dannet grundlag for udpegning af Natura 2000-område nr. 53. SMV-rapporten viste ikke 
modstrid med andre miljøhensyn, og der er i den offentlige høring ikke modtaget kommentarer til 
rapporten. 
 
Den offentlige høring har ikke givet anledning til væsentlig ændring af Natura 2000-planen 
 
Naturstyrelsen vil overvåge effekten af Natura 2000-planen gennem det nationale 
overvågningsprogram NOVANA, 
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/National_naturbeskyttelse/Overvaagning_af_vand_o
g_natur/Nyt_overvaagningsprogram, som følger udviklingen i naturtilstanden og arealudbredelse af 
de naturtyper og arter, som planlægningen omfatter. Desuden vil Naturstyrelsen i samarbejde med 
FødevareErhverv og Kommunernes Landsforening overvåge fremdriften i den forudsatte 
forvaltningsindsats. 
 
Afsendere af høringssvar til Forslag til Natura 2000-plan nr. 53 Sepstrup Sande, Vrads 
Sande, Velling skov og Palsgård Skov 
 

• ID  795 - Silkeborg Kommune 
• ID4021 - Horsens Kommune 
• ID4119 - Ikast-Brande Kommune 
• ID1300 - DLMØ (Dansk Landbrug Midt- Østjylland) 
• ID1702 - DN: (Danmarks Naturfredningsforening) 
• ID2190 - DOF Østjylland (Dansk Ornitologisk Forening) 
• ID4022 - Friluftsrådet Søhøjlandet 
• ID4046 - Hans Skotte Møller 
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Tillæg om ny viden til Natura 2000-basisanalyse 

for Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og 

Palsgård Skov (Natura 2000-område nr. 53). 

Tillægget gælder både for basisanalyser for lysåbne naturtyper og 

skovbevoksede fredskovsarealer. 

Natura 2000-planerne bygger på den eksisterende viden om naturforholdene. Denne viden er 

områdevis blevet opgjort i basisanalyserne for hhv. Natura 2000-skovplanlægning, Natura 

2000-havplanlægning samt Natura 2000-planlægning for øvrige arealer. Basisanalyserne, der 

udgør en del af den færdige plan for Natura 2000-området, blev offentliggjort i 2007 og kan 

ses på By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside (www.blst.dk/Natura2000plan). 

 

Dette tillæg opsummerer den viden, der – ud over basisanalysens – supplerende indgår som 

grundlag for Natura 2000-planen. Tillægget er opbygget med en indhold og struktur, der sva-

rer til basisanalysens opbygning. 

 

For nogle områder er der på baggrund af basisanalysen eller overvågningsdata mv. foretaget 

ændringer i udpegningsgrundlaget. Det gældende udpegningsgrundlag kan ses i figur 2 i na-

turplanen. I det tilfælde at nye arter er tilføjet udpegningsgrundlaget er vurderinger af deres 

levestedsareal opgjort i dette bilag. 

 

Siden basisanalyserne er der i nogle områder foretaget kortlægning af yderligere naturtyper, 

skovnaturtyper på ikke-fredskovspligtige arealer og/eller en genkortlægning af i første omgang 

oversigtligt kortlagte arealer. De ny- eller genkortlagte arealer har bidraget med ny viden af 

betydning for Natura 2000-planerne. 

 

Der er foretaget nye overslagsberegninger af den luftbårne kvælstofdeposition til de kortlagte 

naturtyper. Beregningerne omfatter nu alle kortlagte arealer af både lysåbne naturtyper og 

skovnaturtyper. 

 

I nogle områder er der endvidere sket væsentlige ændringer i driften, igangsat naturgenopret-

ningsprojekter el.lign. siden færdiggørelsen af basisanalyserne. 

 



1. BESKRIVELSE AF OMRÅDET 

Områdets afgrænsning er uændret, og områdets overordnede naturindhold er uændret. 

 

2. TILFØJELSER TIL UDPEGNINGSGRUNDLAGET 

I basisanalysens afsnit 7 er omtalt væsentlige nyopdagede eller nyindvandrede forekomster af 

arter eller naturtyper, der ikke var en del af områdets oprindelige udpegningsgrundlag. Der er 

desuden fremkommet yderligere oplysninger om naturtyper og arter i forbindelse med over-

vågning og kortlægning udført 2006-2008. Disse arter og naturtyper er vurderet i forbindelse 

med en revision af udpegningsgrundlaget. Det aktuelle udpegningsgrundlag fremgår af figur 2 

i naturplanen – og af By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside. 

Følgende naturtyper: Revling-indlandsklit (2320), søbred med småurter (3130) og ege-

blandskov (9160) samt arten: Stor vandsalamander (1166) er tilføjet det oprindelige udpeg-

ningsgrundlag. 

 

3. NYE DATA OM NATURTYPER OG ARTER 

Første runde af kortlægningen af EF-habitatområdernes naturtyper blev foretaget i perioden 

2004-2005. I første omgang blev kun 18 lysåbne naturtyper samt skovnaturtyper på fred-

skovspligtige arealer kortlagt. I løbet af 2007 og 2008 er der foretaget kortlægning af flere 

lysåbne naturtyper, og der er kortlagt skovnaturtyper på ikke-fredskovspligtige arealer, Ende-

lig er der foretaget genkortlægning af områder, som kun blev kortlagt oversigtligt/stikprøvevist 

i første runde. 

Nye data om areal og antal forekomster af naturtyper og arter i dette Natura 2000-område 

fremgår af nedenstående tabel 1 og 2. Ud over de nævnte naturtyper er der i habitatområdet 

kortlagt et mindre udvalg af områdets vandhuller. 

Data om ny-/genkortlagte naturtyper er medtaget såfremt der er tale om nykonstaterede na-

turtyper eller væsentlige ændringer i forhold til oplysningerne i basisanalysens afsnit 2 eller 7. 

Data om nye arter er medtaget såfremt der er nye oplysninger i forhold til basisanalysens af-

snit 7. 
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Nr. Naturtype Regi- 

streret  

areal (ha) 

Antal 

fore- 

komster 

Kilde 

Terrestriske naturtyper        

2320 Revling-indlandsklit 108,9 6 3 

2330 Græs-indlandsklit 1,8 5 3 

4010 Våd hede 84,7 23 2+3 

4030 Tør hede 475,4 33 2+3 

5130  Enekrat 30,5 33 3 

6230 *Surt overdrev 23,5 12 2+3 

7120 Nedbrudt højmose   3 

7140 Hængesæk 23,3 43 2+3 

Skovnaturtyper         

9120 Bøg på mor med kristtorn 162,2 41 2+3 

9160 Ege-blandskov 4,4 2 3 

9190 Stilkege-krat 10,3 6 2+3 

91D0 *Skovbevokset tørvemose 44,7 23 2+3 

Tabel 1. Nye data om ny-/genkortlagte naturtyper i habitatområde nr. 49. Data stammer fra 1) NOVANA-

overvågningsprogrammet (2004-2008) samt Århus Amts overvågning i perioden 1988-2006. 2) Naturty-

pekortlægning 2004-05 (NOVANA/DEVANO). 3) Genkortlægning, supplerende kortlægning 2007-08 (DE-

VANO). Kortlægningsdata for naturtyperne (ekskl. vandnaturtyper) kan ses på By- og Landskabsstyrel-

sens hjemmeside under ”Se på kort”. *Prioriteret naturtype.  

 

Nr. Art 
Antal forekom-

ster 
Areal (ha)/ 

vandløb (km) Kilde 

1166 Stor Vandsalamander 
Til stede, men ikke 
systematisk kort-

lagt 
  

Tabel 2. Opdaterede data om nye arter på udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 234. 1) Data 

stammer fra national overvågning 2004-2008 (NOVANA m.v.) samt Århus Amts overvågning i perioden 

1988-2006. 2) Naturtypekortlægning 2004-05 (NOVANA/DEVANO). 3) Genkortlægning, supplerende 

kortlægning 2007-08 (DEVANO). Kortlægningsdata for naturtyperne (ekskl. vandnaturtyper) kan ses på 

www.vandognatur.dk. *Prioriteret naturtype. 

 

4. SUPPLERENDE TRUSSELSVURDERING 
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I basisanalysen blev der præsenteret en trusselvurdering og tilstandsdata for de forskellige 

naturtyper og arter. Hvad angår de ny- og genkortlagte naturtyper vurderes disse forhold at 

være afspejlet i henholdsvis struktur- og artstilstand, som kan ses på By- og Landskabsstyrel-

sens hjemmeside under ”Se på kort”. Struktur- og artstilstand udgør tilsammen naturtilstan-

den, som fremgår af figur 4 i naturplanen. De registrerede data (strukturparametre og 

artslister) for de enkelte forekomster kan endvidere ses i den fællesoffentlige naturdatabase på 

www.naturdata.dk.  

 

Ud over basisanalysens opgørelse af trusler mod områdets naturindhold er der nedenstående 

tilføjelser og ændringer: 

Revling-indlandsklit (2320). Naturtypen er registreret på små arealer i mosaik med tør he-

de, surt overdrev og andre indlandsklittyper. Revling-indlandsklit er ligesom de nævnte natur-

typer primært truet af kvælstofdeposition fra luften og af tilgroning som følge af utilstrækkelig 

drift. 

Søbred med småurter (3130). Naturtypen er registreret i smalle og små forekomster i kan-

ten af søer med delvis fluktuerende vandstand – og trues primært af næringsstofbelastning og 

af tilgroning. 

Ege-blandskov (9160). Skovnaturtypen er registreret på 2 små forekomster. De væsentlig-

ste trusler mod naturtypen er kvælstofdeposition fra luften og intensiv skovdrift. 

4.1 Belastning af naturområder med luftbårent kvælstof 

I tabel 3 er den gennemsnitlige afsætning af kvælstof opgivet som kommunevise gennemsnit 

af NHy og NOx for 2006 (DMU).  

Kommune NHy (kg N/ha) NOx (kg N/ha) Total N (kg N/ha) Heraf stammende fra danske kilder 

(%) 

Silkeborg 10 8 18 38 % 

Ikast-Brande 10 9 19 36 % 

Landsgennemsnit 8 9 17 33 % 

Tabel 3. Baggrundsbelastningen (i kg N/ha/år) i de kommuner, som Natura 2000-området ligger inden 

for. Kvælstofdepositionen er angivet som kommunevise gennemsnit af hhv. NHy (ammoniak og ammoni-

um, primært fra husdyrproduktion), NOx (kvælstofoxider, salpetersyre og nitrat (fra transport, energi-

produktion og industri) og total N (samlet tør- og våddeposition). DMU, 2006. 

Det gennemsnitlige kvælstofnedfald i de kommuner, hvori Natura 2000-området ligger, er 18-

19 kg N/ha/år, hvilket er lidt højere end landsgennemsnittet. Belastningen med ammoniak og 

ammonium (NHy) er ca. 25 % højere end landsgennemsnittet, hvilket tyder på, at det lokale 
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og regionale husdyrhold har en relativt stor indflydelse på kvælstofnedfaldets størrelse. Ned-

faldet af NOx’er – der overvejende stammer fra transport, energiproduktion og industri - svarer 

til landsgennemsnittet. 

Overslagsberegning af den lokale kvælstofbelastning 

Da husdyrbrug ikke ligger jævnt fordelt i landskabet, vil kvælstofbelastningen af et naturområ-

de variere alt efter om der ligger husdyrbrug tæt på naturområdet, eller der slet ikke er hus-

dyrbrug i nærområdet. Hertil kommer, at afsætningen af kvælstof på forskellige overfladetyper 

varierer i forhold til ruheden. Der er f.eks. stor forskel på, hvor meget der afsættes på en skov 

(med stor ruhed og dermed med stor afsætnings-overflade) og på en lysåben eng (med lavere 

ruhed og mindre afsætnings-overflade). Der er derfor foretaget en korrektion af de kommune-

vise gennemsnitstal i forhold til lokal husdyrtæthed og til forskellige naturtypers ruhed inden 

for Natura 2000-området. Ruheden af naturarealerne er vurderet på baggrund af den vedplan-

tedækning, som er registreret ved kortlægningen. 

 

Korrektionen er foretaget ved hjælp af en metode beskrevet i Ammoniakmanualen (Skov- og 

Naturstyrelsen, 2003) opdateret som beskrevet i boksen nedenfor. Der er ikke tale om en ek-

sakt beregning, men om en forholdsvis grov overslagsberegning, der dog giver en indikation af 

om, og i givet fald hvor meget tålegrænserne er overskredet for de forskellige naturtyper. Der-

for kan overslagsberegningerne ikke direkte indgå i myndighedsbehandling af N-belastning fra 

konkrete husdyrbrug/virksomheder. 

Overslagsberegningerne viser, at kvælstofnedfaldet på størsteparten af naturområderne i Na-

tura 2000-område nr. 53 ligger mellem 15 og 25 kg N/ha/år alt afhængig af den lokale hus-

dyrtæthed og naturområdernes overfladeruhed. Enkelte skove belastes dog med over 25 kg 

N/ha/år. 

  
Tålegrænse- 
interval 

Kvælstofafsætning overslag 
(kg N/ha/år) 

Naturtype kg N/ha/år 15-20 20-25 25-30 
Revling-indlandsklit (2320) 10-20 (b) 100%     
Græs-indlandsklit (2330) 10-20 (b) 100%     
Våd hede (4010) 10-25 100%     
Tør hede (4030) 10-20 88% 12%   
Enekrat (5130) 15-25 (e) 16% 84%   
Surt overdrev (6230) 10-20 78% 22%   
Tidvis våd eng (6410) 15-25 (f) 93% 7%   
Højmose (7110) 5-10 73% 27%   
Nedbrudt højmose (7120) 5-10 100%     
Hængesæk (7140) 10-15 (c,g) 82% 18%   
Tørvelavning (7150) 10-15 (c,g) 100%     
Kildevæld (7220) 15-25 (h) 100%     
Rigkær (7230) 15-25 (c) 92% 8%   
Elle- og askeskov (91E0) 10-20 (b,j)   100%   
Bøg på mor (9110) 10-20 (b,j)   78% 22%
Bøg på mor m kristtorn (9120) 10-20 (b,j)   82% 18%
Bøg på muld (9130) 10-20 (b,j)   100%   
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Ege-blandskov (9160) 10-20 (b,j)   100%   
Stilkege-krat (9190) 10-20 (b,j)   91% 9%
Skovbevokset tørvemose (91D0) 10-20 (b,j)   79% 21%
 Total   69% 27% 4%

Tabel 4. Overslag over tålegrænseoverskridelser i Natura 2000-området. For hver naturtype er angivet 

naturtypens tålegrænseinterval og andelen af det samlede areal i forskellige intervaller af belastninger. 

Tålegrænsen for et konkret naturområde vil typisk ligge indenfor tålegrænseintervallet. 

Belastninger, hvor den lokale N-belastning ligger under den nedre grænse i tålegrænseintervallet (tåle-

grænsen ikke overskredet), er markeret med grønt, N-belastninger, der ligger indenfor tålegrænseinter-

vallet (overstiger den lave ende af tålegrænseintervallet), er vist med gult, og N-belastninger, der ligger 

over tålegrænseintervallet (overstiger den høje ende af tålegrænseintervallet), er markeret med rødt. 

(a) Tålegrænsen for atmosfærisk belastning er ikke relevant, idet naturtyperne er naturligt kvælstofrige, ufølsomme for atmosfærisk tilførsel, eller forventes 
at modtage det største bidrag fra andre kilder, fx grundvand eller overfladenær afstrømning. 

(b) Tålegrænsen for beskyttelse af laver (10 – 15 kg N ha-1år-1) kan anvendes hvis en væsentlig forekomst af følsomme laver på lokaliteten ønskes beskyttet. 

(c) Tålegrænsen for højmoser (5 – 10 kg N ha-1år-1) kan anvendes hvis en væsentlig forekomst af følsomme højmosearter på lokaliteten ønskes beskyttet. 

(d) Tålegrænsen for Oligotrofe søer (5 – 10 kg N ha-1år-1) benyttes for småsøer i klitlavninger. 

(e) Tålegrænsen for heder (10 – 20 kg N ha-1år-1) anvendes, hvis dværgbuske (lyng mv.) er hyppige. 

(f) Naturtypen er en delmængde af den bredere naturtype fersk natureng, der kan være mere kvælstoffølsom. 

(g) Naturtypen er en delmængde af den bredere naturtype fattigkær, der har tålegrænse i intervallet 10 – 20 kg N ha-1år-1 

(h) Naturtypen omfatter også Palludellavæld, der forventes at have tålegrænser i den lave ende af intervallet. 

(i) Baseret på tålegrænsen for laver. 

(j) Tålegrænsen bør modelberegnes. En modelberegning kan give lavere tålegrænser, ned til 7 kg N ha-1år-1 

 

Som det fremgår af tabel 4 gælder det for alle naturområder i Natura 2000-området, at de 

enten er eller kan være negativt påvirket af luftbårent kvælstof. Værst ser det ud for de meget 

næringsfattige naturtyper højmoser, hængesække, tørvelavninger, paludellavæld samt alle 

skovnaturtyper, hvor den høje ende af tålegrænseintervallerne for kvælstofpåvirkning er over-

skredet for hele arealet (vist med rødt). Hertil kommer lobeliesøer, som ikke er vist i tabel 4. 

Også for en del af de sure overdrev og tørre heder er den høje ende af intervallet overskredet 

på størsteparten af arealet, mens den lave ende af intervallet er overskredet for alle andre 

kortlagte naturtyper (vist med gult). 

Rigkær med forekomst af nogle af de kvælstoffølsomme arter af planter, der også kan findes i 

højmoser, hører til de særligt kvælstoffølsomme naturtyper med tålegrænse i intervallet 5-10 

kg N/ha/år. Denne type er blandt andet registreret på den meget store forekomst i Ansø Enge. 

Her er der tale om alvorlige tålegrænseoverskridelser, selvom det ikke fremgår tydeligt af ta-

bellen ovenfor, hvor størsteparten af rigkærsarealet er markeret med gult. For alle rigkær, 

kildevæld og tidvist våde enge er den lave ende af tålegrænseintervallerne overskredet for alle 

forekomster. 

Bestemmelse af kvælstofnedfaldets størrelse på naturområder og sammenligning 

med andre beregninger 
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Den præcise størrelse af kvælstofbelastningen på et konkret naturområde er vanskelig at be-

stemme. Der kan enten foretages målinger (som er tidskrævende, omkostningstunge og usik-

re, da de som regel kun repræsenterer en kortere måleperiode og derfor skal omregnes til 

”normale” forhold), eller der kan foretages modelberegninger med modeller af forskellig art, 

hvoraf nogle er meget ressourcekrævende og omkostningstunge, mens andre har karakter af 

overslagsberegninger. Resultater fra alle modelberegninger er typisk behæftet med en for-

holdsvis høj usikkerhed. 

Overslagsberegninger i basisanalysen 2006 og i dette tillæg (2009): De nye overslagsbereg-

ninger, der er præsenteret ovenfor, viser især på de meget tilgroede naturområder en lavere 

belastning på de fleste lysåbne naturområder end de overslagsberegninger, der blev lavet i 

2006 i forbindelse med basisanalysen. Forskellen skyldes, at korrektionsfaktoren i forhold til 

naturområdets ruhed er revurderet, og der er anvendt opdaterede tal for kommunevise gen-

nemsnitsdepositioner, geografisk fordeling af dyreenheder (CHR) og samlet N-emission på 

landsplan. Til forskel fra de daværende beregninger er der nu også beregnet kvælstofnedfald 

til skovnaturtyper. De nye overslagsberegninger vurderes at være mere retvisende end over-

slagsberegningerne fra 2006 – og de dækker ensartet alle landets Natura 2000 områder. 

Overslagsberegningerne skal alene anvendes til at give et foreløbigt overblik over omfanget af 

tålegrænseoverskridelser til brug ved vurdering af gunstig bevaringsstatus, ikke til konkret 

sagsbehandling. 

4.2 Foreløbig trusselsvurdering for nye arter på udpeg-
ningsgrundlaget 

Stor Vandsalamander 

Bestand: Arten er kendt fra området, men der endnu ikke foretaget en dækkende kortlægning 

af artens udbredelse. Antallet af individer kendes ikke. 

Foreløbig trusselsvurdering: Stor Vandsalamander er afhængig af vandhuller med en god 

vandkvalitet og hvor sollyset kan nå ned. Tilgroning af vandhuller samt tilførsel af næringsstof-

fer er dermed en trussel for Stor vandsalamander. Det samme er udsætning af fisk. Mange 

småvandhuller er over tid forsvundet fra landskabet, og fragmentering af artens levesteder er 

derfor en trussel mod opretholdelse af levedygtige bestande, idet der nu mange steder er for 

stor afstand mellem egnede ynglevandhuller.  

Potentielle levesteder: Langt de fleste vandhuller i dette Natura 2000 områder er eller kan bli-

ve levested for Stor Vandsalamander, da arten foretrækker skove som levested, når den ikke 

opholder sig i vandet. 

 

5. SUPPLERENDE MODSATRETTEDE INTERESSER 
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Der er ikke som følge af den supplerende kortlægning i Natura 2000-området identificeret nye 

modstridende interesser.  

 

6. ÆNDRET NATURFORVALTNING OG PLEJE 

Der er ikke kendskab til ændret naturforvaltning eller pleje inden for dette Natura 2000-

område.  
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Natura 2000 - Basisanalyse: 

 

SEPSTRUP SANDE, VRADS SANDE, VELLING SKOV OG PALSGÅRD 
SKOV 

INDLEDNING 

Natura 2000 områder 

Natura 2000 områderne er et europæisk netværk af internationale naturbeskyttelses områder 

udpeget i henhold til EF's FUGLEBESKYTTELSESDIREKTIVET til (af 1979) samt HABITATDIREKTIVET 

(af 1992). 

Natura 2000 planlægning 

I medfør af Lov om Miljømål skal der med udgangen af 2009 foreligge en Natura 2000-plan for 

hvert af disse områder. Planerne vil udgøre grundlaget for at iværksætte den nødvendige 

forvaltningsindsats for at sikre eller genoprette de udpegede internationale 

naturbeskyttelsesområder og vil være grundlag for myndighedsudøvelsen i øvrigt.  

 

Planerne består af: 

• En basisanalyse  

• En målfastsættelse  

• Et indsatsprogram 

Basisanalyse 

Hensigten med at udarbejde en basisanalyse for Natura 2000-områderne er at opnå kendskab til 

udbredelsen af de naturtyper og levesteder for de arter, som det enkelte område er udpeget for. 

Derudover skal der også udarbejdes en vurdering af naturtypernes og arternes nuværende tilstand 

og en foreløbig vurdering af trusler. Hermed opnås et faktuelt grundlag for den konkrete prioritering 

af forvaltningsindsatsen, således at det kan dokumenteres, at den nødvendige indsats for at leve op 

til habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiverne iværksættes. 

Amterne er ansvarlige for at udarbejde basisanalyser for det åbne land og de kystnære farvande i 

de enkelte Natura 2000 områder, mens staten skal forestå arbejdet for skovbevoksede 

fredskovsarealer samt på det åbne hav. Natura 2000 basisanalyserne skal færdiggøres senest den 

1. juli 2006.  

Efter basisanalysen varetages den videre Natura 2000-planlægning af staten. 

 

Mål for naturtilstanden 

Målene for det enkelte Natura 2000-områdes naturtilstand fastsættes på baggrund af blandt andet 

basisanalysen. Det overordnede mål er at sikre eller genoprette GUNSTIG BEVARINGSSTATUS for 
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de arter og naturtyper, der er på de enkelte områders udpegningsgrundlag. 

 

Indsatsprogram 

Natura 2000-planen indeholder desuden et indsatsprogram, som prioriterer den kommunale indsats 

og de virkemidler, der skal til for at opnå de fastsatte mål. Indsatsprogrammer fastlægger bindende 

retningslinjer for udarbejdelse af de efterfølgende kommunale handleplaner.  

 

Kommunal handleplan 

Endelig skal kommunerne udarbejde handleplaner for den konkrete udmøntning af 

indsatsprogrammet for hvert enkelt område, dog er Skov- og Naturstyrelsen ansvarlig for indsatsen 

for skovbevoksede fredskovpligtige arealer og på det åbne hav. Handleplanerne 

 

kan eksempelvis indeholde en beskrivelse af, hvilke ændringer af driften af arealerne, der er 

nødvendige for at realisere Natura 2000-planen. 

 

Natura 2000-planlægningen er tilrettelagt som en løbende planlægning, der revideres, udbygges og 

opdateres hvert 6. år.  
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1. BESKRIVELSE AF OMRÅDET 

Natura 2000-område nr. 53 Sepstrup Sande, Vrads sande, Velling skov og Palsgård skov er udpeget 

både som et habitatområde (H49) og et fuglebeskyttelsesområde (F34) med et samlet areal på 

5572 ha (se tabel 1.1). 

 

Nr. Navn Areal (ha) 

H49 Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov 5572 

F34 Skovområde syd for Silkeborg 5059 

 53 Samlet areal NATURA 2000 5572 

Tabel 1.1. Oversigt over de internationale naturbeskyttelsesområder, der indgår i denne basisanalyse. For hvert område er 

områdets nummer, navn og areal (i ha) angivet, ligesom Natura 2000-områdets samlede areal er oplyst. Da habitat- og 

fuglebeskyttelsesområderne er delvist sammenfaldende, svarer det samlede areal af Natura 2000-området ikke til summen af 

udpegninger. Kilde: Skov- og Naturstyrelsen. 

 
Sepstrup Sande. Kort med zoom- og søgefunktion. Klik på kortet. 

Kort beskrivelse af området 

Natura 2000-området ligger i et stort slettelandskab med næringsfattig, sandet jordbund, og det 

domineres især i den nordlige del helt af store hede- og indlandsklitområder som Kolpendal, 

Sepstrup Sande, Vrads Sande og Kongsø Hede. Især i den sydlige del er meget store arealer 

tilplantet med nåletræsplantager som Skærbæk, Snabegård og Kongsø Plantager samt Palsgård 

Skov, der både rummer løv- og nåletræsskov. Mod øst ved Torup Sø starter Boest Bæk, der løber 

mod øst gennem et ådalslandskab ned til Mattrup Å og i den østlige del ligger Velling skov, der 

indeholder partier med naturskov. 

I udstrakte væld- og kærområder i den nordlige del, særligt i Ansø Enge, udspringer en række 

mindre vandløb, der samles og bliver til Salten Å (habitatområde 48). I den sydlige del findes flere 

større søer, heraf mange klarvandede, kalk- og næringsfattig søer (lobeliesøer), bl.a. Hampen Sø 
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og de fredede Tingdalsøer ved Kongsø Hede. I landskabet forekommer desuden mange lavninger 

med hængesæk af tørvemosser, og særligt i Palsgård Skov findes flere forekomster af højmose. 

I den sydøstlige del af området strækker sig et kuperet ådalslandskab med to næringsrige søer: 

Halle Sø og Stigsholm Sø, som er en del af vandløbssystemet. I tilknytning til ådalssystemet findes 

arealer med surt overdrev, rigkær og hængesæk. 

Mange naturområder i Natura 2000-området indeholder en meget artsrig vegetation med forekomst 

af sjældne plantearter. 

Karakteristik af området 

Natura 2000-området har et samlet landareal på 5572 ha, et areal der også inkluderer nogle større 

søer. Størsteparten udgøres af nåletræsplantage eller skov, idet hele 3488 ha er dækket med skov 

eller plantage, svarende til 63 % af arealet. 

Naturområder udgør ca. en fjerdedel af habitatområdets areal, idet i alt 1468 ha samt 39 km 

vandløb er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 fordelt på: 

• 882 ha hede  

• 289 ha mose  

• 250 ha sø  

• 30 ha overdrev  

• 27 ha fersk eng 

Det resterende areal består af agerjord, græsmarker, bebygget areal mm. Størsteparten er i 

matriklen noteret som ”fredskov” eller ”delvis fredskov” (omfatter både skov, lysåbne naturområder 

og landbrugsarealer). 

Nærmere informationer om § 3-naturområderne findes i bilag 1. 

Fredninger 

Inden for habitatområde 49 findes 5 fredede områder: 

Kolpendal: Området omfatter et ca. 117 har stort hedeområde, der gennemskæres af en stærkt 

befærdet hovedvej. Hovedformålet med fredningen fra maj 1954 er, at arealet skal henligge i 

naturtilstand. Området er statsejet. 

Vrads Sande: Fredningen omfatter et stort, kuperet hedeområde, Bavnhede og Vrads Sande. 

Hovedformålet med fredningen fra den 22. november 1968 er at bevare landskabet som åben hede 

med spredt enebær. Fredningen indeholder plejebestemmelser om afgræsning, afbrænding og 

fjernelse af selvsåninger. 

Tingdalsøeerne: Fredningen omfatter fire større lobeliesøer: Rævsø, Grane Langsø, Kalgård Sø og 

Kongsø, et ca. 60 ha stort hedeareal samt nåletræsplantage. Hovedformålet med fredningen fra 18. 

december 1987 er at beskytte områdets enestående plante- og dyreliv, især i og ved søerne samt 

at bevare de kulturhistoriske og landskabelig værdier. Desuden regulerer fredningen 
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offentlighedens adgang til området, herunder badning i Kalgård Sø. Fredningen indeholder 

bestemmelser om naturpleje af heder, søer og andre udyrkede arealer. 

Torup Sø: Fredningen omfatter et mindre areal, den sydlige halvdel af bredzonen øst for Torup Sø. 

Formålet med fredningen fra 26. november 1973 er at forhindre tilplantning og giver 

fredningsmyndigheden ret til at fjerne selvsåninger. 

Salten Ådal: Fredningen omfatter den øvre del af Salten Ådal, en strækning af Lystrup Ådal samt 

større hedearealer og nåletræsplantage. Hovedformålet med fredningen fra 28. september 1976 er 

at bevare arealernes tilstand (natur og landskab). Visse tilplantede ikke fredskovspligtige arealer 

må ikke gentilplantes. Fredningsmyndigheden kan foretage rydning og pleje af udyrkede arealer 

med henblik på at bevare lyng eller anden karakteristisk vegetation. 
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2. UDPEGNINGSGRUNDLAGET 

Habitatdirektivet fra 1992 har til formål at beskytte naturtyper og arter, der er truede, sårbare 

eller sjældne i EU. Til dette formål er der udpeget en række særlige bevaringsområder, de såkaldte 

habitatområder. Hvert enkelt habitatområde er udpeget med henblik på at beskytte bestemte 

naturtyper og arter af dyr og planter. Flere af disse naturtyper og arter er prioriterede, hvilket 

medfører et særligt ansvar for beskyttelsen. Naturtyperne er anført på direktivets bilag I, og arterne 

på direktivets bilag II. 

Fuglebeskyttelsesdirektivet fra 1979 har til formål at beskytte levestederne for fuglearter, som 

er truede, følsomme over for ændringer af levesteder eller sjældne i EU. Til dette formål er der 

udpeget en række fuglebeskyttelsesområder, hvor disse fugle yngler eller regelmæssigt gæster for 

at fælde fjer, raste under trækket eller overvintre. Hvert enkelt fuglebeskyttelsesområde er udpeget 

for at beskytte levesteder for en eller flere af de fuglearter, der er opført på direktivets liste l og 

artikel 4.2.  

Ramsarområder er vådområder med så mange vandfugle, at de har international betydning og 

skal beskyttes. Ramsarområderne er ikke udpeget på grundlag af et EF-direktiv ligesom habitat- og 

fuglebeskyttelsesområderne; men på grundlag af en international konvention. Ramsarområderne er 

ikke en del af Natura 2000 netværket, men indgår i Natura 2000 planlægningen. 
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Som det fremgår af tabel 2.1 og 2.2, er habitatområde 49 udpeget af hensyn til 22 habitattyper og 

fem arter. Fuglebeskyttelsesområde 34 er udpeget for seks arter (se tabel 2.2). Datagrundlaget for 

de kortlagte habitatnaturtyper er angivet i bilag 3. Nyopdagede naturtyper og arter fremgår af 

kapitel 7. 

 

Nr. Naturtype Registreret areal 

(ha) 
Antal 

forekomster 

  Søer og vandhuller     

3110 Kalk- og næringsfattige søer og vandhuller (lobeliesøer) 138 10 

3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks 93 36 

3160 Brunvandede søer og vandhuller 183 25 

  Vandløb     

3260 Vandløb med vandplanter 16 km   

  Terrestriske naturtyper     

2310 Indlandsklitter med lyng og visse (2) (2) 

2330 Indlandsklitter med åbne græsarealer med sandskæg og hvene (2) (2) 

4010 Våde dværgbusksamfund med klokkelyng 95 24 

4030 Tørre dværgbusksamfund (heder) 432 33 

5130  Enekrat på heder, overdrev eller skrænter (2) (2) 

6230 *Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund 15,7 9 

6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop 7,1 12 

7110 * Aktive højmoser 16,3 10 

7120 Nedbrudte højmoser med mulighed for naturlig gendannelse (2) (2) 

7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand 12,3 39 

7150 Plantesamfund med næbfrø, soldug eller ulvefod på vådt sand eller blottet 

tørv 
6,5 7 

7220 *Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand 11,5 2 

7230 Rigkær 54 18 

  Skov naturtyper      

9120 Bøgeskove på morbund med kristtorn (1) (1) 

9130 Bøgeskove på muldbund (1) (1) 

9190 Stilkegeskove og krat på mager sur bund (1) (1) 

91D0 * Skovbevoksede tørvemoser (1) (1) 

91E0 *Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld (1) (1) 

Tabel 2.1. Oversigt over de naturtyper, der aktuelt udgør grundlaget for udpegningen af habitatområde 49. (1.) Skov 

naturtyperne kortlægges af Skov- og Naturstyrelsen og er ikke inkluderet i denne basisanalyse. (2). Naturtypen er ikke 

omfattet af NOVANA-programmet. * Prioriteret naturtype.  
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Sepstrup Sande. Forekomsten af de enkelte kortlagte naturtyper, der aktuelt udgør udpegningsgrundlaget. Kort med zoom- og 

søgefunktion. Klik på kortet. 
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Nr. Artsnavn   Antal forekomster/bestand Udpegnings-grundlag 

1096 Bæklampret (Lampetra planeri) H49 2   

1318 Damflagermus (Myotis dasycneme) H49 ikke eftersøgt   

1355 Odder (Lutra lutra) H49 3   

1393 Blank seglmos (Drepanocladus vernicosus) H49 Ikke fundet   

1528 Gul stenbræk (Saxifraga hirculus) H49 Ikke fundet   

A072 Hvepsevåge F34 1 Y 

A215 Stor hornugle F34 - Y 

A229 Isfugl F34 P Y 

A236 Sortspætte F34 P Y 

A246 Hedelærke F34 - Y 

A338 Rødrygget tornskade F34 - Y 

Tabel 2.2. Oversigt over de arter, der aktuelt udgør grundlaget for udpegningen af Natura 2000-området. H49: Habitatområde 

49 og Fuglebeskyttelsesområde 34. Y = ynglefugle. Antallet angiver det maksimale antal registreret ved udpegningen i 1983 

(Skov- og Naturstyrelsen 1999). – angiver at der ikke findes data, og P angiver, at arten i 1983 sandsynligvis var ynglende 

inden for området. 

 

 
Sepstrup Sande. Forekomsten af de enkelte plante- og dyrearter på udpegningsgrundlaget. Kort med zoom- og søgefunktion. 

klik på kortet. 
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3. DATAPRÆSENTATION 

Oplysninger om de terrestriske habitattyper bygger primært på den kortlægning, der er foretaget i 

2004 og 2005 i forbindelse med NOVANA's naturtypeprogram (Fredshavn 2004). Desuden er der 

gennem årene indsamlet en del data om beskyttede naturtyper i forbindelse med administration af 

naturbeskyttelsesloven. Oplysningerne om søer, vandhuller og vandløb bygger udelukkende på den 

viden, der er indsamlet gennem årene via et generelt tilsyn samt overvågning udført regionalt og 

via det nationale overvågningsprogram (NOVA/NOVANA).  

Data om forekomsten af fugle omfattet af Fuglebeskyttelsesdirektivet er baseret på udtræk fra 

Dansk Ornitologiske Forenings database for henholdsvis yngle- og rastefugle (DOF 2006). 

En del arter er overvåget i forbindelse med NOVANAs artsprogram. Som hovedregel sigter 

overvågningen på at kortlægge arternes udbredelse i store træk, og ikke på at klarlægge den 

præcise forekomst eller bestandsstørrelse inden for et habitatområde. Hvor der har manglet 

oplysninger, er der derfor benyttet litteratur og observationer gjort under generelt tilsyn og 

sagsbehandling. Odderen er desuden overvåget i 1998-99 i en supplerende eftersøgning i Århus 

Amt samt i en supplerende undersøgelse i Vejle Amt i 1998. 

 

I bilag 3 findes en mere detaljeret beskrivelse af tilgængelige data for de enkelte naturtyper og 

arter. 
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Data, der er tilgængelige for denne basisanalyse, er vist i nedenstående tabel. 

Nr. Naturtype Bilag NOVANA/NOVA Andre data 

3110 Kalk- og næringsfattige søer og vandhuller (lobeliesøer) 3.1 X Regionalt tilsyn 

3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks 3.2 X Regionalt tilsyn 

3160 Brunvandede søer og vandhuller 3.3 X Regionalt tilsyn 

3260 Vandløb med vandplanter 3.4 X Regionalt tilsyn 

4010 Våde dværgbusksamfund med klokkelyng 3.5 Kortlægning 

Overvågning 
NORA, Tilsyn 

(2002) 

4030 Tørre dværgbusksamfund (heder) 3.6 Kortlægning 

Overvågning 
NORA, Tilsyn 

(2002) 

6230 *Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund 3.7 Kortlægning NORA, Tilsyn 

(2002) 

6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop 3.8 Kortlægning NORA, Tilsyn 

(2002) 

7110 * Aktive højmoser 3.9 Kortlægning NORA, Tilsyn 

(2002) 

7120 Nedbrudte højmoser med mulighed for naturlig gendannelse 3.9 Kortlægning NORA, Tilsyn 

(2002) 

7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand 3.10 Kortlægning NORA, Tilsyn 

(2002) 

7150 Plantesamfund med næbfrø, soldug eller ulvefod på vådt sand eller 

blottet tørv 
3.11 Kortlægning 

Overvågning 
NORA, Tilsyn 

(2002) 

7220 *Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand 3.12 Kortlægning NORA, Tilsyn 

(2002) 

7230 Rigkær 3.12 Kortlægning NORA, Tilsyn 

(2002) 

1096 Bæklampret (Lampetra planeri) 3.13   Data fra DFU 

1318 Damflagermus (Myotis dasycneme) 3.14     

1355 Odder (Lutra lutra) 3.15 Overvågning   

A072 Hvepsevåge 3.16   DOF, 2006 

A215 Stor hornugle 3.17   DOF, 2006 

A229 Isfugl 3.18   DOF, 2006 

A236 Sortspætte 3.19   DOF, 2006 

A246 Hedelærke 3.20   DOF, 2006 

A338 Rødrygget tornskade 3.21   DOF, 2006 

Tabel 3.1a. Oversigt over datagrundlaget for de naturtyper og arter, der udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-

området. For hver naturtype og art er en henvisning til en mere detaljeret gennemgang af datagrundlaget samt en angivelse 

af, hvor data stammer fra. NOVA: National Overvågningsprogram af VAndmiljøet og NOVANA: Det Nationale program for 

Overvågning af VAndmiljøet og Naturen.  
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4. FORELØBIG TRUSSELSVURDERING 

På baggrund af de tilgængelige data om naturtyper og arters forekomster (se bilag 3) er der 

foretaget en foreløbig vurdering af truslerne mod arterne og naturtyperne i Natura 2000-området. 

Truslerne omfatter påvirkninger, hvor der er en begrundet mistanke om, at de har en negativ 

betydning for naturtilstanden. De største trusler er gennemgået i de følgende afsnit (4.1 – 4.5). 

 

Gunstig bevaringsstatus 

I direktiverne er der krav om at fastholde eller genoprette ’gunstig bevaringsstatus’ for de arter og 

naturtyper, som områderne er udpeget af hensyn til. For disse naturtyper og arter er der 

udarbejdet en række faglige kriterier for gunstig bevaringsstatus (Søgaard et al. 2003).  

En naturtypes bevaringsstatus anses for ”gunstig”, når  

• ”det naturlige udbredelsesområde og de arealer, det dækker inden for dette område, er 
stabile eller i udbredelse”, og  

• ”den særlige struktur og de særlige funktioner, der er nødvendige for dens opretholdelse på 
langt sigt, er tilstede og sandsynligvis fortsat vil være det i en overskuelig fremtid”, og  

• ”bevaringsstatus for de arter, der er karakteristiske for den pågældende naturtype, er 
gunstig.” 

En arts bevaringsstatus anses for ”gunstig”, når 

• ”data vedrørende bestandsudviklingen af den pågældende art viser, at arten på langt sigt vil 
opretholde sig selv som en levedygtig bestanddel af dens naturlige levested”, og  

• ”artens naturlige udbredelsesområde hverken er i tilbagegang, eller der er sandsynlighed 
for, at det inden for en overskuelig fremtid vil blive mindsket”, og  

• ”der er – og sandsynligvis fortsat vil være – et tilstrækkeligt stort levested til på langt sigt at 
bevare dens bestande”. 

På baggrund af de tilgængelige data om naturtyper og arters forekomster (se bilag 3) er der 

foretaget en foreløbig vurdering af truslerne mod arterne og naturtyperne i Natura 2000-området. 

Truslerne omfatter påvirkninger, hvor der er en begrundet mistanke om, at de har en negativ 

betydning for naturtilstanden. De største trusler er gennemgået i de følgende afsnit (4.1 – 4.5). 

Beskrivelse af naturtilstanden i de terrestriske naturtyper 

I forbindelse med kortlægningen af de 18 terrestriske, lysåbne habitattyper (Fredshavn 2004) er 

der foretaget en registrering af udbredelsen af en række naturtypekarakteristiske strukturer. Disse 

strukturer er delt op i negative (f.eks. tilgroning med vedplanter og udtørring) og positive strukturer 

(f.eks. trykvand i terrænniveau og rig lavflora). De positive strukturer er til stede i veludviklede og 

typiske forekomster af naturtypen under mere eller mindre upåvirkede forhold. Tilsvarende vidner 

de negative strukturer om en stærkt påvirket naturtype. I felten er strukturernes samlede omfang 

registreret på en tretrins skala: udbredte (U), spredte (S) eller ikke tilstede (I).  

 

Tabel 4.1 giver en oversigt over de enkelte naturtypers fordeling i forhold til deres indhold af 

positive og negative strukturer. Mørkegrøn farve viser naturarealer, som tilsyneladende ikke er 

udsat for nævneværdige trusler, mens mørkerød farve viser naturarealer, der antagelig påvirkes 

kraftigt af en eller flere trusler. 
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På figur 4.1 ses det, at særligt naturtyperne tør hede (4030) og våd hede (4010) har en meget stor 

arealandel beliggende ind for de to dårligste kategorier (henholdsvis 59 % og 51 % af hedearealet). 

Dette skyldes, at negative strukturer som udbredte bestande af blåtop eller bølge bunke er meget 

udbredte på størsteparten af hederne. 

Kun for tørvelavningernes (7150) vedkommende ligger størsteparten af arealet inden for den 

bedste kategori. De naturtyper i øvrigt, som har store arealandele beliggende inden for de to bedste 

tilstandsklasser, er hængesækkene (7140: 68 %), de sure overdrev (6230: 65 %) og de tidvis våde 

enge (6410: 49 %). 

Højmoser (7110), kildevæld (7220) og rigkær (7230) ligger fortrinsvis i mellemkategorien, men det 

ses, at negative strukturer er meget udbredte i både kildevæld og rigkær. 

 

 
Tabel 4.1. Fordelingen af negative og positive strukturer i de polygoner, hvor de enkelte naturtyper er registreret. For både 

negative og positive strukturer er angivet, om strukturerne samlet set er udbredte (U), spredte (S) eller ikke tilstede (I). 

Antallet af registreringer med hver af de 9 kombinationsmuligheder er vægtet for polygonernes arealer. Strukturerne er 

beskrevet i Fredshavn (2004). Udtræk fra TILDA. 

Beskrivelse af naturtilstanden i naturtyper tilknyttet søer og vandløb 

I den sydvestlige del af området, der er beliggende i Vejle Amt, findes to større søer Hampen Sø og 

Torup Sø. Hampen sø er en klarvandet, kalk- og næringsfattig sø (Lobeliesø 3110) mens Torup Sø 

sandsynligvis tidligere har været en sø af denne type, og derfor må betegnes som potentiel 3110. 

Søen er i dag eutrofieret, men der er fundet lobelie i søen. Den har nogenlunde samme dybde og 

samme forudsætninger i øvrigt som Hampen Sø. I skoven findes en række små søer, bl.a. Trold Sø, 

Lavhedehullet m.fl., der er brunvandede søer (3160). Flere af dem er ikke besøgt, men de vurderes 

potentielt at være brunvandede. I den sydøstlige del af området ligger Halle Sø og Stigsholm Sø 

som en del af vandløbssystemet. Søerne må betegnes som næringsrige søer (3150). 

Øst for Hampen Sø og Torup Sø ligger i Århus Amt de fire klarvandede og næringsfattige lobeliesøer 

(3110), Rævsø, Grane Langsø, Kalgård Sø og Kongsø i Tingdalen, en smeltevandsdal hvor 

jordbunden består af næringsfattigt smeltevandssand. Sur nedbør var i en årrække årsag til 

faldende pH i søerne, men den udvikling er i dag vendt, så de ikke længere er forsuringstruede. 
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Søerne har en god bestand af undervandsvegetation, der overvejende er domineret af 

grundskudsplanter. Nordøst for Tingdalsøerne ligger yderligere to næringsfattige lobeliesøer (3110) 

Snabe Igelsø og Velling Igelsø. Disse søer har ligeledes været truet af forsuring, men har i dag en 

pH på ca. 7. Snabe Igelsø har en god bestand af undervandsvegetation, der er domineret af 

grundskudsplanter, hvorimod undervandsvegetationen er reduceret i Velling Igelsø, som de seneste 

årtier er blevet mere brunvandet. Der er dog fortsat en meget lille bestand af tvepibet lobelie i 

søen. I den nordlige del af området findes desuden en lille, sur og næringsfattig sø på Sepstrup 

Sande af typen 3110 med en god bestand af bl.a. liden siv.  

I området ligger desuden de to brunvandede søer (3160), Hund Sø og Vrads Sande Sø. Hund Sø, 

der også tidligere har været truet af forsuring, er beliggende i et skovområde og har et moderat 

indhold af fosfor, hvorimod Vrads Sande Sø, der er beliggende i et næringsfattigt hedeområde, har 

et højt indhold af fosfor som følge af andeopdræt i søen. Der er ikke nogen væsentlig 

undervandsvegetation i søerne, hvilket til dels skyldes brunfarvning og ringe sigtdybde. 

Kvind Sø og Kul Sø, der gennemstrømmes af Bryrup Å, er næringsrige søer af typen 3150. Søerne 

er eutrofierede primært på grund af spildevandstilførsel fra Bryrup. Udledningerne er i dag 

reduceret betydeligt, men fosforindholdet i søerne er stadig højt og sigtdybden ringe. Der er også 

kun registreret en yderst sparsom forekomst af undervandsplanter i Kul Sø. I den nordlige del af 

området er der desuden to mindre søer, Kolsø og Dam ved Lillebæk, som er anlagt ved opstemning 

af to vandløb. Søerne, der er af typen 3150, har et forholdsvis lavt indhold af næringsstoffer, men 

påvirkes af hhv. udsætning af regnbueørreder og tilledning af spildevand. 

Langt de fleste af vandløbene løber i udyrkede omgivelser, og de har generelt en god vandkvalitet. 

Skærbæk regnes således som et af de mest uforurenede vandløb i Danmark med forekomst af flere 

sjældne arter af smådyr. 

Imidlertid er både Bryrup Å og Lystrup Å påvirket af udskylning af planktonalger. Og Vrads Bæk 

påvirkes af udledning af renset spildevand fra Vrads renseanlæg. Endelig findes der i Sillerup Bæk 

et dambrug, der udgør en punktkilde i vandløbet. Målsætningen er dog opfyldt nedstrøms 

dambruget. 

En stor del af vandløbene i den nordlige del af habitatområdet er beskyggede, fordi de løber i skov. 

Men hvor vandløbene løber mere lysåbent, er naturtype 3260 udbredt. I den del af habitatområdet, 

der er beliggende i Vejle Amt, er vandløbene overvejende lysåbne. 

Beskrivelse af tilstanden for arter 

På udpegningsgrundlaget for habitatområde 49 er én planteart, gul stenbræk, og én bladmosart, 

blank seglmos. Gul stenbræk er blevet eftersøgt i 2004 og 2006 i forbindelse med 

artsovervågningsprogrammet (NOVANA), men er ikke genfundet. Blank seglmos er eftersøgt i 2006 

i forbindelse med NOVANA og er tidligere blevet eftersøgt i privat regi uden at blive genfundet. 

Bæklampret 

Bæklampret er ved undersøgelser udført af Danmarks Fiskeriundersøgelser registreret i Skærbæk 

og Boest Bæk. Det vurderes, at arten også forekommer i andre vandløb i området, og at bestanden 

er stabil eller stigende. 
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Odder 

Odder vurderes at være nyindvandret og at have en stabil bestand i området, og det vurderes ikke, 

at forstyrrelse og trafikdrab har væsentlig negativ effekt på bestanden. 

Damflagermus 

Damflagermus er ikke eftersøgt i området, og der foreligger derfor ikke oplysninger om 

forekomsten. 

Fuglebeskyttelsesområde F34 rummer levested og ynglelokaliteter for fem fuglearter knyttet til 

skovhabitater (hvepsevåge, sortspætte og stor hornugle), heder og overdrev (hedelærke og 

rødrygget tornskade) samt vandløb (isfugl). For de nævnte arter er sortspætten og stor hornugle 

under indvandring. Sortspætten har spredt sig fra Østdanmark, mens stor hornugle har spredt sig 

fra udsætninger i Nordtyskland. Observationer af de to nævnte arter afspejler en generel fremgang 

i Østjylland. Hedelærke er i Danmark på sin nordligste udbredelse og derfor påvirkelig af klimatiske 

forandringer, hvor køligere og fugtigere somre vil påvirke arten negativt. 

For rødrygget tornskade tyder observationerne på, at arten er i fremgang. Fremgangen kan 

sandsynligvis tilskrives en øget opvækst af buske i områder med indlandsklitter. Den rødryggede 

tornskade fortrækker biotoper, som er lysåbne og med spredt buskvegetation. Bestanden af isfugle 

er lille, men stabil. Isfuglen har sandsynligvis klaret sig godt i perioden med milde vintre i 

1990’erne. 

 

4.1. Eutrofiering 

Kvælstof og fosfor er fra naturens hånd begrænsende næringsstoffer for mange økosystemer. Når 

et naturområde belastes med ekstra næringsstoffer (eutrofieres), fører det til ændret 

artssammensætning, fordi konkurrencestærke og kraftigt voksende plantearter (som f.eks. stor 

nælde, blåtop og vild kørvel) bliver begunstiget på bekostning af lavtvoksende og konkurrencesvage 

plantearter (såkaldte nøjsomhedsarter). 

 

Eutrofieringen kan blive så kraftig, at naturtypernes tålegrænse bliver overskredet. Resultatet 

bliver, at flere af de karakteristiske nøjsomhedsarter forsvinder, og naturtypernes tilstand ændres. 

Selv små ekstra tilførsler af næringsstoffer kan på sigt føre til ændret artssammensætning. 

Eutrofiering af naturområder kan ske i form af direkte tilførsel af gødning eller indirekte i form af 

f.eks. kvælstofdeposition fra luften eller jordfygning fra marker. 

 

Eutrofiering af terrestriske naturarealer kan påvises på flere måder, f.eks. ved forekomst af 

negative strukturer (f.eks. dominans af blåtop på tørre heder), mange plantearter med tilpasning til 

at vokse på næringsrig jordbund eller ved at måle eller modelberegne nedfald af kvælstof fra luften. 

 

Mange søer og vandhuller er gennem tiden blevet eutrofieret ved tilførsel af næringsstoffer fra 

spildevandsudledninger, men også ved udvaskning af næringsstoffer fra dyrkede arealer i 

oplandene til søerne.  Eutrofiering af søer vil typisk medføre en øgning i produktionen af hurtigt 

voksende planktonalger. Algevæksten kan blive så voldsom, at de større plantearter forsvinder, her 

er især grundskudsplanterne udsatte. Selvom tilførslerne er stoppet, vil naturtilstanden oftest være 
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påvirket mange år efter som følge af intern belastning i søen, idet fosfor, der er ophobet i 

søbunden, om sommeren frigives til søvandet og kun langsomt skylles ud af søerne. Mindre søer og 

vandhuller har ofte meget ringe udskiftning af vandet, og selv en kortvarig eutrofiering vil derfor 

kunne ændre tilstanden permanent, fordi næringsstofferne ikke skylles ud.  

Naturtyperne i vandløb anses generelt ikke for at blive væsentligt påvirkede af 

næringsstofbelastning. 

 

Eutrofiering som trussel kan være meget vanskelig at observere ved tilsyn eller registrering. 

 

Se bilag 4.1 for nærmere oplysninger. 

Terrestriske naturtyper 

Hovedparten af de registrerede forekomster af naturtyper i habitatområde 49 er kvælstoffølsomme, 

det gælder særligt hængesække, tørvelavninger og rigkær med en væsentlig forekomst af 

følsomme højmosearter samt højmoserne og tre søtyper (3110, 3140 og 3160), der alle hører til de 

særligt kvælstoffølsomme naturtyper (tålegrænse på 5-10 kg N/ha/år). 

Våde og tørre heder samt sure overdrev er ligeledes følsomme over for kvælstofbelastning og har 

tålegrænser mellem 10-20(-25) kg N/ha/år, mens øvrige rigkær, kildevæld og tidvis våd eng er 

moderat kvælstoffølsomme med tålegrænser mellem 15-25 kg N/ha/år. For artsrige forekomster 

ligger tålegrænsen i den nedre ende af disse intervaller. 

Kvælstofnedfaldet (depositionen) på naturområderne ligger mellem 16 og 33 kg N/ha/år alt 

afhængig af den lokale husdyrtæthed og naturområdernes overfladeruhed. Det ses således, at 

tålegrænsen mht. kvælstofpåvirkning er overskredet for alle de særligt kvælstoffølsomme 

naturtyper og for størstedelen af de moderat kvælstoffølsomme naturtyper. 

Værst ser det ud for højmoser (7110), hængesække (7140), tørvelavninger (7150), hvor den høje 

ende af tålegrænseintervallerne for kvælstofpåvirkning er overskredet for hele arealet. Også for de 

tørre heder (4030) og sure overdrev (6230) er den høje ende af intervallet overskredet på 

størsteparten af arealet, mens den lave ende af intervallet er overskredet for den resterende del. 

Rigkær med forekomst af følsomme højmosearter er blandt andet registreret på den meget store 

forekomst i Ansø Enge, og her er der tale om alvorlige tålegrænseoverskridelser. For de øvrige 

rigkær (7230) samt kildevæld (7220) og tidvist våde enge (6410) er den lave ende af 

tålegrænsesintervallerne overskredet for næsten alle forekomster. 

Lokale kilder vurderes lokalt at kunne spille en vis rolle for nedfaldets størrelse, men i de fleste 

tilfælde vurderes det umiddelbart ikke at være lokale enkeltkilder, der i sig selv er hovedbidragyder 

til kvælstofbelastningen og dermed hovedårsag til eutrofiering og forringet naturkvalitet i 

habitatområdet. 

I langt hovedparten af de tilfælde, hvor eutrofiering vurderes at have negativ indflydelse på 

naturkvaliteten i de terrestriske naturarealer i habitatområdet, er årsagen således luftens generelt 

forhøjede indhold af kvælstofforbindelser, der overvejende stammer fra husdyrbrug og 

forbrændingsprocesser. 
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Naturtyper som kildevæld, rigkær og hængesække kan desuden være truet af næringsstofbelastet 

grundvand og overfladevand. Grundvandet kan indeholde store mængder nitrat og andre 

næringsstoffer, som kan stamme fra gødskning af arealer inden for kildernes opland. 

Naturtyper tilknyttet søer  

9 af søerne i Natura 2000-området har ikke en tilfredsstillende naturtilstand som følge af 

eutrofiering, der har påvirket det naturlige dyre- og planteliv i søerne, så søernes målsætninger 

ikke er opfyldt. Tilførsel af næringsstoffer, primært via spildevand, men også diffus tilførsel fra 

omkringliggende dyrkede arealer har bevirket, at der i hovedparten af søerne er en intern 

belastning med fosfor om sommeren, som resulterer i vækst af planktonalger med uklart vand til 

følge. Det uklare vand har medvirket til, at undervandsvegetationen er skygget så meget, at den 

enten er reduceret betydeligt eller helt forsvundet.  

Af de 9 søer, der ikke har en tilfredsstillende naturtilstand, er de 8 specifikt målsatte, og det 

forventes ikke, at de 8 specifikt målsatte søer vil have nået miljømålet i 2015, som beskrevet i 

Århus Amts basisanalyse II for overfladevand. 

 

4.2. Tilgroning 

De fleste af de lysåbne, terrestriske naturtyper er successionsstadier i den naturlige udvikling fra 

bar jord til sluttet skov. En nødvendig forudsætning for udvikling og fastholdelse af disse naturtyper 

er ekstensiv græsning eller høslæt, idet en væsentlig andel af de karakteristiske arter er nøjsomme 

og lysafhængige. Veludviklede forekomster af naturtyperne har typisk igennem flere hundrede år 

været udnyttet til græsning eller høslæt uden brug af gødning eller sprøjtemidler. 

 

Tilgroning er i dag en alvorlig trussel mod opretholdelsen af de lysåbne naturtyper og deres 

karakteristiske vegetation og således også for en lang række af de terrestriske naturtyper, der er 

opført på habitatdirektivets bilag I. Såfremt den traditionelle græsning og høslæt på disse 

naturtyper ophører, vil de hurtigt vokse til i rørsump, højstauder, åbne krat og endeligt skov. På et 

tidspunkt i denne successionsrække forsvinder de lavtvoksende, skyggefølsomme arter, hvorved 

naturtypen ændrer karakter og udvikler sig til en anden type natur med færre arter, med en 

uhensigtsmæssig ophobning af næringsstoffer og med en lavere naturkvalitet.  

 

For at modvirke denne trussel er det derfor væsentligt, at græsnings- eller høslætsdriften 

fastholdes eller genindføres på de lyskrævende naturtyper, og at der på tilgroede arealer foretages 

naturgenopretning i form af rydning. Ryddet og afhøstet materiale bør fjernes fra arealet for at 

modvirke den negative effekt af skygning og næringsophobning. 

Vandhuller og småsøer er som regel lavvandede og fladbundede, og derfor vil de med tiden gro til i 

sumpplanter som bredbladet dunhammer, tagrør og grå-pil. Tilgroningen kan begrænses ved at 

lade vandhullerne indgå i afgræsning af omgivelserne, og ved at undgå eutrofiering. 

Tilgroning kan vurderes ud fra områdernes udnyttelse til græsning / høslæt, vegetationens højde, 

dækningsgraden af vedplanter og forekomst af negative strukturer, der har relation til tilgroningen. 

I bilag 4.2 er der lavet en sammenstilling af tilgroning som en trussel for naturtyperne.  
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På baggrund af kortlægningen vurderes det, at der er tegn på tilgroning på hovedparten af 

registreringerne af de lysåbne naturtyper i Natura 2000-området, og at tilgroningen er fremskreden 

på ganske mange af disse forekomster. Der er kun registreret pleje på en meget lille andel af 

arealet, og det vurderes, at der er behov for pleje af større eller mindre omfang på størsteparten af 

det kortlagte areal. 

På de fleste forekomster, hvor græs- og urtevegetationen er høj, og kronedækningen af vedplanter 

stadig er begrænset, er der behov for en mindre plejeindsats for at sikre en gunstig bevaringsstatus 

på længere sigt - f.eks. i form af genindførsel af græsning/høslæt. Men på en del forekomster er 

tilgroningen med vedplanter så fremskreden, at der er et akut plejebehov af et større omfang. 

Dette vil typisk dreje sig om rydning af opvækst og en efterfølgende etablering af græsningsdrift 

(eller høslæt), men på heder og tørvelavninger kan der også være behov for tørveskrælning. På 

højmoserne er der primært behov for vandstandshævninger. 

 

4.3. Hydrologi 

En naturlig hydrologi uden afvanding eller vandløbsvedligeholdelse vil som hovedregel fremme den 

mest naturlige udvikling af de forskellige naturtyper. Forskellige plantearter er tilpasset forskellige 

fugtighedsforhold, og uforstyrrede systemer vil ofte give levested for flere arter af både dyr og 

planter. Afvanding samt nærtliggende vandindvinding sænker det naturlige vandspejl og medfører 

en gradvis udtørring af arealet.  

 

Vandløbsudretning og -vedligeholdelse påvirker de fysiske forhold i vandløbene og dermed 

livsbetingelserne for både de vand- og landlevende arter. 

 

Kystsikring og diger hindrer vandets og vindens påvirkning af kysten og kan f.eks hæmme naturlige 

oversvømmelser og de jordskred og vindbrud, der er en del af den naturlige dynamik i mange 

kystnære naturtyper, og samtidig en forudsætning for en naturlig vegetationsudvikling. 

 

Naturtyper som strandeng og rigkær kan dog også udvikles på gammel havbund eller søbund hvor 

der er foretaget inddigning og efterfølgende afvanding. Disse naturtyper kan også dannes ved 

dræning af mere våde naturtyper. En opretholdelse af sådanne rigkærs- og strandengsforekomster 

kræver en fortsat afvanding.  

 

Kunstigt afvandede arealer med organisk indhold i jorden (tørvejord) vil sætte sig i takt med, at det 

organiske stof nedbrydes, når vandstanden sænkes, og jorden får adgang til luftens ilt. En 

genopretning af naturlig hydrologi i disse områder vil derfor oftest medføre, at arealerne bliver 

mere våde end før afvandingen. Naturmæssigt begrundede ønsker om at genoprette naturlig 

hydrologi skal derfor afvejes mod naturtypens plejebehov, hvis der er risiko for, at arealet bliver så 

vådt, at afgræsning ikke er mulig. 

 

Den lavvandede bredzone langs kanten af søer og vandhuller er tit meget artsrig på både dyr og 

planter. Det lave vand opnår som regel højere temperatur og er derfor udklækningssted for mange 

smådyr. Det er også her, padder lægger æg, og haletudser opholder sig. De fleste vand- og 

sumpplanter findes også i denne zone. Inddigninger eller opstemninger, som forhindrer skiftende 
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vandstand og minimerer udbredelsen af den lavvandede bredzone, vil medføre et mere fattigt dyre- 

og planteliv. 

 

Egentlige vandstandssænkninger har især negativ betydning i lavvandede søer og vandhuller. 

Såfremt vanddybden bliver under 1 m, vil rørsumpsplanter som tagrør og dunhammer sp. vokse op 

gennem vandfasen, og i løbet af kort tid vil vandfladen reduceres. 

Som det fremgår af bilag 4.3, er der især registreret problemer med afvanding i højmoserne, hvor 

der er registreret sommerudtørring og begyndende tilgroning på grund af den sænkede vandstand. 

Også i hængesækkene og i mindre grad de våde heder kan der iagttages effekter af afvanding. 

I de øvrige naturtyper er der kun registreret tegn på afvanding på en begrænset del af arealet, eller 

der er registreret tegn på tidligere afvanding (grøftning og lign.), som tilsyneladende ikke har den 

store effekt på vegetationens sammensætning i dag, eksempelvis fordi grøfterne er groet helt til. 

 

4.4. Invasive arter 

Arter, der ikke er kommet naturligt til landet, og som er bevidst indført eller tilfældigt slæbt ind af 

mennesker, kaldes introducerede arter. En lille mængde af disse arter kan vise sig problematiske, 

hvis de spreder sig til naturen. Sådanne arter kaldes invasive arter. 

 

For det marine miljø er ballastvand og begroning af skibe, dvs. skibstrafikken, samt akvakultur de 

dominerende introduktionsveje for nye arter. 

 

Invasive arter er et fænomen, der har fået mere og mere opmærksomhed i de senere år. De 

invasive arter hører ikke naturligt hjemme i danske økosystemer, og mange af dem er efterhånden 

blevet et stort problem, fordi de spredes og etablerer sig i beskyttede naturtyper. Her kan de danne 

store bestande og derved fortrænge det vilde plante- og dyreliv. 

I bilag 4.4. er der angivet hvilke invasive arter, der er fundet i Natura 2000-området, og hvilke 

arealandele de har i de kortlagte naturtyper. 

Invasive arter er særligt et stort problem på de tørre og de våde heder i habitatområde 49. Her er 

en gunstig udvikling på længere sigt afhængig af en effektiv bekæmpelse af invasive vedplanter 

såsom bjerg-fyr, rød-gran og gyvel. 

 

4.5 Arealmæssige ændringer  

Antallet af plante- og dyrearter på en lokalitet afhænger, alt andet lige, af lokalitetens størrelse, 

således at et større areal kan oppebære et større antal arter. Store arealer kan desuden typisk 

indeholde større bestande af de enkelte arter end små lokaliteter, hvilket til dels kan skyldes, at der 

på store arealer er en større variation i habitatkvaliteten. 

 

Reduktion af en naturtypes areal vil typisk medføre, at der først sker en reduktion af 

bestandsstørrelserne af de enkelte arter, hvorefter nogle af bestandene forsvinder, og under et vist 
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minimumsareal vil de enkelte arter begynde at uddø.  

 

Det reducerede naturareal kombineret med forringede levevilkår i mange af de resterende 

naturområder har bevirket, at de forskellige plante- og dyrearter i stadig stigende grad får 

opsplittet deres bestande i mindre og isolerede delbestande. Sådanne små isolerede bestande er 

betydelig mere udsatte for at uddø end store sammenhængende bestande pga. indavl og tilfældige 

katastrofer. Når arterne er forsvundet fra sådanne isolerede lokaliteter, vil det ofte være vanskeligt 

for nye bestande at sprede sig dertil, netop fordi lokaliteterne er isolerede. 

 

Inkludering af ældre data om naturtyper og arters udbredelse, hvor disse er fundet relevante, er 

sket på baggrund af, at direktivforpligtelserne er gældende fra direktivernes ikrafttræden dvs. for 

EF-fuglebeskyttelsesdirektivet tilbage til omkring 1981 og for EF-habitatdirektivet tilbage til omkring 

1994. 

Reduceret areal af naturtyper 

En stor del af arealet med hede og rigkær vurderes at være blevet så tilgroet med krat og skov, at 

det ikke længere falder ind under habitatnaturtyperne. Hertil kommer tilgroning med græsser som 

blåtop og bølget bunke, der bevirker at mange heder ikke længere har dominans af dværgbuske. 

Øget areal af naturtyper 

En del af de degraderede tørre og våde heder kan nu være registreret som surt overdrev eller tidvis 

våd eng. Disse naturtyper får således et øget areal i forhold til tidligere. 

Reducerede bestande  

Gul stenbræk og blank seglmos er formentlig forsvundet fra habitatområdet. Årsagen vurderes at 

være tilgroning på grund af manglende drift. 

Øgede bestande 

Bestandene af sortspætte, stor hornugle og rødrygget tornskade har sandsynligvis siden midten af 

1990’erne været i fremgang. For sortspætten og stor hornugle er fremgangen sandsynligvis 

betinget af en generel fremgang i Østjylland. For den rødryggede tornskade kan fremgangen 

skyldes en øget tilgroning med buskvækst af hede- og klitarealerne. 

 

4.6 Forstyrrelse af arter 

Der er ikke konstateret påvirkninger, der vurderes at kunne forstyrre arter, som forekommer på de 

naturtyper, der er omfattet af udpegningsgrundlaget. 

Odderen er følsom over for forstyrrelse, specielt på ynglepladsen. Det skønnes dog, at der ikke er 

forstyrrelser af betydning i habitatområde 49. 
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4.7 Andre trusler 

Trafikdrab 

Der er i perioden 1981-2002 ikke registreret trafikdræbte oddere, hvor vandløb i Natura 2000-

området krydses af veje. Dette kan dog skyldes, at den er indvandret senere. Samlet vurderes det 

dog, at naturområderne er så store, at odderens behov for at krydse vejene i området er ret lille, 

og da vejene samtidig er små og med begrænset trafik, er trafikdrab næppe nogen stor trussel mod 

odderen. 
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5. MODSATRETTEDE INTERESSER 

I visse tilfælde kan naturtyper og/eller arter antagelig kun opretholdes på bekostning af andre 

naturmæssige interesser. 

 

Naturlig succession og tilgroning kan indebære, at én naturtype udvikler sig til en anden, og drift 

eller naturpleje kan derfor indebære en konflikt mellem 2 naturtyper. F.eks. kan tør hede (4030) 

eller surt overdrev (6230) uden græsning udvikle sig til enekrat (5130) eller stilkegekrat (9190). 

Arealet af forskellige søtyper (3140, 3150 og 3160) kan reduceres ved dannelse af hængesæk 

(7140). Og vandløbs og kilders karakteristiske vegetation kan ikke udvikles, hvis de er omgivet af 

skyggende højskov. 

 

Valg af drift eller plejemetoder bør derfor bero på en helhedsvurdering. I visse tilfælde kan der 

opnås et både-og i stedet for et enten-eller. 

Konflikter mellem naturtyper kan forekomme i forbindelse med enekrat (5130). Omkring enekrattet 

og i lysåbne partier mellem enebuskene findes typisk hede eller surt overdrev. Hvis enekrattet 

spreder sig, eller hvis det bliver tættere, vil det ske på bekostning af det omgivende overdrev og 

hede. 

Endnu et eksempel på modsatrettede interesser er dværgbuskhede (4030) og sure overdrev 

(6230). Udbredelsen af sure overdrev med bølget bunke-dominans er sket på bekostning af 

hederne. Denne udvikling er formodentligt accelereret af stigende kvælstofdeposition og manglende 

drift. 

Ellesump (91E0) kan udvikle sig ved naturlig succession på arealer med væld og rigkær (7220 og 

7230), hvor driften er ophørt, og hvor der ikke foregår pleje ved afgræsning, rydning eller høslæt. 
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6. NATURFORVALTNING OG PLEJE 

Hvis de lysåbne terrestriske naturtyper skal opretholdes, kræver det normalt løbende pleje i form af 

f.eks. afgræsning eller høslæt og evt. rydning af vedplanteopvækst. Amterne har hidtil udført 

naturpleje i begrænset omfang, især inden for fredninger. I enkelte fredninger foregår plejen i 

overensstemmelse med en vedtaget plejeplan.  

 

Plejen omfatter typisk rydning samt opsætning af hegn og indgåelse af græsningsaftaler med 

private dyreholdere. I særlige tilfælde ejer amtet selv græsningsdyrene.  

 

På offentligt ejede naturarealer er der en forpligtelse til at udføre den nødvendige naturpleje. Inden 

for Natura 2000-områderne har lodsejerne desuden mulighed for at søge tilskud til afgræsning, 

høslæt, rydning eller vandstandshævning i naturområder efter MVJ-reglerne (MiljøVenlige 

Jordbrugsforanstaltninger). Endelig fastholdes nogle naturarealer i en gunstig tilstand ved at 

lodsejeren frivilligt opretholder en hensigtsmæssig drift. 

Inden for Natura 2000-området er der på ca. en fjerdedel af arealet med terrestriske § 3-

beskyttede naturområder (i alt 319 ha) indgået MVJ-aftaler, der har naturpleje til formål. 

Der er ingen aktuelle plejetiltag i Ringkjøbing og Vejle Amts del af habitatområde, men i Vejle Amt 

indgår de to største højmosearealer i den sydøstlige del af Palsgård Skov i et LIFE-projekt med 

henblik på at hæve vandstanden. 

I Århus Amts del af habitatområdet er der en række igangværende plejetiltag på flere af hederne og 

i Ansø Enge. Det drejer sig om rydning af arealer for nåletræ og gyvel, igangsætning af kreatur- og 

fåregræsning, afslåning af lyng, konvertering af nåletræsplantage til løvtræ. Der har desuden været 

planer om afskrælning af blåtop på Kongsø Hede. 

Feldborg og Silkeborg Statsskovdistrikt står for naturpleje på de statsejede arealer. Feldborg 

Statsskovdistrikts driftsplan indeholder beskrivelse af plejen af de lysåbne naturtyper på Kolpendal 

Hede i den nordvestlige del af Natura 2000-området og i Palsgård Skov, mens Silkeborg 

Statsskovdistrikts driftsplan indeholder beskrivelse af naturplejen i Snabegård Skov og Velling Skov. 

Nærmere oplysninger om naturplejetiltagene findes i bilag 6. 
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7. NYE ARTER OG NATURTYPER 

Nedenfor er omtalt væsentlige nyopdagede eller nyindvandrede forekomster af arter eller 

naturtyper, der aktuelt ikke er en del af områdets udpegningsgrundlag. Disse arter og naturtyper 

kan vurderes i forbindelse med en kommende revision af udpegningsgrundlagene.  

Det drejer sig om arter og naturtyper på bilag 1 og 2 til EF-habitatdirektivet. 

 

Naturtype Art Antal forekomster Areal (ha)

1166 Stor vandsalamander 1   

2320 Indlandsklitter med lyng og revling 1 9,7 

3130 Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden     

Tabel 7.1. Arter og naturtyper, der ikke aktuelt er udpegningsgrundlag for habitatområdet, men som vurderes at have 

væsentlig forekomst heri. En * foran artens eller naturtypens kodenummer betyder, at den er særligt prioriteret af EU. 

Stor vandsalamander er den 27. juni 2005 fundet på to ud af fire lokaliteter i forbindelse med 

NOVANA-artsovervågningsprogrammet (fig. 7.1). I det ene vandhul blev der fundet 10-100 larver, 

mens der i det andet blev fundet et voksent individ. Arten må forventes at være til stede i mange 

andre vandhuller i habitatområdet. 

 

 

Fig. 7.1. Fund af stor vandsalamander inden for habitatområdet (vist med grønt). Arten er yderligere eftersøgt i to vandhuller, 

hvoraf kun det ene ligger inden for habitatområdet. 



 30

 

Indlandsklitter med lyng og revling (habitatnaturtype 2320) er konstateret i Sepstrup Sande i 

forbindelse med kortlægningen i 2004. Typen findes i mosaik med de andre indlandsklittyper (2310 

og 2330), der i forvejen er på udpegningsgrundlaget, og med naturtypen tør hede (4030), der også 

findes på indlandsklitterne. En del af indlandsklitterne er derfor blevet medtaget i kortlægningen 

som en procentdel af en mosaik, der også indeholder 4030, men endelig kortlægning mangler. 

Næringsfattige søer (habitatnaturtype 3130) er konstateret i tilknytning til den intensive 

overvågningsstation for tørvelavninger (7150) i Sepstrup Sande, og typen indgår delvist i stationen. 

Stationen ligger langs bredden af nogle søer i lavninger på sandet bund med meget svingende 

vandstand. I tørre år er vandstanden lav og den sandede søbund har spredt bevoksning af liden siv, 

vandnavle, mangestænglet sumpstrå m.fl. Den øvre del af søbunden koloniseres af liden soldug og 

henføres derfor til type 7150, mens den nedre del og selve søerne henføres til type 3130. I våde år 

er den øvre del oversvømmet og henføres også til type 3130. Arealet skønnes at være 1-2 ha. 
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B.1. AREALINFORMATIONER 

Plantage og skov er med 3488 ha den mest udbredte arealtype i habitatområdet. Skovarealet er 

fordelt med 14 ha i Ringkjøbing Amt (TOP10DK), 1239 ha i Vejle Amt (skønsmæssig opmåling på 

KMS-kort) og 2235 ha i Århus Amt (AIS-data). 

Statistik over de terrestriske § 3 arealer  

Som det fremgår af figur B.1.1, udgør de terrestriske § 3 arealer i Natura 2000-området 1219 ha, 

hvilket udgør 22 % af landjorden mod en gennemsnitlig andel på 6,1 % i Århus Amt. De mest 

udbredte naturtyper er heder og moser, der dækker hhv. 16 og 5 % af landarealet i 

habitatområdet. I sammenligning med et amtsgennemsnit på hhv. 1,8 og 1,9 % tyder dette på en 

vis koncentration af heder og moser i området. 

 

§ 3 naturtype Århus Vejle Ringkjøbing Total 

Hede 784 34,0 64,0 882 

Mose 215 64,3 0,7 280 

Overdrev 15 14,8   30 

Eng 13 13,9   27 

Terrestriske naturtyper i alt 1027 127 64,7 1219 

Søer og vandhuller 104 144,8 0,8 250 

Hovedtotal 1131 271,7 65,5 1468 

Tabel B.1.1. Oversigt over udbredelsen af de terrestriske § 3 naturtyper i Natura 2000-området ved Sepstrup Sande. I figuren 

er den arealmæssige andel af de beskyttede naturtyper hede, eng, mose og overdrev angivet. Kilde: Forslag til regionplan 

2005 og 232 polygoner fra § 3 lag i GIS.  

Areal af habitatnaturtyper  

Ved en fejltagelse er Ringkjøbing Amts del af habitatområdet ikke blevet kortlagt. Det drejer sig om 

ca. 80 ha landareal, der udgør 1,4 % af habitatområdet. Der er derfor foretaget en foreløbig 

opmåling på luftfoto og beregning af arealer af de forskellige naturtyper, se tabel B.1.4. Dette er 

datagrundlaget for de opgivne arealer i tabel 2.1. 
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Naturtype Areal i ha Antal forekomster Total 

  Århus Vejle Ringkjøbing Århus Vejle Ringkjøbing Areal i alt Antal i alt 

2310 76,1   19,8 1   2 95,9 3 

2320 38,8     1     38,8 1 

2330 0,1     2     0,1 2 

4010 78,8 2,8 13,8 16 5 3 95,4 24 

4030 399,2 3,5 28,9 26 5 2 431,6 33 

6230 1,8 13,9   1 8   15,7 9 

6410 2,7 4,4   2 10   7,1 12 

7110 2,1 14,3   3 7   16,3 10 

7140 6,8 5,1 0,4 21 15 3 12,3 39 

7150 5,8 0,6 0,2 4 2 1 6,5 7 

7220 11,5     2     11,5 2 

7230 47,8 6,3   3 15   54,2 18 

Hovedtotal 671,3 51,0 63,0 82 67 11,0 785,4 160 

Tabel B.1.4. Oversigt over grundlaget for de opgivne arealer af habitatnaturtyper i tabel 2.1. Kortlagt af Århus og Vejle Amter 

(udtræk fra TILDA). Overslag over forekomster i Ringkjøbing Amt. 
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B.3. DATA FOR NATURTYPER OG ARTER 

Denne basisanalyse tager udgangspunkt i følgende tilgængelige data for de forskellige arter og 

naturtyper: 

Søer og vandhuller  

Inddelingen af søer og vandhuller i naturtyper er foretaget på baggrund af data fra den nationale 

overvågning (NOVA/NOVANA) og amtets regionale undersøgelser, samt data fra tilsyn med 

vandhuller og løbende sagsbehandling.  

For søer større end 5 ha er naturtypen fastsat ud fra typeinddelingen af søerne i henhold til 

Vandrammedirektivets basisanalyse del 1 og efterfølgende relateret til habitatdirektivets sø-

naturtyper som beskrevet i Søndergaard et al. (2003). I de tilfælde, hvor der er data for mindre 

søer, er der foretaget en tilsvarende typeinddeling med efterfølgende fastsættelse af naturtypen.  

Vandhullerne er inddelt efter forekomst af de karakteristiske plantearter for de enkelte typer, med 

vægt på de følsomme arter og søtyper. Et vandhul med forekomst af både lobelie og svømmende 

vandaks, vil således blive kategoriseret som lobeliesø (3110), og ikke som vandakssø (3150). 

Hvis der ikke foreligger data, er vandhullerne inddelt efter deres udseende på luftfotos, og efter de 

omgivende naturtyper. 

Vandhullerne er undersøgt sporadisk ved sagsbehandling og regionalt tilsyn, men slet ikke 

konsekvent med hensyn til sigtdybde, vandkemi eller vegetationssammensætning. Der er således 

meget sparsomme data til rådighed, og de er generelt ikke egnet til at vurdere de faglige kriterier 

for gunstig bevaringsstatus for de enkelte vandhuller. 

Vandløb  

De oplysninger om forekomst af naturtyper og arter, som er beskrevet i basisanalysen, er 

tilvejebragt gennem amtets regionale tilsyn med vandløbskvaliteten og gennem det nationale 

overvågningsprogram NOVA / NOVANA. Oplysninger om forekomsten af bæklampret er tillige 

suppleret med oplysninger fra Danmarks Fiskeriundersøgelsers undersøgelser i perioden 1993/94 

og 2002/03.  

Terrestriske naturtyper  

Inden for habitatområderne er der i 2004-2005 foretaget en kortlægning af samtlige lokaliteter med 

forekomst af en eller flere af de 18 terrestriske habitatnaturtyper, der indgår i det nationale 

overvågningsprogram NOVANA (Fredshavn et al. 2004). De 18 naturtyper dækker de prioriterede 

naturtyper, de mest truede naturtyper og de arealmæssigt største naturtyper i Danmark. 

Kortlægningen er foretaget efter en ensartet og reproducerbar metode (Fredshavn 2004) og 

omfatter en afgrænsning af de identificerede habitatnaturtyper, vurdering af en række 

kvalitetselementer vedr. naturgrundlaget og naturindholdet samt en dokumentation af naturtypens 

aktuelle sammensætning af plantearter. 

 

Disse oplysninger er så vidt muligt suppleret med viden fra regionale tilsyn i Århus Amt. 
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Fugle  

Med få undtagelser er samtlige fuglearter omfattet af den såkaldt passive registrering, dvs. at Århus 

Amt ikke overvåger aktivt i felten, men har indhentet oplysninger via Dansk Ornitologisk Forenings 

dataregistrering i DOF-databasen i perioden 1983-2005. Datagrundlaget kan dog variere fra art til 

art, men generelt er der stor datadækning i perioden 1990 til 2005. I forbindelse med 

bestandsanalyser er der derfor kun sammenlignet data i perioden 1990-2005.    

 

For arter omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivets liste I, og når de indgår i udpegningsgrundlaget 

for et af fuglebeskyttelsesområderne i Århus Amt, er det på CB-kort muligt at se samtlige 

registreringer af arten i Århus Amt. Samtlige arter omfattet af liste I er ynglefugle, og for arter, som 

er specielt følsomme for forstyrrelser, er stedangivelser fjernet i baggrundsinformation. 

 

Arter omfattet af direktivets artikel 4.2 er typisk rastende trækfugle. For disse arter er der kun 

indhentet data for deres forekomster inden for fuglebeskyttelsesområderne. Disse forekomster er 

ligeledes tilgængelige på de elektroniske CB-kort 
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B.3.1. Data for lobeliesøer (3110)  

En detaljeret beskrivelse af naturtypen findes på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside: 

www.skovognatur.dk/Emne/Natura2000/Naturtyper/3110.htm. 

Naturtypernes bevaringsstatus vurderes at være gunstig, når en række kriterier, relateret til 

følgende tre hovedområder, er opfyldt: 

 

   •    Naturtypens areal og udbredelsesområde 

   •    Naturtypens struktur og funktion 

   •    Naturtypens karakteristiske arter 

 
B.3.1.1. Naturtypens areal 

Det er et kriterium for gunstig bevaringsstatus, at arealet af naturtypen inden for Natura 2000-

området skal være stabilt eller stigende. 

 
Sepstrup Sande. Udbredelsen af type 3110 i Natura 2000-området. Kort med zoom- og søgefunktion. Klik på kortet. 

Det vurderes, at der findes 138 ha kalk- og næringsfattige søer og vandhuller (lobeliesøer) i Natura 

2000-området, fordelt på 10 forekomster (se tabel 2.1).  

9 af forekomsterne er søer, der er større end 1 ha, og der er konkrete registreringer fra alle 9 søer 

fra hhv. Århus Amts og Vejle Amts regionale undersøgelser og fra det nationale 

overvågningsprogram NOVANA (se B.3.1b, søregistrering , for Grane Langsø, Hampen Sø, Torup 

Sø, Kalgård Sø, Kong Sø, Ræv Sø, Sepstrup Sande, Snabe Igelsø samt Velling Igelsø, de næste 

sider. 
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B.3.1.2. Naturtypens struktur og funktion 

Søtypens væsentligste forudsætninger er kalk- og næringsfattigt vand. Den er derfor mest udbredt i 

Midt-, Vest- og Nordjylland, men har længe været i tilbagegang på grund af især eutrofiering og 

forsuring. 

Kriterierne for gunstig bevaringsstatus er: 

• at søen ikke eutrofieres, 

• at bestanden af grundskudsplanter ikke aftager, 

• at søen ikke forsures, 

• at vandstanden i søen kan variere uhindret 

En kunstig sø i den nordvestlige del af området er meget klarvandet, og har sandbund, men 

vegetationen består kun af tråd-vandaks. Det forventes dog, at der vil kunne indvandre 

grundskudsplanter eller nogle af de øvrige karakteristiske arter. Søen har intet tilløb, og vil 

sandsynligvis være klarvandet og ren i lang tid fremover. 

Tingdalsøerne 

De fire Tingdalsøer, Rævsø, Grane Langsø, Kalgård Sø og Kongsø er beliggende i Tingdalen, en 

smeltevandsdal hvor jordbunden består af næringsfattigt smeltevandssand. Området er domineret 

af store nåletræsplantager og hedeområder, og der bor kun få mennesker i området. Kun en 

ganske lille del af søernes opland er opdyrket. Alle fire Tingdalsøer er derfor klarvandede og 

næringsfattige. 

Ræv Sø 

Søens tilstand 

Ræv Sø, der ligger i et sandet og næringsfattigt skovområde, er uden egentlige tilløb eller afløb. I 

1981 steg vandstanden ca. 1 meter, hvilket resulterede i, at afvandingsgrøfterne i Grane Mose, som 

havde været tørlagte, igen blev vandfyldte, så der nu er mere eller mindre åbent vandspejl mellem 

Grane Mose og Ræv Sø. Samtidigt skete der et stormfald, og kombinationen af stormfald, tilførsel 

af humusstoffer og en forøget sur nedbør medførte, at Ræv Sø i 1980'erne udviklede sig i en 

uheldig retning med faldende pH og mere brunt vand. Tilførslen af næringsstoffer til søen er meget 

lille. Næringsstofindholdet i søvandet er meget lavt med en gennemsnitlig kvælstofkoncentration på 

omkring 0,3 - 0,5 mg N/l. Tilsvarende er fosforindholdet lavt med koncentrationer på omkring 0,01-

0,03 mg P/l. Der er en tendens til, at både kvælstof og fosforindholdet i søen har været svagt 

faldende. Generelt er mængden af planktonalger lav (ca. 0,015 mg chl/l udtrykt som 

klorofylindhold), og bl.a. som følge heraf er sigtdybden stor - typisk 3-4 meter. Søen er med en 

alkalinitet omkring 0,02 meq/l meget kalkfattig. Vandet er surt, men har de senere år ligget stabilt 

med en pH omkring 6,0. 

Målsætning 

Ræv Sø er i Århus Amts Regionplan 2005 A-målsat. Søen er naturvidenskabelig reference sø og en 

af de mest næringsfattige søer i Danmark - en såkaldt lobeliesø med lav pH. I Ræv Sø er der ikke 

konstateret forsuring de seneste årtier, og i samme periode ses en forbedring i vegetationens 

sammensætning og udbredelse i forhold til færre mosser. Næringsstofindholdet i søen har også 

været forholdsvis konstant. Økosystemet i søen er forholdsvis stabilt, og dyre- og plantelivet er 
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karakteristisk for den næringsfattige og sure sø. Det vurderes derfor, at Ræv Sø's A-målsætning er 

opfyldt. 

Grane Langsø 

Søens tilstand 

Grane Langsø, der ligger i et sandet og næringsfattigt skovområde, er uden egentlige tilløb eller 

afløb, og tilførslen af næringsstoffer til søen er derfor meget lille. I 1981 skete der, som i Ræv Sø, 

en vandstandsstigning på ca. 1 meter (se ovenfor). Næringsstofindholdet i søvandet er meget lavt 

med en gennemsnitlig kvælstofkoncentration på omkring 0,2 - 0,4 mg N/l. Tilsvarende er 

fosforindholdet lavt med koncentrationer på omkring 0,005-0,015 mg P/l, hvilket har været 

uændret gennem årene. I samme tidsrum er undervandsvegetationens biomasse dog øget markant 

ved skiftet fra dominans af grundskudsplanter og kransnålalger til vandmosser. En af årsagerne til 

den forøgede biomasse kan være en forøget tilgængelighed af næringsstoffer, som stammer fra 

atmosfæren. Sigtdybden på ca. 8,5 meter er de senere år steget fra ca. 7 meter, hvor den har 

ligget i en årrække. Sigtdybden er kun i ringe grad påvirket af mængden af planktonalger, som er 

meget lille (ca. 0,005 mg chl/l udtrykt som klorofylindhold), men derimod primært af indholdet af 

humusstoffer i vandet. Søen er med en alkalinitet omkring 0,005 – 0,01 meq/l meget kalkfattig. 

Vandet er surt, men er i de senere år steget til pH 5,5 - 6,0. 

Målsætning 

Grane Langsø er i Århus Amts Regionplan 2005 A-målsat. Søen er naturvidenskabelig reference sø 

og en af de mest næringsfattige søer i Danmark - en såkaldt lobeliesø med lav pH. På grund af sur 

nedbør er pH i en periode inden for de seneste årtier blevet reduceret i forhold til det naturlige 

niveau, hvilket bl.a. har medført større forekomster af mosser i søen. Stigningen i PH de seneste 10 

- 15 år er til gavn for blandt andet den oprindelige vegetation. For yderligere at vende den uheldige 

udvikling i søen, arbejder Århus Amt for at ændre skovene omkring søen til i højere grad at bestå af 

forskellige former for løvtræ. Det vurderes, at A-målsætningen er opfyldt. 

Kalgård Sø 

Søens tilstand 

Kalgård Sø, der ligger omkring 100 meter syd for Grane Langsø i et sandet og næringsfattigt skov- 

og hedeområde, er uden egentlige tilløb, men har afløb til Kongsø. Tilførslen af næringsstoffer til 

søen er derfor meget lille. Næringsstofindholdet i søvandet er meget lavt med en gennemsnitlig 

kvælstofkoncentration på omkring 0,3 - 0,5 mg N/l. Tilsvarende er fosforindholdet lavt med 

koncentrationer på omkring 0,01-0,02 mg P/l. Næringsstofindholdet i søvandet har ikke ændret sig 

væsentligt gennem årene. Sigtdybden på ca. 5 meter har ikke ændret sig, ligesom mængden af 

planktonalger, der er meget lille (mindre end 0,01 mg chl/l udtrykt som klorofylindhold), også er 

uændret. Søen er med en alkalinitet omkring 0,01 meq/l meget kalkfattig. Vandet er svagt surt 

med en pH på 6,5 - 7,0 med tendens til at være steget lidt de senere år. 

Målsætning 

Kalgård Sø er i Århus Amts Regionplan 2005 A-målsat. Søen er naturvidenskabelig reference sø og 

en af de mest næringsfattige søer i Danmark - en såkaldt lobeliesø med lav pH. På grund af sur 

nedbør er pH i en periode blevet reduceret lidt i forhold til det naturlige niveau, men der er ikke 

konstateret forsuring de sidste 30 år. Vegetationens sammensætning og udbredelse er heller ikke 

ændret i den periode. Næringsstofindholdet i søen har også været forholdsvis konstant. Det 
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vurderes derfor, at søens A-målsætning er opfyldt. Økosystemet i søen er forholdsvis stabilt, og 

dyre- og plantelivet er karakteristisk for den næringsfattige og lettere sure sø. Det vurderes derfor, 

at A-målsætningen er opfyldt. 

Kongsø 

Tilstand 

Kongsø ligger i et sandet og næringsfattigt skovområde omkring 100 meter syd for Kalgård sø, som 

har afløb til Kongsø. Ca. halvdelen af de områder, der ligger ned til Kongsø, er tilplantet med 

nåleskov, mens resten er lyngdækket. Tilførslen af næringsstoffer til søen er derfor meget lille. 

Næringsstofindholdet i søvandet er meget lavt med en gennemsnitlig kvælstofkoncentration på 

omkring 0,3 - 0,5 mg N/l om sommeren og fosforkoncentrationer på omkring 0,01-0,02 mg P/l. 

Næringsstofindholdet har været stort set uændret gennem perioden. Det lave næringsstofniveau i 

søen er årsag til, at klorofylkoncentrationen, som er et udtryk for algemængden, er mindre end 

0,01 mg chl/l i sommergennemsnit, hvilket også er uændret gennem perioden. Den lave 

algemængde medfører klart vand med en sigtdybde på 3-4 meter om sommeren. I Kongsø var der 

en tendens til, at pH i en årrække var faldende. Siden midten af 1990'erne har pH derimod været 

stigende, og ligger nu imellem 6 og 7, og Kongsø er ikke længere truet af forsuring. 

Målsætning 

Kongsø er i Århus Amts Regionplan 2005 A-målsat. Søen er naturvidenskabelig reference sø og en 

af de mest næringsfattige søer i Danmark - en såkaldt lobeliesø med lav pH. Økosystemet i søen er 

forholdsvis stabilt, og dyre- og plantelivet er karakteristisk for den næringsfattige og lettere sure 

sø. Det vurderes derfor, at Kongsø's A-målsætning er opfyldt. 

Snabe Igelsø 

Tilstand 

Snabe Igelsø ligger i et sandet og næringsfattigt skovområde lige nord for Tingdal-søerne (Kalgård, 

Grane Langsø, Kongsø og Ræv Sø). Søen har hverken tilløb eller afløb, og da søen helt er omgivet 

af skov, er tilførsel af næringsstoffer minimal. Næringsstofindholdet i søvandet er meget lavt med 

en gennemsnitlig kvælstofkoncentration på omkring 0,4 - 1,0 mg N/l og et fosforindhold med 

koncentrationer på omkring 0,01-0,03 mg P/l. Det lave næringsstofniveau i søen er årsag til, at der 

kun er få planktonalger i søen (generelt mindre end 0,010 mg chl/l), hvilket medfører en god 

sigtdybde på omkring 6-7 meter. På grund af sur nedbør er pH i en periode inden for de sidste tyve 

år blevet reduceret i forhold til det naturlige niveau. Den sure nedbør er dog reduceret betydeligt i 

de senere år, og Snabe Igelsø er i dag med en pH omkring 7 ikke truet af forsuring. Søen er med 

en alkalinitet på lidt under 0,2 meql/l forholdsvis kalkfattig. 

Målsætning 

Snabe Igelsø er i Århus Amts Regionplan 2005 A-målsat. Søen er naturvidenskabelig reference sø 

og en af de mest næringsfattige søer i Danmark - en såkaldt lobeliesø med forholdsvis lav pH. 

Tilstanden i Snabel Igelsø er stabil og forventes uændret fremover, og det vurderes derfor, at A-

målsætningen er opfyldt. 
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Velling Igelsø 

Tilstand 

Velling Igelsø er en forholdsvis dyb, næringsfattig sø, der er beliggende i et lille opland, som 

næsten udelukkende består af skov. De fleste steder er der skov helt ned til søbredden, men langs 

vestbredden ligger et næringsfattigt vældområde (et ekstremfattigkær), hvor søbredden er åben. 

Søen er i de seneste årtier blevet mere brunvandet på grund af tilførsel af humusstoffer fra skoven 

omkring søen. Søens indhold af næringsstoffer er med en fosforkoncentration omkring 0,015 mg P/l 

i sommergennemsnit lavt, hvilket har været nogenlunde uændret gennem perioden. Som følge af 

det lave næringsstofindhold er der kun et meget lille indhold af planktonalger (omkring 0,01 mg 

chl/l) i søen. Sigtdybden er dog kun ca. 2,5 meter, hvilket til dels skyldes brunfarvning af vandet. 

Søen er med en pH omkring 7 ikke truet af forsuring, men er med en alkalinitet på lidt under 0,2 

meql/l forholdsvis kalkfattig. 

Målsætning 

Velling Igelsø er i Århus Amts Regionplan 2005 A-målsat bl.a. med forventning om en sigtdybde på 

3,9 meter. Søens målsætning vurderes ikke opfyldt på grund af brunfarvning af vandet som følge af 

tilførsel af humusstoffer. 

Sepstrup Sande 

Søens tilstand 

Sepstrup Sande er en lille lavvandet sø, der er beliggende på et hedeareal, som sammen med skov 

udgør halvdelen af søens opland, mens resten består af dyrkede arealer. Søen, der er uden tilløb 

eller afløb, er opdelt i to bassiner, som kun er forbundet ved høj vandstand. Fosforindholdet i søen 

på 0,04 mg P/l i sommerperioden er moderat, hvilket også giver sig udslag i et forholdsvis 

beskedent indhold af planktonalger, der udtrykt som klorofyl er ca. 0,02 mg chl/l. Søen er med en 

alkalinitet på 0,05 meq/l meget kalkfattig, og med en pH på ca. 4,4 meget sur. 

Målsætning 

Sepstrup Sande er ikke specifikt målsat i Århus Amts Regionplan 2005 og har derfor en generel 

målsætning (B). Målsætningen er opfyldt. 

Hampen Sø (Vejle Amt) 

Søens tilstand 

Hampen Sø har et areal på 76 ha og er op til 13 meter dyb. Der er meget begrænset 

vandudskiftning i søen, og i perioder er den helt uden afløb. Der er store forekomster af 

grundskuds- og langskudsplanter med dybdegrænse ud til 3 – 4 meter. Søens miljøtilstand har 

været påvirket af næringsstoftilførsel sidst i 1970’erne, men aldrig i en grad, der har ødelagt det 

næringsfattige præg. I dag er sommerens gennemsnits totalkvælstofkoncentration nede på 0,400 

mg N/l, og totalfosforkoncentrationen er med 0,025 mg P/l ligeledes lav. Algebiomassen er stærkt 

begrænset af både kvælstof og fosfor. Sigtdybden har ligget over 3,5 meter som gennemsnit for 

sommeren de seneste 12 år, og det klare vand gør søen til en populær badesø. 
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Målsætning 

Hampen Sø er i Vejle Amts Regionplan målsat A1,2, og følgende krav skal være opfyldt:  

• Forekomst af mindst 12 forskellige arter af rodfæstede undervandplanter, herunder udbredt 

forekomst af grundskudsplanter.  

• Aborre dominerende rovfisk.  

• Sommersigtdybde i gennemsnit 4,0 meter og aldrig under 2,0 meter.  

• Maksimal fosfortilførsel 15 kg/år.  

• Der må ikke forekomme karper i søen. 

Målsætningen er opfyldt. 

Torup Sø (Vejle Amt) 

Søens tilstand 

Torup Sø har et areal på 18 ha og en maksimumdybde på 9,7 meter. Vandudskiftningen er meget 

langsom, og tidligere tiders påvirkning af møddingvand har skabt en stor ophobning af fosfor på 

søbunden. Der er stadig en større belastning fra dyrkede arealer, end søen kan tåle. Torup Sø huser 

den giftige blågrønalgeart Planktotrix prolifera, der visse år opbygger en meget stor biomasse. 

Søens miljøtilstand er stærkt påvirket heraf, og undervandsvegetationen er i dag sparsom. Siden 

2002 er bundvandet blevet iltet, men det har endnu ikke haft en markant effekt. 

Totalfosforkoncentrationen ligger som gennemsnit i sommerperioden i intervallet 50 – 100 µg/l og 

totalkvælstofkoncentrationen mellem 1 mg/l og 1,5 mg/l. Sigtdybden er dårlig og ligger som 

gennemsnit for sommeren mellem 0,5 – 1,5 meter. Der har ikke været klartvandsperioder i foråret 

de sidste 10 år. 

Målsætning 

Torup Sø er i Vejle Amts Regionplan målsat B, og følgende krav skal være opfyldt: 

• Forekomst af mindst 6 forskellige arter af rodfæstede undervandplanter, herunder udbredt 

forekomst af grundskudsplanter.  

• Aborre dominerende rovfisk.  

• Sommersigtdybde i gennemsnit 2,5 meter og aldrig under 1,5 meter.  

• Maksimal fosfortilførsel 15 kg/år.  

• Der må ikke forekomme karper i søen. 

Målsætningen er ikke opfyldt. 
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B.3.1.3. Naturtypens karakteristiske arter 

Karakteristiske arter for naturtypen er Strandbo, Tvepibet lobelie, Sortgrøn og Gulgrøn brasenføde, 

Sylblad, Fin bunke, Liden siv, Pilledrager, Vandranke og Aflangbladet vandaks. Når søer af typen 

3110 eutrofieres, bliver vandet uklart af planktonalger. Grundskudsplanter som Tvepibet lobelie, 

Strandbo og Brasenføde, der er lave og knyttet til søbunden, bliver derfor skygget væk. Forsuring 

af vandet vil tilgodese forskellige arter af mosser, der er mere tolerante over for lav pH end 

karakterarterne. 

Det er et kriterium for gunstig bevaringsstatus, at bestanden af disse arter på længere sigt ikke 

bliver mindre. 

Vegetation 

Ræv Sø 

Vegetationen i Ræv Sø er undersøgt i 1996 og 2005. Grundskudsplanterne strandbo, tvepibet 

lobelie og sortgrøn brasenføde, som er karakteristiske arter for en næringsfattig sø, var 

dominerende ud til 3 meter. Vandmosser, som der efter et stormfald i 1981 var rigtig mange af, var 

reduceret kraftigt i 1996, og fandtes stort set kun på dybt vand. Der var kun ganske svag vækst i 

skudspidserne af mosserne, resten var dødt. I 2005 blev der fundet en del mosser, primært 

kildemos, men også små mængder af sejlmos og levermos. Udover grundskudsplanterne blev der i 

både 1996 og 2005 fundet en stor bestand af sekshannet bækarve (Elatine hexandra), der i dag er 

sjælden i Danmark. I 2005 blev der desuden fundet mange kransnålalger (Nitella sp.) i 7-8 meters 

dybde. I dybdeintervallet 2-5 meter blev der udover kildemos fundet en stor mængde af 

vandstjerne (Callitriche sp.). 

Grane Langsø 

Vegetationen i Grane Langsø er undersøgt i 1994 og 2005. Fra tidligere undersøgelser af 

vegetationen i søen kan det ses, at den forsuring, som er sket i Grane Langsø, har medført et skift i 

sammensætningen af vegetationen til en dominans af mosser og liden siv på bekostning af 

grundskudsplanter og kransnålalger. Således er kransnålalgen Nitella flexilis i dag helt forsvundet, 

og der er sket en markant reduktion i grundskudsplaternes dybdeudbredelse siden 1950’erne.  

De sjældne arter findes dog fortsat i søen. Hvis pH i søvandet bringes tilbage til et naturligt niveau, 

kan det forventes, at grundskudsplanter og kransnålalger igen vil kunne dominere 

undervandsvegetationen. 

Kalgård Sø 

Vegetationen i Kalgård Sø blev undersøgt i 1994. Grundskudsplanterne strandbo, tvepibet lobelie og 

sortgrøn brasenføde, som er karakteristisk for en næringsfattig sø, er blevet registreret i søen siden 

1944. Dybdegrænserne for grundskudsplanterne var stort set de samme som ved en undersøgelse i 

1976. Der blev kun observeret et enkelt eksemplar af glanstråd (Nitella flexilis) som således var i 

tilbagegang i forhold til 1976, hvor der var spredt forekomst af arten fra 2,25-4,5 meters dybde. 

Det er således grundskudsplanterne, der er dominerende i Kalgård Sø, mens forekomsten af 

trådalger er moderat, og der kun er observeret få eksemplarer af mosser. Det samme billede gjorde 

sig gældende i 2005. Dog synes glanstråd at have været i fremgang, da den blev observeret spredt 

i intervallet fra 2,5 til 6 meters dybde. 
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Kongsø 

Vegetationen i Kongsø er undersøgt i 1996 og i 2005. Grundskudsplanterne strandbo, tvepibet 

lobelie og sortgrøn brasenføde, som er karakteristisk for en næringsfattig sø, er dominerende. 

Strandbo og tvepibet lobelie dominerer ud til 1-1,5 meter, og sortgrøn brasenføde dominerer 100 % 

i 2-3 meters dybde. 

Undervandsarterne liden siv, vandnavle, glanstråd (Nitella flexilis), blærerod og en Bladmos art blev 

i 1996 fundet i søen i spredt forekomst. I 2005 blev der også fundet spredt forekomst af nåle-

sumpstrå, hvorimod liden siv og glanstråd ikke blev fundet. 

Mængden af trådalger er høj i Kongsø især i den venstre halvdel af søen, hvor bunden samtidig 

også er meget blød. Der findes imidlertid kun få eksemplarer af mosser i søen.  

Snabe Igelsø 

Snabe Igelsø er undersøgt for undervandsplanter i 1996 og 2004. Der blev i 2005 fundet ca. 9 arter 

undervandsplanter i søen, hvilket var en del flere arter end i 1996. På grund af den gode sigtdybde 

er der mange undervandsplanter, og disse gror ud til ca. 4 meters dybde. Søen domineres af 

grundskudsplanter (strandbo og tvepibet lobelie) og andre planter, som kun findes i de 

næringsfattige søer, nemlig, sekshannet bækarve, liden siv og kransnålalger (Nitella flexilis og 

Nitella capilaris). Derudover er der også en stor forekomst af hår-tusindblad, som fuldstændigt 

dominerer i søens nordlige og mest lavvandede del. I resten af søen er der en gradient, hvor 

tvepibet lobelie vokser ud til ca. ½ meters dybde, strandbo ud til ca. 1 meters dybde, og fra 1 til 4 

meters dybde er der et bælte af hår-tusindblad. Hår-tusindblad kan være en trussel imod lobelie-

planterne, ved at strandbo og især tvepibet lobelie overskygges af de meget højere hår-tusindblad. 

Velling Igelsø 

Vegetationen i søen er undersøgt i 2005. Der har efterhånden etableret sig en velvoksen rørskov ud 

til ca. en meters dybde hele søen rundt, mens stort set alle undervandsplanter er forsvundet fra 

søen. I 2005 er der kun fundet tvepibet lobelie et enkelt sted i søen samt liden siv og vandnavle på 

lavt vand i den lysåbne vestlige del af søen. En af årsagerne til, at undervandsplanterne er 

forsvundet, er, at rørskoven nu vokser på det lave vand, som tidligere var tilgængelig for 

undervandsplanterne. Søens udformning, hvor der kun er en forholdsvist lille del af søens areal, der 

består af dybder mellem en og tre meter, betyder videre, at det er et beskedent areal, som 

undervandsplanterne har mulighed for at vokse på uden for rørskoven. 

Sepstrup Sande 

Der er ikke foretaget egentlig vegetationsundersøgelse i Sepstrup Sande, men ved et tilsyn i 1990 

blev det observeret, at næsten hele søbunden i østbassinet er dækket af Sphagnum, mens liden 

siv, der er en af karakterarterne for naturtypen, dominerede i vestbassinet med spredte 

forekomster af liden blærerod og Sphagnum. Der blev ikke observeret flydebladsplanter. 

Søer i Vejle Amt 

Hampen Sø 

Amtet har ikke foretaget mere end to systematiske vegetationsundersøgelser i Hampen Sø, og det 

var i hhv. 1997 og 2004. Tidligere er der dog gjort utallige sporadiske observationer af studerende 

ved universiteterne o.a. Status i 2004 var, at grundskudsplanterne havde en dækningsgrad på ca. 
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13 % og en dybdegrænse på knap 4 meter. Dette må siges at være karakteristisk for en lobeliesø. 

Mindre karakteristisk er det imidlertid, at der også er en veludviklet langskudsvegetation i søen. 

Samlet set optræder langskudsvegetationen med en dækningsgrad på mere end 23 %, og arter 

som vandpest, hår-tusindblad, liden vandaks og tornfrøet hornblad har dybdegrænse på mere end 

8,5 meter. Langskudsvegetationens store andel af det samlede vegetationsdække må antages at 

være udtryk for eutrofiering, og søen befinder sig i en overgangsfase fra lobeliesø til vandakssø. I 

alt er der fundet 24 arter i søen. 

Torup Sø 

Vegetationen blev undersøgt i hhv. 2002 og 2004 i Torup Sø. Forekomsten af grundskudsplanter er 

yderst sparsom (0,1 %), og den spredte forekomst af langskudsplanter (3,2 %) er overvokset med 

epifytter. Dybdegrænsen er ca. 1,5 meter, og der er fundet i alt 9 arter og en enkelt krydsning. Al 

vegetation i søen er stærkt truet af bortskygning. 
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B.3.2. Data for næringsrige søer (3150) 

En detaljeret beskrivelse af naturtype 3150 findes på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside: 

http://www.skovognatur.dk/Emne/Natura2000/Naturtyper/3150.htm 

Naturtypernes bevaringsstatus vurderes at være gunstig, når en række kriterier, relateret til 

følgende tre hovedområder, er opfyldt: 

 

   •    Naturtypens areal og udbredelsesområde 

   •    Naturtypens struktur og funktion 

   •    Naturtypens karakteristiske arter 

 
B.3.2.1. Naturtypens areal 
Det er et kriterium for gunstig bevaringsstatus, at arealet af naturtypen inden for Natura 2000-

området skal være stabilt eller stigende. 

 
Sepstrup Sande. Udbredelsen af type 3150 i Natura 2000-området. Kort med zoom- og søgefunktion. Klik på kortet. 

Det vurderes ,at der findes 93 ha næringsrige søer og vandhuller i Natura 2000-området, fordelt på 

36 forekomster (se tabel 2.1).  

Der er konkrete registreringer fra de 6 søer fra hhv. Århus Amts og Vejle Amts regionale 

undersøgelser og fra det nationale overvågningsprogram NOVANA (se B.3.3.2b, søregistrering). 
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B.3.2.2. Naturtypens struktur og funktion 

Denne søtype, der omfatter mere eller mindre eutrofe søer, er den mest udbredte i Danmark, og 

rummer de søer, der ikke er omfattet af 3110, 3130, 3140 eller 3160. Mange af søerne har tidligere 

hørt til en af disse typer, men menneskeskabte påvirkninger i form af eutrofiering og udsætning af 

fisk og ænder, har gjort, at de i dag er blevet eutrofe søer af typen 3150. Vandhuller uden afløb vil 

dog også naturligt ophobe næringsstoffer og blive mere næringsrige, og vil med tiden gro til. 

Kriterierne for gunstig bevaringsstatus er: 

• at søen ikke eutrofieres, 

• at mængden af undervandsvegetation ikke aftager 

Vandhuller og små søer er generelt ikke undersøgt, men er kortlagt ved luftfotos. De har 

tilsyneladende udbredt vegetation af især svømmende vandaks. 

Kvindsø og Kulsø 

Tilstand 

Kvindsø og Kulsø er to lavvandede og tæt forbundne søer, der gennemstrømmes hurtigt af Bryrup 

Å, hvorfor miljøtilstanden er næsten ens i de to søer. Kulsø modtager desuden vand fra to 

uforurenede vandløb. Hovedparten af søernes opland er opdyrket, mens de sønære arealer består 

af skov- og hedearealer. Kvindsø og Kulsø er gennem flere årtier blev forurenet med fosfor fra 

spildevand fra Bryrup. Udledningen blev dog kraftigt reduceret i 1982 som følge af forbedret 

rensning af spildevandet. Indholdet af fosfor i søerne er reduceret, men er med en koncentration på 

ca. 0,13 mg P/l i sommergennemsnit stadig relativt højt. Det skyldes, at der gennem årene er 

opbygget store fosforpuljer i søernes bund, som til stadighed medfører frigivelse af fosfor til 

søvandet. Søerne er derfor endnu ikke i balance med den nuværende lavere fosfortilførsel. Selvom 

der er sket en væsentlig reduktion i søens indhold af fosfor, har dette ikke påvirket sigtdybden (ca. 

1,2 meter i sommergennemsnit) nævneværdigt, fordi algemængden, udtrykt ved 

klorofylkoncentrationen, fortsat er stor (ca. 0,06 mg chl/l).  

Målsætning 

Kvindsø og Kulsø har i Århus Amts Regionplan 2005 en generel målsætning (B), med krav om en 

fosforkoncentration på max. 0,06 mg P/l og en sigtdybde på 1,7 meter i Kvindsø og max. 0,05 mg 

P/l og en sigtdybde på 1,9 meter i Kulsø. Fosforkoncentrationen er stadig for høj, ligesom 

sigtdybden endnu er for lille på grund af stor algevækst. Målsætningen er derfor ikke opfyldt. 

Kolsø 

Tilstand 

Kolsø er en lille, forholdsvis dyb sø beliggende i et opland, der primært består af skov og hede. 

Søen er kunstigt anlagt ved opdæmning af et lille vandløb i bunden af en smal, dyb dal, 

Skærbækdalen og bliver med års mellemrum oprenset ved at lukke vandet ud af afløbet. Tilløb til 

søen sker via overfladeafstrømning fra de omkringliggende arealer og kildevæld i bunden af søen. 

Søen har et relativt lavt indhold af fosfor på 0,04 mg/l, mens kvælstofindholdet på 0,5 mg/l er 

meget lavt. Som følge heraf er klorofylkoncentrationen, der er et mål for indholdet af planktonalger 

lille (0,07 mg chl/l), og vandet derfor klart. Der er udsat regnbueørreder i søen. 
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Målsætning 

Kolsø har i Århus Amts Regionplan 2005 en generel målsætning (B). Målsætningen er ikke opfyldt, 

da naturtilstanden i søen er påvirket af udsætning af regnbueørreder og gentagne oprensninger. 

Dam ved Lillebæk 

Søens tilstand 

Dammen ved Lillebæk er en lille, lavvandet sø, der er opstået ved opstemning af Lillebæk. 

Dammen, der ligger i den øverste del af Lillebæk, omgivet af sandede hedebakker der pletvis er 

skovbevoksede, har et mindre tilløb fra vest og et lille tilløb fra hedebakkerne mod nord, som dog 

er tørt det meste af året. Der er observeret tilførsel af spildevand. Vandets indhold af næringsstoffer 

er lavt (0,03 mg P/l og 0,4 mg N/l i sommergennemsnit). Som følge heraf er klorofylindholdet, der 

er et udtryk for algemængden, lav (0,009 mg chl/l) og vandet klart med en sigtdybde på 1,3 meter. 

Der er observeret fisk i dammen. 

Målsætning 

Dammen er ikke specifikt målsat i Århus Amts Regionplan 2005 og har derfor en generel 

målsætning (B). Da der tilledes spildevand, vurderes det, at målsætningen ikke er opfyldt. 

Halle Sø (Vejle Amt) 

Tilstand 

Halle Sø har et areal på 31 ha og er forholdsvis lavvandet med en maksimumsdybde på 3,8 meter. 

Den modtager hovedsagelig vand via Boest Bæk, der afvander Torup Sø. Ud over det algeholdige 

vand fra Torup Sø, er Halle Sø belastet af dyrkede arealer og dambrugsdrift i et omfang, der 

udelukker målopfyldelse. Undervandsvegetationen var til stede i varierende mængde helt op til år 

2000, men i dag må den formodes at være helt forsvundet. Vandet var i 2003 så uklart, at det 

påvirkede Gudenåen tydeligt mere end 20 km. nedstrøms. Sommerens gennemsnitlige 

totalfosforkoncentration ligger i intervallet 0,080 – 0,120 mg P/l, og totalkvælstofkoncentrationen 

omkring 3 mg N/l. Sigtdybden er ofte dårligere end 0,5 meter i sommerperioden og i gennemsnit 

godt en meter. 

Målsætning 

Halle Sø er i Vejle Amts Regionplan målsat B, og følgende krav skal være opfyldt: 

• Forekomst af mindst 10 forskellige arter af rodfæstede undervandplanter.  

• Aborre dominerende rovfisk.  

• Sommersigtdybde i gennemsnit 2,0 meter og aldrig under 1,2 meter.  

• Maksimal fosfortilførsel 425 kg/år.  

• Der må ikke forekomme karper i søen. 

Målsætningen er ikke opfyldt. 

Stigsholm Sø (Vejle Amt) 

Tilstand 

Stigsholm Sø har et areal på 21 ha og er meget lavvandet med en middeldybde på 0,8 meter. 

Vandudskiftningen er derfor meget hurtig, og der er en tendens til, at gennemstrømningen følger en 

strømrende. Søen modtager vand direkte fra Halle Sø og afvander i Mattrup Å. Ud over 
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belastningen fra Halle Sø kommer der et betydeligt bidrag fra marker i søens nærmeste opland. 

Søen skifter mellem den uklare og den klarvandede tilstand fra det ene år til det andet. I år med 

klart vand er der udbredt undervandsvegetation med dominans af tarm-rørhinde. Sommerens 

gennemsnitlige koncentration af totalfosfor ligger på 0,100 mg P/l og totalkvælstofkoncentrationen 

på 1,8 mg N/l. Sigtdybden kan være dårligere end 0,4 meter om sommeren, men sommerens 

gennemsnitlige sigtdybde er som regel bedre end 0,8 meter. 

Målsætning 

Stigsholm Sø er i Vejle Amts Regionplan målsat B, og følgende krav skal være opfyldt: 

• Forekomst af mindst 6 forskellige arter af rodfæstede undervandplanter.  

• Aborre og gedde dominerende rovfisk.  

• Sommersigtdybde i gennemsnit til bunden og aldrig under 0,8 meter.  

• Maksimal fosfortilførsel 650 kg/år.  

• Der må ikke forekomme karper i søen. 

Målsætningen er ikke opfyldt. 

 

B.3.2.3. Naturtypens karakteristiske arter 

Karakteristiske arter for naturtypen er Liden-, Tyk-, Stor- og Kors-andemad, Frøbid, Krebseklo, 

Slank blærerod, Alm. Blærerod, levermosserne Flydende skælløv og Flydende stjerneløv, samt på 

dybere, åbent vand vandaksarterne Glinsende, Langbladet, Langstilket (Græsbladet x Glinsende) og 

Hjertebladet vandaks.  De karakteristiske plantearter er enten store, robuste arter af vandaks, der 

vokser højt i vandet og dermed til en vis grad tåler uklart vand, eller flydeplanter, der er 

uafhængige af, om vandet er klart eller grumset. Så selv i søer og vandhuller med meget uklart 

vand, vil der som regel findes Andemad eller Svømmende vandaks. Søtypens bevarelse er derfor 

ikke som sådan truet af eutrofiering eller andre påvirkninger, der medfører uklart vand. De enkelte 

søers øvrige naturkvalitet er dog stærkt afhængig af, at der ikke ledes næringsstoffer til søen. 

Vegetation 

Det er et fagligt kriterium for gunstig bevaringsstatus, at arealet af bevoksning af karakteristiske 

arter i vandhullerne er stabilt eller stigende. Vandhullerne er kun undersøgt en enkelt gang, så der 

kan ikke konkluderes noget om bestandsudviklingen af de karakteristiske arter.  

Kvindsø og Kulsø 

Der blev i 2004 lavet en vegetationsundersøgelse i Kulsø. Undersøgelsen viste at der var et stort 

område i den vestlige ende med gul- og hvid åkande. Der er meget få undervandsplanter i søen. 

Der blev fundet kruset vandaks i den vestlige ende uden for flydebladsbæltet samt enkelte 

forkomster af almindelig vandpest. Den samlede dækningsgrad af vandplanter i søen er beregnet til 

under 1 % af søens areal. 

Der er ikke foretaget vegetationsundersøgelse i Kvindsø. 
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Kolsø 

Der er ikke foretaget egentlig vegetationsundersøgelse i Kolsø, men ved et tilsyn i 1990 var næsten 

hele søbunden dækket af undervandsplanter. Almindelig vandpest var dominerende, men 

brodbladet vandaks var også almindeligt forekommende. Desuden var der forekomst af liden 

vandaks, søkogleaks (submers) og storblomstret vandranunkel. Flydebladsplanten svømmende 

vandaks var også almindelig. Derudover er der ved søens nordvestside en stor næb-star sump. 

Dam ved Lillebæk 

Der er ikke foretaget vegetationsundersøgelse i dammen, men 80 – 90 % af bunden er dækket af 

vegetation, der dog ikke er bestemt nærmere. Der er desuden observeret mindre områder med 

vandstjerne og vandnavle. 

Søer i Vejle Amt 

Halle Sø (Vejle Amt) 

Undervandsvegetationen var til stede i varierende mængde frem til år 2000. Der er ikke udført 

vegetationsundersøgelser i Halle Sø de seneste 5 år, men undervandsplanterne blev undersøgt i 

Stigsholm Sø i 2004. Da søerne er meget nært forbundne, kan vegetationen i den nedstrøms 

placerede Stigsholm Sø give et fingerpeg om forholdene i Halle Sø. 

Stigsholm Sø (Vejle Amt) 

Det vides fra mange års tilsyn, at Stigsholm Sø har to ligevægtstilstande. I den uklare tilstand er 

vegetationen sparsom, men dog til stede, og i den klarvandede kan der visse år være næsten 100 

% dækning. 2004 må betegnes som et år med klart vand, men sidst i juli/først i august brød 

ligevægten imidlertid sammen, og vegetationsundersøgelsen blev udført 11. august. Dette kan have 

influeret på undersøgelsens resultat. Undersøgelsen viste en 20 % dækning af tarm-rørhinde og 10 

% af liden vandaks. Især tarm-rørhinde kan tænkes at have haft en større udbredelse blot en uge 

tidligere. 
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B.3.3. Data for brunvandede søer (3160)  

En detaljeret beskrivelse af naturtype 3160 naturtype findes på Skov- og Naturstyrelsens 

hjemmeside: www.skovognatur.dk/Emne/Natura2000/Naturtyper/3160.htm 

Naturtypernes bevaringsstatus vurderes at være gunstig, når en række kriterier, relateret til 

følgende tre hovedområder, er opfyldt: 

 

   •    Naturtypens areal og udbredelsesområde 

   •    Naturtypens struktur og funktion 

   •    Naturtypens karakteristiske arter 

B.3.3.1. Naturtypens areal 

Det er et kriterium for gunstig bevaringsstatus, at arealet af naturtypen inden for Natura 2000-

området skal være stabilt eller stigende. 

 
Sepstrup Sande. Udbredelsen af brunvandede søer i Natura 2000-området. Kort med zoom- og søgefunktion. Klik på kortet. 

Det vurderes, at der findes 183 ha brunvandede søer og vandhuller i Natura 2000-området, fordelt 

på 25 forekomster (se tabel 2.1) 

Data fra konkrete søer 

Der er konkrete registreringer fra 2 søer fra Århus Amts regionale undersøgelser og fra det 

nationale overvågningsprogram NOVANA (se B.3.3.1b, søregistrering for Hund Sø og Vrads Sande 

Sø, de næste sider. ). 
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B.3.3.2. Naturtypens struktur og funktion 

Brunvandede søer findes altovervejende i næringsfattige, sure områder med heder og højmoser. 

Søerne er generelt sure eller meget sure, og ofte er tørvemos den eneste vegetation. De sureste af 

søerne er modstandsdygtige over for eutrofiering, da pH gør, at ingen andre planter kan indvandre, 

selvom søen bliver mere næringsrig. De knap så sure søer vil dog kunne ændre karakter og blive til 

typen 3150. Søtypen har derfor længe været i tilbagegang. 

Kriterierne for gunstig bevaringsstatus er: 

• at søen ikke eutrofieres 

• at mængden af mosser ikke aftager 

• at pH er mindre end 7 og ikke stiger 

Vandhullerne er ikke undersøgt, men er kortlagt ved hjælp af luftfotos. De fleste har tilsyneladende 

udbredt hængesæk af Sphagnum. 

Vrads Sande Sø 

Tilstand 

Vrads Sande Sø, der er en lille, lavvandet sø, beliggende i et næringsfattigt hedeområde 

umiddelbart nordvest for Vrads, er uden tilløb eller afløb. Søen, der er kunstigt anlagt i slutningen 

af 1960’erne og udvidet i begyndelsen af 1980’erne, så den i dag består af to bassiner adskilt af en 

smal dæmning. Der er formodentlig en vis vandtransport igennem dæmningen. I en lang årrække 

er der blevet udsat og fodret ænder. Søens indhold af fosfor er med en gennemsnitlig koncentration 

om sommeren på godt 0,15 mg P/l højt, hvorimod kvælstofindholdet på ca. 1,3 mg N/l er mere 

moderat. Næringsstofkoncentrationerne har ikke sig ændret gennem perioden. Det høje 

næringsstofindhold resulterer også i en høj klorofylkoncentration (ca. 0,05 mg chl/l i 2004), hvilket 

er et udtryk for algemængden. Algemængden, men også det store indhold af humusstoffer i vandet, 

som farver vandet brunt (i 2005 var farvetallet som sommergennemsnit 192), gør, at sigtdybden i 

søen kun er ca. 0,5 meter. Vandet i søen er med en pH på ca. 6 surt og alkaliniteten lav (ca. 0,05 

meql/l). 

Målsætning 

Vrads Sande Sø har i Århus Amts Regionplan 2005 en generel målsætning (B), med krav om en 

fosforkoncentration på max. 0,023 mg P/l og en forventet sigtdybde på 2,1 meter. Målsætningen er 

ikke opfyldt. 

Hund Sø 

Søens tilstand 

Hund Sø er en lille, forholdsvis dyb sø beliggende i Velling Skov nord for Bryrup. Oplandet består 

udelukkende af skov, og søen er brunvandet på grund af tilførsel af humusstoffer fra skoven 

omkring søen. Fosforkoncentration i søen ligger omkring 0,04 – 0,05 mg P/l i sommergennemsnit, 

og har formodentligt ikke ændret sig væsentligt gennem perioden. Klorofylkoncentrationen, som er 

et udtryk for algemængden i søen, var ca. 0,04 mg chl/l i 2005. Sigtdybden er på 1,8 meter, hvilket 

til dels skyldes algemængden i søen, men også at vandet er noget brunfarvet af humusstoffer. Søen 

er med en alkalinitet på ca. 0,001 meql/l meget kalkfattig. Siden midten af 1990'erne har pH været 

stigende og ligger nu omkring 6, og det vurderes, at søen ikke længere er truet af forsuring. 
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Målsætning 

Hund Sø har i Århus Amts Regionplan 2005 en skærpet målsætning (A) og er tillige målsat som 

badevandssø. Da der er krav om en fosforkoncentration i søen på maksimalt 0,022 mg P/l og en 

forventet sigtdybde på 3,4 meter, er A-målsætningen ikke opfyldt. 

 

B.3.3.3. Naturtypens karakteristiske arter 

Karakteristiske arter for naturtypen er Liden blærerod, Hvid næbfrø, Brun næbfrø, Spæd 

pindsvineknop og tørvemosser (Sphagnum spp.), samt alle arter af guldsmede og vandnymfer 

(Odonata). Blandt de karakteristiske arter er Liden blærerod og tørvemosser de mest almindelige 

arter. Tørvemosserne trives i de fleste sure søer, mens Liden blærerod er mere følsom over for 

grumset vand, og derfor er arten følsom over for f.eks udsætning af ænder, der roder op i 

søbunden. 

Vegetation 

Der er ikke kendskab til vegetationsudviklingen i vandhullerne. 

Vrads Sande Sø 

Vegetationen i Vrads Sande Sø er undersøgt i 2005. På grund af brunfarvning af vandet og ringe 

sigtdybde er der stort set ikke undervandsvegetation i søen. Der blev fundet en yderst sparsom 

bestand af vandstjerne sp. på lavt vand. 

Hund Sø 

I 2005 blev der kun fundet en yderst sparsom vegetation bestående af Sphagnum sp., kildemos og 

vandnavle. Der foreligger dog oplysninger om, at der ved et tilsyn i slutningen af 1980’erne er 

registreret brasenføde ud til 1,5 meter. 
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B.3.4. Vandløb med vandplanter (3260)  

En detaljeret beskrivelse af naturtypen findes på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside: 

www.skovognatur.dk/Emne/Natura2000/Naturtyper/3260.htm 

Naturtypernes bevaringsstatus vurderes at være gunstig, når en række kriterier, relateret til 

følgende tre hovedområder, er opfyldt: 

 

   •    Naturtypens areal og udbredelsesområde 

   •    Naturtypens struktur og funktion 

   •    Naturtypens karakteristiske arter 

B.3.4.1. Naturtypens areal 

Det er et fagligt kriterium for gunstig bevaringsstatus, at arealet af naturtypen skal være stabilt 

eller stigende, samt at både små, mellemstore og store vandløb lever op til gunstig 

bevaringsstatus. 

Inden for habitatområdet er de væsentligste vandløb Salten Å med tilløbene Skærbæk og Lillebæk, 

Lystrup Å og Boest Bæk. Den samlede længde af målsatte vandløb inden for habitatområdet er ca. 

41,8 kilometer. Vandløbene har alle enten en skærpet eller generel målsætning.  

B.3.4.2. Struktur og funktion 

Det er et fagligt kriterium for gunstig bevaringsstatus, at andelen af vandløbsareal, der udsættes 

for oprensning, skal være stabilt eller faldende, idet regulering hæmmer vandløbets naturlige 

erosions- og sedimentations dynamik. Også den samlede længde af vandløbet, der grødeskæres, 

skal være stabilt eller faldende, fordi grødeskæring bl.a. øger gennemstrømningshastigheden og 

sænker vandstanden. En lang række arter er følsomme over for grødeskæring. Der skal således 

være en uforstyrret vegetationsudvikling for en række arter*, og denne skal være stabil eller 

faldende. 

Med hensyn til hydrologiske forhold skal vandføring og svingninger heri være stabil eller stigende 

med naturligt fluktuationsmønster. 

Tilførsel af næringsstoffer og pesticider skal være stabilt eller faldende. Vandløb er sårbare over for 

næringsstoftilførsel, pesticider og iltforbrugende stoffer. 

For de vandløbsnære arealer er det et kriterium for gunstig bevaringsstatus, at udnyttelsesgraden 

af det vandløbsnære areal, dvs. 0-50 meter, ikke må øges, idet øget landbrugsmæssig udnyttelse 

har negativ effekt på vandløbssystemet. 

* vandstjerne, vandranunkel, svømmende vandaks, børstebladet vandaks var. interruptus, 

hårtusindblad, rust vandaks, storbladede vandaksarter, vandkrans, tykbladet ærenpris, vandkarse, 

mosse,r brudelys, pilblad og manna sødgræs. 
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Naturtype 3260, vandløb med vandplanter, forekommer inden for habitatområdet i en række 

vandløb. Disse gennemgås i det følgende. 

Salten Å 

Den øvre del af Salten Å løber inden for habitatområdet. Store dele af strækningen løber i skov, og 

er derfor beskygget. Her forekommer der ingen vegetation i vandløbet. Men længst nedstrøms 

umiddelbart inden Salten Å løber ud af habitatområdet, er der registreret vandranunkel sp.. 

Skærbæk 

Skærbæk er på den øvre strækning omkring Favrholt Bro reguleret og udgrøftet og domineret af 

tørvebund. På denne strækning forekommer der ikke vandplanter. Længere nedstrøms bliver 

vandløbet mere naturligt, og her er der registreret forekomst af svømmende vandaks, vandranunkel 

sp. og vandstjerne. På strækningen oven for Ørredsø forekommer der kun hår-tusindblad. 

Lillebæk 

Lillebæk løber i et område med udyrkede arealer skiftevis med og uden skov. Det afspejler sig i 

floraen, idet der i hele vandløbet er en større og mindre forekomst af vandstjerne og vandranunkel 

sp.. Derudover forekommer der stedvist kildemos. 

Sillerup bæk 

I Sillerup Bæk er der nedstrøms dambruget forekomst af vandstjerne, vandranunkel sp. og 

sideskærm. 

Boest Bæk 

I den nedre del af Boest Bæk nedstrøms Afløb fra Kongsø er der registreret forekomst af 

vandstjerne og vandranunkel sp.. Længere opstrøms er der ikke registreret vegetation i vandløbet. 

Vrads Kilde 

I Vrads Kilde er der, på trods af den omgivende løv- og nåleskov, en alsidig flora. Der er således 

registreret sideskærm, vandmynte, kildemos og tykbladet ærenpris. 

Kulsø Bæk 

I Kulsø Bæk er der registreret sideskærm og vandmynte. 

Skåning Bæk 

I Skåning Bæk er der registreret tykskulpet brøndkarse. 

Bryrup Å 

I Bryrup Å er der, på trods af udskyllende planktonalger fra Bryrup Langsø, registreret 

vandranunkel nedstrøms renseanlægget i Bryrup. 

Da langt de fleste af vandløbene i habitatområdet løber i udyrkede omgivelser, har de generelt en 

god vandkvalitet. Skærbæk regnes således som et af de mest uforurenede vandløb i Danmark med 

forekomst af flere sjældne arter af smådyr. 
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Imidlertid er både Bryrup Å og Lystrup Å påvirket af udskylning af planktonalger. Vrads Bæk 

påvirkes af udledning af renset spildevand fra Vrads renseanlæg. Endelig findes der i Sillerup Bæk 

et dambrug, der udgør en punktkilde i vandløbet. Målsætningen er dog opfyldt nedstrøms 

dambruget. 

Århus Amt har ikke kendskab til vedligeholdelsen i vandløbene i habitatområdet. Som 

udgangspunkt vurderes det, at vandløbene er udsat for en skånsom eller slet ingen vedligeholdelse. 

Det er vurderingen, at den nuværende vedligeholdelse ikke er en trussel mod naturtypens 

bevarelse i vandløbene. 

De vandløbsnære arealer i habitatområdet er domineret af løv- og nåleskov i en mosaik med heder 

og moser.  

Den menneskelige aktivitet omkring vandløbene er således begrænset, og den vurderes ikke at 

have negativ indflydelse på de naturtyper og arter, som vandløbene er udpeget for. 

 

B.3.4.3. Karakteristiske arter 

Det er et kriterium for gunstig bevaringsstatus, at forekomsten af særlige arter** skal være stabil 

eller stigende. Bestanden af karakteristiske plantearter* skal opretholdes på et stabilt eller stigende 

niveau. 

* vandstjerne, vandranunkel, svømmende vandaks, børstebladet vandaks var. interruptus, 

hårtusindblad, rust vandaks, storbladede vandaksarter, vandkrans, tykbladet ærenpris, vandkarse, 

mosse,r brudelys, pilblad og manna sødgræs. 

**svømmende sumpskærm, tæt vandaks, flod-klaseskærm, langbladet vandaks, glinsende 

vandaks, bændelvandaks, og brodbladet vandaks. 

Ved det regionale vandløbstilsyn er som ovenfor nævnt konstateret sideskærm, tykbladet ærenpris, 

svømmende vandaks, vandranunkel sp., vandstjerne, vandmynte, hår-tusindblad og tykskulpet 

brøndkarse. 

Data for vandløbene Salten Å, Skærbæk, Lillebæk, Sillerup Bæk, Boest Bæk, Vrads Kilde, Kulsø 

Bæk, Skåning Bæk samt Bryrup Å er samlet på de næste sider. 



68



69



70



71



72



73



74



75



 76

 
 



 77

B.3.5. Data for våde heder (4010) 

En detaljeret beskrivelse af naturtypen våd hede  

findes på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside: 

www.skovognatur.dk/Emne/Natura2000/Naturtyper/4010.htm 

Naturtypernes bevaringsstatus vurderes at være gunstig, når en række kriterier, relateret til 

følgende tre hovedområder, er opfyldt: 

 

   •    Naturtypens areal og udbredelsesområde 

   •    Naturtypens struktur og funktion 

   •    Naturtypens karakteristiske arter 

 
B.3.5.1. Naturtypens areal og udbredelse 

Naturtypen våd hede (4010) er registreret på 95 ha i habitatområde 49, fordelt på 24 forekomster 

(se tabel 2.1). 

 
Sepstrup Sande. Udbredelsen af naturtypen våd hede i Natura 2000-området. Kort med zoom- og søgefunktion. Klik på kortet. 

I de følgende afsnit med data fra naturtypen våd hede er de tre forekomster i Ringkjøbing Amt på i 

alt ca. 14 ha ikke medregnet, da de ikke er endeligt kortlagt. 
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B.3.5.2. Naturtypens struktur og funktion 

Vegetationsstruktur 

Som det fremgår af nedenstående oversigt, er de våde heder karakteriseret ved en arealdækning af 

dværgbuske på mellem 10 og 75 %, men også at en stor del af arealet er dækket af 15-50 cm høje 

græsser/urter. 

Lave græsser og urter er spredt forekommende, og der er en massiv opvækst af vedplanter. 

4010 

Arealandele/ 

Dækning %  

0-5 % 5-10 % 10-30 % 30-75 % 75-100 % 

Antal samlet areal 

- uden vegetationsdække 
99% 0% 1% 0% 0% 

- med græs/urtevegetation under 15 cm 43% 40% 17% 0% 0% 

- med græs/urtevegetation 15-50 cm 0% 11% 1% 86% 2% 

- med græs/urtevegetation over 50 cm 100% 0% 0% 0% 0% 

- med dværgbuske 0% 2% 50% 48% 0% 

Arealandele/ 

Dækning %  
0% 1-10 % 10-25 % 25-50 % 50-100 % 

Antal samlet areal 

med vedplanter 
1% 57% 3% 39% 0% 

Tabel B.3.5.1. Oversigt over vegetationsstrukturen i de polygoner, hvor naturtypen våd hede er registreret. Registreringerne 

af de enkelte arealkategorier er angivet ved procentdelen af det samlede areal. Arealkategorierne er beskrevet i Fredshavn 

(2004). Udtræk fra TILDA. 

Hydrologi og kystsikring  

Klokkelyng tåler ikke udtørring, og naturtypen er afhængig af en vis tilgængelighed af vand gennem 

hele året. Vandstandsændringer såsom en generel vandspejlssænkning eller dræning i nærområdet 

formodes at true typen (Søgaard et al. 2003).  

Der er registreret tegn på afvanding på 5 forekomster med våd hede i Natura 2000-området (6 % 

af arealet). Det skal endvidere bemærkes, at de våde heder (4010) potentielt påvirkes af ændrede 

hydrologiske kår på meget stor skala, og at kortlægningen kan være noget misvisende i denne 

sammenhæng. 
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Afvanding og vandindvinding Antal forekomster Andel af areal (i %)

Afvanding og vandindvinding forekommer ikke 14 87% 

Tegn på afvanding (grøfter el. lign.), men uden tydelige vegetationsændringer 1 2% 

Afvanding medfører sommerudtørring og begyndende tilgroning 4 4% 

Udbredt tørlægning og tilgroning med tørbundsplanter 0 0 

Fuldstændig tørlægning af hele arealet 0 0 

Registrering mangler 2 7% 

Tabel B.3.5.2. Oversigt over afvanding og vandindvinding i de polygoner, hvor naturtypen tidvis våd eng er registreret. 

Registreringerne er angivet ved antal polygoner og arealandelen vægtet for polygonernes arealer. Udtræk fra TILDA. 

Pleje/Landbrugsdrift 

De fleste områder med våd hede afhænger af græsning eller slåning (Søgaard et al. 2003). Kun 9 

% af arealet med våd hede afgræsses, mens langt størsteparten af de våde heder i Natura 2000-

området er uden pleje i form af græsning og/eller slåning.  

Tilsvarende er der ikke fundet tegn på tydelige påvirkninger af landbrugsdrift. Dette hænger 

sammen med, at de våde heder ikke forekommer i umiddelbar nærhed af omdriftsarealer. 

Endvidere skal det bemærkes, at det i praksis er vanskeligt at identificere påvirkninger som 

atmosfærisk deposition og afdrift af sprøjtemidler, hvorfor registreringerne udelukkende dækker 

over tegn på direkte gødskning. 

 

Arealandele/ 

Dækning %  
0-5 % 5-10 % 10-30 % 30-75 % 75-100 % 

- med græsning/høslæt  91% 0% 0% 0% 9% 

Arealandele/ 

Dækning %  
0 % 1-10 % 10-25 % 25-50 % 50-100 % 

- med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift 100% 0% 0% 0% 0% 

Tabel B.3.5.3. Oversigt over pleje- og landbrugsdrift i de polygoner, hvor naturtypen våd hede er registreret. Registreringerne 

af de enkelte arealkategorier er vægtet for polygonernes arealer. Arealkategorierne er beskrevet i Fredshavn (2004). Udtræk 

fra TILDA. 

 

Naturtypekarakteristiske strukturer  

I forbindelse med kortlægningen af de 18 terrestriske, lysåbne habitattyper (Fredshavn 2004) er 

der foretaget en registrering af udbredelsen af en række naturtype-karakteristiske strukturer. Disse 

strukturer er delt op i negative og positive strukturer. De positive strukturer er til stede i 

veludviklede og typiske forekomster af naturtypen i gunstig drift uden negativ påvirkning – eller i 

visse tilfælde under mere eller mindre upåvirkede forhold. Tilsvarende vidner de negative strukturer 

om en stærkt negativt påvirket naturtype. I felten er strukturernes samlede omfang registreret på 

en tre-trins skala: udbredte (U), spredte (S) eller ikke tilstede (I).  
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Af tabel B.3.5.4 ses, at der på næsten hele det kortlagte areal er konstateret udbredt forekomst af 

negative strukturere i form af blåtopdominans, mens der kun på godt en tredjedel af arealet er 

registreret udbredte forekomster af positive strukturer i form af udbredte bevoksninger af 

klokkelyng. Over halvdelen af arealet med våd hede ligger i de to dårligste tilstandsklasser, mens 

kun 8 % af arealet er i den næstbedste tilstandsklasse. 

 
Tabel B.3.5.4. Fordelingen af negative og positive strukturer i de polygoner, hvor naturtypen våd hede er registreret. For både 

negative og positive strukturer er angivet, om strukturerne samlet set er udbredte (U), spredte (S) eller ikke tilstede (I). 

Antallet af registreringer med hver af de 9 kombinationsmuligheder er vægtet for polygonernes arealer. Strukturerne er 

beskrevet i Fredshavn (2004). Udtræk fra TILDA. 

Vurdering af akut plejebehov 

I forbindelse med kortlægningen er der foretaget et skøn over, hvor stor en del af arealet, der 

forekommer at være uden akut behov for en plejeindsats.  

 

Det har dog vist sig, at denne vurdering er foretaget med en ganske stor variation inventørerne 

imellem, og registreringerne skal derfor tolkes med stor varsomhed. 

4010 

Plejebehovets omfang 
Antal lok. Arealandel 

Ingen indsats nødvendig 1 1% 

Mindre indsats i en kortere årrække 4 6% 

En større indsats i en kortere årrække 4 9% 

Betydelig indsats i en længere årrække 6 40% 

Omfattende og langvarig indsats 5 43% 

Tabel B.3.5.6. Oversigt over plejebehovets omfang i de polygoner, hvor naturtypen våd hede er registreret. Registreringerne 

er angivet ved antal polygoner og arealandelen vægtet for polygonernes arealer. Udtræk fra TILDA. 

Artsdiversitet 

Der er i gennemsnit registreret 13 arter i dokumentationsfelterne (± 4) og der er registreret 20 

arter i det mest artsrige felt. Dette er inden for variationsbredden for denne naturtype i Danmark. 

 
 



 81

B.3.5.3. Naturtypens arter 

Karakteristiske arter 

Ifølge fortolkningsmanualen er klokkelyng den eneste karakteristiske art for de våde heder. Denne 

art er registreret i 12 ud af 15 dokumentationscirkler i våd hede i habitatmråde 49. Desuden er 

klokkelyng fundet uden for 5 m-cirklen i yderligere én forekomst. 

Invasive arter 

I henhold til den tekniske anvisning til kortlægning af habitatnaturtyper (Fredshavn 2004) er de 

invasive arters andel af vegetationsdækket vurderet.  

I Natura 2000-området er der registreret en arealdækning af invasive arter på 1-10 % på 

størsteparten (97 %) af arealet med våd hede. Det drejer sig i alle tilfælde om invasive 

nåletræsarter som bjerg-fyr, klit-fyr og rød-gran. 

Rød- og gullistede arter 

Der er ikke registreret arter fra den nationale rød- og gulliste på de våde heder (4010) i 

habitatområde 49. Derimod er der i forbindelse med amtets regionale tilsyn og NOVANA-

overvågningen i Vrads Sande registreret tre arter, som er opført som sjældne (rødlistekategori R) 

på den regionale rødliste i Århus Amt. Det drejer sig om liden ulvefod, brun næbfrø, liden soldug. I 

forbindelse med Atlas Flora Danica-inventeringen er der registreret liden ulvefod på våd hede i 

Sepstrup Sande. 
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B.3.6. Data for tørre heder (4030)  

En detaljeret beskrivelse af naturtypen tør hede findes på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside: 

www.skovognatur.dk/Emne/Natura2000/Naturtyper/4030.htm 

Naturtypernes bevaringsstatus vurderes at være gunstig, når en række kriterier, relateret til 

følgende tre hovedområder, er opfyldt: 

 

   •    Naturtypens areal og udbredelsesområde 

   •    Naturtypens struktur og funktion 

   •    Naturtypens karakteristiske arter 

 
B.3.6.1. Naturtypens areal og udbredelse 

Naturtypen tør hede (4030) er registreret på 432 ha, fordelt på 33 forekomster (se tabel 2.1 i 

kapitel 2: Udpegningsgrundlaget). 

 
Sepstrup sande. Udbredelsen af naturtypen tør hede i Natura 2000-området.  

 

I de følgende afsnit med data fra naturtypen våd hede er de to forekomster i Ringkjøbing Amt på i 

alt ca. 29 ha ikke medregnet, da de ikke er kortlagt. 

 

B.3.6.2. Naturtypens struktur og funktion 

Vegetationsstruktur 

Som det fremgår af nedenstående oversigt (tabel B.3.6.1), er kun 14 % af arealet med tør hede 

domineret af dværgbuske, mens tre fjerdedele af hedearealet kun har 30-75 % dværgbuskdække. 

Det betyder, at de fleste heder har en ret stor andel af græsser. Det ses af tabellen, at halvdelen af 

hederne har 30-75 % græs/urtevegetation. Alle heder har indslag af vedplanter, heraf er en 
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sjettedel forholdsvist stærkt tilgroede med 10-25 % vedplantedækning. 

 

Arealandele/ 

Dækning % 
0-5 % 5-10 % 10-30 % 30-75 % 75-100 % 

Antal samlet areal 

- uden vegetationsdække 
100% 0% 0% 0% 0% 

- med græs/urtevegetation under 15 cm 45% 7% 31% 18% 0% 

- med græs/urtevegetation 15-50 cm 5% 36% 26% 33% 0% 

- med græs/urtevegetation over 50 cm 100% 0% 0% 0% 0% 

Antal samlet areal 

- med dværgbuske 
0% 0% 7% 79% 14% 

Arealandele/ 

Dækning % 
0 % 1-10 % 10-25 % 25-50 % 50-100 % 

- med vedplanter 0% 83% 17% 0% 0% 

Tabel B.3.6.1. Oversigt over vegetationsstrukturen i de polygoner, hvor naturtypen tør hede er registreret. Registreringerne af 

de enkelte arealkategorier er angivet ved procentdelen af det samlede areal. Arealkategorierne er beskrevet i Fredshavn 

(2004). Udtræk fra TILDA. 

Pleje/Landbrugsdrift 

Hederne har gennem århundreder været ekstensivt udnyttet på mange forskellige måder f.eks. 

gennem ekstensiv græsning, tørveskrælning, lyngslæt og afbrænding, som har skabt og 

vedligeholdt typen på et bestemt successionsstadie. Græsning med meget lavt græsningstryk har 

vist sig at være en meget vigtig forudsætning for en stabil og varieret hedevegetation (Søgaard et 

al. 2003).  

Som det fremgår af nedenstående tabel (tabel B.3.6.2), er der registreret pleje i form af græsning 

og/eller slåning på ca. en tredjedel af arealet med tør hede, mens to tredjedele ligger hen uden drift 

eller pleje. 

Der er ikke fundet tegn på tydelige påvirkninger af landbrugsdrift. Her skal det dog bemærkes, at 

vegetationsændringer som følge af atmosfærisk deposition af kvælstof ikke er inddraget i denne 

vurdering, se bilag 4.1. 

Arealandele/ 

Dækning % 
0-5 % 5-10 % 10-30 % 30-75 % 75-100 % 

- med græsning/høslæt  62% 0% 0% 9% 29% 

Arealandele/ 

Dækning % 
0-5 % 5-10 % 10-30 % 30-75 % 75-100 % 

- med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift 100% 0% 0% 0% 0% 

Tabel B.3.6.2. Oversigt over pleje- og landbrugsdrift i de polygoner, hvor naturtypen tør hede er registreret. Registreringerne 

af de enkelte arealkategorier er vægtet for polygonernes arealer. Arealkategorierne er beskrevet i Fredshavn (2004). Udtræk 

fra TILDA. 
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Naturtypekarakteristiske strukturer  

I forbindelse med kortlægningen af de 18 terrestriske, lysåbne habitattyper (Fredshavn 2004) er 

der foretaget en registrering af udbredelsen af en række naturtype-karakteristiske strukturer. Disse 

strukturer er delt op i negative og positive strukturer. De positive strukturer er til stede i 

veludviklede og typiske forekomster af naturtypen i gunstig drift uden negativ påvirkning – eller i 

visse tilfælde under mere eller mindre upåvirkede forhold. Tilsvarende vidner de negative strukturer 

om en stærkt, negativt påvirket naturtype. I felten er strukturernes samlede omfang registreret på 

en tre-trins skala: udbredte (U), spredte (S) eller ikke tilstede (I).  

Nedenstående tabel giver en oversigt over de tørre heders fordeling i forhold til deres indhold af 

positive og negative strukturer. Mørkegrøn farve viser, at naturtypen tilsyneladende ikke er udsat 

for nævneværdige trusler, mens mørkerød farve indicerer at naturtypen antagelig er påvirket 

kraftigt af en eller flere trusler.  

Af tabellen ses, at ingen forekomster er i den bedste tilstandsklasse, og kun 13 % af arealet falder 

inden for den næstbedste klasse (se tabel B.3.6.3). Selvom den positive struktur "stor 

aldersvariation i hedelyng" er registreret på 27 ud af 31 forekomster (tabel B.3.6.4), er der kun 

udbredt forekomst på en femtedel af arealet. Derimod er negative strukturer udbredte på ca. 70 % 

af hedearealet, enten i form af udbredte bestande af blåtop eller bølget bunke, og ca. 60 % af 

arealet falder inden for de to dårligste tilstandsklasser. Ingen hedearealer er uden negative 

strukturer. 

 

 
Tabel B.3.6.3. Fordelingen af negative og positive strukturer i de polygoner, hvor naturtypen tør hede er registreret. For både 

negative og positive strukturer er angivet, om strukturerne samlet set er udbredte, spredte eller ikke tilstede.  Antallet af 

registreringer med hver af de 9 kombinationsmuligheder er vægtet for polygonernes arealer. Strukturerne er beskrevet i 

Fredshavn (2004). Udtræk fra TILDA. 

 

Struktur Antal forekomster 

Positive strukturer   

stor aldersvariation i hedelyng 27 

Negative strukturer   

udbredte bestande af bølget bunke 10 

udbredte bestande af blåtop 26 

Tabel B.3.6.4. Oversigt over de hyppigst registrerede negative og positive strukturer i de polygoner, hvor naturtypen tør hede 

er registreret. Strukturerne er beskrevet i Fredshavn (2004). Udtræk fra TILDA. 
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I forbindelse med kortlægningen er der foretaget et skøn over, hvor stor en del af arealet, der 

forekommer at være uden akut behov for en plejeindsats.  

 

Det har dog vist sig, at denne vurdering er foretaget med en ganske stor variation inventørerne 

imellem, og registreringerne skal derfor tolkes med stor varsomhed. 

Det vurderes, at der er plejebehov af større eller mindre omfang på tre fjerdedele af det kortlagte 

areal med tør hede. På de fleste forekomster er der et akut behov for en omfattende plejeindsats i 

form af rydning af invasive nåletræsarter og gyvel samt genindførsel af græsning eller fjernelse af 

næringsstoffer ved tørveskrælning eller lignende. Kun en fjerdedel af hederne har ikke noget 

aktuelt plejebehov, dette svarer til den andel, der i dag afgræsses/plejes, jf. ovenfor. 

 

Plejebehovets omfang Antal lok. Arealandel 

Ingen indsats nødvendig 6 23% 

Mindre indsats i en kortere årrække 11 21% 

En større indsats i en kortere årrække 1 3% 

Betydelig indsats i en længere årrække 5 18% 

Omfattende og langvarig indsats 8 36% 

Tabel B.3.6.5. Oversigt over plejebehovets omfang i de polygoner, hvor naturtypen tør hede er registreret. Registreringerne er 

angivet ved antal polygoner og arealandelen vægtet for polygonernes arealer. Udtræk fra TILDA. 

Ellenbergværdier 

I de dokumentationsfelter, der er udlagt på de tørre heder, er vegetationen domineret af arter, der 

er tilpasset ganske lave kvælstofværdier, 1,8-3,4 (se figur B.3.6.1). Det kan imidlertid ikke 

udelukkes, at de højeste værdier er udtryk for eutrofiering, eksempelvis fra luftbårent kvælstof, da 

referencetilstanden for naturtypen ikke er kendt. 

 
Figur B.3.6.1. Oversigt over dokumentationscirklernes gennemsnitlige Ellenbergværdi for næringsstof. 
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Artsdiversitet 

Den tørre hede er en naturligt artsfattig naturtype. Der er således i gennemsnit registreret 9 arter i 

dokumentationsfelterne (± 3), og der er registreret 19 arter i det mest artsrige felt. Dette ligger 

inden for naturtypens variationsbredde på landsplan. 

 

B.3.6.3. Naturtypens arter 

Karakteristiske arter 

Ifølge fortolkningsmanualen er der seks ”kategori 1” arter og en ”kategori 2” art (tysk visse) for de 

tørre heder (Fredshavn 2004 – App. 3). Som det fremgår af nedenstående tabel, er 6 kategori 1 

arter registreret på hederne i området. 

4030 

Art/Antal registreringer 
Indenfor Udenfor 

hedelyng 25   

revling 17   

tyttebær 11   

blåbær 4   

visse, engelsk 1   

visse, håret   x 

Tabel B.3.6.7. Karakteristiske arter for tør hede. Det totale antal registreringer inden for og uden for 5 meter cirklerne er 

angivet. Udtræk fra TILDA og Atlas Flora Danica. 

Invasive arter 

I henhold til den tekniske anvisning til kortlægning af habitatnaturtyper (Fredshavn 2004) er de 

invasive arters andel af vegetationsdækket vurderet.  

I Natura 2000-området er der, som det ses i tabel B.3.6.8, registreret invasive arter på en meget 

stor andel af det samlede areal med tør hede. 

 

Arealkategori 0-5 % 5-10 % 10-30 % 30-75 % 75-100 % 

Arealandele med forekomst af invasive arter 1% 69% 17% 13% 0% 

Tabel B.3.6.8. Arealandelen af invasive arter på de tørre heder. For hver arealkategori er registreringerne vægtet for 

polygonernes areal. Udtræk fra TILDA. 

I forbindelse med kortlægningen er de hyppigst registrerede invasive arter gyvel, rød-gran, bjerg-

fyr og alm. ædelgran. Hertil kommer stjerne-bredribbe (Campylopus introflexus), der er en mosart 

stammende fra den sydlige halvkugle. Den danner en tæt måtte på jordoverfladen, der hindrer 

regeneration af lyng og laver. 

I Århus Amts naturdatabase er der desuden registreret sitka-gran, hvid-gran, lærk og snebær som 

invasive arter på heder. 
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Rød- og gullistede arter 

I forbindelse med kortlægningen og amtets regionale tilsyn er der registreret en ny forekomst af 

lyng-vikke i habitatområdet. Lyng-vikke er opført på den nationale gulliste som både 

opmærksomhedskrævende (X) og som national ansvarsart (A). I Århus Amt betragtes lyng-vikke 

som sjælden (X) på den regionale rødliste og som regional ansvarsart (X). Af andre gullistearter er 

der fundet guldblomme (X). 

Af øvrige arter fra den regionale rødliste er der i forbindelse med Atlas Flora Danica-inventeringen 

fundet gråris og blød filt-rose (R). 
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B.3.7. Data for sure overdrev (6230) 

En detaljeret beskrivelse af naturtypen sure overdrev findes på Skov- og Naturstyrelsens 

hjemmeside: www.skovognatur.dk/Emne/Natura2000/Naturtyper/6230.htm 

Naturtypernes bevaringsstatus vurderes at være gunstig, når en række kriterier, relateret til 

følgende tre hovedområder, er opfyldt: 

 

   •    Naturtypens areal og udbredelsesområde 

   •    Naturtypens struktur og funktion 

   •    Naturtypens karakteristiske arter 

 
B.3.7.1. Naturtypens areal og udbredelse 

Naturtypen sure overdrev (6230) er registreret på 15,7 ha i habitatområde 49, fordelt på 9 

forekomster (se tabel 2.1 i kapitel 2: Udpegningsgrundlaget). En stor andel af de sure overdrev har 

karakter af græsdominerede lyngheder. 

Kortlægningen af habitatområdet er sket over to sæsoner, 2004 og 2005, og kriterierne for 

afgrænsningen mellem naturtypen sure overdrev og naturtyperne dværgbuskhede, som er under 

tilgroning i græsser, og ikke-omfattet, artsfattig græshede har ændret sig i løbet af denne 

kortlægningsperiode. De forskellige opfattelser af naturtypen betyder, at antallet af forekomster og 

arealet af naturtypen sure overdrev kan forventes at ændre sig ved gentagelse af kortlægningen. 

 
Sepstrup Sande. Udbredelsen af naturtypen sure overdrev i Natura 2000-området. Kort med zoom- og søgefunktion. Klik på 

kortet. 
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B.3.7.2. Naturtypens struktur og funktion 

Vegetationsstruktur 

Som det fremgår af nedenstående oversigt, er de sure overdrev karakteriseret ved et tæt 

vegetationsdække af lave og middelhøje græsser og urter. Vegetationen indeholder næsten ikke 

dværgbuske. Vedplanter forekommer på en meget stor andel af det samlede areal, men 

kronedækningen er alle steder under 10 %. 

I de faglige kriterier for gunstig bevaringsstatus for de sure overdrev anses det at være væsentligt, 

at græsningstrykket med mellemrum er så hårdt, at der i perioden oktober-marts forekommer 

hyppige pletter med bar jord, hvor planterne kan regenerere (Søgaard et al. 2003).  

Dette er ikke tilfældet på overdrevene i habitatområde 49, hvilket kan medføre, at overdrevsarterne 

kan have svært ved at regenerere via frøformering. 

 

Arealandele/ 

Dækning % 
0-5% 5-10 % 10-30 % 30-75 % 75-100 % 

Antal samlet areal 

- uden vegetationsdække 
100% 0% 0% 0% 0% 

- med græs/urtevegetation under 15 cm 11% 0% 8% 49% 31% 

- med græs/urtevegetation 15-50 cm 14% 0% 57% 9% 20% 

- med græs/urtevegetation over 50 cm 91% 8% 0% 1% 0% 

- med dværgbuske 100% 0% 0% 0% 0% 

Arealandele/ 

Dækning % 
0 % 1-10 % 10-25 % 25-50 % 50-100 % 

Antal samlet areal 

- med vedplanter 
15% 85% 0% 0% 0% 

Tabel B.3.7.1. Oversigt over vegetationsstrukturen i de polygoner, hvor naturtypen sure overdrev er registreret. 

Registreringerne af de enkelte arealkategorier er angivet ved procentdelen af det samlede areal. Arealkategorierne er 

beskrevet i Fredshavn (2004). Udtræk fra TILDA. 

Pleje/Landbrugsdrift 

Gunstig bevaringsstatus for denne naturtype forudsætter, at arealandelen med ekstensiv græsning 

er stabil eller stigende og dermed begrænser tilgroningen (Søgaard et al. 2003).  

På hele 80 % af arealet med sure overdrev er der eksisterende pleje i form af græsning, medens de 

resterende 20 % ikke er i drift. På enkelte forekomster er græsningen dog ophørt. 

Der er fundet tegn på tydelige påvirkninger af landbrugsdrift på ca. halvdelen af arealet med sure 

overdrev. Den registrerede påvirkning drejer sig om tegn på direkte gødskning. Det bemærkes, at 

vegetationsændringer som følge af atmosfærisk deposition af kvælstof ikke er inddraget i denne 

vurdering, påvirkningsgraden er derfor sandsynligvis større. 
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Arealandele/ 

Arealkategori % 
0-5 % 5-10 % 10-30 % 30-75 % 75-100 % 

med græsning/høslæt  20% 0% 0% 0% 79% 

Arealandele/ 

Aarealkategori % 
0-5 % 5-10 % 10-30 % 30-75 % 75-100 % 

med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift 52% 39% 8% 0% 0% 

Tabel B.3.7.3. Oversigt over pleje- og landbrugsdrift i de polygoner, hvor naturtypen sure overdrev er registreret. 

Registreringerne af de enkelte arealkategorier er vægtet for polygonernes arealer. Arealkategorierne er beskrevet i Fredshavn 

(2004). Udtræk fra TILDA. 

Naturtypekarakteristiske strukturer  

I forbindelse med kortlægningen af de 18 terrestriske, lysåbne habitattyper (Fredshavn 2004) er 

der foretaget en registrering af udbredelsen af en række naturtype-karakteristiske strukturer. Disse 

strukturer er delt op i negative og positive strukturer. De positive strukturer er til stede i 

veludviklede og typiske forekomster af naturtypen i gunstig drift uden negativ påvirkning – eller i 

visse tilfælde under mere eller mindre upåvirkede forhold. Tilsvarende vidner de negative strukturer 

om en stærkt negativt påvirket naturtype. I felten er strukturernes samlede omfang registreret på 

en tre-trins skala: udbredte (U), spredte (S) eller ikke tilstede (I).  

Af tabellen nedenfor ses, at ca. 65 % af arealet med sure overdrev ligger i de to bedste 

tilstandsklasser. Der er imidlertid kun udbredt forekomst af positive strukturer på ca. en fjerdedel af 

arealet. De konkrete positive og negative strukturer er ikke noteret ved kortlægningen. Der er ikke 

registreret udbredte negative strukturer på nogen af forekomsterne, og ingen af de sure overdrev 

falder inden for de to dårligste tilstandsklasser. Det vurderes dog, at dominans af bølget bunke også 

kan opfattes som negativ struktur, selvom dette ikke skulle registreres. Denne struktur vurderes at 

være udbredt. 

 
Tabel B.3.7.4. Fordelingen af negative og positive strukturer i de polygoner, hvor naturtypen sure overdrev er registreret. For 

både negative og positive strukturer er angivet, om strukturerne samlet set er udbredte, spredte eller ikke tilstede.  Antallet af 

registreringer med hver af de 9 kombinationsmuligheder er vægtet for polygonernes arealer. Strukturerne er beskrevet i 

Fredshavn (2004). Udtræk fra TILDA. 

I forbindelse med kortlægningen er der foretaget et skøn over, hvor stor en del af arealet, der 

forekommer at være uden akut behov for en plejeindsats.  

 

Det har dog vist sig, at denne vurdering er foretaget med en ganske stor variation inventørerne 

imellem, og registreringerne skal derfor tolkes med stor varsomhed. 
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På størsteparten af de sure overdrev er der ikke behov for nogen plejeindsats. Det vurderes, at 80 

% af arealet med sure overdrev er uden plejebehov, mens der på de resterende 20 % er et 

plejebehov af større eller mindre omfang i form af græsning og rydning. (se tabel B.3.7.6).  

Plejebehovets omfang Antal lok. Arealandel 

Ingen indsats nødvendig 6 80% 

Mindre indsats i en kortere årrække 0 0% 

En større indsats i en kortere årrække 1 8% 

Betydelig indsats i en længere årrække 1 1% 

Omfattende og langvarig indsats 1 11% 

Tabel B.3.7.6.. Oversigt over plejebehovets omfang i de polygoner, hvor naturtypen sure overdrev er registreret. 

Registreringerne er angivet ved antal polygoner og arealandelen vægtet for polygonernes arealer. Udtræk fra TILDA. 

Artsdiversitet 

Der er i gennemsnit registreret 19 arter i dokumentationsfelterne (± 6), og der er registreret 26 

arter i det mest artsrige felt. Dette indikerer, at de sure overdrev i habitatområde 49 hører til i den 

mindst artsrige del af typens variationsbredde i Danmark. 

 

B.3.7.3. Naturtypens arter 

Karakteristiske arter 

Ifølge fortolkningsmanualen er der 16 "kategori 1" arter for de sure overdrev (Fredshavn 2004 – 

App. 3). Der findes tillige tre "kategori 2" arter i denne naturtype. På de sure overdrev i 

habitatområde 49 er der registreret ni "kategori 1" arter, hvoraf kattefod er opført på den nationale 

gulliste som opmærksomhedskrævende (X). 

6230 

Art/Antal registreringer 
Indenfor Udenfor 

snerre, lyng- 7 0 

katteskæg 6 2 

Tormentil 5 0 

svingel, fåre- 2 1 

star, hirse- 2 0 

ærenpris, læge- 2 0 

fladbælg, krat- 1 0 

mælkeurt, almindelig 1 2 

kattefod 0 1 

Tabel B.3.7.7. Karakteristiske arter for sure overdrev i habitatområde 49. Det totale antal registreringer inden for og uden for 

5 meter cirklerne er angivet. Udtræk fra TILDA. 
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Invasive arter 

I henhold til den tekniske anvisning til kortlægning af habitatnaturtyper (Fredshavn 2004) er de 

invasive arters andel af vegetationsdækket vurderet.  

I Natura 2000-området er der registreret invasive arter på knap halvdelen af det samlede areal med 

sure overdrev. Kronedækningen er under 10 % på alle forekomster. De registrerede invasive arter 

er gyvel, rød-gran og skov-fyr. 

 

Arealkategori 0 % 1-10 % 10-25 % 25-50 % 50-100 % 

Arealandele med forekomst af invasive arter 54% 46% 0% 0% 0% 

Tabel B.3.7.8. Arealandelen af invasive arter i sure overdrev i habitatområde 49. For hver arealkategori er registreringerne 

vægtet for polygonernes areal. Udtræk fra TILDA. 

I Århus Amts naturdatabase er der desuden ved tilsyn i 2003 registreret bjerg-fyr og gyvel på 2 

overdrevslokaliteter samt rød-gran på ét overdrev. 

Rød- og gullistede arter 

Som nævnt ovenfor er den opmærksomhedskrævende kattefod registreret i forbindelse med 

kortlægningen. Der er ikke herudover registreret andre rød- eller gullistede arter i Natura 2000-

området. 
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B.3.8. Data for tidvis våd eng (6410)  

En detaljeret beskrivelse af naturtypen tidvis våd eng findes på Skov- og Naturstyrelsens 

hjemmeside: www.skovognatur.dk/Emne/Natura2000/Naturtyper/6410.htm 

Naturtypernes bevaringsstatus vurderes at være gunstig, når en række kriterier, relateret til 

følgende tre hovedområder, er opfyldt: 

 

   •    Naturtypens areal og udbredelsesområde 

   •    Naturtypens struktur og funktion 

   •    Naturtypens karakteristiske arter 

 
B.3.8.1. Naturtypens areal og udbredelse 

Naturtypen tidvis våd eng (6410) er registreret på 7,1 ha i habitatområde 49, fordelt på 12 

forekomster, oftest i mosaik med andre habitatnaturtyper som rigkær, våd hede, overdrev, 

hængesæk eller højmose (se tabel 2.1). Det bemærkes endvidere, at kriterierne for afgrænsningen 

mellem naturtyperne tidvis våd eng (6410) og våd hede (4010) under tilgroning i blåtop, var uklare 

ved første runde af kortlægningen i 2004. Antallet af forekomster af 6410 vurderes derfor at være 

underestimeret i Århus Amts del af habitatområdet. 

 
Sepstrup Sande. Udbredelsen af naturtypen tidvis våd eng i Natura 2000-området. Kort med zoom- og søgefunktion. Klik på 

kortet. 

 

B.3.8.2. Naturtypens struktur og funktion 

Vegetationsstruktur 

Som det fremgår af nedenstående oversigt, er de tidvist våde enge fortrinsvist karakteriseret af en 

middelhøj græs/urtevegetation af 15-50 cm højde. På en stor del af arealet er der dog også en vis 

andel af lav vegetation under 15 cm højde. På 1/5 af det kortlagte areal udgør høje græsser og 
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urter en væsentlig del af vegetationen, og på ca. halvdelen af arealet er der opvækst af vedplanter 

på 1-10 % af vegetationsdækket. Vegetationsstrukturen indikerer en stor mangel på drift eller 

pleje. 

Fem procent af arealet med tidvis våd eng har en relativt høj dækning af dværgbuske på 30-75 %. 

Dette indikerer, at der kan være tale om våd hede, der er groet til i blåtop. 

 

Arealandele/ 

Dækning % 
0-5 % 5-10 % 10-30 % 30-75 % 75-100 % 

Antal samlet areal 

- uden vegetationsdække 
95% 0% 5% 0% 0% 

- med græs/urtevegetation under 15 cm 33% 1% 33% 34% 0% 

- med græs/urtevegetation 15-50 cm 5% 0% 47% 11% 36% 

- med græs/urtevegetation over 50 cm 74% 5% 0% 21% 0% 

- med dværgbuske 95% 0% 1% 5% 0% 

Arealandele/ 

Dækning % 
0 % 1-10 % 10-25 % 25-50 % 50-100 % 

Antal samlet areal 

- med vedplanter 
50% 50% 0% 0% 0% 

Tabel B.3.8.1. Oversigt over vegetationsstrukturen i de polygoner, hvor naturtypen tidvis våd eng er registreret. 

Registreringerne af de enkelte arealkategorier er angivet ved procentdelen af det samlede areal. Arealkategorierne er 

beskrevet i Fredshavn (2004). Udtræk fra TILDA. 

Hydrologi og kystsikring  

En af de vigtigste forudsætninger for naturtypens tilstedeværelse er en temporær høj vandstand, 

typisk i vinterhalvåret. Vandstandsændringer, der hindrer vinteroversvømmelse, er derfor ugunstige 

for naturtypen (Søgaard et al. 2003).  

Som det fremgår af nedenstående tabel, er der registreret tegn på afvanding på ca. en fjerdedel af 

det samlede areal med tidvis våd eng, og på disse arealer er der ikke registreret tydelige ændringer 

i vegetationens sammensætning som følge af de ændrede hydrologiske forhold.  

Det skal dog bemærkes, at de tidvis våde enge potentielt påvirkes af ændrede hydrologiske kår på 

meget stor skala, og at kortlægningen kan være noget misvisende i denne sammenhæng. 
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Afvanding og vandindvinding Antal forekomster Andel af areal 

(i %) 

Afvanding og vandindvinding forekommer ikke 6 54 

Tegn på afvanding (grøfter el. lign.), men uden tydelige vegetationsændringer 2 27 

Afvanding medfører sommerudtørring og begyndende tilgroning 0 0 

Udbredt tørlægning og tilgroning med tørbundsplanter 0 0 

Fuldstændig tørlægning af hele arealet 0 0 

Registrering mangler 4 19 

Tabel B.3.8.2. Oversigt over afvanding og vandindvinding i de polygoner, hvor naturtypen tidvis våd eng er registreret. 

Registreringerne er angivet ved antal polygoner og arealandelen vægtet for polygonernes arealer. Udtræk fra TILDA. 

Pleje/Landbrugsdrift 

De fleste områder med tidvis våd eng afhænger af græsning eller slåning (Søgaard et al. 2003).  

På 62 % af det kortlagte areal med tidvis våd eng er der registreret pleje i form af græsning 

og/eller høslæt, mens godt en tredjedel ligger hen uden pleje eller drift af nogen art. Den 

højtvoksende vegetationsstruktur beskrevet ovenfor kan skyldes, at den eksisterende pleje eller 

drift er utilstrækkelig. 

Den tidvis våde eng er en næringsfattig naturtype, der er kendetegnet ved en naturligt lav 

tilgængelighed af næringsstoffer. Næringsstoftilførsel via atmosfærisk deposition og tilledning fra 

naboarealer er derfor en trussel mod naturtypens trivsel (Søgaard et al. 2003). 

Der er ikke fundet tegn på tydelige påvirkninger af landbrugsdrift på det kortlagte areal med tidvis 

våd eng. Dette hænger sammen med, at hovedparten af de tidvis våde enge ikke ligger umiddelbart 

op ad omdriftsarealer. Her skal det dog bemærkes, at vegetationsændringer som følge af 

atmosfærisk deposition af kvælstof ikke er inddraget i vurderingen. 

 

Arealandele/ 

Arealkategori % 
0-5 % 5-10 % 10-30 % 30-75 %4 75-100 % 

- med græsning/høslæt  37% 1%     62% 

Arealandele/ 

Arealkategori % 
0-5 % 5-10 % 10-30 % 30-75 % 75-100 % 

- med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift 100%         

Tabel B.3.8.3. Oversigt over pleje- og landbrugsdrift i de polygoner, hvor naturtypen tidvis våd eng er registreret. 

Registreringerne af de enkelte arealkategorier er vægtet for polygonernes arealer. Arealkategorierne er beskrevet i Fredshavn 

(2004). Udtræk fra TILDA. 
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I forbindelse med kortlægningen af de 18 terrestriske, lysåbne habitattyper (Fredshavn 2004) er 

der foretaget en registrering af udbredelsen af en række naturtype-karakteristiske strukturer. Disse 

strukturer er delt op i negative og positive strukturer. De positive strukturer er til stede i 

veludviklede og typiske forekomster af naturtypen i gunstig drift uden negativ påvirkning – eller i 

visse tilfælde under mere eller mindre upåvirkede forhold. Tilsvarende vidner de negative strukturer 

om en stærkt negativt påvirket naturtype. I felten er strukturernes samlede omfang registreret på 

en tre-trins skala: udbredte (U), spredte (S) eller ikke tilstede (I).  

Af tabel B.3.8.4 ses, at halvdelen af det kortlagte areal med tidvis våd eng ligger i den næstbedste 

tilstandsklasse. De konkrete positive og negative strukturer er kun noteret i meget begrænset 

omfang, men det vurderes at den positive struktur ”Udbredte bestande af blåtop” er årsagen til, at 

mange falder inden for denne klasse. Den eneste negative struktur ”Ingen tegn på 

oversvømmelser” er kun udbredt på 5 % af arealet. 

 

 
Tabel B.3.8.4. Fordelingen af negative og positive strukturer i de polygoner, hvor naturtypen tidvis våd eng er registreret. For 

både negative og positive strukturer er angivet, om strukturerne samlet set er udbredte, spredte eller ikke tilstede.  Antallet af 

registreringer med hver af de 9 kombinationsmuligheder er vægtet for polygonernes arealer. Strukturerne er beskrevet i 

Fredshavn (2004). Udtræk fra TILDA 

I forbindelse med kortlægningen er der foretaget et skøn over, hvor stor en del af arealet, der 

forekommer at være uden akut behov for en plejeindsats.  

 

Det har dog vist sig, at denne vurdering er foretaget med en ganske stor variation inventørerne 

imellem, og registreringerne skal derfor tolkes med stor varsomhed. 

På ca. en tredjedel af det kortlagte areal er der behov for pleje i større eller mindre grad, 

eksempelvis i form af afgræsning, slåning eller tørveskrælning. 

 

Plejebehovets omfang Antal lok. Arealandel 

Ingen indsats nødvendig 8 67% 

Mindre indsats i en kortere årrække 2 26% 

En større indsats i en kortere årrække 1 5% 

Betydelig indsats i en længere årrække   0% 

Omfattende og langvarig indsats 1 2% 

Tabel B.3.8.6.. Oversigt over plejebehovets omfang i de polygoner, hvor naturtypen tidvis våd eng er registreret. 

Registreringerne er angivet ved antal polygoner og arealandelen vægtet for polygonernes arealer. Udtræk fra TILDA. 



 97

Artsdiversitet 

Denne naturtype er floristisk variabel og kan være særdeles artsrig og rumme mange sjældne 

karplanter og mosser (Søgaard et al. 2003).  

På de 11 forekomster er der i gennemsnit registreret 14 arter i dokumentationsfelterne (± 6), og 

der er registreret 25 arter i det mest artsrige felt. Dette svarer til gennemsnittet af naturtypens 

variationsbredde i Danmark.  

 

B.3.8.3. Naturtypens arter 

Karakteristiske arter 

Ifølge fortolkningsmanualen er der 18 ”kategori 1” arter og en ”kategori 2” art for tidvis våd eng 

(Fredshavn 2004 – App. 3).  

I habitatområde 49 er der registreret 4 ”kategori 1” arter (se tabel B.3.8.7), hvoraf ingen er 

nationalt eller regionalt sjældne. 

Art/ Antal registreringer Indenfor Udenfor 

tormentil 7 0 

blåtop 7 0 

kællingetand, sump- 5 2 

frytle, mangeblomstret 1 1 

Tabel B.3.8.7. Karakteristiske arter for tidvis våd eng i habitatområde 49. Det totale antal registreringer inden for og uden for 

5 meter cirklerne er angivet. Udtræk fra TILDA. 

Invasive arter 

I henhold til den tekniske anvisning til kortlægning af habitatnaturtyper (Fredshavn 2004) er de 

invasive arters andel af vegetationsdækket vurderet.  

I habitatområde 49 er arealandelen med invasive arter på de tidvis våde enge vurderet til 1-10 % 

på 16 % af arealet. Rød-gran er den eneste registrerede invasive art. 

 

Arealkategori 0 % 1-10 % 10-25 % 25-50 % 50-100 % 

Arealandele med forekomst af invasive arter 84% 16% 0% 0% 0% 

Tabel B.3.8.8.. Arealandelen af invasive arter på de tidvis våde enge i Habitatområde 49. For hver arealkategori er 

registreringerne vægtet for polygonernes areal. Udtræk fra TILDA. 

Rød- og gullistede arter 

Der er ikke registreret rød- eller gullistearter i forbindelse med kortlægningen. 
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B.3.9. Data for højmose (7110)  

En detaljeret beskrivelse af naturtypen aktiv højmose findes på Skov- og Naturstyrelsens 

hjemmeside: www.skovognatur.dk/Emne/Natura2000/Naturtyper/7110.htm 

Naturtypernes bevaringsstatus vurderes at være gunstig, når en række kriterier, relateret til 

følgende tre hovedområder, er opfyldt: 

 

   •    Naturtypens areal og udbredelsesområde 

   •    Naturtypens struktur og funktion 

   •    Naturtypens karakteristiske arter 

 
B.3.9.1. Naturtypens areal og udbredelse 

 
Sepstrup Sande. Udbredelsen af naturtypen højmose i Natura 2000-området. Kort med zoom- og søgefunktion. Klik på kortet. 

Der er registreret 10 forekomster af højmose (7110) på i alt ca. 16 ha i habitatområde 49 (se tabel 

2.1). 

 

B.3.9.2. Naturtypens struktur og funktion 

Vegetationsstruktur 

Som det fremgår af nedenstående oversigt (tabel B.3.9.1), er hovedparten af højmoserne i 

habitatområde 49 karakteriseret ved en stor andel af dværgbuske (30-75 % dækning), hvilket 

tyder på stor udbredelse af tue-vegetation. Fraktionen med lavtvoksende græs/urtevegetation 

under 15 cm omfatter formentlig også mosdominerede partier. Kun ti procent af arealet er 

domineret af lavtvoksende vegetation, og på største delen af højmosearealet er dækningen under 

30 %. Dette indikerer, at højmoserne generelt er fattige på tørvemosser, og at arealandelen med 

høljer sandsynligvis er lille. 
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En femtedel af højmoserne er domineret af middelhøje græsser/urter, dette kan indikere tilgroning 

med blåtop. De fleste højmoser indeholder op til 10 % vedplanter. 

 

Arealandele/ 

Arealkategori % 
0-5 % 5-10 % 10-30 % 30-75 % 75-100 % 

Antal samlet areal 

- uden vegetationsdække 
98% 2% 0% 0% 0% 

- græs/urtevegetation under 15 cm 19% 29% 40% 0% 11% 

- med græs/urtevegetation 15-50 cm 0% 11% 69% 1% 19% 

- med græs/urtevegetation over 50 cm 100% 0% 0% 0% 0% 

Antal samlet areal 

- med dværgbuske 
28% 2% 0% 70% 0% 

Arealandele/ 

Arealkategori % 
0 % 1-10 % 10-25 % 25-50 % 50-100 % 

- med vedplanter 16% 84% 0% 0% 0% 

Tabel B.3.9.1. Oversigt over vegetationsstrukturen i de polygoner, hvor naturtypen højmose (7110) er registreret. 

Registreringerne af de enkelte arealkategorier er angivet ved procentdelen af det samlede areal. Arealkategorierne er 

beskrevet i Fredshavn (2004). Udtræk fra TILDA. 

Hydrologi 

Hydrologien er en af de væsentligste faktorer for opretholdelse af både højmose og hængesæk. 

Udtørring som følge af dræning mv. er en af de vigtigste trusler mod naturtyperne (Søgaard et al. 

2003). 

Som det fremgår af nedenstående tabel (B.3.9.2), er hydrologien i ca. 60 % af højmoserne 

vurderet at være påvirket af afvanding. På en fjerdedel af arealet er afvandingen så kraftig, at det 

medfører sommerudtørring og begyndende tilgroning. 

 

Afvanding og vandindvinding Antal forekomster Andel af areal (i %)

Afvanding og vandindvinding forekommer ikke 3 39% 

Tegn på afvanding (grøfter el. lign.), men uden tydelige vegetationsændringer 3 35% 

Afvanding medfører sommerudtørring og begyndende tilgroning 4 26% 

Udbredt tørlægning og tilgroning med tørbundsplanter 0 0% 

Fuldstændig tørlægning af hele arealet 0 0% 

Registrering mangler 0 0% 

Tabel B.3.9.2. Oversigt over afvanding og vandindvinding i de polygoner, hvor naturtypen højmose er registreret. 

Registreringerne er angivet ved antal polygoner og arealandelen vægtet for polygonernes arealer. Udtræk fra TILDA. 
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Pleje og landbrugsdrift 

Pleje 

Græssende dyr og anden mekanisk forstyrrelse kan være en trussel mod både højmose og 

hængesæk (Søgaard et al 2003). 

Højmoserne i habitatområde 49 er alle uden græsning, drift eller pleje. 

Landbrugsdrift 

Højmose er en naturligt særdeles næringsfattig naturtype, der er kendetegnet ved en meget lav 

tilgængelighed af næringsstoffer. Eutrofiering i form af nitratforurening af grundvandet, direkte 

gødskning, atmosfærisk deposition og tilledning af næringsstoffer af enhver slags fra naboarealer er 

derfor en trussel mod naturtypens tilstand og trivsel. 

Der er ikke registreret tydelige ændringer som følge af landbrugsdrift i højmoserne i habitatområde 

49, men her er det vigtigt at bemærke, at vegetationsændringer som følge af atmosfærisk 

deposition af kvælstof fra husdyrproduktion ikke er inddraget i vurderingen. Påvirkningsgraden kan 

derfor være større, se bilag 4.1. 

Naturtypekarakteristiske strukturer  

I forbindelse med kortlægningen af de 18 terrestriske, lysåbne habitattyper (Fredshavn 2004) er 

der foretaget en registrering af udbredelsen af en række naturtype-karakteristiske strukturer. Disse 

strukturer er delt op i negative og positive strukturer. De positive strukturer er til stede i 

veludviklede og typiske forekomster af naturtypen i gunstig drift uden negativ påvirkning – eller i 

visse tilfælde under mere eller mindre upåvirkede forhold. Tilsvarende vidner de negative strukturer 

om en stærkt negativt påvirket naturtype. I felten er strukturernes samlede omfang registreret på 

en tre-trins skala: udbredte (U), spredte (S) eller ikke tilstede (I).  

Nedenstående tabel (B.3.9.4) giver en oversigt over højmosernes fordeling i forhold til deres 

indhold af positive og negative strukturer. Mørkegrøn farve vise, at naturtypen tilsyneladende ikke 

er udsat for nævneværdige trusler, mens mørkerød farve indikerer, at naturtypen antagelig er 

påvirket kraftigt af en eller flere trusler. Tabel B.3.9.5 viser en oversigt over de hyppigst 

registrerede positive og negative strukturer i højmoserne i habitatområdet. 

Af tabellerne ses, at 46 % af højmoserne ligger i den mellemste eller de dårligste tilstandsklasser. 

40 % af højmosearealet har udbredte positive strukturer, og kun spredte negative strukturer, som 

ligger i den næstbedste tilstandsklasse. De konkrete positive og negative strukturer er kun noteret i 

meget begrænset omfang. 
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Tabel B.3.9.4. Fordelingen af negative og positive strukturer i de polygoner, hvor naturtypen højmose (7110) er registreret. 

For både negative og positive strukturer er angivet om strukturerne samlet set er udbredte, spredte eller ikke tilstede. Antallet 

af registreringer med hver af de 9 kombinationsmuligheder er vægtet for polygonernes arealer. Strukturerne er beskrevet i 

Fredshavn (2004). Udtræk fra TILDA. 

Positive strukturer Antal forekomster 

Dominans af sphagnum 3 

Ingen græsser 0 

Ingen vedplanter 0 

Tydelig høljestruktur med våde tørvemospartier 0 

Negative strukturer   

Udtørret 2 

Tilgroet med græsser, fx blåtop 0 

Opvækst af vedplanter 3 

Tabel B.3.9.5. De hyppigst registrede negative og positive strukturer i de polygoner, hvor naturtypen højmose (7110) er 

registreret. Strukturerne er beskrevet i Fredshavn (2004). Udtræk fra TILDA. 

Vurdering af akut plejebehov  

I forbindelse med kortlægningen er der foretaget et skøn over, hvor stor en del af arealet, der 

forekommer at være uden akut behov for en plejeindsats.  

 

Det har dog vist sig, at denne vurdering er foretaget med en ganske stor variation inventørerne 

imellem, og registreringerne skal derfor tolkes med stor varsomhed. 

Det vurderes, at der er plejebehov af større omfang på tre fjerdedele af det kortlagte areal med 

højmose (se tabel B.3.9.6). Behovet drejer sig hovedsageligt om hævning af 

vandstanden/gendannelse af en naturlig hydrologi samt fjernelse af vedplanter. 
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Plejebehovets omfang Antal lok. Arealandel 

Ingen indsats nødvendig 4 27% 

Mindre indsats i en kortere årrække 0 0% 

En større indsats i en kortere årrække 1 1% 

Betydelig indsats i en længere årrække 3 54% 

Omfattende og langvarig indsats 2 19% 

Tabel B.3.9.6. Oversigt over plejebehovets omfang i de polygoner, hvor naturtypen højmose er registreret. Registreringerne er 

angivet ved antal polygoner og arealandelen vægtet for polygonernes arealer. Udtræk fra TILDA. 

Artsdiversitet 

Naturtypen højmose er naturligt artsfattig, da kun få karplanter og mosser er specialiserede til at 

leve i det ekstremt næringsfattige, sure og våde miljø. En høj artsdiversitet kan derfor være tegn 

på udtørring og næringsstofpåvirkning. 

På de 10 højmoseforekomster er der i gennemsnit registreret 9,7 arter i dokumentationsfelterne (± 

3,9), dette svarer til gennemsnittet af naturtypens variationsbredde i Danmark. Der er registreret 

15 arter i det mest artsrige felt i højmoserne i habitatområde 49 mod 25 på landsplan. 

 

B.3.9.3. Naturtypens arter 

Karakteristiske arter 

Ifølge fortolkningsmanualen er der 20 ”kategori 1” arter (heraf 12 karplanter og 7 mosser) og 5 

”kategori 2” arter for højmose. Hertil kommer 8 insektarter. (Fredshavn 2004 – App. 3). 

Der er registreret 7 karakteristiske arter på højmoseforekomsten inden for 5 m-cirklerne, se tabel 

B.3.9.7. Hertil kommer formentlig arter af tørvemosser (Sphagnum sp.), som ikke skulle registreres 

i forbindelse med kortlægningen (Fredshavn 2004). 

Art/Antal registreringer Indenfor Udenfor 

kæruld, tue- 10   

hedelyng 7   

tranebær 7   

rosmarinlyng 6   

rapnæbfrø, hvid 1   

soldug, rundbladet 1   

Cladonia sp., s.l. 1   

Tabel B.3.9.7. Karakteristiske arter i følge habitatdirektivet i naturtypen højmose registreret i habitatområde 49. Det totale 

antal registreringer inden for og uden for 5 meter cirklerne er angivet. Udtræk fra TILDA. 



 103

Invasive arter 

I henhold til den tekniske anvisning til kortlægning af habitatnaturtyper (Fredshavn 2004) er de 

invasive arters andel af vegetationsdækket vurderet.  

I habitatområde 49 er de invasive arter rød-gran og bjerg-fyr registreret på højmoserne. 
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B.3.10. Data for hængesække (7140)  

En detaljeret beskrivelse af naturtypen hængesæk findes på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside: 

www.skovognatur.dk/Emne/Natura2000/Naturtyper/7140.htm 

Naturtypernes bevaringsstatus vurderes at være gunstig, når en række kriterier, relateret til 

følgende tre hovedområder, er opfyldt: 

 

   •    Naturtypens areal og udbredelsesområde 

   •    Naturtypens struktur og funktion 

   •    Naturtypens karakteristiske arter 

 
B.3.10.1. Naturtypens areal og udbredelse 

Naturtypen hængesæk (7140) er registreret på 12,3 ha i habitatområde 49, fordelt på 39 

forekomster (se tabel 2.1 i kapitel 2. Udpegningsgrundlaget). 

 

 
Sepstrup Sande. Udbredelsen af naturtypen hængesæk i Natura 2000-området. Kort med zoom- og søgefunktion. Klik på 

kortet. 

 

B.3.10.2. Naturtypens struktur og funktion  

Vegetationsstruktur 

Som det fremgår af nedenstående oversigt, er hængesækkene karakteriseret ved meget forskellige 

sammensætninger af vegetationselementer. 

Den lave vegetation af græs/urter under 15 cm højde formodes at omfatte mosvegetationen. Det 

ses, at 16 % er domineret af lav vegetation, mens en fjerdedel har 30-75 % dækning af lave 

græsser/urter/mosser. Disse hængesække er formodentlig Sphagnum-hængesække. En relativt 
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stor del af hængesæksarealet har en større eller mindre dækning af middelhøj græs/urtevegetation 

og en fjerdedel har islæt af dværgbuske 

Tilgroning er en naturlig proces i hængesække, og under naturlige forhold forløber denne 

succession ganske langsomt (Søgaard et al. 2003). Næringsberigelse og rigelig forekomst af frø fra 

træer og buske på naboarealer (f.eks. skov-fyr, rød-gran, dun-birk) fører i mange tilfælde til en 

acceleration af successionen, der er ugunstig for naturtypen. I forbindelse med kortlægningen er 

der registreret vedplanter på 81 % af det kortlagte areal, og der er konstateret massiv opvækst på 

omtrent en femtedel af arealet.  

 

7230 

Arealandele/ 

Arealkategori % 

0-5 % 5-10 % 10-30 % 30-75 % 75-100 % 

- uden vegetationsdække 82% 5% 14%     

- med græs/urtevegetation under 15 cm 22% 13% 26% 23% 16% 

- med græs/urtevegetation 15-50 cm 21% 15% 30% 16% 18% 

- med græs/urtevegetation over 50 cm 84% 1%   15%   

- med dværgbuske 74% 11% 12% 4%   

Arealandele/ 

Arealkategori % 
0-5 % 5-10 % 10-30 % 30-75 % 75-100% 

- med vedplanter 19% 60% 21%     

Tabel B.3.10.1. Oversigt over vegetationsstrukturen i de polygoner, hvor naturtypen hængesæk er registreret. 

Registreringerne af de enkelte arealkategorier er angivet ved procentdelen af det samlede areal. Arealkategorierne er 

beskrevet i Fredshavn (2004). Udtræk fra TILDA. 

Hydrologi og kystsikring  

En af de vigtigste forudsætninger for naturtypens tilstedeværelse er en konstant høj vandstand. 

Hængesække, hvor tørvelaget endnu ikke er nået ned til den faste bund, kan godt tolerere mindre 

variationer i vandstanden. Større vandstandsændringer kan favorisere opvækst af træer og buske 

og er ugunstig for naturtypen.  Hængesække, hvor tørvelaget er nået ned til den faste bund, er 

særdeles følsomme over for vandstandsændringer (Søgaard et al. 2003). 

Som det fremgår af tabel B. 3.10.2, er der registreret tegn på afvanding på godt en fjerdedel af det 

samlede areal med hængesæk, men kun på 16 % er der registreret tydelige ændringer i 

vegetationens sammensætning som følge af de ændrede hydrologiske forhold.  

Det skal dog bemærkes, at hængesækkene potentielt påvirkes af ændrede hydrologiske kår på 

meget stor skala, og at kortlægningen kan være noget misvisende i denne sammenhæng. 
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Afvanding og vandindvinding Antal forekomster Andel af areal (i %)

Afvanding og vandindvinding forekommer ikke 3 72% 

Tegn på afvanding (grøfter el. lign.), men uden tydelige vegetationsændringer 3 12% 

Afvanding medfører sommerudtørring og begyndende tilgroning 4 13% 

Udbredt tørlægning og tilgroning med tørbundsplanter 0 0 

Fuldstændig tørlægning af hele arealet 0 0 

Registrering mangler 2 3% 

Tabel B.3.10.2. Oversigt over afvanding og vandindvinding i de polygoner, hvor naturtypen hængesæk er registreret. 

Registreringerne er angivet ved antal polygoner og arealandelen vægtet for polygonernes arealer. Udtræk fra TILDA. 

Pleje/Landbrugsdrift 

Hængesække er følsomme over for forstyrrelser i form af intensiv græsning og tråd (Søgaard et al. 

2003). 

Som det ses af nedenstående tabel, er der kun registreret græsning eller høslæt på en ganske lille 

andel af det samlede areal med naturtypen hængesæk (7140). 

Naturtypen er kendetegnet ved en meget lav tilgængelighed af næringsstoffer. Atmosfærisk 

deposition og tilledning af næringsstoffer fra naboarealer er derfor en trussel mod naturtypens 

trivsel (Søgaard et al. 2003). Det skal dog bemærkes, at det i praksis er vanskeligt at identificere 

påvirkninger som atmosfærisk deposition og afdrift af sprøjtemidler, hvorfor registreringerne 

næsten udelukkende dækker over tegn på direkte gødskning. 

Der er ikke registreret tydelige påvirkninger af landbrugsdrift på det kortlagte areal med 

hængesæk. Dette hænger til dels sammen med, at hængesækkene ikke forekommer i umiddelbar 

nærhed af omdriftsarealer. I denne vurdering er effekten af luftbåren kvælstofforurening ikke 

medtaget, da dette vanskeligt kan henføres direkte til landbrugsdrift alene, se bilag 4.1 

Arealandele/ 

Arealkategori % 
0-5% 5-10% 10-30% 30-75% 75-100% 

-med græsning/høslæt  94%   3%   3% 

Arealandele/ 

Arealkategori % 
0% 1-10% 10-25% 25-50% 50-100% 

-med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift 100%         

Tabel b.3.10.3. Oversigt over pleje- og landbrugsdrift i de polygoner, hvor naturtypen hængesæk er registreret. 

Registreringerne af de enkelte arealkategorier er vægtet for polygonernes arealer. Arealkategorierne er beskrevet i Fredshavn 

(2004). Udtræk fra TILDA 

Naturtypekarakteristiske strukturer  

I forbindelse med kortlægningen af de 18 terrestriske, lysåbne habitattyper (Fredshavn 2004) er 

der foretaget en registrering af udbredelsen af en række naturtype-karakteristiske strukturer. Disse 

strukturer er delt op i negative og positive strukturer. De positive strukturer er til stede i 

veludviklede og typiske forekomster af naturtypen i gunstig drift uden negativ påvirkning – eller i 
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visse tilfælde under mere eller mindre upåvirkede forhold. Tilsvarende vidner de negative strukturer 

om en stærkt negativt påvirket naturtype. I felten er strukturernes samlede omfang registreret på 

en tre-trins skala: udbredte (U), spredte (S) eller ikke tilstede (I).  

Af tabel B.3.10.4 ses, at der på knap 60 % af det kortlagte areal med hængesæk er registreret 

udbredte forekomster af positive strukturer, og at 34 % er i den bedste tilstandsklasse. De konkrete 

positive og negative strukturer er kun noteret i meget begrænset omfang, men det ses, at 

gyngende bund og dominans af tørvemosser forekommer næsten alle steder, hvor registreringen er 

foretaget (tabel B.3.10.5). Der er registreret udbredte eller spredte negative strukturer på knap 

halvdelen af arealet, typisk i form af udtørring eller tilgroning med græsser.  

 
Tabel B.3.10.4. Fordelingen af negative og positive strukturer i de polygoner, hvor naturtypen hængesæk er registreret. For 

både negative og positive strukturer er angivet om strukturerne samlet set er udbredte, spredte eller ikke tilstede.  Antallet af 

registreringer med hver af de 9 kombinationsmuligheder er vægtet for polygonernes arealer. Strukturerne er beskrevet i 

Fredshavn (2004). Udtræk fra TILDA. 

Nedenstående tabel viser en oversigt over de hyppigst registrerede positive og negative strukturer i 

hængesækkene i Natura 2000-området. 

Positive strukturer Struktur Antal forekomster 

  gyngende bund 15 

  dominans af tørvemosser 17 

  dominans af bladmosser 0 

Negative strukturer     

  tilgroet med træe 0 

  tilgroet med dværgbuske 0 

  tilgroet med græsser 6 

  udtørret 6 

Tabel B.3.10.5. De hyppigst registrerede negative og positive strukturer i de polygoner, hvor naturtypen hængesæk er 

registreret. Strukturerne er beskrevet i Fredshavn (2004). Udtræk fra TILDA. 

I forbindelse med kortlægningen er der foretaget et skøn over, hvor stor en del af arealet, der 

forekommer at være uden akut behov for en plejeindsats.  

 

Det har dog vist sig, at denne vurdering er foretaget med en ganske stor variation inventørerne 

imellem, og registreringerne skal derfor tolkes med stor varsomhed. 
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Det vurderes, at der er plejebehov af større eller mindre omfang på ca. 20 % af det kortlagte areal. 

På de fleste forekomster er der behov for en mindre plejeindsats, typisk i form af en løbende 

rydning af vedplanter. På 12 % af arealet er der dog et større plejebehov af et betydeligt omfang, 

som f.eks. mere omfattende rydninger af opvækst eller standsning af afvanding. 

 

Plejebehovets omfang Antal lok. Arealandel 

Ingen indsats nødvendig 23 79% 

Mindre indsats i en kortere årrække 5 9% 

En større indsats i en kortere årrække 4 6% 

Betydelig indsats i en længere årrække 3 4% 

Omfattende og langvarig indsats 1 2% 

Tabel B.3.10.6. Oversigt over plejebehovets omfang i de polygoner, hvor naturtypen hængesæk er registreret. 

Registreringerne er angivet ved antal polygoner og arealandelen vægtet for polygonernes arealer. Udtræk fra TILDA. 

Artsdiversitet 

Artsrigdommen for hængesække er meget variabel, da der både findes en naturligt artsfattig 

tørvemosvariant og en mere artsrig næringsrig variant. 

I habitatområdet er der i gennemsnit registreret 12 arter i dokumentationsfelterne (± 6), og der er 

registreret 34 arter i det mest artsrige felt. Dette er lidt mere artsfattigt end for naturtypen på 

landsplan, hvilket stemmer overens med, at der er i habitatområde 49 er tale om den artsfattige 

tørvemosvariant af hængesæk. 

 

B.3.10.3. Naturtypens arter 

Karakteristiske arter 

Ifølge fortolkningsmanualen er der 20 "kategori 1" arter for hængesækkene (Fredshavn 2004 – 

App. 3), heraf 9 karplanter, 4 bladmosser, 6 tørvemosser og én levermos. Der findes tillige fem 

"kategori 2" arter i denne naturtype.  

I habitatområde 49 er der registreret ni ”kategori 1” arter, det vil sige alle karplanter undtagen 

trindstænglet star samt én tørvemos (se tabel B.3.10.7). Brun næbfrø og dynd-star er regionalt 

sjældne og eng-troldurt er gullistet (opmærksomhedskrævende, X). Da mosser ikke skulle 

registreres i forbindelse med kortlægningen (Fredshavn 2004), er der sandsynligvis flere 

karakteritiske mosarter til stede i hængesækkene. 
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7140 

Art/Antal registreringer 
Indenfor Udenfor 

star, næb- 19 1 

næbfrø, hvid 6   

bukkeblad 6 1 

dueurt, kær- 5   

star, tråd- 4   

Sphagnum cuspidatum 2   

star, dynd- 2   

troldurt, eng- 2 2 

næbfrø, brun 1   

Tabel B.3.10.7. Karakteristiske arter for hængesække i habitatområde 49. Det totale antal registreringer inden for og uden for 

5 meter cirklerne er angivet. Udtræk fra TILDA. 

Invasive arter 

I henhold til den tekniske anvisning til kortlægning af habitatnaturtyper (Fredshavn 2004) er de 

invasive arters andel af vegetationsdækket vurderet.  

I Natura 2000-området er der registreret invasive arter på næsten halvdelen af det samlede areal 

med hængesæk. 

Den hyppigste art er rød-gran, men der er også registreret klit-fyr, sitka-gran, bjerg-fyr, lærk samt 

mangebladet lupin. 
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B.3.11. Data fra tørvelavninger (7150)  

En detaljeret beskrivelse af naturtypen tørvelavning (plantesamfund med næbfrø, soldug eller 

ulvefod på vådt sand eller blottet tørv) findes på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside: 

www.skovognatur.dk/Emne/Natura2000/Naturtyper/7150.htm 

Naturtypernes bevaringsstatus vurderes at være gunstig, når en række kriterier, relateret til 

følgende tre hovedområder, er opfyldt: 

 

   •    Naturtypens areal og udbredelsesområde 

   •    Naturtypens struktur og funktion 

   •    Naturtypens karakteristiske arter 

B.3.11.1. Naturtypens areal og udbredelse 

Naturtypen tørvelavning (7150) er registreret på 6,5 ha i habitatområde 49, fordelt på 7 

forekomster (se tabel 2.1). 

 
Sepstrup Sande. Udbredelsen af naturtypen tørvelavning i Natura 2000-området. Kort med zoom- og søgefunktion. Klik på 

kortet. 

I de følgende afsnit med data fra naturtypen tørvelavning er forekomsten i Ringkjøbing Amt på i alt 

ca. 0,2 ha ikke medregnet, da den ikke er endeligt kortlagt. 

 

B.3.11.2. Naturtypens struktur og funktion  

Vegetationsstruktur 

Som det fremgår af nedenstående oversigt, er tørvelavningerne karakteriseret ved en forholdsvis 

stor andel af bar jord i forhold til de andre naturtyper i habitatområdet. På størstedelen af arealet 

med tørvelavning er andelen af bar jord mellem 5-10 %, og på én procent af arealet er der over 75 

% bar jord. 
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Den noget sparsomme vegetation i tørvelavningerne er nogenlunde ligeligt fordelt på lav og 

middelhøj græs/urtevegetation, men der er også en lille andel af dværgbuske. Der er registreret 

forekomst af vedplanter på 1-10 % af det kortlagte areal. 

 

7150 

Arealandele/ 

Arealkategori % 

0-5 % 5-10 % 10-30 % 30-75 % 75-100 % 

- uden vegetationsdække 10% 81% 8% 0% 1% 

- med græs/urtevegetation under 15 cm 9% 1% 80% 7% 2% 

- med græs/urtevegetation 15-50 cm 10% 0% 80% 0% 9% 

- med græs/urtevegetation over 50 cm 100% 0% 0% 0% 0% 

- med dværgbuske 91% 1% 8% 0% 0% 

Arealandele/ 

Arealkategori % 
0-5 % 5-10 % 10-30 % 30-75 % 75-100 % 

- med vedplanter 1% 99% 0% 0% 0% 

Tabel B.3.11.1. Oversigt over vegetationsstrukturen i de polygoner, hvor naturtypen tørvelavning er registreret. 

Registreringerne af de enkelte arealkategorier er angivet ved procentdelen af det samlede areal. Arealkategorierne er 

beskrevet i Fredshavn (2004). Udtræk fra TILDA. 

Hydrologi og kystsikring  

En af de vigtigste trusler mod naturtypen i dag er ændrede hydrologiske forhold som følge af 

dræning og vandindvinding (Søgaard et al. 2003). 

Der er ikke registreret tegn på afvanding af de kortlagte tørvelavninger. Det skal dog bemærkes, at 

tørvelavningerne potentielt påvirkes af ændrede hydrologiske kår på meget stor skala, og at 

kortlægningen kan være noget misvisende i denne sammenhæng. 

Pleje/Landbrugsdrift 

Som det ses af nedenstående tabel B.3.11.3, er der registreret græsning eller høslæt på 16 % af 

det samlede areal med naturtypen tørvelavning (7150). Naturtypen er ikke afhængig af græsning 

eller høslæt, men vurderes derimod at være følsom over for optrampning, selv om optrædningen 

også er med til at holde jorden bar. 

Naturtypen er kendetegnet ved en meget lav tilgængelighed af næringsstoffer. Atmosfærisk 

deposition og tilledning af næringsstoffer fra naboarealer er derfor en trussel mod naturtypens 

trivsel (Søgaard et al. 2003). Det skal dog bemærkes, at det i praksis er vanskeligt at identificere 

påvirkninger som atmosfærisk deposition og afdrift af sprøjtemidler, hvorfor registreringerne 

næsten udelukkende dækker over tegn på direkte gødskning. 

Der er ikke registreret tydelige påvirkninger af landbrugsdrift på det kortlagte areal med 

tørvelavning. Dette hænger til dels sammen med, at tørvelavningerne ikke forekommer i 

umiddelbar nærhed af omdriftsarealer. I denne vurdering er effekten af luftbåren 

kvælstofforurening ikke medtaget, da dette vanskeligt kan henføres direkte til landbrugsdrift alene, 

se bilag 4.1. 
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7250 

Arealandele/ 

Arealkategori % 

0-5 % 5-10 % 10-30 % 30-75 % 75-100% 

- med græsning/høslæt  84% 0% 0% 0% 16% 

Arealandele/ 

Arealkategori % 
0-5 % 5-10 % 10-30 % 30-75 % 75-100% 

- med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift 99% 0% 0% 0% 0% 

Tabel B.3.11.3. Oversigt over pleje- og landbrugsdrift i de polygoner, hvor naturtypen tørvelavning er registreret. 

Registreringerne af de enkelte arealkategorier er vægtet for polygonernes arealer. Arealkategorierne er beskrevet i Fredshavn 

(2004). Udtræk fra TILDA. 

Naturtypekarakteristiske strukturer  

I forbindelse med kortlægningen af de 18 terrestriske, lysåbne habitattyper (Fredshavn 2004) er 

der foretaget en registrering af udbredelsen af en række naturtype-karakteristiske strukturer. Disse 

strukturer er delt op i negative og positive strukturer. De positive strukturer er til stede i 

veludviklede og typiske forekomster af naturtypen i gunstig drift uden negativ påvirkning – eller i 

visse tilfælde under mere eller mindre upåvirkede forhold. Tilsvarende vidner de negative strukturer 

om en stærkt negativt påvirket naturtype. I felten er strukturernes samlede omfang registreret på 

en tre-trins skala: udbredte (U), spredte (S) eller ikke tilstede (I).  

Af tabel B.3.11.4 ses, at der på langt hovedparten af det kortlagte areal med tørvelavning er 

registreret udbredte forekomster af positive strukturer og ingen negative strukturer. 

Tørvelavningerne befinder sig derfor i den bedste tilstandsklasse. De konkrete positive og negative 

strukturer er kun noteret i meget begrænset omfang, men det drejer sig om henholdsvis ”Fugtig 

bund med lav og åben vegetation” og ”Udtørret, med høj, sluttet vegetation”. 

 
Tabel B.3.11.4. Fordelingen af negative og positive strukturer i de polygoner, hvor naturtypen tørvelavning er registreret. For 

både negative og positive strukturer er angivet, om strukturerne samlet set er udbredte, spredte eller ikke tilstede.  Antallet af 

registreringer med hver af de 9 kombinationsmuligheder er vægtet for polygonernes arealer. Strukturerne er beskrevet i 

Fredshavn (2004). Udtræk fra TILDA. 

Vurdering af akut plejebehov  

I forbindelse med kortlægningen er der foretaget et skøn over, hvor stor en del af arealet, der 

forekommer at være uden akut behov for en plejeindsats.  
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Det har dog vist sig, at denne vurdering er foretaget med en ganske stor variation inventørerne 

imellem, og registreringerne skal derfor tolkes med stor varsomhed. 

Det er ved kortlægningen vurderet, at der ikke er noget aktuelt plejebehov på tørvelavningerne. 

Det kan dog ikke udelukkes, at der kan være et plejebehov på naboarealer til de eksisterende 

tørvelavninger, f.eks. i form af tørveskrælning. Ved blotlægning af vegetationsdækkede lavninger 

dannes der bar jord, som er en vigtig forudsætning for lokal opretholdelse af pionérsamfundet. 

Desuden vil der på længere sigt opstå et behov for fjernelse af invasive nåletræsarter, som for 

fjernelse af frøkilder på naboarealer. 

Artsdiversitet 

Tørvelavninger er naturligt artsfattige plantesamfund, da kun få arter er specialiseret til at 

kolonisere fattige sure og næringsrige lokaliteter. 

I habitatområdet er der i gennemsnit registreret 11 (± 4) arter i de 6 dokumentationsfelter, og der 

er registreret 15 arter i det mest artsrige felt. Dette stemmer overens med variationen inden for 

naturtypen i Danmark. På den intensive overvågningsstation i Sepstrup Sande er der til 

sammenligning i gennemsnit registeret 16,1 (± 4) arter inden for i alt 24 5 m-cirkler med 

naturtypen tørvelavning. 

 

B.3.11.3. Naturtypens arter 

Karakteristiske arter 

Ifølge fortolkningsmanualen er der 5 "kategori 1" arter for tørvelavningerne (Fredshavn 2004 – 

App. 3). Der er ingen "kategori 2" arter i denne naturtype.  

I habitatområde 49 er der registreret fire "kategori 1" arter (se tabel B.3.11.7). Heraf er liden 

soldug og liden ulvefod regionalt sjældne. 

 

7150 

Art/Antal registreringer 
Indenfor Udenfor 

soldug, rundbladet 4 1 

næbfrø, hvid 3 0 

soldug, liden 1 1 

ulvefod, liden 0 x 

Tabel B.3.11.7. Karakteristiske arter for tørvelavninger i habitatområde 49. Det totale antal registreringer inden for og uden 

for 5 meter cirklerne er angivet. Udtræk fra TILDA samt NOVANA-overvågningsdata (kryds). 

Invasive arter 

I henhold til den tekniske anvisning til kortlægning af habitatnaturtyper (Fredshavn 2004) er de 

invasive arters andel af vegetationsdækket vurderet.  
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I Natura 2000-området er der registreret spredt forekomst af invasive arter på det meste af arealet 

med tørvelavning. De hyppigste arter er rød-gran, bjerg-fyr og klit-fyr. 

De invasive nåletræsarter optræder hyppigst som kimplanter eller ganske små individer, og der er 

derfor ikke registreret et aktuelt plejebehov. 
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B.3.12. Data for kildevæld (7220) og rigkær (7230)  

En detaljeret beskrivelse af naturtyperne kildevæld (kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand) 

og rigkær findes på Skov- og Naturstyrelsens hjemmesider:  

www.skovognatur.dk/Emne/Natura2000/Naturtyper/7220.htm 

www.skovognatur.dk/Emne/Natura2000/Naturtyper/7230.htm 

Naturtypernes bevaringsstatus vurderes at være gunstig, når en række kriterier, relateret til 

følgende tre hovedområder, er opfyldt: 

 

   •    Naturtypens areal og udbredelsesområde 

   •    Naturtypens struktur og funktion 

   •    Naturtypens karakteristiske arter 

 
B.3.12.1. Naturtypens areal og udbredelse 

 
Sepstrup Sande. Udbredelsen af naturtypen rigkær og kildevæld i Natura 2000-området. Kort med zoom- og søgefunktion. 

Klik på kortet. BEMÆRKNING henbj SKAL DELES OP I TO KORT 

Da kildevæld og rigkær forekommer i mosaik i Ansø Enge, som udgør størsteparten af arealet af de 

to naturtyper, er de behandlet samlet i dette bilag. Naturtypen kildevæld (7220) er registreret på 

11,5 ha fordelt på 2 forekomster, mens rigkær 7230 er registreret på 54 ha, fordelt på 18 

forekomster (se tabel 2.1). 
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B.3.12.2. Naturtypens struktur og funktion  

Vegetationsstruktur 

Som det fremgår af nedenstående oversigt (tabel B.3.12.1a), er kildevældene i habitatområde 49 

karakteriseret ved en relativt højtvoksende vegetation af græsser og urter. Størsteparten har 

mellem 30-75 % dækning af høje græsser og urter over 50 cm højde, og kun 4 % af arealet har 

10-30 % dækning af lavtvoksende græsser og urter under 15 cm. Alle lokaliteter har et vist islæt af 

vedplanter, men vedplantedækningen er under 10 %. 

I vurderingen af gunstig bevaringsstatus for kilderne betragtes tilgroning som følge af naturlig 

succession, eutrofiering eller sænkning af vandstand som en af de største trusler. Det anses derfor 

for væsentligt, at arealandelen med ekstensiv græsning og anden tidligere udnyttelse er stabil eller 

stigende, samt at dækningsgraden med buske og træer er stabil eller aftagende (med mindre 

forekomsten er i skov) (Søgaard et al. 2003). Vegetationsstrukturen for kilderne i habitatområde 49 

viser, at arealandelen med ekstensiv græsning eller anden udnyttelse er meget lille. 

 

7220 

Arealandele/ 

Dækning %  

0-5 % 5-10 % 10-30 % 30-75 % 75-100 % 

- uden vegetationsdække 100% 0% 0% 0% 0% 

- med græs/urtevegetation under 15 cm 0% 96% 4% 0% 0% 

- med græs/urtevegetation 15-50 cm 0% 0% 100% 0% 0% 

- med græs/urtevegetation over 50 cm 0% 0% 4% 96% 0% 

- med dværgbuske 100% 0% 0% 0% 0% 

Arealandele/ 

Dækning %  
0 % 1-10 % 10-25 % 25-50 % 50-100 % 

- med vedplanter 0% 100% 0% 0% 0% 

Tabel B.3.12.1a. Oversigt over vegetationsstrukturen i de polygoner, hvor naturtypen kildevæld (7220) er registreret. 

Registreringerne af de enkelte arealkategorier er angivet ved procentdelen af det samlede areal. Arealkategorierne er 

beskrevet i Fredshavn (2004). Udtræk fra TILDA. 

Også rigkærene i habitatområde 49 er karakteriseret ved en relativt højtvoksende vegetation af 

græsser og urter (tabel B.3.12.1b), hvilket indikerer manglende eller utilstrækkelig drift/pleje. Kun 

3 % af arealet har over 10-30 % dækning af lavtvoksende græsser og urter under 15 cm. Næsten 

alle lokaliteter har et vist islæt af vedplanter, men vedplantedækningen er typisk under 10 %. Seks 

procent af rigkærene er dog mere tilgroede med 10-50 % vedplantedækning. 

7230 

Arealandele/ 

Arealkategori 

0-5 % 5-10 % 10-30 % 30-75 % 75-100 % 

- uden vegetationsdække 99% 1% 0% 0% 0% 

- med græs/urtevegetation under 15 cm 7% 89% 3% 0% 0% 

- med græs/urtevegetation 15-50 cm 0% 0% 90% 5% 6% 

- med græs/urtevegetation over 50 cm 5% 2% 10% 84% 0% 

- med dværgbuske 97% 3% 0% 0% 0% 
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Arealandele/ 

Arealkategori 
0 % 1-10 % 10-25 % 25-50 % 50-100 % 

- med vedplanter 4% 89% 5% 1% 0% 

Tabel B.3.12.1b. Oversigt over vegetationsstrukturen i de polygoner, hvor naturtypen rigkær (7230) er registreret. 

Registreringerne af de enkelte arealkategorier er angivet ved procentdelen af det samlede areal. Arealkategorierne er 

beskrevet i Fredshavn (2004). Udtræk fra TILDA. 

I vurderingen af gunstig bevaringsstatus for både kildevæld og rigkær betragtes tilgroning som 

følge af naturlig succession, eutrofiering eller sænkning af vandstand som en af de største trusler. 

Det anses derfor for væsentligt, at arealandelen med ekstensiv græsning og anden tidligere 

udnyttelse er stabil eller stigende. I kildevæld bør dækningsgraden med buske og træer være stabil 

eller aftagende (med mindre forekomsten er i skov), mens kun enkelte individer af træer og buske 

bør accepteres i rigkær (Søgaard et al. 2003). 

Vegetationsstrukturen for både kildevæld og rigkær i habitatområde 49 viser med stor tydelighed, 

at arealandelen med ekstensiv græsning eller anden udnyttelse er meget lille eller manglende og 

helt utilstrækkelig til at forhindre tilgroning med høje urter og vedplanter. 

Hydrologi 

En af de vigtigste trusler mod kildevæld og rigkær er grundvandssænkning inden for det 

hydrologiske opland som følge af dræning, grøftning eller vandindvindingsboringer. Det er derfor af 

stor betydning for bevaringsstatus, at arealandelen udsat for dræning, grøftning eller 

vandindvinding er stabil eller faldende (Søgaard et al. 2003). 

Der er registreret tegn på afvanding (grøftning og lign.) på hele det kortlagte areal med kildevæld, 

men der er ikke tegn på tydelige vegetationsændringer. Det samme gør sig gældende for 

størsteparten af rigkærsarealet, mens der ikke forekommer hverken afvanding eller vandindvinding 

på den resterende del. 

Pleje og landbrugsdrift 

Pleje 

Det faglige kriterier for gunstig bevaringsstatus for begge naturtyper kildevæld (7220) og rigkær 

(7230) forudsætter, at arealandelen med ekstensiv græsning er stabil eller stigende, hvilket 

begrænser risikoen for tilgroning (Søgaard et al. 2003). 

Som det fremgår af tabel B.3.12.3, er der ikke tilstrækkelig pleje i form af græsning og/eller høslæt 

på nogen af forekomsterne med kildevæld og rigkær. Næsten hele arealet med kilder og rigkær 

ligger således hen uden drift eller pleje, og er stærkt truet af tilgroning, som det også fremgår 

tydeligt af vegetationsstrukturen ovenfor. 

Arealandele/ 

Arealkategori % 

- med græsning/høslæt  

0-5 % 5-10 % 10-30 % 30-75 % 75-100 % 

7220 100% 0% 0% 0% 0% 

7230 96% 0% 0% 0% 4% 

Arealandele/ 0 % 1-10 % 10-25 % 25-50 % 50-100 % 
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Arealkategori % 

- med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift  

7220 100% 0% 0% 0% 0% 

7230 96% 2% 0% 0% 0% 

Tabel B.3.12.3. Oversigt over pleje- og landbrugsdrift i de polygoner, hvor naturtyperne kildevæld og rigkær er registreret. 

Registreringerne af de enkelte arealkategorier er vægtet for polygonernes arealer. Udtræk fra TILDA. 

Landbrugsdrift 

Både kildevæld og rigkær er naturligt næringsfattige naturtyper, der er kendetegnet ved en meget 

lav tilgængelighed af næringsstoffer. Eutrofiering i form af nitratforurening af grundvandet, direkte 

gødskning, atmosfærisk deposition og tilledning af næringsstoffer af enhver slags fra naboarealer er 

derfor en trussel mod naturtypens tilstand og trivsel. 

Kun på 2 % af det samlede rigkærsareal er der fundet tegn på tydelige påvirkninger af 

landbrugsdrift på op til en tiendedel af arealet. Kilderne er registreret som upåvirkedet af 

landbrugsdrift. 

Det skal dog bemærkes, at vegetationsændringer som følge af atmosfærisk deposition af kvælstof 

eller diffus nitratforurening af grundvandet ikke er inddraget i denne vurdering, påvirkningsgraden 

kan derfor være større (se bilag 4.1). 

Naturtypekarakteristiske strukturer  

I forbindelse med kortlægningen af de 18 terrestriske, lysåbne habitattyper (Fredshavn 2004) er 

der foretaget en registrering af udbredelsen af en række naturtype-karakteristiske strukturer. Disse 

strukturer er delt op i negative og positive strukturer. De positive strukturer er til stede i 

veludviklede og typiske forekomster af naturtypen i gunstig drift uden negativ påvirkning – eller i 

visse tilfælde under mere eller mindre upåvirkede forhold. Tilsvarende vidner de negative strukturer 

om en stærkt negativt påvirket naturtype. I felten er strukturernes samlede omfang registreret på 

en tre-trins skala: udbredte (U), spredte (S) eller ikke tilstede (I).  

Nedenstående tabel (B.3.12.4) giver en oversigt over kildevældenes og rigkærenes fordeling i 

forhold til deres indhold af positive og negative strukturer. Mørkegrøn farve viser, at naturtypen 

tilsyneladende ikke er udsat for nævneværdige trusler, mens mørkerød farve indikerer, at 

naturtypen antagelig er påvirket kraftigt af en eller flere trusler. De enkelte positive og negative 

strukturer er ikke registreret systematisk på alle forekomster. 

Af tabellerne ses, at ingen kildevæld er i den bedste tilstandsklasse, og kun 6 % af arealet med 

rigkær falder inden for de to bedste klasser. På kildevældene er både positive og negative 

strukturer udbredte, det drejer sig om henholdsvis en rig mosflora og tilgroning med høje 

urter/vedplanter. Kilderne befinder sig derfor hovedsageligt i mellemklassen, kun 4 % ligger i den 

næstdårligste klasse. 

Også på rigkærene er der udbredte forekomster af positive strukturer registreret på hele 96 % af 

arealet. Det drejer sig om trykvand i terrænniveau, en rig mosflora og en rig blomsterflora. 

Negative strukturer som dominans af høje urter og opvækst af vedplanter er dog også udbredte. 
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Ingen rigkær ligger inden for de to laveste klasser. 

 

 
Tabel B.3.12.4. Fordelingen af negative og positive strukturer i de polygoner, hvor naturtyperne kildevæld og rigkær er 

registreret. For både negative og positive strukturer er angivet, om strukturerne samlet set er udbredte, spredte eller ikke 

tilstede. Antallet af registreringer med hver af de 9 kombinationsmuligheder er vægtet for polygonernes arealer. Strukturerne 

er beskrevet i Fredshavn (2004). Udtræk fra TILDA. 

Samlet set viser tabellerne, at tilgroning er langt den alvorligste trussel mod både kildevæld og 

rigkær i habitatområde 49. Tilgroningen skyldes manglende drift og pleje, men kan være 

accelereret som følge af eutrofiering. 

Vurdering af akut plejebehov  

I forbindelse med kortlægningen er der foretaget et skøn over, hvor stor en del af arealet, der 

forekommer at være uden akut behov for en plejeindsats.  

 

Det har dog vist sig, at denne vurdering er foretaget med en ganske stor variation inventørerne 

imellem, og registreringerne skal derfor tolkes med stor varsomhed. 

På hele arealet med kildevæld er det vurderet, at der er behov for en mindre plejeindsats i en 

kortere årrække. I rigkærene vurderes det, at der er plejebehov af større eller mindre omfang på 

størsteparten af det kortlagte areal, mens der kun på 5 % af arealet ikke vurderes at være behov 

for nogen indsats (se tabel B.3.12.6). 

Langt det største behov i habitatområde 49 er genoptagelse af græsning i kær, hvor driften er 

ophørt, mange steder er dette behov noteret som akut. I en del tilfælde bør afgræsningen 

suppleres med rydning. 

 

7230 

Plejebehovets omfang 
Antal lok. Arealandel 

Ingen indsats nødvendig 7 5% 

Mindre indsats i en kortere årrække 3 84% 

En større indsats i en kortere årrække 1 1% 

Betydelig indsats i en længere årrække 4 3% 

Omfattende og langvarig indsats 2 1% 

Ikke oplyst 1 5% 

Tabel B.3.12.6. Oversigt over plejebehovets omfang i de polygoner, hvor naturtypen rigkær er registreret. Registreringerne er 

angivet ved antal polygoner og arealandelen vægtet for polygonernes arealer. Udtræk fra TILDA. 
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Artsdiversitet 

Begge naturtyperne kildevæld (7220) og rigkær (7230) er floristisk variable og kan være særdeles 

artsrige og rumme mange sjældne arter. 

I kildevældene er der i gennemsnit registreret 13 arter i dokumentationsfelterne (± 3). I det mest 

artsrige felt er der registreret 15 arter (højeste artsantal på landsplan er 58). 

I rigkærene er der i gennemsnit registreret 21 arter i dokumentationsfelterne (± 8). I det mest 

artsrige felt er der registreret 37 arter (højeste artsantal på landsplan er 66). 

Dette indikerer, at kildevæld og rigkær i habitatområde 49 ikke hører til i den allermest artsrige del 

af typens variationsbredde, men det kan dog også skyldes, at naturtyperne er blevet kortlagt sent 

på sæsonen og måske ikke i de mest artsrige delområder. 

B.3.12.3. Naturtypens arter 

Karakteristiske arter 

Ifølge fortolkningsmanualen er der 15 ”kategori 1” arter for kilder og væld med kalkholdigt vand, 

heraf 11 mosarter. Der findes ingen "kategori 2" arter i denne naturtype. (Fredshavn 2004 – App. 

3). For rigkær er der 17 "kategori 1" arter og 4 "kategori 2" arter. Heraf er der 2 mosarter. 

Mosarterne skulle ikke registreres systematisk i forbindelse med kortlægningen (Fredshavn 2004 – 

App. 3).  

Der er ikke registreret karakteristiske arter i forbindelse med kortlægningen af kilderne i 

habitatområde 49. 

I rigkær er der registreret ni karakteristiske arter ved kortlægningen af habitatområde 49, se tabel 

B.3.12.7. 

 

Art/Antal registreringer Indenfor Udenfor 

star, næb- 14 1 

star, almindelig 13   

star, stjerne- 4   

star, hirse- 3   

star, top- 1   

star, grøn 1   

star, tvebo 0 x 

star, hare- 0 x 

Tomenthypnum nitens 0 x 

Tabel B.3.12.7. Karakteristiske arter i følge habitatdirektivet i naturtypen rigkær registreret i habitatområde 49. Udtræk fra 

TILDA (tal) og NORA (kryds). 
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Invasive arter 

I henhold til den tekniske anvisning til kortlægning af habitatnaturtyper (Fredshavn 2004) er de 

invasive arters andel af vegetationsdækket vurderet.  

I habitatområde 49 er der ikke registreret invasive arter i rigkærene. 

Rød- og gullistede arter 

I rigkær i habitatområde 49 er der registreret spidsblomstret siv, dynd-star og butfinnet mangeløv, 

som er opført på den regionale rødliste som sjælden (rødlistekategori R). Herudover er der fundet 

eng-troldurt, der er opført på den nationale gulliste som opmærksomhedskrævende 

(gullistekategori X). Fundene er alle gjort ved det regionale terrestriske tilsyn. 
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B.3.13. Data for bæklampret (1096) 

En detaljeret beskrivelse af bæklampret findes på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside: 

http://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Fisk/Baeklampret.htm 

Artens lokale bevaringsstatus vurderes at være gunstig, når en række kriterier relateret til følgende 

tre hovedområder er opfyldt,(Søgård et. al. 2003): 

• Bestanden 

• Levesteder 

• Levestedernes størrelse 

 
B.3.13.1. Bestanden 

Det er et fagligt kriterium for gunstig bevaringsstatus, at bestanden skal være stabil eller stigende. 

Der foreligger ikke en standardiseret metode til registrering og bestandsopgørelse for bæklampret. 

Arten eftersøges på egnede gydelokaliteter i april-maj eller på egnede opvækstområder på en 

hvilken som helst tid af året. 

I de nuværende kendte vandløbssystemer for bæklampret er det et fagligt kriterium for gunstig 

bevaringsstatus at der opretholdes/skabes gode gyde- og opvækstmuligheder for arten, og at der i 

vandløbene ikke er spærringer, som forhindrer bæklampret i at nå frem til egnede gydepladser. 

Boest Bæk 

På basis af undersøgelser udført af Danmarks Fiskeriundersøgelser vides det, at bæklampret er 

fundet i Boest Bæk både op- og nedstrøms Halle Sø. 

Skærbæk 

På basis af undersøgelser udført af Danmarks Fiskeriundersøgelser vides det, at bæklampret er 

fundet i Skærbæk opstrøms Ørredsø. 

Det vurderes, at bæklampret forekommer i en række andre vandløb i habitatområdet. Det er 

imidlertid ikke dokumenteret. 

 

B.3.13.2. Levesteder 

Vandkvaliteten er af afgørende betydning for vandløbets egnethed som levested for bæklampret. 

Som udgangspunkt vurderes DVFI faunaklasse 5 som værende minimum for arten. Gydeområderne 

findes på vandløbsstrækninger med 10-15 cm dybde og hastigt strømmende vand, hvor 

bundmaterialet udgøres af en blanding af sand og sten. Opvækstområderne findes længere nede af 

vandløbet, hvor der er sandet, siltet eller dyndet bund. 

Det er et fagligt kriterium for gunstig bevaringsstatus, at antallet af spærringer skal være stabilt 

eller faldende. Endvidere er det et kriterium at bevare den typiske stryg-pool struktur i vandløbene, 
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der sikrer en god diversitet af vanddybde, strømhastighed og substrattype, som er nødvendig for 

udviklingen af gyde- og opvækstområder for bæklampret. 

Da der generelt ikke finder væsentlig grødeskæring eller forurening sted i vandløbene i 

habitatområdet, vurderes disse trusler ikke at udgøre nogen risiko mod artens bevarelse. Det kan 

dog ikke udelukkes, at udskylningen af planktonalger i Bryrup Å og Lystrup Å er begrænsende for 

artens udbredelse i disse vandløb. 

I habitatområdet findes en væsentlig spærring ved Ørredsø i Skærbæk. Der findes imidlertid en 

bestand af bæklampret opstrøms søen, og denne bestand må være selvreproducerende, idet der 

ikke har været passage ved Ørredsø, siden søen blev etableret. 

 

B.3.13.3. Levestedernes størrelse 

Det er et kriterium for gunstig bevaringsstatus at antal km vandløbsstrækning, der har egnede 

opvækstområder skal være stabil eller stigende, hvis der skal opretholdes en selvreproducerende 

bestand af bæklampret. 

Det vurderes, at antal km vandløb med egnede opvækstområder er stabilt eller måske endda 

stigende inden for habitatområdet på grund af faldende intensitet af vandløbsvedligeholdelse og 

påvirkning med forurenende stoffer. 
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B.3.14. Data for damflagermus (1318)  

Damflagermus 

En detaljeret beskrivelse af damflagermus findes på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside. 

Artens lokale bevaringsstatus vurderes at være gunstig, når en række kriterier relateret til følgende 

tre hovedområder er opfyldt: 

• Bestanden 

• Levestedet 

• Levestedernes størrelse 

Kriterierne knytter sig dog udelukkende til den samlede bestand og til overvintringspladserne i de 

Himmerlandske kalkgruber. For de Natura 2000-områder, der ikke rummer overvintringspladser, 

men kun ynglepladser, er det derfor ikke muligt at foretage en vurdering af artens bevaringsstatus. 

Det er derfor paradoksalt, at arten er på udpegningsgrundlaget disse steder. 

Der er endnu ikke foretaget overvågning af flagermus under NOVANA i Jylland. Århus Amt har ikke 

oplysninger om forekomster af damflagermus i dette Natura 2000-område. 
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B.3.15. Data for odder (1355)  

Odder 

En detaljeret beskrivelse af odder findes på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside: 

www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Pattedyr/Rovdyr/Odder 

Artens bevaringsstatus vurderes at være gunstig, når en række kriterier relateret til følgende tre 
hovedområder er opfyldt: 

• Bestandens størrelse 

• Levested  

• Levestedernes størrelse 

 
B.3.15.1. Bestandens størrelse 

Odderens forekomst overvåges ved at registrere fodspor eller ekskrementer på en række stationer 

langs vandløb og søer. Registreringerne foreligger derfor kun som punkter, men uden konkret 

information om yngleforekomst eller bestandsstørrelse. Hvor det vurderes, at der findes 

sammenhængende egnede levesteder uden væsentlige spærringer mellem 2 punktregistreringer, 

tolkes det som tilstedeværelse af arten på strækningen mellem registreringen. Ud fra afstanden 

mellem registreringerne og kendskab til typisk territoriestørrelse, kan man dog skønne antallet af 

territorier og dermed den omtrentlige bestandsstørrelse. En udvidelse af udbredelsesområdet tolkes 

også som tegn på en forøgelse af den samlede bestand. Da odder gennem flere år er blevet 

overvåget på de samme stationer, er det ligetil at registrere udviklingen af den samlede udbredelse. 

Det er et fagligt kriterium for gunstig bevaringsstatus, at bestanden er stabil eller stigende. 

Odder er i 2004 registreret ved Kulsø, Ansø Enge og i Boest Bæk ved Halle bro opstrøms Halle Sø. 

Alle steder er nye registreringer, og det vurderes på den baggrund, at der er sket en indvandring 

siden 1998-99. Indvandringen er sandsynligvis sket langs Salten Å fra øst og Mattrup Å/Gudenå fra 

syd. 

 

B.3.15.2. Levested  

Odderen lever i og langs relativt uforstyrrede vandløb og søer samt beskyttede kyststrækninger. 

Den lever overvejende af mindre fisk og er derfor afhængig af en tæt fiskebestand på levestedet. 

Den er følsom over for forstyrrelse, og det er derfor et krav, at der er større uforstyrrede våde 

naturområder i tilknytning til levestedet. 

Mange egnede levesteder er eller har været isoleret fra den eksisterende bestand på grund af 

spærringer, hvor vandløb og veje krydser hinanden. Der er nu etableret faunapassager en del 

steder, så der nu er bedre mulighed for at øge udbredelsen. 

På levestedet skal eventuelt rusefiskeri ske med odderriste eller spærrenet, så det forhindres, at 

oddere drukner i ruserne. 
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Områdets søer og vandløb er generelt fiskerige og uforstyrrede. Det vurderes, at der ikke er behov 

for faunapassager i området, med undtagelse af der hvor afløbet fra Hampen Sø krydses af den 

meget befærdede hovedvej 13 mellem Vejle og Viborg, hvor Boest Bæk krydses af hovedvej 453 

Bryrup-Nr. Snede (Halle Bro) og forbindelsen mellem Kvindsø og Bryrup Langsø, der krydses af 

samme vej. 

 

B.3.15.3. Levestedernes størrelse 

Arealet eller længden af egnede søbreds- eller vandløbsstrækninger skal være stabilt eller stigende i 

det enkelte Natura 2000-område, for at bestanden i området kan have gunstig bevaringsstatus. 
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B.3.16 Data for hvepsevåge (A072) 

Udpegningsgrundlag 

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.  

Observationer af arten 

Århus Amt har ikke foretaget registreringer af hvepsevåge i F34. Følgende oplysninger baserer sig 

på udtræk fra 37 observationer i DOF-basen (DOF 2006). 

 

 
Figur B.3.16.1 Observationer af hvepsevåge i F34 (DOF 2006). 

Bestanden af hvepsevåge inden for F34 må betegnes som en mindre bestand, hvor arten er 

registreret på13 lokaliteter (tabel B.3.16.1). 

Som det fremgår af figur B.3.16.1, tyder det på, at hvepsevågen i perioden 1981 til 2006 er blevet 

hyppigere i område F34, men arten er dog vanskelig at registrere i yngleperioden. Vurderingen er 

derfor med stor usikkerhed. Registreringer af hvepsevåge i Århus Amt kan ses på nedenstående 

kort. 
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Sepstrup Sande. Udbredelsen af hvepsevåge i Natura 2000-området. Kort med zoom- og søgefunktion. Klik på kortet. 

Den foreløbige, nationale bevaringsstatus for arten som ynglefugl vurderes som gunstig (DMU 

2003). 
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år LOKNAVN Antal 

1992 Halle Sø 1 

2005 Stigsholm Sø 1 

1996 Hampen Sø 1 

1997 Hampen Sø 1 

1999 Hampen Sø 2 

2003 Hampen Sø 1 

2005 Palsgård Statsskov 1 

1989 Sepstrup Sande 1 

1990 Sepstrup Sande 1 

1998 Vrads Sande 1 

2001 Vrads Sande 3 

1999 Torup Sø 1 

2000 Torup Sø 1 

2002 Torup Sø 1 

2004 Torup Sø 1 

2005 Torup Sø 1 

1993 Torup Sø 1 

1981 Bryrup 2 

2004 Bryrup 1 

2005 Bryrup 1 

1982 Bryrup Langsø 1 

1983 Velling Skov 2 

1999 Velling Skov 2 

2005 Velling Skov 1 

1989 Skærbækdalen 1 

1983 Ansø Enge 1 

1989 Ansø Enge 3 

2004 Ansø Enge 1 

2004 Skærbæk Plantage 1 

Tabel B.3.16.1. Den geografiske fordeling af observationer af hvepsevåge i fuglebeskyttelsesområdet (DOF, 2006). 
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Observationer af ynglefugle: 

Hvepsevåge yngler især i ældre løvskove, der er mere end 100 hektar store. Reden placeres som 

regel i lysåbne områder i skoven og gerne i et gammelt bøgetræ. 

 

Artnavn Hvepsevåge     

Maks antal ynglepar     år 

loknavn Loknr EF nr 2005 

Langbjerg Plantage 625122 F34 1 

Tabel B.3.16.2. Registrerede ynglefund i fuglebeskyttelsesområdet (DOF 2006). 

Ud over de i tabel B.3.16.2 nævnte ynglefund foreligger fund i yngletiden fra de fleste af områdets 

skove. 

 

Kendte 

ynglefore- 

komster 

Antal potentielle 

ynglelokaliteter 
Fouragerings- 

område 
Levestedets størrelse, 

areal 
Bestands-

udvikling

1-? Ukendt Vådområder i el. nærhed af 

skove  
Kan ikke fastsættes Usikker/ 

stabil/ 

stigende 

Tabel B.3.16.3.  

Fourageringsområde 

Fødesøgningen foregår omkring vådområder i skoven eller i enge og moser i umiddelbar nærhed af 

skoven. Fuglene tager især hvepse- og humlebilarver, men også andre insekter, padder og 

fugleunger indgår i fødegrundlaget. 

En detaljeret beskrivelse af artens biologi kan findes på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside. 

Trusler 

Færdsel inden for en 200 meter radius fra redelokalitet. 
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B.3.17 Data for stor hornugle (A 215) 

Udpegningsgrundlag 

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.  

Observationer af ynglefugle: 

Århus Amt har ikke foretaget registreringer af stor hornugle i F35. Følgende oplysninger baserer sig 

på udtræk af DOF-basen. 

 

 
Figur B.3.17.1 Observationer af stor hornugle i F 34 (DOF, 2006). 

Arten har formentlig aldrig ynglet indenfor F34, men arten er registreret inden for området., men 

der findes flere par lige uden for områdegrænsen, hhv. ved Højlund og Velling Skov. Registreringer 

af stor hornugle i Århus Amt kan ses nedenstående kort. 

 

 
Sepstrup Sande. Udbredelsen af stor hornugle i Natura 2000-området. Kort med zoom- og søgefunktion. Klik på kortet. 
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Den foreløbige nationale bevaringsstatus for arten som ynglefugl vurderes som gunstig (DMU 

2003). 

 

Kendte  

yngleforekomster 
Antal potentielle  

ynglelokaliteter 
Fouragerings- 

område 
Levestedets  

størrelse, areal 

0-1 Ukendt Mosaiklandskab Kan ikke fastsættes 

Tabel B.3.17.1. 

Fourageringsområde 

Stor hornugle vil inden for F34 fouragere i skoven og på de lysåbne arealer. 

En detaljeret beskrivelse af stor hornugle findes på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside. 

Trusler 

Forstyrrelser inden for en afstand af 200 m fra reden i perioden 1. februar – 1. juli. 
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B.3.18 Data for isfugl (A229) 

Udpegningsgrundlag 

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.  

Observationer af arten 

Århus Amt har ikke foretaget registreringer af isfugl i F34. Følgende oplysninger baserer sig på 

udtræk fra 133 observationer i DOF-basen (DOF 2006). 

 
Figur B.3.18.1 Observationer af isfugl i F34 (DOF 2006). 

Bestanden af isfugl inden for F34 må betegnes som en mindre bestand, hvor der i 2002 blev 

registreret 13 fugle på 11 lokaliteter (tabel B.3.18.1). 

Som det fremgår af figur B.3.18.1 tyder det på, at isfuglen i perioden 1983 til 2006 er blevet 

hyppigere i område F34. 

Årsagen til dette kan muligvis tilskrives en forholdsvis lang periode i 1990’erne, hvor vintrene har 

været milde, hvorved overlevelseschancerne er blevet større. Registreringer af isfuglen i Århus Amt 

kan ses på nedenstående kort. 
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Sepstrup Sande. Udbredelsen af isfugl i Natura 2000-området. Kort med zoom- og søgefunktion. Klik på kortet. 

Den foreløbige, nationale bevaringsstatus for arten som ynglefugl vurderes som gunstig (DMU 

2003). 
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Observationer af ynglefugle 

Af de observerede fund er der med sikkerhed konstateret ynglefund ved Kulsø, Thorup Sø og 

Lystrup Å. 

Kendte yngle- 

forekomster 
Antal  

potentielle  

ynglelokaliteter 

Fouragerings- 

område 
Levestedets størrelse, areal Bestands- 

udvikling 

3-4 5-6 Vandløb/ 

søbredden 
Kan ikke  

fastsættes 
Stabil/ 

stigende 

Tabel B.3.18.2 

Fourageringsområde 

Isfuglen vil inden for F34 fouragere langs småvandløb og langs søernes bredder. En detaljeret 

beskrivelse af isfuglens biologi kan findes på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside. 

Trusler 

Forstyrrelser ved reden inden for en afstand af 200 meter i perioden 1. april – 15. juli.  
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B.3.19 data for sortspætte (A236)  

Udpegningsgrundlag 

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.  

Observationer af arten 

Århus Amt har ikke foretaget registreringer af sortspætte i F34. Følgende oplysninger baserer sig på 

udtræk fra 131 observationer i DOF-basen (DOF 2006). 

 

 
Figur B.3.19.1. Fordelingen af observationer af sortspætte i 34 (DOF 2006). 

Sortspætten har i Danmark været i generel fremgang med spredning fra Sjælland til Jylland i 

perioden 1971-74 til 1993-96 (Grell 1998). Det øgede antal observationer i F34 er sandsynligvis et 

resultat af denne ekspansion mod vest. Registreringer af sortspætte i Århus Amt kan ses på 

nedenstående kort. 

 

 
Sepstrup Sande. Udbredelsen af sortspætte i Natura 2000-området. Kort med zoom- og søgefunktion. Klik på kortet. 
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Observationer af ynglefugle 

Der er ikke foretaget en målrettet eftersøgning efter ynglepar, men observationer i perioden 1981 – 

2006 viser, at der kan forventes 4 ynglepar, og at forekomsten af sortspætte er i svag stigning. 

Ynglefugl i Palsgård Statsskov, Høvind Skov, Silkeborg Sønderskov og Velling Skov. 

Kendte ynglefore- 

komster 
Antal potentielle ynglelokaliteter Fouragerings- 

område 
Levestedets størrelse, areal Bestands-

udvikling 

3-4 Ukendt Gl. blandskov løv/nål Kan ikke fastsættes Stabil/ 

fremgang 

Tabel B.3.19.2 

Fourageringsområde 

Sortspætten vil inden for F345 fouragere i skovområderne. 

En detaljeret beskrivelse af arten sortspætte findes på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside. 

Trusler 

Forstyrrelser inden for en radius af 100 m omkring redetræet, i perioden 1. marts – 1. juli. 
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B.3.20 Data for hedelærke (A246) 

Udpegningsgrundlag 

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.  

Observationer af arten 

Århus Amt har ikke foretaget registreringer af hedelærke i F34. Følgende oplysninger baserer sig på 

udtræk fra 84 observationer i DOF-basen (DOF 2006). 

 
Figur B.3.20.1. Observationer af hedelærke i F34 (DOF 2006). 

Bestanden af hedelærke inden for F34 må betegnes som en mindre bestand, hvor der er registreret 

hedelærke på 12 lokaliteter (tabel B.3.20.1). 

Som det fremgår af figur B.3.20.11, tyder det på, at hedelærken i perioden 1983 til 2006 er blevet 

hyppigere i område F34. Registreringer af hedelærke i Århus Amt kan ses på nedenstående kort. 

Den foreløbige, nationale bevaringsstatus for arten som ynglefugl vurderes som gunstig (DMU 

2003). 
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Sepstrup Sande. Udbredelsen af hedelærke i Natura 2000-området. Kort med zoom- og søgefunktion. Klik på kortet. 
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Observationer af ynglefugle: 

Maks aantal ynglepar             

loknavn loknr EF nr 1993 1994 1998 1999 

Ansø Enge 749360 F34 1       

Sepstrup Sande 749160 F34   3     

Vrads Sande 749200 F34     1 2 

Tabel B.3.20.2. Registrerede ynglefund i F34 (DOF 2006). 

Ud over de i tabel B.3.20.2 nævnte ynglefund er der registreret syngende fugle i Kongsø Plantage, 

Børglund Plantage, Bredlund Plantage, Tingdal og Skærbæk Plantage. 

Kendte 

ynglefore- 

komster 

Antal potentielle 

ynglelokaliteter 
Fouragerings- 

område 
Levestedets størrelse, 

areal 
Bestands-

udvikling

3-8 Ukendt Heder og ryddede områder i 

nåleskov 
Kan ikke fastsættes Usikker/ 

stabil/ 

stigende 

Tabel B.3.20.3. 

Fourageringsområde 

Hedelærken vil inden for F34 fouragere på åbne, sandede områder, hvor der er forekomst af både 

lav vegetation og steder med bar jord, men hvor der også findes spredte træer og buske, hvor 

fuglene har deres sangposter. Fuglene er således at finde på heder, men også hvor der er ryddede 

områder i nåleskove. Hedelærken lever hovedsageligt af insekter. 

En detaljeret beskrivelse af hedelærkens biologi kan findes på Skov- og Naturstyrelsens 

hjemmeside. 

Trusler 

Tilgroning/tilplantning af ynglelokaliteter.  
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B.3.21 Data for rødrygget tornskade (A338)  

Udpegningsgrundlag 

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. 

Observationer af arten 

Århus Amt har ikke foretaget registreringer af rødrygget tornskade i F34. Følgende oplysninger 

basere sig på udtræk fra 173 observationer i DOF-basen (DOF 2006). 

 
Figur B.3.21.1. Observationer af rødrygget tornskade i F34 (DOF 2006). 

Bestanden af rødrygget tornskade inden for F34 må betegnes som en mindre bestand, hvor arten er 

registreret  på 15 lokaliteter (tabel B.3.21.1). 

Som det fremgår af figur B.3.21.1, tyder det på, at rødrygget tornskade i perioden 1982 til 2006 er 

blevet hyppigere i område F34. Registreringer af rødrygget tornskade i Århus Amt kan ses på 

nedenstående kort. 

Den foreløbige, nationale bevaringsstatus for arten som ynglefugl vurderes som gunstig (DMU 

2003). 



 142

 
Sepstrup Sande. Udbredelsen af rødrygget tornskade i Natura 2000-området. Kort med zoom- og søgefunktion. Klik på kortet. 
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År LOKNAVN Antal År LOKNAVN Antal 

1983 Ansø Enge 3 2001 Store Hjøllund Plantage 1 

1989 Ansø Enge 3 2002 Store Hjøllund Plantage 3 

1993 Ansø Enge 1 2004 Store Hjøllund Plantage 1 

1998 Ansø Enge 1 2005 Store Hjøllund Plantage 1 

2002 Ansø Enge 2 1997 Torup Sø 2 

2004 Ansø Enge 0 1998 Torup Sø 4 

2005 Ansø Enge 2 1999 Torup Sø 3 

2005 Bryrup 1 2000 Torup Sø 3 

1982 Gludsted Plantage 2 2001 Torup Sø 7 

1995 Gludsted Plantage 3 2002 Torup Sø 10 

1998 Gludsted Plantage 1 2003 Torup Sø 12 

1999 Halle Sø 2 2004 Torup Sø 3 

1999 Halle Sø 1 2004 Torup Sø 1 

1993 Kolsø i Skærbækdalen 3 2005 Torup Sø 5 

1993 Kolsø i Skærbækdalen 1 2002 Torup Sø 1 

2001 Kongsø Plantage 1 2005 Vinding 1 

2004 Langbjerg Plantage 1 1995 Vrads Sande 1 

2005 Palsgård Statsskov 3 1997 Vrads Sande 1 

1983 Sepstrup Sande 7 1998 Vrads Sande 1 

2004 Sepstrup Sande 1 2001 Vrads Sande 4 

2005 Sepstrup Sande 2 2002 Vrads Sande 2 

1983 Skærbæk Plantage 1 2002 Vrads Sande 1 

2005 Skærbækdalen 3 2003 Vrads Sande 2 

1994 Stigsholm Sø 2 2003 Vrads Sande 2 

      2004 Vrads Sande 9 

      2005 Vrads Sande 13 

Tabel B.3.21.1. Den geografiske fordeling af observationer af rødrygget tornskade i F34 (DOF 2006). 
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Observationer af ynglefugle: 

Rødrygget tornskades foretrukne ynglesteder er åbne områder med buskadser af f.eks. tjørn, slåen 

og ene, krat, levende hegn og enkeltstående træer. Den er således at finde på overdrev, 

græsningsenge og i ryddede arealer i skove samt i skovbryn. 

 

Kendte yngle 

forekomster 
Antal potentielle yngle- 

lokaliteter 
Fouragerings- 

område 
Levestedets størrelse, areal Bestands-

udvikling 

7 Ukendt Vådområder i el. nærhed af skove Kan ikke fastsættes Stabil/ 

stigende 

Tabel B.3.21.3. 

Fourageringsområde 

Fuglene lever især af insekter, men kan også tage firben og frøer, som fanges i åbne områder med 

buskadser af f.eks. tjørn, slåen og ene, krat, levende hegn og enkeltstående træer. 

En detaljeret beskrivelse af rødrygget tornskades biologi kan findes på Skov- og Naturstyrelsens 

hjemmeside. 

Trusler 

Tilgroning med høje urter eller træer. 
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B.4. FORELØBIG TRUSSELSVURDERING 

B.4.1. Eutrofiering 

B.4.1.1. Tålegrænser  

For de naturtyper, der danner udpegningsgrundlag for Natura 2000-området, er der fastsat 

tålegrænseintervaller, som fremgår af tabel B.4.1.1. 

Tålegrænse: Følsomheden af et naturområde over for en (forøget) tilførsel af forsurende eller 

eutrofierende stoffer kan beskrives i form af tålegrænser, der angiver ”den belastning, hvorunder 

væsentlige skadelige effekter på økosystemet ikke vil forventes, vurderet ud fra den bedste 

tilgængelige viden”. Empirisk baserede tålegrænser for en række forskellige naturtyper er blevet 

fastsat af UN/ECE (Skov- og Naturstyrelsen 2003). 

1) UN/ECE er FN's Økonomiske Komité for Europa. Tålegrænserne (critical loads) fastsættes i Arbejdsgruppen vedr. effekter af 

konventionen om langttransporterende luftforurening (www.unece.org/env/wge) i forbindelse med det internationale 

samarbejdsprogram vedr. modellering og kortlægning af tålegrænser, baggrundsbelastning, effekter, risici og 

udviklingstendenser for luftforurening. 
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Naturtype Tålegrænse (Kg N/ha) 

Lobeliesø (3110) 5-10 

Kransnålalge-sø (3140) 5-10 

Næringsrig sø (3150) (11) 

Brunvandet sø (3160) 5-10 

Vandløb (3260) (1) 

Våd hede (4010) 10-25 

Tør hede (4030) 10-20 

Enekrat (5130) 15-25 (5) 

*Surt overdrev (6230) 10-20 

Tidvis våd eng (6410) 15-25 (6) 

Højmose (7110) 5-10 

Hængesæk (7140) 10-15 (3,7) 

Tørvelavning (7150) 10-15 (3,7) 

*Kildevæld (7220) 15-25 (8) 

Rigkær (7230) 15-25 (3) 

Tabel B.4.1.1. Tålegrænseintervaller for habitatnaturtyperne på udpegningsgrundlaget samt nyfundne habitatnaturtyper 

(Skov- og Naturstyrelsen 2005). 

(1) Tålegrænsen for atmosfærisk belastning er ikke relevant, idet naturtyperne er naturligt kvælstofrige, ufølsomme for 

atmosfærisk tilførsel, eller forventes at modtage det største bidrag fra andre kilder, fx grundvand eller overfladenær 

afstrømning. 

(3) Tålegrænsen for højmoser (5 – 10 kg N/ha/år) kan anvendes hvis en væsentlig forekomst af følsomme højmosearter på 

lokaliteten ønskes beskyttet. 

(5) Tålegrænsen for heder (10 – 20 kg N/ha/år) anvendes, hvis dværgbuske (lyng mv.) er hyppige. 

(6) Naturtypen er en delmængde af den bredere naturtype fersk natureng, der kan være mere kvælstoffølsom. 

(7) Naturtypen er en delmængde af den bredere naturtype fattigkær, der har tålegrænse i intervallet 10 – 20 kg N/ha/år 

(8) Naturtypen omfatter også Palludellavæld, der forventes at have tålegrænser i den lave ende af intervallet. 

(9) Baseret på tålegrænsen for laver. 

(11) Mange søer og vandhuller er eutrofieret som følge af næringstilførsel fra andre kilder. For de rene, ikke eutrofierede søer 

af type 3150 kan tålegrænsen for de øvrige søtyper på 5-10 kg N/ha/år bruges, hvis søen er kvælstofbegrænset. 

Som det fremgår af tabel B.4.1.1, er det særligt hængesæk, tørvelavning og rigkær med en 

væsentlig forekomst af følsomme højmosearter (7140, 7150 og 7230), højmose (7110) samt tre 

søtyper (3110, 3140 og 3160), der hører til de særligt kvælstoffølsomme naturtyper med 

tålegrænser på 5-10 kg N/ha/år. Øvrige hængesække og tørvelavninger, heder (4010 og 4030) 

samt sure overdrev (6230), er ligeledes følsomme overfor kvælstofbelastning og har tålegrænser 

mellem 10-20(-25) kg N/ha/år. Blandt kilderne (7220) ligger tålegrænsen for Paludellavæld i den 

lave ende af intervallet, dvs. 15 kg N/ha/år. 

Øvrige rigkær og kildevæld samt tidvis våd eng og enekrat (7230, 7220, 6410 og 5130) er moderat 

kvælstoffølsomme med tålegrænser mellem 15-25 kg N/ha/år. For artsrige forekomster ligger 

tålegrænsen i den nedre ende af disse intervaller. 



 147

For alle skovtyper på udpegningsgrundlaget er tålegrænsen fastsat til 10-20 kg N/ha/år, dog 10-15 

kg N/ha/år for lichenrige skove. 

 
B.4.1.2. N-deposition og overskridelse af tålegrænser 

Kvælstofdepositionen til danske land- og vandområder kommer fra en lang række danske og 

udenlandske kilder, primært husdyrproduktion (ammoniak) og forbrændingsprocesser 

(kvælstofoxider). I Jylland og på Fyn stammer ca. 60 % af kvælstofdepositionen fra 

husdyrproduktion, mens det på Sjælland og Bornholm drejer sig om ca. halvdelen eller under 

halvdelen (Danmarks Miljøundersøgelser 2005). De gennemsnitlige tal dækker dog over store lokale 

variationer afhængig af den lokale husdyrtæthed og ruheden af naturområderne. I forhold til 

husdyrproduktionen er staldanlæg uden ammoniakbegrænsende teknik typisk den største kilde til 

landbrugets ammoniakfordampning. 

I tabel B.4.1.2 er den gennemsnitlige afsætning af kvælstof opgivet som kommunevise gennemsnit 

af NHy og NOx for årene 2000, 2003 og 2004 beregnet med modellen DEHM-REGINA (Skov- og 

Naturstyrelsen 2005, Bilag 1 til Ammoniakmanualen. Opdatering af 15. december 2005.  

Kommune NHy (kg N/ha) NOx (kg N/ha) Total N (kg N/ha) 

Brædstrup 12,19 6,76 18,95 

Nørre-Snede 11,83 6,98 18,81 

Them 12,68 7,67 20,35 

Landsgennemsnit 9,1 6,8 15,9 

Tabel B.4.1.2. Baggrundsbelastningen (i kg N/ha/år) i de kommuner der ligger inden for Natura 2000-området. 

Kvælstofdepositionen er angivet som kommunevise gennemsnit af hhv. NHy (ammoniak og ammonium), NOx (kvælstofoxider, 

salpetersyre og nitrat) og total N (samlet tør- og våddeposition). Skov- og Naturstyrelsen, 2005. 

Den gennemsnitlige deposition i de kommuner, hvori habitatområde 49 ligger, er mellem 18,8-20,4 

kg N/ha/år, hvilket er en del højere end landsgennemsnittet. Belastningen med ammoniak og 

ammonium (NHy) er 30-40 % højere end landsgennemsnittet, hvilket tyder på, at det lokale og 

regionale husdyrhold har en stor indflydelse på depositionens størrelse. Nedfaldet af NOx’er svarer 

til eller ligger lidt højere end landsgennemsnittet. 

En del af NHy-fraktionen består af ammoniak fra lokale husdyrbrug, som er ujævnt fordelt i 

landskabet. Hertil kommer, at afsætningen af ammoniak på forskellige overfladetyper varierer i 

forhold til ruheden. Der er derfor foretaget en korrektion af de kommunevise gennemsnitstal i 

forhold til lokal husdyrtæthed og til forskellige naturtypers ruhed inden for habitatområdet. 

Ruheden af naturarealerne er vurderet på baggrund af vedplantedækningen, som er registreret ved 

kortlægningen (udtræk fra TILDA). Korrektionen er foretaget ved hjælp af metoden beskrevet i 

Ammoniakmanualen (Skov- og Naturstyrelsen 2003). 

Det korrigerede kvælstofnedfald på naturområderne i Natura 2000-området ligger mellem 16,2 og 

32,6 kg N/ha/år alt afhængig af den lokale husdyrtæthed og naturområdernes overfladeruhed, se 

figur B.4.1.1. 
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Figur B.4.1.1. Belastningen med luftbårent kvælstof på de kortlagte habitatnaturtyper i habitatområde 49. 

Som det fremgår af tabel B.4.1.3 gælder det for alle naturområder, at de enten er eller kan være 

negativt påvirket af luftbårent kvælstof. Værst ser det ud for højmoser (7110), hængesække 

(7140) og tørvelavninger (7150) hvor den høje ende af tålegrænseintervallerne for 

kvælstofpåvirkning er overskredet for hele arealet (vist med rødt). 

Også for de tørre heder (4030) og sure overdrev (6230), som har tålegrænse mellem 10-20 kg 

N/ha/år, er den høje ende af intervallet overskredet på størsteparten af arealet, mens den lave 

ende af intervallet er overskredet for den resterende del (vist med gult). 

Rigkær med forekomst af følsomme højmosearter hører til de særligt kvælstoffølsomme naturtyper, 

og denne type er blandt andet registreret på den meget store forekomst i Ansø Enge. Her er der 

tale om alvorlige tålegrænseoverskridelser, selvom det ikke fremgår tydeligt af tabellen nedenfor, 

hvor størsteparten af rigkærsarealet er markeret med gult. For de øvrige rigkær (7230) samt 

kildevæld (7220) og tidvist våde enge (6410) er den lave ende af tålegrænsesintervallerne 

overskredet for næsten alle forekomster. Da depositionen de fleste steder ligger i den øvre halvdel 

af intervallet, formodes tålegrænsen at være overskredet for størsteparten af disse naturtyper, 

dette gælder specielt for paludellavældene i Ansø Enge. 
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Tabel B.4.1.3. Vurdering af de kortlagte terrestriske naturarealers belastning med luftbåren kvælstof i forhold til naturtypernes 

tålegrænseintervaller. For hver naturtype er angivet andelen af det samlede areal samt antal forekomster i forskellige 

intervaller af belastninger. Belastninger, hvor den lokale N-belastning ligger under den nedre grænse i tålegrænseintervallet 

(tålegrænsen ikke overskredet), er markeret med grønt, N-belastninger, der ligger indenfor tålegrænseintervallet (overstiger 

den lave ende af tålegrænseintervallet), er vist med gult, og N-belastninger, der ligger over tålegrænseintervallet (overstiger 

den høje ende af tålegrænseintervallet), er markeret med rødt. 

Det skal understreges, at der er tale om en foreløbig overslagsberegning, der bør følges op med en 

mere detaljeret beregning af kvælstofbelastning af de enkelte naturområder samt en 

modelberegnet tålegrænse. Blandt andet kan der være tale om stor variation inden for de enkelte 

naturområder som følge af varierende tilgroningsgrad, nærhed til lokale husdyrbrug mv. 

Årsagen til eutrofiering af de terrestriske naturarealer i habitatområdet vurderes at være en 

kombination af ammoniakbelastning fra den lokale husdyrproduktion og luftens generelt forhøjede 

indhold af kvælstofforbindelser fra regionale, nationale og internationale kilder. 

 
B.4.1.3. Tydelige påvirkninger af landbrugsdrift 

I forbindelse med kortlægningen af de terrestriske naturtyper er der foretaget en registrering af, 

hvor stor en andel af de kortlagte arealer, der er tydeligt påvirket af landbrugsdrift. Påvirkningerne 

omfatter gødningsspredning, atmosfærisk deposition, afdrift med sprøjtemidler eller påvirkning med 

erosionsmateriale fra dyrkede arealer (Fredshavn 2004). I praksis er det vanskeligt at identificere 

påvirkninger som atmosfærisk deposition og afdrift af sprøjtemidler, hvorfor registreringerne 

næsten udelukkende dækker over tegn på direkte gødskning. 

Som det fremgår af figur B.4.1.2, er kun ganske få forekomster i habitatområde 49 direkte påvirket 

af landbrugsdrift i form af gødskning eller randpåvirkning m.v. Disse fordeler sig på naturtyperne 

sure overdrev og rigkær. I denne opgørelse indgår ikke atmosfærisk deposition af ammoniak fra 

husdyrbrug, dette er omtalt ovenfor. 
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Figur B.4.1.2. Arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift. Udtræk fra TILDA. 

 
B.4.1.4. Eutrofiering af søer 

Kalk- og næringsfattige søer (3110) 

Velling Igelsø 

Velling Igelsø er gennem de seneste årtier blevet mere brunvandet på grund af tilførsel af 

humusstoffer fra den omkringliggende skov, hvilket har mindsket sigtdybden og medvirket til, at 

undervandsvegetationen er reduceret på bekostning af en velvoksen rørskov rundt langs hele søen. 

For at mindske tilførslen af humus- og næringsstoffer til søen, bør det sikres, at der ikke sker 

uhensigtsmæssig skovdrift i oplandet til søen. 

Hampen Sø 

Miljøtilstanden i Hampen Sø er aktuelt truet af eutrofiering fra dyrkede arealer i oplandet. Luftbåren 

kvælstofberigelse kan ligeledes blive et problem, hvis der tillades svineproduktion i nærheden af 

søen. Dette vurderes dog ikke at være et aktuelt problem. Ligeledes kan stormfald på de store 

arealer med nåleskov være et potentielt problem, men det forventes, at nåletræer langsomt vil 

blive erstattet af løvfældende arter, der bedre modstår høje vindhastigheder. Undersøgelser ved 

DMU har vist, at en højere temperatur i sig selv alene vil give en større algeproduktion. Den globale 

opvarmning vil derfor gøre alle søer mere følsomme for eutrofiering, hvorfor en endnu lavere 

næringsstofkoncentration i søvandet kan blive nødvendig, hvis en klarvandet tilstand skal 

fastholdes. Hampen Sø er med sit store vandvolumen endnu ikke væsentligt påvirket af 

temperaturstigningen, og samlet set må søen siges kun at være svagt påvirket af menneskelige 

aktiviteter. Det vil være væsentligt at fremtidssikre søens miljøtilstand ved ikke at tillade aktiviteter 

i oplandet, der kan medføre øget næringsstofbelastning. 

Torup Sø 

Det vil være af største vigtighed at få genskabt klart vand i søen inden de sidste oprindeligt 

forekommende plantearter forsvinder. Det uklare vand skyldes eutrofiering som følge af intern og 

diffus belastning. Siden 2004 har Vejle Amt tilført ilt til bundvandet i et forsøg på at genskabe den 
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klarvandede økologiske ligevægt. Dette arbejde må videreføres i endnu en årrække. Det vil være 

nødvendigt at reducere belastningen fra dyrkede arealer i oplandet med nogle få kg fosfor, hvis 

søen skal opnå en vedvarende god miljøtilstand, efter at effekten af restaureringsindgrebet er 

indtrådt. For Torup Sø gør de samme forhold sig gældende som for Hampen Sø vedrørende 

stormfald og global opvarmning. Torup Sø må betegnes som stærkt påvirket af menneskelig 

aktivitet. 

Næringsrige søer (3150) 

Kvind Sø og Kulsø 

Kvindsø og Kulsø er gennem årtier blevet forurenet primært med spildevand fra Bryrup, men også 

næringsstoffer fra dyrkede arealer i oplandet. Spildevandstilledningen er nu kraftigt reduceret, og 

fosforindholdet i søerne er mindsket, men er stadig for højt som følge af frigivelse af ophobet fosfor 

fra søbunden. Naturtilstanden i søerne er med bl.a. en meget sparsom undervandsvegetation derfor 

ikke tilfredstillende. Det er derfor af afgørende betydning for søernes fremtidige tilstand, at 

tilførslen af næringsstoffer fra dyrkede arealer i oplandet mindskes mest muligt. 

Kolsø og Dam ved Lillebæk 

Begge søer er kunstigt anlagt ved opstemning af vandløb. Naturtilstanden i Kolsø er påvirket af, at 

der gennem årene har været udsat forholdsvis store mængder regnbueørreder. Dammen ved 

Lillebæk har en forholdsvis god naturtilstand, men for at opretholde den, bør det sikres, at der ikke 

sker eutrofiering ved tilledning af spildevand. 

Halle Sø og Stigsholm Sø 

De to søer modtager vand fra Torup Sø, og vandkvaliteten herfra vil derfor have betydning for 

tilstanden i Halle og Stigsholm søer. Imidlertid er belastningen fra dyrkede arealer og dambrugsdrift 

af langt større betydning for vandkvaliteten. Nye tiltag vil nedbringe dambrugsbelastningen 

væsentligt i den nærmeste fremtid, men trods det, vil søerne stadig modtage for meget fosfor. 

Begge søer må derfor betegnes som stærkt påvirket af menneskelig aktivitet. Desuden kan der 

påvises en væsentlig temperaturstigning i Halle Sø, hvilket medfører en stigende følsomhed over for 

næringsstoffer, jf tidligere bemærkning. 

Brunvandede søer (3160) 

Hund Sø 

I Hund Sø er der ikke konstateret påvirkninger fra eksterne næringsstofkilder i noget væsentligt 

omfang, men søen opfylder ikke sin målsætning, da det vurderes, at søen ikke befinder sig i 

naturtilstand. Undervandsvegetationen er mindsket og muligvis helt forsvundet siden slutningen af 

1980’erne, hvor der er oplysninger om brasenføde ud til 1,5 meter. Det indikerer, at søens tilstand 

på et tidspunkt har ændret sig. For at mindske tilførslen af humus- og næringsstoffer til søen, bør 

det sikres, at der ikke sker uhensigtsmæssig skovdrift i oplandet til søen. 

Vrads Sande Sø 

Vrads Sande Sø er eutrofieret med fosfor som følge af, at der i årevis er blevet udsat og fodret 

ænder i søen, og naturtilstanden er derfor ikke tilfredsstillende. For at opnå en bedre tilstand i søen 

er det derfor af afgørende betydning, at tilførslen af næringsstoffer mindskes mest muligt. 
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B.4.2. Tilgroning 

B.4.2.1. Vegetationshøjde 

Vegetationens højde er en god indikator for omfanget af pleje og dermed mulighederne for fortsat 

at holde arealerne lysåbne. En lav vegetation er forudsætningen for mange lyskrævende og ikke så 

konkurrencedygtige arter. Det er ofte afgræsning eller høslæt, der holder vegetationen så lav.  

Nedenstående figur B.4.2.1a og b giver et samlet billede af tilgroningsgraden med græsser og urter 

af de forskellige naturtyper i habitatområde 49. 

I figur B.4.2.1a ses det tydeligt, at særligt kildevæld (7220) og rigkær (7230) er meget tilgroet med 

høj og middelhøj vegetation. Dette tyder på, at tilgroningen på arealerne er fremskreden, og at der 

er et stort akut plejebehov for disse naturtyper i Natura 2000-området. 

Sure overdrev, tidvis våde enge og tørvelavninger har en stor arealandel, som er domineret af 

middelhøj vegetation, dette indikerer manglende drift eller pleje. Særligt sure overdrev og 

tørvelavninger har dog også en stor arealandel domineret af lavtvoksende græsser og urter, og 

tørvelavningerne har ofte en betydelig arealandel med bar jord, her er der ikke noget plejebehov. 

 
Figur B.4.2.1a. Oversigt over vegetationsstrukturen i de forekomster, hvor naturtyperne sure overdrev (6230), tidvis våd eng 

(6410), tørvelavning (7150), kildevæld (7220) og rigkær (7230) er registreret. Registreringerne af de enkelte arealkategorier 

er angivet ved procentdelen af det samlede areal for de enkelte naturtyper. Arealandele er angivet for følgende 

vegetationselementer: Lav (græs- og urtevegetation < 15 cm), Middel (græs- og urtevegetation 15-50 cm), Høj (græs- og 

urtevegetation > 50 cm) og Bar jord. Udtræk fra TILDA. 

Af figur B.4.2.1b fremgår det, at både våde og tørre heder (4010 og 4030) har en stor arealandel 

med græsser/urter, mens ingen våde heder og kun en lille del af de tørre heder er domineret af 

dværgbuske. Dette indikerer fremskreden græstilgroning og et stort plejebehov. Højmoser (7110) 

og hængesække (7140) har en forholdsvis stor andel med middelhøj vegetation i forhold til 

dværgbuske og lav vegetation, dette indikerer tilgroning med høje græsser/urter. 
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Figur B.4.2.1b. Oversigt over vegetationsstrukturen i de forekomster, hvor naturtyperne våd hede (4010), tør hede (4030), 

højmose (7110), hængesæk (7140) er registreret. Registreringerne af de enkelte arealkategorier er angivet ved procentdelen 

af det samlede areal for de enkelte naturtyper. Arealandele er angivet for følgende vegetationselementer: Dværgbuske, Lav 

(græs- og urtevegetation < 15 cm), Middel (græs- og urtevegetation 15-50 cm) og Høj (græs- og urtevegetation > 50 cm). 

Udtræk fra TILDA. 

B.4.2.2. Vedplantedækning 

Vedplanter er en naturlig del af mange lysåbne naturtyper, ofte i form af krat eller solitære træer, 

der har undgået nedbidning. Vedplanternes kronedækning bør ikke udgøre mere end 10 % af 

arealet i lysåbne naturtyper. Hvis vedplantedækningen overstiger 10-30 % er det tegn på 

begyndende tilgroning, der opfattes som en trussel for naturtypen – både arealmæssigt og 

indholdsmæssigt. 

Som det ses af nedenstående figur (figur B.4.2.2), er kronedækningen af vedplanter ganske høj i 

flere naturtyper. På både våde og tørre heder (4010 og 4030) samt højmoser og hængesække 

(7110 og 7140) er tilgroningen med vedplanter på en del af arealet ganske fremskreden og 

indikerer et større plejebehov. Også en stor del af arealet med rigkær (7230) har en større eller 

mindre kronedækning af vedplanter, dette viser også, at der er behov for rydning, idet naturtypen 

ikke bør indeholde andet end enkelte individer af vedplantearter (Søgaard 2003). 
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Figur B.4.2.2. Oversigt over vedplantedækningen i de forekomster, hvor naturtyper fra udpegningsgrundlaget er registreret. 

Registreringerne af de enkelte arealkategorier er angivet ved procentdelen af det samlede areal. Arealkategorierne er 

beskrevet i Fredshavn (2004). Udtræk fra TILDA. 

B.4.2.3. Arealandel med pleje 

Flere af de lysåbne naturtyper er afhængige af en fortsat pleje i form af græsning og/eller høslæt, 

der hindrer tilgroning med høje stauder og vedplanter.  

Som det ses af nedenstående figur (B.4.2.3.), er der mangel på drift eller pleje på de fleste lysåbne 

og plejekrævende naturtyper. Det gælder bl.a. hederne, hvor kun under 10 % af de våde heder 

(4010) og under 40 % af de tørre heder er i drift eller plejes. Der er stort set ikke registreret pleje i 

form af græsning eller høslæt af kildevæld og rigkær (7220 og 7230), hvilket også giver sig udtryk i 

udbredt tilgroning, som det ses ovenfor. Dog er der udbredt pleje (75 – 100 % af arealet) på 80 % 

af arealet med surt overdrev (6230) og på over 60 % af arealet med tidvis våd eng (6410). 

Naturtyperne højmose, hængesæk og tørvelavning (7110, 7140 og 7150) er ikke afhængige af en 

løbende drift i form af høslæt eller afgræsning, men er normalt afhængig af pleje i form af fjernelse 

af vedplanteopvækst. Der foregår kun ganske lidt pleje på disse naturtyper. 
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Figur B.4.2.3. Oversigt over plejetiltag i de forekomster, hvor naturtyper fra udpegningsgrundlaget er registreret. 

Registreringerne af de enkelte arealkategorier er vægtet for forekomsternes arealer. Arealkategorierne er beskrevet i 

Fredshavn (2004). Udtræk fra TILDA. 

 
B.4.2.4. Vurdering af akut plejebehov 

I forbindelse med kortlægningen er der foretaget et skøn over, hvor stor en del af arealet, der er 

uden akut behov for en plejeindsats – samt af hvor stor en andel, der har et akut plejebehov. 

 

Hensigtsmæssig, vedligeholdende eller naturgenoprettende pleje af lysåbne naturtyper er græsning 

eller høslæt. Plejebehovet er registreret som akut, hvor det er vurderet, at naturtypens 

bevaringstilstand er truet, hvis der ikke inden for en kortere tidshorisont etableres pleje – oftest i 

form af græsning/høslæt eventuelt kombineret med rydning af vedplanter. 

Det vurderes, at der er plejebehov af større eller mindre omfang på ca. 80 % af det samlede areal 

med kortlagte naturtyper. Behovet er størst på de tørre og våde heder (4010 og 4030), hvor der er 

registreret et plejebehov på næsten hele arealet, heraf er der behov for en omfattende og langvarig 

indsats på ca. 40 % af arealet. Dette kan være i form af rydning af vedplanter og efterfølgende 

etablering af græsningsdrift samt evt. tørveskrælning. På højmoserne (7110) er behovet også stort, 

her er der især tale om behov for at genskabe en uforstyrret hydrologi. I kildevæld og rigkær (7220 

og 7230) er der på de fleste forekomster behov for en mindre plejeindsats, som f.eks. genindførsel 

af græsning eller høslæt. 
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Figur B.4.2.4. Oversigt over plejebehovets omfang i de forekomster, hvor naturtyper fra udpegningsgrundlaget er registreret. 

Registreringerne af de enkelte arealkategorier er vægtet for forekomsternes arealer. Udtræk fra TILDA. 

 

Klasse Behovets omfang 

1 Ingen indsats nødvendig 

2 Mindre indsats i en kortere årrække 

3 En større indsats i en kortere årrække 

4 Betydelig indsats i en længere årrække 

5 Omfattende og langvarig indsats 

0 Ikke oplyst 

Sammenfatning 

På baggrund af kortlægningen vurderes det, at der er tegn på tilgroning på hovedparten af 

registreringerne af de lysåbne naturtyper i Natura 2000-området, og at tilgroningen er fremskreden 

på ganske mange af disse forekomster. Der er kun registreret pleje på en meget lille andel af 

arealet, og det vurderes, at der er behov for pleje af større eller mindre omfang på størsteparten af 

det kortlagte areal. 

På de fleste forekomster, hvor græs- og urtevegetationen er høj, og kronedækningen af vedplanter 

stadig er begrænset, er der behov for en mindre plejeindsats for at sikre en gunstig bevaringsstatus 

på længere sigt - f.eks. i form af genindførsel af græsning/høslæt. Men på en del forekomster er 

tilgroningen med vedplanter så fremskreden, at der er et akut plejebehov af et større omfang. 

Dette vil typisk dreje sig om rydning af opvækst og en efterfølgende etablering af græsningsdrift 

(eller høslæt), men på heder og tørvelavninger kan der også være behov for tørveskrælning. På 

højmoserne er der primært behov for vandstandshævninger, som kan forhindre/hæmme yderligere 

tilgroning med vedplanter. 
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B.4.3. Hydrologi 

B.4.3.1. Hydrologi og kystsikring 

Vand og vandstand er en af de allervigtigste plantefordelende faktorer i vegetationssystemer. 

Kunstig afvanding ved pumpning, grøfter eller dræn kan derfor have stor betydning for en 

naturtypes naturkvalitet.  

 

Fugtige og våde naturtyper påvirkes potentielt af ændrede hydrologiske kår på meget stor skala, og  

kortlægningen kan være noget misvisende i denne sammenhæng. Når et fugtigt areal afvandes, 

sker der samtidig en omsætning af de øverste jordlag (tørven). Det betyder at jordoverfladen 

sætter sig, og arealet bliver derfor vådt igen. Medmindre man afvander yderligere, sker der en 

genforsumpning af arealet, og det vil i en kortlægning blive bedømt til, at hydrologien er i orden, 

men at der samtidig er grøftet. Da der er en grænse for, hvor meget vandstanden kan sænkes, vil 

næsten alle kunstigt afvandede arealer på et eller andet tidspunkt forsumpe igen. Et givent areal 

opnår ikke nødvendigvis samme biologiske indhold som før afvandingen, men man kan ikke ved 

kortlægningen konkludere at arealet er afvandet. 

Som det fremgår af nedenstående figur B.4.3.1, er der især registreret problemer med afvanding i 

naturtypen højmose (7110), hvor der er registreret sommerudtørring og begyndende tilgroning på 

grund af den sænkede vandstand. Også i hængesækkene (7140) og i mindre grad i de våde heder 

(4010) kan der iagttages effekter af afvanding. 

I de øvrige naturtyper er der kun registreret tegn på afvanding på en begrænset del af arealet, eller 

der er registreret tegn på tidligere afvanding (grøftning og lign.), som tilsyneladende ikke har den 

store effekt på vegetationens sammensætning i dag, eksempelvis fordi grøfterne er groet helt til. 

 
Figur B.4.3.1. Oversigt over afvanding og vandindvinding i forekomsterne med våde naturtyper. Registreringerne af de enkelte 

arealkategorier er vægtet for forekomsternes arealer. Udtræk fra TILDA. 
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B.4.4. Invasive arter  

B.4.4.1. Arealandel med invasive arter 

Som det fremgår af figur B.4.4.1, udgør invasive arter særligt en væsentlig del af 

vegetationsdækket på den tørre hede (4030), hvor der på næsten hele arealet er forekomst af 

invasive arter, og på 13 % af arealet er der op til 50 % kronedækning af invasive nåletræsarter og 

gyvel. 

Invasive arter forekommer desuden spredt på næste hele arealet med våd hede (4010). På 

tørvelavningerne er der også registeret invasive arter på en stor del af arealet, men her drejer det 

sig oftest om kimplanter eller helt unge træer, der har en meget lille dækning, og der er da heller 

ikke noteret et plejebehov for denne naturtype endnu. På de øvrige naturtyper er der registreret 

spredt bevoksning af invasive arter på en del af forekomsterne, bortset fra kildevældene (7220) og 

det meste af rigkærsarealet (7230). 

 
Figur B.4.4.1. Oversigt over arealandelen med invasive arter i de forekomster, hvor naturtyper fra udpegningsgrundlaget er 

registreret. Registreringerne af de enkelte arealkategorier er angivet ved procentdelen af det samlede areal for de enkelte 

naturtyper. Udtræk fra TILDA. 

B.4.4.2. Invasive arter 

De hyppigst registrerede invasive arter i Natura 2000-området er vedplanter såsom rød-gran, 

bjerg-fyr og gyvel, men der er også forekomst af andre invasive nåletræsarter som sitka-gran, 

hvid-gran, klit-fyr og lærk. Gunstig bevaringsstatus på længere sigt vil afhænge af en aktiv indsats 

mod disse arter. 

Sammenfatning 

Invasive arter er særligt et stort problem på de tørre og de våde heder i habitatområde 49. Her er 

en gunstig udvikling på længere sigt afhængig af en effektiv bekæmpelse af invasive vedplanter 

såsom bjerg-fyr, rød-gran og gyvel. 
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B.6. NATURPLEJE 

MVJ – naturpleje- og græsningsaftaler 

Inden for Natura 2000-området er der på ca. en fjerdedel af arealet med terrestriske § 3-

beskyttede naturområder (i alt 319 ha) indgået MVJ-aftaler, der har naturpleje til formål. MVJ står 

for Miljøvenlige Jordbrugsforanstaltninger og fungerer som 5-årige aftaler om ekstensiv afgræsning, 

høslæt eller anden pleje. 

 
Figur B.6.1. Arealer, hvor der er nuværende eller tidligere aftaler om naturpleje i form af MVJ-aftaler. Kort med zoom- og 

søgefunktion. Klik på kortet. 

LIFE-projekt 

Fremtidig pleje 

I Vejle Amts del af habitatområdet indgår de to største højmosearealer i den sydøstlige del af 

Palsgård Skov i et LIFE-projekt for højmoser som Feldborg Statsskovdistrikt indgår i. Det er planen 

at hæve vandstanden i højmoseområdet for at genskabe en større del af området som aktiv 

højmose. 

Amternes naturpleje 

Der er ingen aktuelle plejetiltag i Ringkjøbing og Vejle Amts del af habitatområdet. 

Oplysninger om tidligere plejeindgreb, nuværende vedligeholdende pleje samt aftaler om fremtidige 

plejeindgreb på de lokaliteter, der ligger inden for Natura 2000-området fremgår af (figur B.6.2). 

Oplysningerne nedenfor stammer fra Poul Erik Thystrup, Århus Amts Naturplejeafdeling. 

Område 1: Sepstrup Sande 
Omfattende rydning af nåletræ 1998 på St. Hjøllund Plantages del af heden. Kreaturgræsning fra 

samme år. MVJ-aftale. 
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Område 2: Heden mellem Ansø Enge og Vrads Sande 
Kreaturgræsning fra 1995. I 2005 knusning af gyvel. MVJ-aftale. 

Område 3: Vrads Sande 
Fra starten af 1980´erne rydning af opvækst af nåletræ. 

1990: Fåregræsning på 70 ha af heden nord for landevejen. Ophørt igen i 2000 efter daværende 

ejers ønske.  

1998: Afbrænding af 39 ha syd for landevejen(Bavnhede). Kreaturgræsning samme sted fra 2000. 

Græsningstryk ca. 0,5 kreaturer/ha, skotsk højlandskvæg. Virker fornuftigt. 

2004: Slåning af gammel hedelyng på ca. 3 ha nord for landevejen. Samme år knusning af gyvel, 

især nord for landevejen. 

Det er aftalt med ejeren, at der opsættes kreaturhegn på heden nord for landevejen i foråret 2006. 

Dog excl. St. Hjøllund Plantages areal. Græsningsaftale indgås med ejer. Nok også MVJ-aftale. 

Område 4: Bøgelund Banke 
Rydning af nåletræ samt fåregræsning fra 1986. 

Indhegning udvidet og fårene erstattet med kvæg i 2005. 

Område 5: Svinsbjerg 
Omfattende skovning af nåletræ i 1987. Indhegnet til fåregræsning samme år. 

Græsningen har formået at holde uønsket træopvækst nede, og siden slutningen af 90´erne, altså 

efter godt 10 år, begyndte hedelyngen at brede sig, så den i dag dominerer større partier af den 

samlede indhegning på ca. 7 ha. 

Omkring år 2000 ophørte fåregræsningen, og i stedet har den ene af ejerne indsat nogle få stykker 

skotsk højlandskvæg. Græsningen virker stadig efter hensigten med et moderat græsningstryk 

gennem hele året. Vintergræsningen er især med til at holde hedelyngen forynget. 

Område 6: Kongsø Hede 
Afslåning af revling og senil hedelyng i 1993. Rydning af sporadisk nåletræ samme år. Ekstensiv 

kreaturgræsning fra foråret 1994. Græsningen er ophørt 2004 efter ejers ønske. Græsningen 

virkede heller ikke stort. 

Periodisk afslåning af lyng siden da med 6-7 års mellemrum. Denne driftsform fortsætter. 

Der er i 2006 afsat midler til skrælning af blåtop, da denne de sidste par år er begyndt at brede sig. 

Område 7: Grane Langsø 
Oprydning af væltet nåletræ på søbredden ca. 1993. 
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Med års mellemrum er der konverteret mindre bevoksninger af nåletræ til løvtræ, hovedsagelig eg. 

 
Figur B.6.2. Arealer, hvor amtet har udført pleje. Kort med zoom- og søgefunktion. Klik på kortet. 

Statsskovdistrikternes naturpleje 
 

Silkeborg Statsskovdistrikts naturpleje 
Driftsplanen for Silkeborg Statsskovdistrikts omfatter pleje af en række arealer i 
Snabegård Skov og Vell ing Skov (Silkeborg Statsskovdistrikt, 2002). 

Snabegård Skov: 

Katkær nord for Snabe Igelsø: Træopvækst på ekstremfattigkæret fjernes så 
tidl igt/hyppigt, at den kan trækkes op og bæres ud. 

Desuden foretages der pleje omkring Snabe Igelsø, og der er etableret et 
omløbsstryg på Lystrup Å ved Lystrupminde Naturskole. 

Vell ing Skov: 

Langkær vest for Vell ing Igelsø: Der er ryddet en del træopvækst i den tidl igere 
højmose og området er udvidet ved rydning af nåletræsbevoksninger på 1,7 ha. 
Hele området afgræsses periodevis af får, og der kratryddes med passende 
mellemrum. Der er i mosens østl ige ende etableret et delvist vanddækket areal ved 
ændring af hovedgrøftens afløb. De partier, hvor der f indes bevaret 
højmosevegetation, ryddes helt. 

Hundsø: Træopvækst på hængesækken fjernes løbende. 

Bregnemose nordvest for Hundsø: Den tidl igere højmose er genoprettet ved rydning 
og grøftelukning i slutningen af 1980’erne. Træopvækst fjernes. 
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Brunmose syd for Hundsø: Fjernelse af træopvækst fra den tidl igere højmose. 

Desuden er Lykkemosen ved Røverstue ryddet for sitka og grøften lukket. 

Feldborg Statsskovdistrikt 

Gludsted Plantage: 

Kolpendal: Heden er ryddet for trævækst, og der er foretaget l idt slåning. Det 
meste af den vestl ige del blev afbrændt i 1974 og 75. Der skal fortsat ryddes for 
træopvækst og indføres mosaikafbrændinger fulgt op af slåning eller fåre- og/eller 
kreaturgræsning. 

Palsgård Skov: 

Kældermose syd for Hampen Sø: Der er lukket grøfter og foretaget rydning, som 
fortsættes. 

Trold Sø sydøst for Hampen Sø: Afløbsgrøften mod nord er lukket med stigbord i 
1996. Mosens rand holdes åben, og der foretages nedskæring og fjernelse af 
opvækst på hængesækken efter behov, og når det kan lade sig gøre fra sikker is. 
Evt. yderligere hævning af vandstand. 

Lavhedehullet: Nedskæring af opvækst efter behov på hængesækken. 

Sønderhalemosen: Hyppig nedskæring af opvækst på højmosefladen.  

Sønderhaleengen: Rydning og hegning samt afgræsning med kreaturer. Pleje af 
ki ldeområde ved rydning af opvækst efter behov. 

Nordre og Søndre Boestmose: De to tidl igere højmoser blev ryddet grundigt  i 1975 
og 1989. Vandstanden er hævet i den søndre mose i 1991, men der skal fortsat 
lukkes grøfter i begge moser. Rydningen fortsættes. 

Torup Sø: Bevaring af slettearealer og skovrejsning på tidl igere landbrugsarealer. 

Desuden sikring af vedvarende skovdække omkring Hampen Sø, rydning af opvækst 
på en række mindre moser og omkring vandhuller samt pleje af fattigkær nord for 
Hampen Sø. 
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3. Manglende data og viden 

Manglende data 

Søer og vandhuller 

Der er behov for kortlægning af søer vandhuller og damme under 3 ha. 

Terrestriske naturtyper 

Der er behov for kortlægning af de habitatnaturtyper, som ikke er en del af NOVANA programmet. 
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Skovnaturtyper 

Der er behov for kortlægning af skovnaturtyper uden for de fredskovspligtige områder. 

Mere detaljeret kortlægning af dele af habitatområdet. Kortlægningen er primært sket med 

udgangspunkt i besøgspunkter, og der vil derfor være store arealer, som kun er besigtiget 

overfladisk og på luftfoto. 

Kortlægning af skovnaturtyper og øvrige lysåbne naturtyper. 

Detaljeret plejebehovsopgørelse for delarealer. 

Arter 

Fisk 

Der mangler data for forekomster af, og den geografisk udbredelse af fiskearterne: Havlampret 

(1095), flodlampret (1099) og bæklampret (1096).     

Fugle 

NOVANA overvågningen af fuglearter giver ikke tilstrækkelig dækning til basisanalysen, eller som 

grundlag for den videre forvaltningsplanlægning. Brugen af data fra DOF giver et rimeligt billede af 

udviklingen for de enkelte arter, men dataindsamlingen er tilfældig, og metodemæssigt ikke 

tilpasset behovet i basisanalysen.  

Øvrige arter 

Der mangler data for forekomster af, og den geografisk udbredelse af følgende arter: 

• Kildevælds-vindelsnegl (delvist)  

• Skæv vindelsnegl (delvist)  

• Tykskallet malermusling  

• Stor vandsalamander (delvist)  

• Bredøret flagermus  

• Damflagermus  

• Bechsteins flagermus  

• Blank seglmos  

• Gul stenbræk (delvist) 

Manglende viden 
Der mangler generelt viden til tolkning af data og dataserier, så strukturelle og dynamiske 
udviklinger i naturtyper og artspopulationer kan forklares og forudses. En mere præcis viden om, 
hvordan forskellige biotiske og abiotiske faktorer – herunder de beskrevne trusler – kan påvirke 
bevaringsstatus for konkrete naturtyper og arter er en væsentlig forudsætning for 
naturplanlægningen i Natura 2000-områderne. 
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Miljørapport for N53 Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov 
 
Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om miljøvurderinger af 
planer og programmer have sin egen miljørapport. Rapporten skal indeholde oplysninger, der 
følger af bilag 1 i loven.       
 
a) Planens indhold, hovedformål og andre relevante planer 
 
Indhold 
Natura 2000-planen består af 1) en basisanalyse, 2) en målsætning af det enkelte område, 3) 
et indsatsprogram, der angiver retningslinjer for planens gennemførsel. Der er udarbejdet en 
overordnet målsætning for hele Natura 2000-området samt konkrete målsætninger og 
afvejning af modstridende naturinteresser. Indsatsprogrammet angiver både generelle og 
konkrete retningslinjer for den forvaltning, der skal implementeres i 1. planperiode (6 år og 12 
år for fredskovspligtige arealer) startende fra 2010. Endelig er der en kort beskrivelse af 
sammenhæng til vandplanen og et oversigtsskema, der opsummerer Natura 2000-planen jf. 
naturtyper og arter på områdets udpegningsgrundlag. 
 
Formål 
Planens mål på sigt er skitseret nedenfor. Indsatsen i 1. planperiode skal sikre eksisterende 
naturværdier på udpegningsgrundlaget og starte en proces, der genopretter akut truet natur 
under hensyntagen til eventuelle modstridende naturinteresser. For området gælder følgende 
overordnede målsætning:  
 

Området udgør et stort naturområde med veludviklede natursammenhænge og med 
udbredte levesteder for områdets arter. 
Områdets hedenatur og skovnatur opnår en god-høj naturtilstand samt kontinuitet og 
sammenhæng. Specielt naturtyperne våd hede, tør hede, tørvelavning og bøg på mor 
med kristtorn, der i området udgør en stor arealandel, sikres og udvides, så de fortsat 
udgør et stort, sammenhængende areal. Det samlede areal med skovnaturtyper i fri 
dynamik forøges væsentligt. Artsrige, sure overdrev, tidvis våd eng, rigkær og højmose 
opnår god-høj naturtilstand og prioriteres højt. Det samme gælder kildevæld, der er 
potentielle levesteder for den sjældne plante gul stenbræk. 
 
De våde naturtyper, der er knyttet til de lavtliggende arealer og til ådalene og deres 
vandløb og søer, sikres god-høj naturtilstand, og vandløbene sikres kontinuitet og høj 
grad af upåvirket naturlig dynamik. Dette forudsætter en god vandkvalitet. Specielt 
sikres områdets lobeliesøer en fortsat høj naturtilstand.  
I området sikres der gode, sammenhængende levesteder og yngleområder for de dyr 
og fugle, der er på udpegningsgrundlaget for området – (bæklampret, stor 
vandsalamander, damflagermus og odder – samt ynglefuglene hvepsevåge, stor 
hornugle, isfugl, sortspætte, hedelærke og rødrygget tornskade). 
 
Områdets økologiske integritet sikres i form af en - for den enkelte naturtype - 
hensigtsmæssig drift/pleje og hydrologi, en lav næringsstofbelastning og gode 
sprednings- og etableringsmuligheder for arterne. 

 
 
Relevante planer 
Området indeholder store fredede og statsejede arealer, hvor der er en række igangværende 
pleje- og genopretningstiltag. Det drejer sig overvejende om langsigtede driftsændringer på 
skovarealer og rydning og græsning på hedearealer. 
 
Skovnatur 
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• Størstedelen af de statsejede skovarealer i Velling Skov samt 10 % af Snabegård Skov 
er omfattet af naturskovstrategien: 104 ha nuværende naturskov samt yderligere 167 
ha under konvertering til naturskov senest i 2040. Arealerne er udlagt til forskellige 
former for naturnær drift, heraf en stor del til urørt skov. Arealerne, som er under 
konvertering, udgøres primært af nåletræsarealer, der gradvist konverteres til løvtræ 
og herefter omfattes fuldt ud af naturskovsstrategien. 

• Der er indgået 4 egekratsaftaler inden for Natura 2000-området, i alt omfattende ca. 20 
ha, som er sikret bevaret som egekrat. Disse arealer er ikke registreret som 
skovnaturtyper, da egekrattene består af arten vinter-eg, som ikke er omfattet af 
habitatnaturtyperne. 

• I Grane Langsøs umiddelbare omgivelser er der fjernet væltet nåletræ, og der er på 
mindre arealer påbegyndt konvertering af nåleskov til løvskov 

 
Højmose/fattigkær 

• Arealer i Palsgård Skov og Velling Skov indgår i EU-medfinansieret LIFE-projekt om 
højmoser. Der foretages rydning og hævning af vandstand med henblik på at sikre og 
udvide arealet med højmose.  

• Fattigkærsareal med højmosevegetation på ca 6 ha ved Sillerup er ryddet for opvækst 
af vedplanter. 

 
Hedenatur 

• På hedearealet i Vrads Sande foregår der på ca. 80 ha naturpleje med ekstensiv 
afgræsning med skotsk højlandskvæg. Forud for genoptagningen af græsning er der 
foretaget afbrænding og der suppleres med slåning af gyvel. 

• På hedearealet på Bøgelund Banke foregår der på ca. 21 hanaturpleje med ekstensiv 
kreaturgræsning. Der er yddet større træer på området og der foretages supplerende 
rydning af gyvel. 

• På hedearealet i Sepstrup Sande er der foretaget rydning af opvækst af nåletræ 
generelt og mere intensivt på 2 delarealer. 91 ha af hedearealet er hegnet og 
afgræsses ekstensivt af kreaturer. 

• På et et mindre hedeareal på ca. 14 ha syd for Ansø Enge er der foretaget rydning, og 
arealet afgræsses nu ekstensivt af kreaturer 

• På Kongsø Hede foregår der på ca. 35 ha af hedearealet med 6-7 års interval slåning af 
hedelyngen, der derved forynges.  

 
Der var desuden i hele Natura 2000-området indgået græsningsaftaler (MVJ-aftaler) på ca. en 
fjerdedel af arealet med beskyttede naturtyper (2006-tal). 
 
Natura 2000-områderne vil fremgå af landsplandirektivet (de tidligere regionplaner). Disse skal 
indeholde retningslinjer i overensstemmelse med bekendtgørelsen om udpegning og 
administration af internationale beskyttelsesområder nr. 408 af 1. maj 2007. Det betyder, at 
landsplandirektivet skal indeholde retningslinjer, der i overensstemmelse med 
direktivforpligtelserne kan understøtte områdernes bevaringsmålsætninger. 
Landsplandirektivet indeholder derfor ikke udlæg af nye arealer til byzone, sommerhusområde, 
nye større vejanlæg, øvrige trafik og tekniske anlæg eller væsentlige udvidelser eller nye 
områder til råstofindvinding på land mv., mens der kan være retningslinjer, der bidrager til at 
sikre naturforholdene, jf. bestemmelser i bekendtgørelsens § 5. 
 
Der vil derfor ikke med Natura 2000-planens bevaringsmålsætninger og retningslinjer for den 
efterfølgende kommunale planlægning være modstrid mellem den og landsplandirektivet. 
 
b) Nul - alternativ  
 
En række naturtyper og levesteder for arter kræver vedvarende drift for at sikre og opretholde 
gunstig bevaringsstatus det gælder fx en række lysåbne naturtyper. Samtidig kræver andre i 
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ugunstig tilstand tiltag, der kan imødegå forringelse. Områdets vandløb kan forbedres 
yderligere med planen. Damflagermus og odder samt områdets udpegede fuglearter sikres 
forbedrede levesteder 
 
Hvis ikke planen for 1. planperiode iværksættes, vil tilgroningen af de lysåbne naturtyper som 
tør og våd hede fortsætte, og der vil kunne ske en stadig øget arealreduktion og fragmentering 
også af områdets øvrige, lysåbne naturtyper. Områdets skovnatur vil fortsat ikke være 
beskyttet mod konvertering til andre skovtyper.  
Naturtypernes tilknyttede plante- og dyreliv har derved en øget risiko for at uddø, fordi de 
beskedne arealer ikke kan opretholde så mange og store bestande af de pågældende arter, og 
fordi de isolerede forekomster forringer arternes spredningsmuligheder. 
Naturtyper, fugle og andre dyrearter risikerer en forværring af deres bevaringstilstand. Dette 
vil fremover vanskeliggøre opnåelse af gunstig bevaringsprognose for områdets 
udpegningsgrundlag. 
 
Bevaringsprognose er gunstig eller vurderet gunstig for: 

• Vandløb, idet en stor del af områdets vandløbsstrækninger er uregulerede og kun delvis 
negativt påvirket af vandløbsvedligeholdelse. 

• Stor hornugle, isfugl og hedelærke, fordi bestandene vurderes som stabile eller 
stigende. 

 
Bevaringsprognose er ugunstig eller vurderet ugunstig for: 

• De 6 skovnaturtyper bøg på mor med kristtorn, bøg på muld, ege-blandskov, stilkege-
krat, skovbevokset tørvemose samt elle- og askeskov, da den højeste ende af 
tålegrænseintervallet for luftbåren kvælstofbelastning er overskredet på hele arealet. 

• De 4 søtyper på grund af stor belastning med næringsstoffer (både luftbåren og tilførsel 
fra overfladevand, dræn og fosforfrigivelse fra søbunden m.v.). 

• De 2 kortlagte indlandsklittyper samt våd og tør hede, sure overdrev og tidvis våd eng, 
fordi den laveste ende af tålegrænseintervallet for luftbåren kvælstofbelastning er 
overskredet, og fordi arealerne er under tilgroning og delvis fragmenterede. 

• Højmose, nedbrudt højmose, hængesæk og tørvelavning, fordi højeste ende af 
tålegrænseintervallet for luftbåren kvælstofbelastning er overskredet, arealerne er 
delvist afvandede, og der er tilgroning med invasive arter. 

• Kildevæld og rigkær, fordi laveste ende af tålegrænseintervallet for luftbåren 
kvælstofbelastning er overskredet, og fordi der er problemer med tilgroning. 

• Enekrat fordi laveste ende af tålegrænseintervallet for luftbåren kvælstofbelastning er 
overskredet. 

• Blank seglmos og gul stenbræk, da begge arter uden held er intensivt eftersøgt på 
tidligere kendte levesteder i området. Begge arter er sandsynligvis uddøde i området. 

• Hvepsevåge, på grund af generel bestandsnedgang og tilgroning af fourageringsarealer. 
• Stor vandsalamander, fordi antallet af mulige levesteder er få og er gået stærkt tilbage. 
• Odder, arten er under spredning, men bestanden er stadig lille og sårbar over for 

konsekvenserne af fragmentering af levesteder. 
• Rødrygget tornskade Arten har været i konstant tilbagegang på landsplan. Bestanden i 

området er stabil, men på et lavt niveau.  
 
 
Bevaringsprognose er ukendt for: 

• Bæklampret. Arten er kendt fra området, men er ikke konsekvent kortlagt 
• Damflagermus. Arten er registreret i området ved punktovervågning, men bestand og 

bestandsudvikling inden for området kendes i øvrigt ikke. 
• Sortspætte. Viden om artens forekomst i området er mangelfuld, og 

bestandsudviklingen kan derfor ikke vurderes. 
• Indlandsklit med lyng og visse, der ikke er konstateret i området i forbindelse med 

kortlægning af naturarealer. 
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c) Miljøforhold i områder der kan blive berørt  
 
Se beskrivelsen under afsnit h). 
 
 
d) Eksisterende miljøproblemer 
 
Truslerne mod naturværdierne og områdets udpegningsgrundlag er systematisk beskrevet i 
planen. Planens mål er, at sikre udpegningsgrundlaget mod disse trusler herunder prioritering i 
tilfælde af modstridende naturinteresser. Derudover skal følgende fremhæves:  
 
Natura 2000-planen indeholder ikke generelle retningslinjer i forhold til næringsstofbelastning 
af vandnaturtyperne, så selvom Natura 2000-planen iværksættes, vil belastning med 
næringsstoffer af områdets søer fortsætte, hvis ikke vandplanen forbedrer tilstanden. Kun for 
områdets lobeliesøer har Natura 2000-planer mulighed for at begrænse næringsbelastningen. 
 
 
e) Internationale miljøbeskyttelsesmål 
 
Planen er en udmøntning af EU's Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiv implementeret i dansk 
lov via Miljømålsloven. Planen vil sikre, at areal og tilstand af udpegede naturtyper og 
levesteder for udpegede arter ikke går tilbage eller forringes. Samtidig vil der ske en særlig 
indsats for truede naturtyper og arter, hvilket er afspejlet i statens retningslinjer for 1. 
planperiode.  
Indsatsprogrammet består af en række generelle retningslinjer, som skal sikre den 
eksisterende naturtilstand (sigtelinje 1): Areal og tilstand af udpegede naturtyper og 
levesteder for arter må ikke gå tilbage eller forringes. 
 
Indsatsprogrammet består desuden af en række konkrete tiltag, som skal sikre små 
naturarealer, ubeskyttede naturarealer og særligt truede arter og naturtyper (sigtelinje 2-4). 
For Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov gælder følgende generelle 
retningslinjer: 
 

1.1 Reduktion af kvælstof-deposition på områdets habitatnaturtyper forventes at ske 
gennem en kommende ændring af husdyrgodkendelsesloven jf. regeringsudspillet 
Grøn Vækst, april 2009. Den øvrige tilførsel af næringsstoffer til typerne reduceres, 
herunder fra dræntilløb, dyrkede marker, overfladevand, spildevand og fodring. For 
større søer og vandløb reguleres tilførslen af næringsstoffer via vandplanen.  

1.2 Der sikres den for naturtyperne mest hensigtsmæssige hydrologi i vandløb, våd 
hede, tidvis våd eng, højmose, nedbrudt højmose, hængesæk, tørvelavning, 
kildevæld og rigkær samt på mulige levesteder for blank seglmos og gul stenbræk. 
Det undersøges nærmere, hvor der er behov for at skabe en mere hensigtsmæssig 
hydrologi i skovnaturtyperne, og disse steder sikres den for skovnaturtyperne mest 
hensigtsmæssig hydrologi. 

1.3 De lysåbne terrestriske naturtyper skal sikres en hensigtsmæssig ekstensiv drift og 
pleje, og vandløb med vandplanter sikres gode fysiske og kemiske forhold samt 
kontinuitet. Skovnaturtyperne skal sikres en skovnaturtypebevarende drift og pleje. 
I særlige tilfælde kan permanent ophør af drift i skovnaturtyper (urørt skov) være 
nødvendig for at opfylde direktivforpligtigelsen, primært på arealer, som i forvejen i 
en længere periode har haft minimal eller ingen hugst. 

1.4 Der sikres velegnede levesteder for eventuelle tilbageværende forekomster af blank 
seglmos og gul stenbræk, samt velegnede levesteder og tilfredsstillende 
fourageringsmuligheder for bæklampret, stor vandsalamander, damflagermus, 
odder, hvepsevåge, stor hornugle, isfugl, sortspætte, hedelærke og rødrygget 
tornskade. 
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1.5 Der sikres levesteder med individuel hensyntagen til den enkelte arts sårbarhed 
overfor forstyrrelser for damflagermus, odder, hvepsevåge, stor hornugle, isfugl, 
sortspætte, hedelærke og rødrygget tornskade. Nogle af landets væsentligste 
overvintringslokaliteter for damflagermus ligger inden for Natura 2000 område 39: 
Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber og Mønsted Ådal. Disse overvintringslokaliteter 
sikres gennem Natura 2000-planen for dette område. 

1.6 Invasive arter som bjerg-fyr og andre invasive nåletræsarter bekæmpes inden for 
naturtyperne og deres spredning forebygges efter bedst kendte metoder i de 
tilfælde, hvor det er muligt. 

 
 
Natura 2000-planen er koordineret med vandplanen. Ifølge Vandrammedirektivet må 
tilstanden af vandområderne ikke forringes, og vandplanens indsatsprogram vil generelt 
forbedre den eksisterende vandkvalitet i større søer, vandløb, fjorde og kystvande. 
Forbedringen sker ved reduktion i tilførslen af næringsstoffer og miljøfarlige stoffer samt 
stedvis sikring af en mere naturlig hydrologi i ådale. Vandplanen vil desuden forbedre de 
fysiske forhold og sikre kontinuiteten på udvalgte vandløbsstrækninger. Disse indsatser 
forventes i de fleste tilfælde at bidrage til at forbedre tilstanden i de vandafhængige 
habitatnaturtyper og i levestederne for de arter, der er tilknyttet vand. 
Der er gode muligheder for at opnå andre synergieffekter mellem de 2 planer, men i enkelte 
tilfælde kan der opstå konflikter, f.eks. hvor indsats efter vandplanen medfører oversvøm-
melser af habitatnaturtyper eller levesteder for arter. 
Planlagt indsats efter vandplanen, der kan påvirke udpegningsgrundlaget i et Natura 2000-
område væsentligt, skal konsekvensvurderes i henhold til habitatdirektivets artikel 6, stk. 3. 
Indsatsen kan i givet fald kun gennemføres, hvis det på grundlag af bedste faglige viden 
dokumenteres, at aktiviteten ikke vil skade bevaringsmålsætningen for området. Potentielle 
konflikter mellem Vand-og Natura 2000-planen skal som udgangspunkt være afdækket i 
forbindelse med vedtagelse af vandplanen. Vandplanens indsatsprogram for hovedvandopland 
Randers Fjord vurderes at understøtte Natura 2000-planen på følgende punkter: 

1. Reduktion af tilførslen af næringsstoffer til søer. Dette medvirker til at sikre gode 
fourageringsforhold for odder. Forbedring af vandkvaliteten medvirker til at opnå god 
naturkvalitet i søerne. 

2. Forbedring af vandkvalitet, forbedrede fysiske forhold og kontinuitet uden væsentlige 
spærringer i vandløbene. Dette medvirker til at opnå god naturkvalitet i vandløbene. 
Dette medvirker endvidere til at sikre levesteder og fourageringsmuligheder for isfugl, 
bæklampret og odder  

 
 
 
f) Planens indvirkning på miljøet 
 
I tabel 1 herunder er gennemgået planens sandsynlige indvirkning på en række faktorer ifølge 
lovens bilag 1f, i de tilfælde hvor de vurderes at være af væsentlig betydning.  
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Redegør for indvirkning 

Biologisk mangfoldighed x  Sikring og forbedring 
Befolkningen x  De rekreative oplevelser i tilknytning til området 

sikres eller forbedres med en forøget 
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naturkvalitet 
Menneskers sundhed x  Forbedrede rekreative oplevelser har indirekte 

positiv indflydelse på menneskers sundhed, idet 
den rekreative udnyttelse må forventes at stige 

Fauna og flora x  Sikring og forbedring. Understøtter 
udpegningsgrundlagets arter og naturtyper samt 
habitatdirektivets bilag IV-arter i området. 
Understøtter endvidere en lang række andre 
arter af planter dyr og fugle. 

Jordbund x  Jorden surhedsgrad må formodes at ændre sig 
de steder, hvor vandstanden hæves 

Vand x  Er redegjort for Desuden sikring og forbedring via 
vandplanen 

Luft  x Påvirkes ikke 
Klimatiske faktorer  x Påvirkes ikke 
Materielle goder  x Påvirkes ikke 
Landskab x  Et varieret landskab bestående af forskellige 

naturtyper fastholdes og udbygges med 
naturplejen. Fragmentering af landskabets 
naturelementer imødegås 

Kulturarv, herunder 
kirker 

 x Påvirkes ikke 

Arkitektonisk arv  x Påvirkes ikke 
Arkæologisk arv  x Påvirkes ikke 
Tabel 1. Gennemgang af planens indvirkning på en række miljøforhold.  
 
 
g) Foranstaltninger der modsvarer negativ indvirkning på miljøet 
 
Planen har indvirkning på de faktorer, der er listet i tabel 1. Vedrørende modstridende 
naturinteresser følger prioriteringen statens retningslinjer. De i tabel 1 viste påvirkninger 
indvirker alle på Natura 2000-området i en ønskelig og positiv retning. 
 
Følgende konkrete tiltag er planlagt: 
 
Sigtelinie 2. Små og fragmenterede habitatnaturtyper og levesteder for arter 
 

2.1 Forekomsterne af våd hede, tør hede, surt overdrev, tidvis våd eng, højmoser og 
rigkær udvides og søges sammenkædet, hvor det er naturmæssigt hensigtsmæssigt 
(se pkt. 4.1 og 4.2). 

2.2 Kildevæld, der er potentielle levesteder for blank seglmos og gul stenbræk, søges 
udvidet (se pkt. 4.3). 

2.3 Forekomsterne af lobeliesø sikres mod næringsstofbelastning, forsuring og 
overbelastning med slid, der kan ændre naturtypen og reducere de karakteristiske 
arters udbredelse. Herunder foretages der en forebyggende indsats mod tilførsel af 
nærings- og forsurende stoffer fra dyrkede marker og intensivt drevne skovarealer. 

2.4 Det samlede areal med indlandsklittype søges udvidet med 5-7 ha – om muligt 
således, at eksisterende forekomster sammenkædes. 

2.5 Faunapassageforhold for odderen sikres og forbedres ved større, trafikerede 
vejanlæg, der overskærer artens naturlige spredningskorridorer – i og umiddelbart 
uden for Natura 2000-området. 

2.6 Potentielle ynglevandhuller for stor vandsalamander plejes i overensstemmelse med 
bedst kendte viden om artens krav til levestederne, og der etableres i 
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størrelsesordenen 10-12 nye, egnede ynglevandhuller, så der opstår klynger af 
ynglevandhuller. 

 
Sigtelinie 3. Naturtyper og levesteder, som ikke er beskyttet af natur- og miljølovgivningen 
 

3.1 Skovnaturtyper sikres. Der kan dog være tale om en dynamisk situation, hvor det 
ikke nødvendigvis er de samme forekomster, der over tid bidrager til sikring af en 
skovnaturtype. 

3.2 Konstaterede forekomster af habitatnaturtyper, der ikke er omfattet af lovgivningen, 
sikres mod ødelæggelse. 

3.3 Egnede ynglelokaliteter og leve/fourageringssteder for hvepsevåge og sortspætte 
sikres gennem indsatsen for skovnaturtyperne i området, herunder sikring af 
tilstedeværelse af et tilpas antal egnede redetræer. 

 
Sigtelinie 4. Særlig indsats for naturtyper og arter, hvis biogeografiske status er i fare 
 

4.1 Arealet med tør og våd hede søges øget med tilsammen ca. 16-20 ha, surt overdrev 
med ca. 15-18 ha, rigkær med ca. 6-8 ha og tidvis våd eng med ca. 4-5 ha, hvor 
det er naturmæssigt hensigtsmæssigt. Der sigtes fortrinsvis mod udvidelse af de 
højt målsatte forekomster, og sådan at der sker sammenkædning og nedsættelse af 
fragmentering.  

4.2 Arealet med aktiv højmose udvides med ca. 14-20 ha inden for højmosernes 
oprindelige hydrologiske opland. 

4.3 Der indføres hensigtsmæssig drift eller pleje på tidligere kendte levesteder samt på 
yderligere ca. 2-3 ha potentielle levesteder for gul stenbræk (se pkt. 2.2). 

 
 

 
Der udarbejdes handleplaner og vælges virkemidler af kommunerne og Skov- og 
Naturstyrelsen m.fl. indenfor rammerne af indsatsprogrammet.  
 
 
h) Grundlag for prioriteringer og valg 
 
Planen har til hensigt at sikre udpegningsgrundlaget og fremme den biologiske mangfoldighed 
generelt. En målsætning for en bestemt naturtype eller art vil dog kunne indebære en 
nedprioritering af andre naturtyper/arter. For området er der foretage følgende valg: 
 
Især øgning af arealerne med højmose, hængesæk og rigkær kan måske betyde en mindre 
indskrænkning af habitattyperne skovbevokset tørvemose og elle- og askeskov, som er 
opstået ved tilgroning af tidligere lysåbne enge og moser. Bortset fra i potentielle højmoser 
(hængesække af tørvemosser) skal gamle eller veludviklede forekomster af elle- og askeskov 
og skovbevoksede tørvemoser som hovedregel bevares.  
Udvidelse af arealet med aktiv højmose prioriteres på bekostning af nedbrudt højmose  
Udvidelse af arealet med våd hede ved at genetablere gunstig hydrologi vil lokalt kunne ske på 
bekostning af tilstødende arealer med tør hede.  
Naturlig dynamisk tilgroning med stilkege-krat kan foregå på arealer med tør hede og surt 
overdrev, hvis arealet i en periode er uden drift. På meget begrænsede, udpegede overdrevs- 
og hedearealer, der ikke er i god-høj naturtilstand, kan det vælges, at lade den naturlige 
succession mod egekrat reducere arealet af hede eller surt overdrev.  
For at sikre en gunstig prognose for bæklampret og for at skabe kontinuitet for 
vandløbsnaturen og de øvrige tilknyttede organismer, prioriteres det at fjerne spærringer i 
vandløb. Opstemninger i vandløb har i området ført til dannelse af mindre forekomster af 
næringsrige og brunvandede søer. Hensynet til at genskabe ubrudt kontinuitet i vandløb med 
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god-høj naturtilstand prioriteres i forhold til de mindre forekomster af sønaturtyperne, der ofte 
har begrænset naturkvalitet på grund af gennemstrømmende vand og udsatte fisk. 
 
Planen skal først og fremmest sikre arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget, og øvrige 
arter og naturtyper kan derfor i visse tilfælde blive reduceret ved iværksættelse af planen. 
Dette gælder bl.a. næringsstoffavoriserede plantearter og dyreliv knyttet til disse. Også dyr, 
fugle og andre arter, der er knyttet til krat og høj urtevegetation, vil kunne blive reduceret ved 
rydninger og genoptagelse af ekstensiv drift på tilgroede naturarealer. Disse arter er ikke en 
del af udpegningsgrundlaget og favoriseres af tilgroning mange andre steder i landskabet. 
Desuden vil der ved hensigtsmæssig drift fortsat være både krat og høje urter til stede i 
mosaik med arealer med lav vegetation. 
 
i) Overvågning 
 
Natura 2000-indsatsen bliver løbende overvåget i forhold til udpegningsgrundlag og 
naturværdier via NOVANA og DEVANO overvågningsprogrammer. Desuden afrapporterer 
Danmark den nationale indsats vedr. habitat- og fuglebeskyttelsesdirektivet til EU-
kommissionen hvert 6 år. 
 
Basisanalysen – udarbejdet i forbindelse med naturplanen - udgør det nuværende videns 
grundlag for områdets udpegningsgrundlag i forbindelse med naturplanlægningen. Analysen 
gennemgår systematisk udpegningsgrundlaget med en beskrivelse af status for hver enkelt art 
og naturtype. Det er hensigten, at denne analyse opdateres i forbindelse med fremtidige 
planperioder.  
 
j) Ikke teknisk resume 
 
I medfør af lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 er der foretaget en miljøvurdering. Planen vil 
sikre eller forbedre tilstand og bevaringsprognose for områdets udpegningsgrundlag og den 
biologiske mangfoldighed generelt samt et sammenhængende og varieret landskab. 
 
Området ådals- og skovnatur skal på sigt udgøre et sammenhængende naturområde med høj 
og afvekslende naturkvalitet omkring områdets vandløb, der skal udvikle sig med naturlig 
dynamik. Dermed sikres der levesteder for de vandløbstilknyttede dyrearter, som området er 
udpeget for at beskytte. Specielt skal området store hedearealer sikres høj naturkvalitet med 
hensigtsmæssig drift og sammenbindes. De unikke næringsfattige, rentvandede lobeliesøer 
skal sikres mod næringsbelastning og forsuring Områdets løvskove sikres mod konvertering til 
andre træarter og de skovlevende fuglearters levesteder forbedres samtidig med at skovenes 
tilstand sikres og forbedres. 
Hvis planen ikke iværksættes vil tilgroningen af området lysåbne natur fortsætte, og der vil 
ske en stadig øget indskrænkning af disse naturtyper. 
En gennemførelse af Natura 2000-planen vil sikre og forbedre den biologiske mangfoldighed og 
naturgrundlaget, give mulighed for større naturoplevelser og øge de landskabelige værdier. 
Natura 2000-planens gennemførelse vurderes ikke at få negative konsekvenser for områdets 
udpegningsgrundlag eller habitatdirektivets bilag IV-arter. 
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Rettelsesblad til Natura 2000-planer, hvor beregning af naturtypernes tilstand er justeret 
 
I forbindelse med nykodning af tilstandssystemerne for naturtyper til brug for visning på Danmarks 
Miljøportal har Bioscience, Århus Universitet opdaget fejl i deres hidtidige beregninger af især 
skovtilstanden og naturtilstanden for heder og klitter. 
 
Fejlene skyldes flere forhold, men særligt at de såkaldte ’problemarter’ ikke har indgået korrekt i 
beregningen, hvorfor artsindexet i skovtilstands-beregningen i flere tilfælde nedgraderes. Samtidig 
viser det sig, at hydrologi-parameteren i visse situationer uretmæssigt har talt negativt med, hvilket 
betyder, at strukturindekset i skovtilstands-beregningen i en række tilfælde skal opgraderes. 
 
En nyberegning af skovtilstanden medfører ændringer i tilstandsklassen for op mod 10 % af de ca. 
5.500 registreringer. For knap 200 af registreringerne betyder det en ændring fra ugunstig til gunstig 
skovtilstand eller omvendt. Der er fundet tilsvarende fejl i artsindexet for enkelte lysåbne 
naturarealer, således at ca. 150 registreringer ud af ca. 10.000 ændrer tilstand. 
 
Når Danmarks Miljøportal primo februar gør en opdateret version af naturtilstandsberegneren 
offentlig tilgængelig, vil de nævnte korrektioner være indarbejdet. 
 
Korrektionen medfører ikke ændringer i målsætning og indsatsprogram i Natura 2000-planen, idet 
målsætningen er langsigtet, og indsatsprogrammet bygger på faktuelle forhold på arealerne og ikke 
den beregnede skov/naturtilstand. Fejlrettelsen betyder dog, at Natura2000 planens beskrivelse af 
naturtypernes tilstand, og søjlerne i planernes figur 4 kan være ukorrekte. Den rettede tekst og figur 
4 til plan for Natura 2000-område nr. 53 er indsat neden for:  
 
Ny figur 4 og kommenterende tekst (i dette område berører ændringerne udelukkende 
skovnaturtyper): 
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Figur 4. Natur-/skovtilstand for de af Natura 2000-områdets naturtyper, som er tilstandsvurderet. 



NOTAT   

 
”For skovnaturtyperne er der i alt kortlagt 230 ha i Natura 2000-området, hvor 87 % er 
vurderet til skovtilstandsklasse I eller II og resten til skovtilstandsklasse III. Arealer vurderet til 
skovtilstandsklasse III er helt overvejende bøg på mor med kristtorn og trækkes ned af både 
struktur- og artsindekset. Egeblandskov og stilkegekrat kan særligt fremhæves, idet 
henholdsvis 80 % og 40 % af arealerne er vurderet til høj naturtilstand (tilstandsklasse I). De 
våde skovnaturtyper skovbevokset tørvemose og aske- og elleskov har mindre arealer med høj 
naturtilstand, mens tilstanden på den resterende del overvejede er god (skovtilstandsklasse 
II). ” 
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