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Rettelsesblad til Natura 2000-plan nr. 76 Store Vandskel, Rørbæk Sø, 
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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. 76 er indsat neden for:  
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Ny figur 4 og kommenterende tekst (i dette område berører ændringerne udelukkende 
skovnaturtyper): 
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  Natur-/skovtilstand:   I           II           III         IV          V           Ej vurderet 
 
Figur 4a. Natur/skovtilstand for de tre mest udbredte af Natura 2000-områdets naturtyper, 
som er tilstandsvurderet i H65 Store Vandskel, Rørbæk Sø og Tinnet Krat. Naturtyper med 
udbredelsesareal over 50 ha. Øvrige naturtyper er vist i figur 4b. 
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Figur 4b. Natur-/skovtilstand for de af Natura 2000-områdets naturtyper, som er tilstandsvurderet. 



NOTAT   

”For skovnaturtyperne er næsten alle arealer i gunstig skovtilstand, f.eks. er 94 % af stilkege-
krattene i gunstig skovtilstand. For bøg på mor og stilkege-krat er der mindre arealer i ugunstig 
skovtilstand (klasse III), hvilket primært skyldes en moderat strukturtilstand (strukturklasse 
III). 
 
For bøg på muld gælder, at den kun er fundet på mindre arealer i mosaik med andre 
skovnaturtyper. Der er ikke registreret specifikke data (herunder arealdata) for denne 
skovnaturtype, hvorfor det ikke er muligt at vurdere skovtilstanden.” 
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  Natur-/skovtilstand:   1           2           3           4           5           Ej vurderet 
 
Figur 4c. Natur/skovtilstand for de af Natura 2000-områdets naturtyper, som er 
tilstandsvurderet i H235 Holtum Ådal øvre del. Tør hede er dog ikke medtaget, da der kun er 
0,03 ha (i god naturtilstand). 
 
 
”Hele arealet med stilkege-krat er i gunstig skovtilstand, heraf over halvdelen i høj skovtilstand 
(klasse I). Det er også værd at bemærke, at over ¾ af arealet har en høj artstilstand (klasse 
I).” 



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

Natura 2000-område: 76 Store Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnet Krat og Holtum Ådal øvre del

Bæklampret1096 Vurderet Gunstig Bevaring af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Store Vandskel, Rørbæk Sø og Tinnet Krat65

Sandvandring Miljøvenlig  vandløbspleje Mulige virkemidler til truslen:
Reduceret grødeskæring

Tiltag via vandplanlægningen
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Natura 2000-område: 76 Store Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnet Krat og Holtum Ådal øvre del

Stor vandsalamander1166 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Store Vandskel, Rørbæk Sø og Tinnet Krat65

For få ynglevandhuller Udvidelse af naturarealet Mulige virkemidler til truslen:
Etablering på §3-arealer

Etablering på driftsarealer

Vandhulsrestaurering

Tilgroning af ynglevandhuller Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Vandhulsrestaurering

Overskygning af ynglevandhuller 
med vedplanter

Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:

Rydning af vedplanter

Prædation Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Vandhulsrestaurering

Arealreduktion/ fragmentering Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 
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Natura 2000-område: 76 Store Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnet Krat og Holtum Ådal øvre del

Damflagermus1318 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Store Vandskel, Rørbæk Sø og Tinnet Krat65

For få egnede overvintringssteder Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Begrænsning el. ophør af drift

Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder

Udvidelse af naturarealet Mulige virkemidler til truslen:

Vandhulsrestaurering

Næringsstofbelastning Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen

Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder

Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede 
arealer

Mulige virkemidler til truslen:

Skovnaturtypebevarende drift/pleje

Forstyrrelsesfrie områder

Odder1355 Vurderet Gunstig Bevaring af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Store Vandskel, Rørbæk Sø og Tinnet Krat65

Rusedrukning Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 76 Store Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnet Krat og Holtum Ådal øvre del

 Ret næringsfattige søer og vandhuller 
med små amfibiske planter ved bredden

3130 Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Store Vandskel, Rørbæk Sø og Tinnet Krat65

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

 Kalkrige søer og vandhuller med 
kransnålalger

3140 Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Store Vandskel, Rørbæk Sø og Tinnet Krat65

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

Næringsbelastning fra dyrkede 
arealer

Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:

Randzoner

Tiltag via vandplanlægningen
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Natura 2000-område: 76 Store Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnet Krat og Holtum Ådal øvre del

 Næringsrige søer og vandhuller med 
flydeplanter eller store vandaks

3150 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Store Vandskel, Rørbæk Sø og Tinnet Krat65

Næringsstofbelastning Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen

Afskæring af dræn og grøfter

Randzoner

Naturpleje

 Brunvandede søer og vandhuller3160 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Store Vandskel, Rørbæk Sø og Tinnet Krat65

Næringsbelastning fra dyrkede 
arealer

Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:

Tiltag via vandplanlægningen

Randzoner

Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 76 Store Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnet Krat og Holtum Ådal øvre del

 Vandløb med vandplanter3260 Vurderet Gunstig Bevaring af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Store Vandskel, Rørbæk Sø og Tinnet Krat65

Sandvandring Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Genslyngning af vandløb

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

 Våde dværgbusksamfund med 
klokkelyng 

4010 Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Store Vandskel, Rørbæk Sø og Tinnet Krat65

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

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

Invasive arter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter

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

Etablering på §3-arealer
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Natura 2000-område: 76 Store Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnet Krat og Holtum Ådal øvre del

 Tørre dværgbusksamfund (heder)4030 Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Store Vandskel, Rørbæk Sø og Tinnet Krat65

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

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

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

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

Rydning af vedplanter

Tilgroning med uønsket art Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Hedepleje

 Enekrat på heder, overdrev eller 
skrænter

5130 Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Store Vandskel, Rørbæk Sø og Tinnet Krat65

Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 76 Store Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnet Krat og Holtum Ådal øvre del

 * 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: Store Vandskel, Rørbæk Sø og Tinnet Krat65

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

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

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

Invasive arter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter

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

Rydning af vedplanter

Tilgroning med uønsket art Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Naturpleje
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Natura 2000-område: 76 Store Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnet Krat og Holtum Ådal øvre del

 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: Store Vandskel, Rørbæk Sø og Tinnet Krat65

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

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

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

Invasive arter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter

Arealreduktion/ fragmentering Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
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Natura 2000-område: 76 Store Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnet Krat og Holtum Ådal øvre del

 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: Store Vandskel, Rørbæk Sø og Tinnet Krat65

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

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

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

Invasive arter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter
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Natura 2000-område: 76 Store Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnet Krat og Holtum Ådal øvre del

 * 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: Store Vandskel, Rørbæk Sø og Tinnet Krat65

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

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

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

Næringsstofbelastning Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen

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

Rydning af vedplanter
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Natura 2000-område: 76 Store Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnet Krat og Holtum Ådal øvre del

 Rigkær7230 Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Store Vandskel, Rørbæk Sø og Tinnet Krat65

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

Høslet

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

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

Invasive arter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter

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

Afgræsning 

Etablering på §3-arealer

Høslet
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Natura 2000-område: 76 Store Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnet Krat og Holtum Ådal øvre del

 Bøgeskove på morbund uden kristtorn9110 Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Store Vandskel, Rørbæk Sø og Tinnet Krat65

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

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

 Bøgeskove på muldbund9130 Ugunstig Bevaring eller genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Store Vandskel, Rørbæk Sø og Tinnet Krat65

Mulige virkemidler til truslen:
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Natura 2000-område: 76 Store Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnet Krat og Holtum Ådal øvre del

 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: Store Vandskel, Rørbæk Sø og Tinnet Krat65

Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede 
arealer

Mulige virkemidler til truslen:

Skovnaturtypebevarende drift/pleje

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

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

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

 * Skovbevoksede tørvemoser91D0 Ugunstig Bevaring eller genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Store Vandskel, Rørbæk Sø og Tinnet Krat65

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
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Natura 2000-område: 76 Store Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnet Krat og Holtum Ådal øvre del

 * 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: Store Vandskel, Rørbæk Sø og Tinnet Krat65

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: 76 Store Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnet Krat og Holtum Ådal øvre del

Bæklampret1096 Vurderet Gunstig Bevaring af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Holtum Ådal, øvre del235

Grødeskæring i vandløb Miljøvenlig  vandløbspleje Mulige virkemidler til truslen:
Ophør med grødeskæring

Tiltag via vandplanlægningen

okkerbelastning Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning

Tiltag via vandplanlægningen

 Kalkrige søer og vandhuller med 
kransnålalger

3140 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Holtum Ådal, øvre del235

Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 76 Store Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnet Krat og Holtum Ådal øvre del

 Næringsrige søer og vandhuller med 
flydeplanter eller store vandaks

3150 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Holtum Ådal, øvre del235

Mulige virkemidler til truslen:

 Vandløb med vandplanter3260 Vurderet Gunstig Bevaring af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Holtum Ådal, øvre del235

Grødeskæring i vandløb Miljøvenlig  vandløbspleje Mulige virkemidler til truslen:
Reduceret grødeskæring

Sandvandring Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Ændret vedligeholdelse af vandløb

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

17. november 2011 Side 17 af 23



Natura 2000-område: 76 Store Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnet Krat og Holtum Ådal øvre del

 Tørre dværgbusksamfund (heder)4030 Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Holtum Ådal, øvre del235

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

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

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

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

 Overdrev og krat på mere eller mindre 
kalkholdig bund (* vigtige 
orkidélokaliteter)

6210

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Holtum Ådal, øvre del235

Mulige virkemidler til truslen:
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Natura 2000-område: 76 Store Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnet Krat og Holtum Ådal øvre del

 * 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: Holtum Ådal, øvre del235

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

Ikke afpasset naturpleje Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 

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

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

Afgræsning 
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Natura 2000-område: 76 Store Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnet Krat og Holtum Ådal øvre del

 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: Holtum Ådal, øvre del235

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

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

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

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

Afgræsning 

Etablering på §3-arealer
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Natura 2000-område: 76 Store Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnet Krat og Holtum Ådal øvre del

 * 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: Holtum Ådal, øvre del235

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

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

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
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Natura 2000-område: 76 Store Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnet Krat og Holtum Ådal øvre del

 Rigkær7230 Ugunstig Genopretning af gunstig status

Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje

Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:

Habitatområde: Holtum Ådal, øvre del235

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

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

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

Tiltag via vandplanlægningen

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

Afgræsning 

Etablering på §3-arealer
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Natura 2000-område: 76 Store Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnet Krat og Holtum Ådal øvre del

 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: Holtum Ådal, øvre del235

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
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Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen 
 
Miljørapport for N76 Store Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnet Krat (H65) samt Holtum Ådal øvre del 
(H235) 
 
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:  
 
Det overordnede mål for området er: Områdets skove, lysåbne natur, store og små søer og 
vandløbene udgør to store, sammenhængende naturområder med vægt på ekstensiv drift og 
udnyttelse og med gode hydrologiske og naturmæssige sammenhænge mellem våde og tørre 
naturtyper. Rørbæk Sø, Skjern Å, Gudenå og Holtum Å opnår gunstig naturtilstand, hvilket 
forudsætter en god vandkvalitet. Områdets truede naturtyper og arter prioriteres højt. Det gælder 
våde og tørre heder, sure overdrev, tidvis våd eng, rigkær og odder. Ligeledes prioriteres 
kildevæld, levesteder for stor vandsalamander og den nationale ansvarsart damflagermus. Arealet 
af sure overdrev og våd hede øges, og der skabes så vidt muligt sammenhæng mellem 
forekomsterne. Der sikres desuden en fortsat gunstig naturtilstand og øget sammenhæng af stilkege-
krattene. 
 
Områdets økologiske integritet sikres i form af en for naturtypen hensigtsmæssig drift/pleje og 
hydrologi, en lav næringsstofbelastning og gode sprednings- og etableringsmuligheder. 
 
Relevante planer 
I H65 Store Vandskel, Rørbæk Sø og Tinnet Krat har Skov- og Naturstyrelsen udlagt størstedelen af 
de statsejede, kortlagte skovnaturtypearealer omkring kilderne som urørt skov, stævningsskov eller 
arealer med plukhugstdrift. Der er indgået egekratsaftaler på kortlagte arealer i Vesterkrat, 
Koutrup Skov og ved Lundbanke (ca. 28 ha). Herudover er der indgået flere egekratsaftaler på 
arealer med vintereg, som ikke er omfattet af Natura 2000 naturtyperne. 
 



Gudenåens øverste strækning blev genslynget for år tilbage. Det medførte oversvømmelse af engene 
langs vandløbet, hvorved mulighederne for afgræsning af engene blev forringet. Alle 
overdrevsarealer bliver afgræsset. 
 
Granarealer er blevet ryddet med henblik på udvidelse og samling af overdrevsarealer. Dette var 
en del af LIFE Nature-projektet ”Restoration of Dry Grasslands in Denmark”, hvis formål var at 
forbedre eksisterende overdrev samt at øge overdrevsarealet bl.a. ved fældning af nåleskov 
efterfulgt af afgræsning. 
 
Projektet omfattede bl.a. følgende: Ét område bevokset med gran og et andet tidligere 
landbrugsareal er i dag kortlagt som tør hede. Et tredje granbevokset område blev ryddet i 2009. 
Disse tre arealer vest for Lindbjerg er udlagt til fri succession med henblik på tilgroning til egekrat. 
Også et areal i Kollemorten er i dag kortlagt som tør hede, men overlades til fri succession til 
egekrat. 
 
Vejle Amt har tidligere løbende foretaget rydninger og andre plejeforanstaltninger på de 
privatejede, fredede arealer i området, herunder bl.a. retablering af eng på tidligere 
dambrugsareal, oprensning af vandhuller, fjernelse af nåletræer i egekrat, rydning af vedplanter og 
gyvel, afbrænding og afgræsning på tør hede og afgræsning af skoveng tidligere overgroet med 
kæmpe-bjørneklo. Plejen fortsættes af de nu 3 involverede kommuner. 
 
Herudover gennemføres følgende af Skov- og Naturstyrelsen: 
• Uønsket opvækst fjernes (gyvel, nåletræ mv.). 
• I Gudenåen fjernes pindsvineknop og lådden dueurt m.fl. 
• Egekrat plejes ved gamle driftsformer i form af stævning og plukhugst mv.  
 
Vejle Amt og efterfølgende Miljøcenter Århus indgik sammen med Estland og Finland i et LIFE 
Nature-projekt ”Protection of Triturus cristatus in eastern Baltic Region”. Projektet havde til 
formål at forbedre levestederne for stor vandsalamander. Som en del af projektet blev der 
oprenset/nygravet i alt 4 vandhuller inden for et afgrænset område af Natura 2000 området. Skov- 
og Naturstyrelsen har desuden oprenset/nygravet 4 vandhuller inden for projektområdet ved 
Lindbjerg. Disse vandhuller tjente som demonstrationsvandhuller for de øvrige 
samarbejdspartnere. Projektet afsluttedes med udgangen af 2008. En ”Forvaltningsplan for stor 
vandsalamander i Vejle Amt”, som var en del af projektet, fokuserer på, at der også fremover skal 
sikres egnede vandhuller til arten ved nyetablering og evt. oprensning af vandhuller. 
 
Hedensted Kommune har foretaget oprensning af to vandhuller i Koutrupområdet. Omkring 
NATURA 2000 området sker der også fra Vejle Kommunes side en indsats målrettet løgfrø, nemlig 
restaurering og nyetablering af vandhuller, samt udsætning af larver. Frem til 2014 udvides denne 
indsats til selve NATURA 2000-området gennem det internationale LIFE+-projektet ”Dragonlife”. 
Begge kommuners indsats er til stor gavn for stor vandsalamander, som er på udpegnings-
grundlaget.  
 
Hedensted Kommune har frilagt rørlagt vandløb i Koutrup-området for at skabe levested og 
gydevand for smådyr og fisk og på sigt skabe et vandløb med vandplanter. 
 
Der er genoptaget afgræsning på lavbundsarealer lige opstrøms Rørbæk Sø i Ikast-Brande og 
Hedensted Kommuner mellem Skjern Å og Dybdal Bæk. 



 
I Store Vandskel, Rørbæk Sø og Tinnet Krat er der indgået MVJ-aftaler på 262 ha. Størsteparten af 
aftalerne er indgået på arealer med tør hede og surt overdrev. 
 
I H235 Holtum Ådal øvre del er der indgået 10 MVJ-aftaler i området. 4 af disse er 20 årige aftaler 
om afgræsning eller høslæt. De resterende 6 aftaler er 5 årige aftaler om afgræsning og/eller 
høslæt. 2 af disse indeholder også aftale om rydning. Alle aftaler forudsætter, at der ikke tilføres 
kvælstofgødning. 
 
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 
ugunstig tilstand tiltag, der kan imødegå forringelse. Planen vil sikre fortsatte levesteder for 
bæklampret og odder. 
 
Hvis ikke planen for 1. planperiode iværksættes i H65 Store Vandskel, Rørbæk Sø og Tinnet Krat 
vil arealreduktion/fragmentering fortsat være en trussel mod kransnålalge-sø, våd hede, tidvis våd 
eng, kildevæld og rigkær, ligesom fragmentering af levesteder fortsat vil være en trussel mod odder 
og stor vandsalamander. 
 
Næringsstofbelastning på grund af tilførsel fra spredt bebyggelse og dyrkede arealer vil fortsat være 
en trussel for de næringsrige søer. For områdets brunvandede sø vil der fortsat være en trussel for 
næringsstofbelastning fra tilstrømmende grundvand. Næringsstofbelastning med kvælstof fra luften 
vil fortsat være en trussel for søbred med små urter, kransnålalge-søer, brunvandede søer, 
næringsrige søer, våd hede, tør hede, sure overdrev, enekrat, tidvis våd eng, kildevæld, hængesæk 
og rigkær samt alle skovnaturtyper i Natura 2000-området.  
 
Tilgroning med høje græsser og urter og med vedplanter, herunder problemarterne rødgran og gyvel 
vil fortsat være en trussel mod våd hede, tør hede, sure overdrev, tidvis våd eng, hængesæk, 
kildevæld og rigkær, ligesom tilgroning af ynglevandhuller og leve-/fourageringssteder fortsat vil 
være en trussel for stor vandsalamander, og skygge fra opvoksende vedplanter vil være en trussel 
mod vandløb med vandplanter. I stilkege-krat kan indvandring af uønskede og skyggetålende arter 
som nåletræarter og bøg på lang sigt fortsat udgøre en trussel mod skovnaturtypen. 
  



Uhensigtsmæssig hydrologi som grøftning og dræning kan fortsat medføre afvanding og udtørring 
af hængesæk, kildevæld og rigkær. 
 
Uhensigtsmæssig drift som intensiv skovdrift kan fortsat medføre, at skovnaturtyper forringes eller 
ødelægges. Der vil fortsat være en utilstrækkelig beskyttelse af skovnaturtyper mod bl.a. 
konvertering til andre træarter. 
 
Trafikdrab vil fortsat være en trussel for odder, hvor veje krydser vandløb. 
 
Miljøfarlige stoffer vil fortsat udgøre en trussel mod odder, da den lever af fisk, og da miljøfarlige 
stoffer ophobes i fiskene. I Gudenåsystemet overgår indholdet af kviksølv i fisk det EU fastsatte 
miljøkvalitetskriterie. 
 
Hindring af landskabsdynamik i form af tidligere vandløbsreguleringer, vil fortsat forringe den 
fysiske tilstand og naturlige dynamik i vandløb på grund af sandvandring. Dette vil derfor også 
fortsat være en trussel for bæklampret. 
 
Invasive arter vil fortsat være en trussel mod våd hede, tør hede, sure overdrev, tidvis våd eng, 
hængesæk, kildevæld og rigkær.  
 
Mangel på egnede ynglesteder vil fortsat være en trussel for stor vandsalamander og evt. også for 
damflagermus. 
 
Hvis ikke planen for 1. planperiode iværksættes i H235 Holtum Ådal øvre del vil 
arealreduktion/fragmentering fortsat være en trussel mod kransnålalgesøer, næringsrige søer, sure 
overdrev, tidvis våd eng og rigkær. 
 
Næringsstofbelastning vil fortsat være en trussel for tør hede, surt overdrev, tidvis våd eng, 
kildevæld, rigkær og alle skovnaturtyperne. Direkte påvirkning af sure overdrev, tidvis våd eng, 
kildevæld samt rigkær fra gødskning og sprøjtning vil fortsat være en trussel. 
 
Tilgroning med høje græsser og urter og med vedplanter, herunder problemarterne rødgran og 
gyvel, vil fortsat være en trussel mod sure overdrev, tidvis våd eng, kildevæld og rigkær. I stilkege-
krat kan indvandring af uønskede og skyggetålende arter som nåletræarter og bøg på lang sigt 
fortsat udgøre en trussel mod skovnaturtypen. 
 
Uhensigtsmæssig hydrologi og drift samt hindring af landskabsdynamik i form af vedligeholdelse i 
vandløb vil fortsat hindre en naturlig hydrologi og skabe dårlige fysiske forhold, herunder 
sandvandring, og medvirke til at begrænse diversiteten i vandløbet. Uddybning af grøfter og 
vandløb kan fortsat skabe okkerproblemer. Både dårlige fysiske forhold og okker vil derfor stadig 
være trusler for bæklampretten, som lever i vandløbet. Okker kan sætte sig på æg og gæller. Grøfter 
og dræn vil fortsat afvande tidvis våd eng, kildevæld og rigkær. 
 
 
Bevaringsstatus er gunstig eller vurderet gunstig for: 

- Vandløb, idet de er forholdsvis uregulerede. 
- Bæklampret og odder. Arterne vurderes at have stabile eller stigende yngle/rastepladser i 

området. 



 
Bevaringsstatus er ugunstig eller vurderet ugunstig for: 

- Søbred med små urter (1 er kortlagt), kransnålalge-sø (1 er kortlagt), brunvandet sø 
(Skjernåens udspring) og næringsrig sø på grund af tilførsel af næringsstoffer. 

- Våd hede, tør hede, enekrat, sure overdrev, tidvis våd eng, hængesæk, kildevæld og rigkær 
på grund af problemer med tilgroning, og på grund af at den lave ende af tålegrænseinter-
valllet for kvælstofbelastning er overskredet for alle naturtyperne. Højeste ende af 
tålegrænseintervallet er endda over-skredet på hele arealet af hængesæk, på en del af 
arealet af tør hede i habitatområde 65, og på en del af arealet af sure overdrev, således for 
95 % af arealet i habitatområde 235. 

- Alle skovnaturtyperne (bøg på mor, bøg på muld, stilkege-krat, skovbevokset tørvemose 
samt elle- og askeskov) idet den højeste ende af tålegrænseintervallet for kvælstofbelast-
ning er overskredet. 

- Stor vandsalamander på grund af mangel på egnede ynglevandhuller.  
 
Bevaringsstatus er ukendt for: 

- Kransnålealge-sø og næringsrig sø, idet de ikke er endeligt kortlagt og tilstandsvurderet. 
     -      Damflagermus.  Arten og udbredelsen af dens levesteder er ikke fyldestgørende kortlagt og 

tilstandsvurderet. Der er dog observeret flere individer ved Rørbæk Sø og Lillesø. 
 
c) Miljøforhold i områder der kan blive berørt  
 
Af modsatrettede interesser i området kan nævnes problematikken med afvejning af, om man 
ønsker tilvoksningsmoser med pil, der senere vil kunne udvikle sig til habitatnaturtypen elle- og 
askesump, eller om man vil bevare de driftsafhængige lysåbne eng- og rigkærsarealer. Da pilekrat 
ikke er beskrevet i habitatdirektivet, vil det være naturligt at prioritere områder, som er eller har 
været græsset, til fortsat at være lysåbne.  
 
Der er på nogle arealer flydende overgange mellem tør hede, sure overdrev og egekrat. De enkelte 
steder skal der tages stilling til, hvilken naturtype, som ønskes fremmet på den eller de andres 
bekostning. Med mindre der er tale om særligt artsrige eller særligt store forekomster af tør hede 
eller surt overdrev, prioriteres en dynamisk udvikling, hvor egekrattet på mindre arealer får lov til at 
erstatte de lysåbne naturtyper. Dette valg vil medføre, at arealet af stilkege-krat på sigt vil øges. 
Arealet af tør hede og surt overdrev vurderes dog at kunne opretholdes inden for området ved 
udvidelse af disse naturtyper på nye arealer, eksempelvis ved afvikling af nåletræsplantage eller 
genopretning på tidligere dyrkningsjorder ved udpining og indførelse af hensigtsmæssig drift. 
Successionen kan ske under forudsætning af, at arealet af tør hede og sure overdrev opretholdes på 
nationalt og biogeografisk niveau.  
 
På Skov- og Naturstyrelsens areal er der ønske om rydning af trævækst på ca. 1 ha skovbevokset 
tørvemose rundt om den brunvandede sø Skjernåens Kilde, dels af hensyn til søen og dels af hensyn 
til det store publikum, som området har. Ved lysningen vil naturtypen ændres til naturtypen 
hængesæk. Arealet af våd hede/kildevæld ønskes ligeledes øget på bekostning af skovnaturtypen 
skovbevokset tørvemose. Denne naturtype er her fremkommet ved tilgroning af den botanisk meget 
interessante mosaik af våd hede og kildevæld. Rydning af skovbevokset tørvemose til genskabelse 
af våd hede og kildevæld kan ske under forudsætning af, at arealet af skovnaturtypen opretholdes på 
nationalt og biogeografisk niveau. 
 



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:  
 
Blandt de naturtyper, der danner udpegningsgrundlag for Natura 2000 området, er naturtyperne 
surt overdrev, kildevæld samt skovbevokset tørvemose og ellesump prioriterede i habitatdirektivet, 
og de skal derfor tilgodeses ved modstridende interesser med andre naturtyper og arter. 
 
Desuden har en række naturtyper, herunder tør hede, sure overdrev, tidvis våd eng og rigkær, på 
nationalt og regionalt niveau, haft så stor en tilbagegang, at de er opført som truede naturtyper. 
Der vil derfor blive gjort en særlig indsats for at øge arealerne af især disse naturtyper. 
 
 
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. For Store 
Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnet Krat samt Holtum Ådal øvre del gælder: 
 

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 tidvis våd eng, 
hængesæk, kildevæld og rigkær. 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 damflagermus, stor vandsalamander, odder og 
bæklampret. 

1.5 Der sikres levesteder med individuel hensyntagen til den enkelte arts sårbarhed over for 
forstyrrelse for odder og damflagermus. Nogle af landets væsentligste overvint-
ringslokaliteter 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 hvidgran, bjergfyr, glansbladet hæg, kæmpe-bjørneklo m.fl. 
bekæmpes, og deres spredning forebygges så vidt muligt - efter bedst kendte viden. 



      1.7       Påvirkning af terrestriske naturtyper og vandhuller med næringsstoffer og sprøjtemidler 
fra tilgrænsende jord-brugsarealer reduceres. 

 
 
I henhold til vandplanen vil en gennemførsel af planen for hovedvandopland Randers Fjord samt 
Ringkøbing Fjord under vandrammedirektivet vurderes at indebære, at følgende del af Natura 2000-
planens indsatsprogram bliver udført: 
 

1. Reduktion af tilførsel af næringsstoffer til søer og vandløb, der således også sikrer 
gode fourageringsområder og levesteder for stor vandsalamander, damflagermus og 
odder. 

 
       2. Sikring af god vandkvalitet og gode fysiske forhold samt sikring af fri passage i 

vandløb, der således også gavner 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 

områdets sikres eller forbedres via et 
forbedret naturgrundlag. 

Menneskers sundhed x  Nedsat næringsstofbelastning betyder 
forbedrede levevilkår for fisk og skaldyr i og 
nedstrøms Gudenåen, Skjernåen, Rørbæk Sø 
og Holtum Å. 
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  De steder, hvor der genskabes rigkær, vil 
frøpuljenog formentlig også jordens 
surhedsgrad ændre sig. 

Vand x  Er redegjort for - se i øvrigt vandplan for 
hovedvandopland Randers Fjord samt for 



hovedvandopland Ringkøbing Fjord. 
Luft  x  
Klimatiske faktorer x  Den ændrede bevoksning fra sumpskov til 

hede/kildevæld og rigkær medfører, at 
mikroklimaet ændrer sig, formentlig med 
mindre luftfugtighed og større forskel i 
lufttemperatur til følge. 

Materielle goder  x  
Landskab x  Et varieret landskab bestående af forskellige 

landskabstyper fastholdes og udbygges. 
Fragmentering af landskabet imødegås. 

Kulturarv, herunder kirker  x  
Arkitektonisk arv  x  
Arkæologisk arv  x  

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. Fragmentering af naturtyper og levesteder 
er imødegået ved genskabelse af våd hede/kildevæld, tidvis våd eng og rigkær. 
 
Følgende konkrete tiltag er planlagt. 
 
Sigtelinie 2. Små og fragmenterede habitatnaturtyper og levesteder for arter 
 

2.1 Arealet af våd og tør hede, sure overdrev, kildevæld og rigkær søges udvidet i H65, se 
pkt. 4. Kildevæld i H65 søges udvidet med i størrelsesordenen 1-2 ha. 

2.2 Arealet med tør hede, sure overdrev, tidvis våd eng og rigkær søges udvidet i H235, se 
pkt. 4. 

2.3 Sammenhængende levesteder og spredningsmuligheder for odderen sikres ved at sikre 
fungerende faunapassageforhold for odderen ved større, trafikerede vejanlæg, der 
overskærer artens naturlige spredningskorridorer i og umiddelbart uden for Natura 
2000-området. 

2.4 I H65 etableres klynger af ynglevandhuller til stor vandsalamander, og eksisterende 
ynglevandhuller sammenbindes naturmæssigt med egnede fourageringsområder og 
vinterkvarterer. 

2.5      I H235 etableres 3-5 nye vandhuller med henblik på at øge antallet af kransnålalge-søer 
og ca. 15 potentielle næringsrige vandhuller restaureres. 

 
 
Sigtelinie 3. Naturtyper og levesteder, som ikke er beskyttet af natur- og miljølovgivningen 
 

3.1 Konstaterede forekomster af habitatnaturtyper, der ikke er omfattet af lovgivningen, 
sikres mod ødelæggelse. 

3.2 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 skovna-
turtype. 



      3.3       Fourageringsområder og vinterkvarterer for stor vandsalamander, der ikke er beskyttet 
af naturlovgivningen, sikres. 

Sigtelinie 4. Særlig indsats for naturtyper og arter, hvis biogeografiske status er i fare 
 

4.1 I H65 udvides våd hede med i størrelsesordenen 1-2 ha. 
4.2 Arealet af rigkær i H65 søges udvidet med i størrelsesordenen 20-24 ha potentielle 

arealer med efterfølgende indførelse af hensigtsmæssig og sammenhængende drift. 
4.3 I H65 søges tør hede og sure overdrev udvidet, hvor det er naturmæssigt 

hensigtsmæssigt. Udvidelse af forekomster med høj artstilstand prioriteres. 
4.4 I H235 standses direkte påvirkning af sure overdrev, tidvis våd eng, kildevæld samt 

rigkær fra gødskning og sprøjtning af tilstødende dyrkede marker. 
4.5 Det meget lille areal med tør hede i H235 sikres en hensigtsmæssig drift i sammenhæng 

med de nærliggende sure overdrev og tidvis våd eng. 
4.6 Sure overdrev, tidvis våd eng og rigkær udvides med sammenlagt i størrelsesordenen 

15-18 ha i H235. Udvidelse af forekomster med høj artstilstand prioriteres. Udvidel-
serne søges efterfulgt af indførelse af hensigtsmæssig og sammenhængende drift. 

 
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 foretaget følgende valg: 
 
Blandt de naturtyper, der danner udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området, er naturtyperne 
surt overdrev, kildevæld samt skovbevokset tørvemose og ellesump prioriterede i habitatdirektivet, 
og de skal derfor tilgodeses ved modstridende interesser med andre naturtyper og arter. 
 
Våde heder, tidvis våd eng og rigkær har på nationalt og regionalt niveau haft en stor tilbagegang, 
og i Danmarks afrapportering til EU vurderes naturtypernes bevaringsstatus at være ugunstig. I 
Bilag 1 i By- og Landskabsstyrelsen 2009: ”Retningslinjer for den statslige Natura 2000-
planlægning: målfastsættelse og indsatsprogram” er de 3 naturtyper derfor opført som truede 
naturtyper. Der vil derfor blive gjort en indsats for at øge arealerne af de 3 naturtyper. 
 
Ung skovbevokset tørvemose og pilekrat prioriteres her ryddet til fordel for våd hede/kildevæld og 
rigkær, mens gamle pilekrat bevares som pilekrat med mulighed for udvikling til ellesump. 
 
Hvor der ikke er tale om særligt artsrige eller særligt store forekomster af tør hede eller surt 
overdrev, prioriteres en dynamisk udvikling, hvor egekrattet får lov til at erstatte de lysåbne 
naturtyper. På sigt vil dette medføre, at arealet med stilkege-krat vil øges.  
 
Rydning og successionen kan ske under forudsætning af, at arealet af skovbevokset tørvemose, tør 
hede og sure overdrev opretholdes på nationalt og biogeografisk niveau. 
 
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 bevaringsstatus for områdets udpegningsgrundlag og den biologiske mangfoldighed 
generelt samt et sammenhængende og varieret landskab. 
 
Der er foretaget en prioritering af sammenhængende arealer med våd hede/kildevæld på bekostning 
af skovbevokset tørvemose. Arealreduktionen vil udelukkende omfatte dårligt udviklede 
forekomster af skovbevokset tørvemose. Ligeledes er der foretaget en prioritering af stilkege-krat 
på bekostning af tør hede og surt overdrev ved at tillade en naturlig succession i grænseområderne 
mellem disse naturtyper. 
 
Hvis ikke planen iværksættes, vil tilgroningen, herunder også med invasive arter, fortsætte og 
medføre en forringet status for de prioriterede dele af områdets udpegningsgrundlag. 
Planens gennemførelse vil ikke få negative konsekvenser for nogle af de øvrige naturtyper og arter, 
der udgør områdets udpegningsgrundlag. 
 
Planens gennemførelse vurderes tilsvarende ikke at få negative konsekvenser for bilag IV arter i 
området, herunder flere arter flagermus, spidssnudet frø og løgfrø. 
 
Planen betyder, at de rekreative oplevelser i tilknytning til området forbedres via et forbedret 
naturgrundlag og nedsat næringsstofbelastning via vandplanen. 



NOTAT 
 

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

Forslag til Natura 2000-plan nr. 76 
Habitatområde H65 samt H235 

 
Store Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnet Krat samt Holtum Ådal øvre del 

 
 
Udkast til Natura 2000-plan blev annonceret i ekstern 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. 76 er der modtaget i alt 6 høringssvar (se sidst i dette notat for en oversigt), 
hvoraf de lokale betragtninger i ID4118 fra Ikast-Brande Kommune dog omhandler en anden 
Natura 2000-plan. 
  
Svarene har især berørt følgende punkter: 
 
1. Udvidelse af én naturtype på bekostning af en anden 
2. Hvem kortlægger kildevæld  
3. Prioritering af mål. Der ønskes stillingtagen til fjernelse af opstemninger i vandløb, her helt 
konkret opstemningen af Gudenåen ved Hammer Mølle 
4. Områdebeskrivelse 
 
Yderligere har høringssvarene berørt følgende emner, hvortil der henvises til det generelle 
høringsnotat (kan findes på ovenstående link): 
 
5. Økonomi. Kommunernes økonomi. DUT-princippet bør vige til fordel for en fordelingsnøgle efter 
ressourcebehovet og ikke indbyggertal. Tilskudsordninger skal være attraktive 
Naturforvaltningsmidler ikke tilstrækkelige til tiltag både inden og uden for Natura 2000-områder 
6. Klima. Der skal tages fornøden højde for de forventede klimaændringer 
7. Virkemidler herunder tilskudsordninger. Kommunerne ønsker myndigheders rolle gjort entydig 
ved inddragelse i processen med udpegning af områder til forskellige plejetiltag samt adgang til at 
se status for indgåelse af frivillige aftaler med relevante lodsejere 



8. Overvågning. Overvågningsprogram til effektvurdering af handleplanerne 
9. Lovgrundlag. Regelforenklinger på området ønskes, udhuling af ejendomsret nærmende sig 
ekspropriation af dyrkningsretten 
10. Områdeudpegning og afgrænsning. Områdeudvidelse 
11. Målsætning. Uddybning af målsætning ang. næringsstofbelastning 
12. Indsatsprogram. Indsatsprogram bør strammes op ang. næringsstoffer fra eksisterende 
landbrug, hydrologi i skovnaturtyperne, præcisering af ”hensigtsmæssig ekstensiv drift og pleje”, 
ved indsats skal ses på det samlede trusselsbillede 
13. Datagrundlag. Datagrundlag forældet, udbredt brug af mosaikforekomster 
14. Kvælstof. Forslag til alternativt virkemiddel til reduktion af ammoniakbelastningen 
15. Virkemidler herunder tilskudsordninger. Præcisering af virkemidler, herunder 
tilskudsordninger og dyrkningsfrie bræmmer, uhensigtsmæssige landdistriktsordninger 
16. Proces. Information af lodsejere om naturplanen, gældende regler og den forestående indsats 
17. Trusler herunder forstyrrelser.  Ikke behov for yderligere begrænsning af færdsel 
18. Udpegningsgrundlag og afgrænsning. For skarpe afgrænsninger af områder og dermed også af 
indsatsområder er uhensigtsmæssigt 
 
I det følgende sammenfattes de væsentligste synspunkter til de ovenfor nævnte punkter. 
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. Udvidelse af én naturtype på bekostning af en anden 
 
Høringssvar: 
Hedensted Kommune mener, at egekratarealet må søges forøget gennem skovrejsningsplanlægning 
på marginale, sandede landbrugsarealer med dårligt udbytte og erosionstrusler i tilknytning til 
eksisterende egekrat og andre beskyttede og prioriterede naturområder og ikke, som nævnt i planen, 
ekspandere på vedvarende græsarealer, hvoraf en del er naturtypen surt overdrev. 
DN foreslår, at de små områder af surt overdrev og tør hede bevares. 
 
Naturstyrelsen: 
Netop i dette område er der gjort en meget stor indsats for at udvide arealet med sure overdrev på 
dels tidligere landbrugsarealer og dels nåletræsarealer. De arealer, hvor stilkege-krat vil få lov til 
at udvikle sig dynamisk er få og små i forhold til ovennævnte arealer. På nogle tidligere 
landbrugsarealer, nu ejet af NST, er denne udvikling allerede i gang. Se under ”Igangværende 
pleje og naturgenopretning”. Herudover kan arealet med stilkege-krat søges øget gennem 
skovrejsningsplanlægning. 
 
2. Hvem kortlægger kildevæld  
 
Høringssvar: 
Vejle Kommune spørger om, hvem der kortlægger kildevæld. 
 



Naturstyrelsen: 
Kildevæld kortlægges af Naturstyrelsen i 2010-2011. 
 
3. Prioritering af mål. Der ønskes stillingtagen til fjernelse af opstemninger i vandløb, her helt 
konkret opstemningen af Gudenåen ved Hammer Mølle 
 
Høringssvar: 
Vejle Kommune ønsker, at der under Modstridende interesser beskrives, hvilken prioritering der 
skal lægges i området ved Hammer Mølle, hvor Gudenåen er opstemmet til en møllesø. I 
opstuvningszonen er der opstået beskyttede habitatnaturtyper. Samtidig har opstemningen skabt 
væsentligt forringede fysiske forhold i vandløbet. Ifølge Vandrammedirektivet skal der genskabes 
gode fysiske forhold i vandløbet, selv om vandplanerne i første periode primært arbejder med 
kontinuitet. Kontinuiteten genskabes ved at fjerne opstemningen og herved ligeledes genskabe de 
gode fysiske forhold i vandløbet opstrøms. Det har til gengæld en negativ effekt (dræning) på de 
habitatnaturtyper, der er opstået på baggrund af opstemningen. Kulturhistoriske forhold kan 
ligeledes blive påvirket. Fokuseres der udelukkende på kontinuiteten, kan der opbygges stryg eller 
graves nye vandløb perifert i forhold til de beskyttede naturtyper. Det vil dog risikere at fastlåse de 
dårlige fysiske forhold opstrøms. Der må derfor laves de nødvendige konsekvensvurderinger og 
sættes i forhold til bevaringsmålsætningen for hele habitatområdet.  
 
Naturstyrelsen: 
Under modstridende interesser indføjes følgende: ”Ved Hammer Mølledam er der modstridende 
interesser i forhold til kontinuitet i vandløbet Gudenåen og de naturtyper, som opstemningen har 
frembragt, og den betydning mølledammen evt. har som fourageringsområde for damflagermus. 
Hammer Mølledam danner en spærring, som i Vandplanen er forudsat afhjulpet for at skabe konti-
nuitet i Gudenåen, idet den eksisterende modstrømstrappe, som er ved møllen, ikke giver tilstrække-
lig passage. Der er til området knyttet både biologiske og kulturhistoriske interesser. De fysiske for-
hold i vandløbet opstrøms mølledammen er i orden, så det er fortrinsvis spærringseffekten her, som 
er det problem, der skal løses. Det prioriteres at sikre sammenhængende vandløbsnatur uden spred-
ningsmæssige spærringer for bl.a. bæklampret. Dette udelukker dog ikke, at mølledammen kan be-
vares”. 
 
4. Områdebeskrivelse 
 
Høringssvar: 
DN ønsker en rødlistet sommerfugleart tilføjet i områdebeskrivelsen 
 
Naturstyrelsen: 
Arter, der ikke findes på udpegningsgrundlaget fjernes fra områdebeskrivelsen. Arterne har blot 
været nævnt i planudkastet som en del af beskrivelsen af områdets store naturværdier. 
I øvrigt henvises til det generelle høringssvar under Andre naturbeskyttelsesinteresser. 1. Indsatsen 
for øvrige Natura 2000-arter samt andre naturinteresser. 
 
Justeringer af forslag til Natura 2000-plan nr. 76 
 
I planen er det på baggrund af de indkomne bemærkninger præciseret, at der ved Hammer 
Mølledam er modstridende interesser i forhold til kontinuitet i vandløbet Gudenåen og de 
naturtyper, som opstemningen har frembragt, og den betydning mølledammen evt. har som fou-



rageringsområde for damflagermus. Hammer Mølledam danner en spærring, som i Vandplanen er 
forudsat afhjulpet for at skabe kontinuitet i Gudenåen, idet den eksisterende modstrømstrappe, som 
er ved møllen, ikke giver tilstrækkelig passage. Der er til området knyttet både biologiske og 
kulturhistoriske interesser. De fysiske forhold i vandløbet opstrøms mølledammen er i orden, så det 
er fortrinsvis spærringseffekten her, som er det problem, der skal løses. Det prioriteres at sikre 
sammenhængende vandløbsnatur uden spredningsmæssige spærringer for bl.a. bæklampret. Dette 
udelukker dog ikke, at mølledammen kan bevares. 
 
 
Naturstyrelsens egne justeringer af forslag til Natura 2000-plan nr. 76 
 
På baggrund af dialog i høringsperioden, og Naturstyrelsens egne overvejelser, er der foretaget 
mindre justeringer af teksten i trussels- og indsatsafsnittet:  
 
Planforslagets omtale af miljøfarlige stoffer som en konkret trussel er taget ud af den endelige 
Natura 2000-plan. I vandløbssystemet er der registreret forekomst af miljøfarlige stoffer, men der 
er ikke konkret dokumentation for natureffekten på de udpegede arter og naturtyper. Derfor er 
omtalen som konkret trussel udtaget.  
 
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. 
Planforslagets konkrete retningslinje 2.3 med krav om sikring af faunapassager er derfor udgået i 
den endelige Natura 2000-plan. 
 
Da der mangler viden på området, udtages manglen på større gamle træer med hulheder som en 
trussel for damflagermus. 
 
Den generelle retningslinje 1.7 samt den konkrete retningslinje 4.4 ang. påvirkning af terrestriske 
naturtyper og vandhuller med næringsstoffer og sprøjtemidler slettes. Desuden justeres den 
konkrete retningslinje 2.4, så der kun omtales etablering af ynglevandhuller til stor 
vandsalamander. Den konkrete retningslinje 2.5 om øgning af antallet/restaurering af 
kransnålalge-søer og næringsrige vandhuller udgår. 
 
Den konkrete retningslinje 3.3 ang. fourageringsområder og vinterkvarterer for stor 
vandsalamander udgår, da den skønnes dækket ind i den generelle retningslinje 1.4. 
 
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. 76 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. 76. SMV-rapporten viste ikke 



modstrid med andre miljøhensyn, og der er i den offentlige høring ikke modtaget kommentarer til 
rapporten. 
 
Den offentlige høring har givet anledning til ændring af Natura 2000-planen, som nævnt ovenfor.  
  
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. 76 Store Vandskel, Rørbæk Sø, 
Tinnet Krat samt Holtum Ådal øvre del: 
 

• ID1037 - Hedensted Kommune 
• ID1297 - Vejle Kommune 
• ID4118 - Ikast-Brande Kommune 
• ID1487 - DN 
• ID1728 - DLMØ 
• ID4022 - Friluftsrådet Søhøjlandet 
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 Natura 2000 - Basisanalyse: 

 

STORE VANDSKEL, RØRBÆK SØ, TINNET KRAT 

OG HOLTUM ÅDAL ØVRE DEL 

INDLEDNING 

Natura 2000 områder 

Natura 2000 områderne er et europæisk netværk af internationale naturbeskyttelses områder ud-
peget 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 forvalt-

ningsindsats 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 til-

stand 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 fredskovs-

arealer samt på det åbne hav. Natura 2000 basisanalyserne skal færdiggøres senest den 1. juli 

2006.  
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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 an-

det basisanalysen. Det overordnede mål er at sikre eller genoprette GUNSTIG BEVARINGSSTATUS 

for de arter og naturtyper, der er på de enkelte områders udpegningsgrundlag. 

 

Indsatsprogram 

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

sats 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 indsatspro-

grammet 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 nød-

vendige 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. 76 Store Vandskel, Rørbæk Sø og Tinnet Krat er udpeget som et habitat-
område (nr. 65) med et areal på 2221 ha (se tabel 1.1). 
 
Nr. Navn Areal (ha) 
H65 Store Vandskel, Rørbæk Sø og Tinnet Krat 2221 
76 Samlet areal NATURA 2000 2221 
 
Tabel 1.1. Oversigt over de habitat- og fuglebeskyttelsesområder, der er inkluderet i denne basisanalyse. For hvert 
område er områdets nummer, navn og areal (i ha) angivet, ligesom NATURA 2000 områdets samlede areal er oplyst. 
Kilde: http://www2.skovognatur.dk/natura2000/. 
 
Af Natura 2000-områdets samlede areal på 2221 ha er 606 ha omfattet af naturbeskyttelseslovens 
§3 fordelt på : 
 
23,2 km vandløb 
97,0 ha sø 
139 ha mose 
48,3 ha fersk eng 
235,7 ha tør hede 
81,2 ha overdrev  
 
Desuden er der 832 ha skov, og resten består af agerjord, byer mm. 
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Figur1.1. Kort over H64 Store Vandskel, Rørbæk Sø og Tinnet Krat med habitatgrænse og fredningsgrænse. 
 
 
Habitatområdet ligger tæt på israndslinien. Afsmeltningen og den efterfølgende erosion og ud-
vaskning har efterladt en sandet, næringsfattig jordbund, som er naturgrundlaget for heder og 
egekrat. Visse steder ligger den kalkrige, underliggende moræne så højt, at det fremsivende 
grundvand er kalkholdigt og betinger udviklingen af rigkær og kalkrige kildevæld. Der er en me-
get stor grundvandstilstrømning til områdets kilder og væld, der udgør starten på landets to største 
vandløb, nemlig Gudenåen og Skjern Å. De to vandløbs udspring udgøres af en mosaik af kilder, 
småsøer og kærområder, adskilt af et smalt, mere tørt vandskel. På vandskellet krydser Hærvejen 
området. Fra vandskellet løber Gudenåen - omgivet af åbne kær- og engområder - mod sydøst i en 
flad dal. En del af disse kærarealer er nu under tilgroning. Mod nord løber Skjern Å gennem en 
mere smal, skarpt nedskåret dal, omgivet af heder, skov og egekrat og med kildevæld og kærarea-
ler i dalbunden. Ca 2½ km efter sit udspring løber åen gennem Rørbæk Sø, der er formet af smel-
tevandet som et langstrakt, dybt bassin i dalens bund. Søen var oprindelig næringsfattig, men er 
nu eutrofieret af næringsstofbelastning bl.a. fra dambrug.  
Habitatområdet er naturmæssigt meget sammensat og indeholder en række veludviklede naturty-
per. På den udvaskede moræneflade vokser store, veludviklede egekrat, og på ådalsskrænterne og 
omkring Rørbæk Sø findes heder og næringsfattige overdrev. Området har stor rekreativ værdi og 
stort besøgstal. Den rekreative anvendelse er helt overvejende knyttet til afmærkede stier. 
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Habitatområdet indeholder arealer med stor naturkvalitet – specielt i visse af kær- og kildeområ-
derne. Der er et meget stort potentiale for at forbedre habitatnaturen og for at forøge og sammen-
binde arealet med habitatnatur ved den rette forvaltning. 
 
Inden for habitatområde 65 findes to fredede områder; Gudenåens kilder med omgivelser og 
Landskabet omkring Hærvejen og Rørbæk sø, der tilsammen udgør ca. 2200 ha (figur 1.1). Med 
fredningsbestemmelserne er der givet myndigheder ret til at foretage naturpleje i form af f.eks. 
rydning og afgræsning. 
For statsejede arealer er der udarbejdet en forvaltningsplan (Skov- og Naturstyrelsen 1999). Pals-
gård Statsskovdistrikt forestår naturpleje i overensstemmelse med forvaltningsplanen.  
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2. Udpegningsgrundlaget 
Som det fremgår af tabel 2.1 og 2.2, er habitatområde 65 udpeget af hensyn til 8 habitatnaturtyper 
og 2 arter. 
 

Nr. Naturtype 
Kortlagt 
areal 
(ha) 

Antal fore-
komster 

Søer og vandhuller   

3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vand-
aks 

95,8 3(2) 

Vandløb   
3260 Vandløb med vandplanter 23,2 km (3) 

Terrestriske naturtyper   
4030 Tørre dværgbusksamfund (heder) 206,0 36 
5130  Enekrat på heder, overdrev eller skrænter (2) 1,2 2 
6230 *Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund 152,5 28 
7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand 6,8 9 
Skov naturtyper    
9190 Stilkegeskove og krat på mager sur bund (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 65. (1) Skov 
naturtyperne kortlægges af SNS og er ikke inkluderet i denne basisanalyse. (2) Naturtypen er ikke omfattet af NOVA-
NA-programmet. (3) vandløbene er ikke kortlagt. * Prioriteret naturtype. 
 
På figur 2.1 er der vist forekomsten af de enkelte naturtyper. 

 
 

Nr. Artsnavn 
 Antal fore-

komster/bes
tand 

Areal 

1096 Bæklampret H65 17 registre-
ringer 

? km 
vandløb 

1166 Stor vandsalamander  H65 5 ? ha søer 
 
Tabel 2.2. Oversigt over de arter, der aktuelt udgør grundlaget for udpegningen af NATURA 2000 områdets interna-
tionale naturbeskyttelsesområder. H65: Habitatområde 65. 
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Figur 2.1 side 11 viser forekomsten af naturtyper
 
Figur 2.2 side 12 viser forekomsten af bæklampret.  
 
Figur 2.3 side 13 viser forekomsten af stor vandsalamander.  
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 . 
 

    
Figur 2.2. Forekomst af bæklampret i H65 Store Vandskel, Rørbæk Sø og Tinnet Krat. 
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Figur 2.3. Forekomst af stor vandsalamander i H65 Store Vandskel, Rørbæk Sø og Tinnet Krat. 
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3. Datapræsentation 
I 2004 og 2005 er der foretaget en kortlægning af de terrestriske habitatnaturtyper inden for habi-
tatområderne (Fredshavn 2004). Desuden er der gennem årene indsamlet en del data om beskytte-
de naturtyper i forbindelse med administrationen af naturbeskyttelsesloven. Oplysningerne om 
søer, vandløb og havområder bygger udelukkende på den viden, der er indsamlet gennem årene 
via et generelt tilsyn og overvågningen udført regionalt og via det nationale overvågningspro-
gram. I bilag 3.1 – 3.7 findes en oversigt over Vejle Amts øvrige tilgængelige data for H65. 
 
Ynglefugle og rastende fugle 
Området er ikke udpeget som fuglebeskyttelsesområde, men huser en del mere sjældne fuglearter, 
knyttet til søer og vandløb, til overdrev og heder og til skove. I tabel 3.1 er de væsentligste fugle-
forekomster oplistet. 

 
ART ÅRSTAL RASTFUGLE YNGLEPAR 
Tp. Lappedykker 1999 110  
Gråand 2001 900  
Troldand 1999 165  
Ll. Skallesluger 1993 4  
Blishøne 1999 210  
Fiskeørn ca. 2000  1 
Hvepsevåge 2005  1-2 
Sortspætte 2005  1-2 
Rødr. Tornskade   3-5 ? 
Isfugl   2-3 ? 
Hedelærke   5-6 ? 
Bjergvipstjert   3-4 ? 
Skovsanger   3-4 ? 
Fyrremejse 2005  0-1 
 
Tabel 3.1. Oplysninger om særlige ynglefugle på lokaliteten og om maksimale antal rastende fugle på Rørbæk Sø, 
baseret på oplysninger fra DOF-basen. ”?” betyder skønnet antal ynglepar. 
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4. Foreløbig trusselsvurdering 
På baggrund af de tilgængelige data om naturtyper og arters forekomster (se bilag 3.1 – 3.7) 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 be-
tydning for naturtilstanden. De største trusler er gennemgået nedenfor og uddybet i bilag 4.1 – 
4.4. 
 
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 naturtype-karakteristiske strukturer. Disse 
strukturer er delt op i negative og positive strukturer. De positive strukturer er til stede i veludvik-
lede og typiske forekomster af naturtypen under mere eller mindre upåvirkede forhold. Tilsvaren-
de vidner de negative strukturer om en stærkt påvirket naturtype. I felten er strukturernes samlede 
omfang registreret på en tre-trins 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 po-
sitive og negative strukturer. Mørkegrøn farve viser veludviklede naturtyper, som tilsyneladende 
ikke er udsat for nogle nævneværdige trusler, mens mørkerød farve viser dårligt udviklede natur-
typer, der antagelig påvirkes kraftigt af en eller flere trusler. 
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Tørre dværgbusksamfund, heder (206,0 ha) 
 

4030 Negative strukturer 
Positive  I S U 

U 18% 36% 13%
S 24% 3% 3%
I 0% 0% 0%

For 3% af arealerne mangler vurdering af positive og nega- 
tive strukturer 

 
Artsrige overdrev eller græsheder på sur bund (152,5 ha) 

 
6230 Negative strukturer 

Positive  I S U 
U 7% 10% 0%
S 52% 19% 2%
I 1% 4% 0%

For 5% af arealerne mangler vurdering af positive og nega- 
tive strukturer 
 
Hængesæk og andre kærsamfund (6,8 ha) 
 

7140 Negative strukturer 
Positive  I S U 

U 6% 74% 7%
S 0% 0% 0%
I 0% 0% 0%

For 13% af arealerne mangler vurdering af positive og nega- 
tive strukturer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rigkær (40,2 ha)

7230
Positive I S U

U 9% 79% 1%
S 0% 8% 0%
I 0% 0% 0%

for 3% af arealet mangeler registreringer af positive og nega-
tive strukturer

Negative strukturer

Kilder og væld (5,5 ha)

7220
Positive I S U

U 8% 64% 0%
S 0% 0% 11%
I 0% 0% 0%

for 13% af arealet mangeler registreringer af positive og nega-
tive strukturer

Negative strukturer
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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). Farvekoden svarer til de 5 tilstandsklasser i TILDA. Udtræk fra TIL-
DA. 
 
 
 
Heder 
På 78 % af hederne (4030) er der fundet en overvægt af positive strukturer, heraf falder 18 % i 
den bedste kategori. Kun 9 % af arealerne har en overvægt af negative strukturer. 
 

Tilgroning med vedplanter udgør eller vil kunne komme til at udgøre et problem på flere af he-
dearealerne 4030 i H65. På 87 % af det samlede areal er der en vedplantedækning på 1-10 %. På 
11 % af arealet ligger andelen med vedplanter i plantedækket på 10-25 %. 

Der er lavet en del pleje i form af rydning og/eller afgræsning på hederne i H65 (bilag 6.1). 

Der er stadig behov for pleje på flere af hederne. I dag er der kun græsning på ca. halvdelen af 
arealerne. Det må derfor forventes, at tilgroning på hederne bliver et problem, hvis der ikke 
kommer mere græsning på arealerne, eller hvis man opgiver den løbende pleje i form af rydning. 

Der er stort set forekomst af invasive arter på alle hedearealerne med en dækning på mellem 1 og 
25 %. Det er fortrinsvis gyvel og nåletræer (rød- og hvidgran og fyr sp.), der findes i større 
mængde på arealerne. Desuden er der registreret glansbladet hæg på otte af lokaliteterne. 

Data for de tørre heder er nærmere beskrevet i bilag 3.2. 
 
 
 
Overdrev 
Der er fundet en overvægt at positive strukturer på 69 % af overdrevene (6230), der dermed må 
betegnes som veludviklede. Heraf er der fundet 7 %, som ligger i den bedste kategori. De reste-
rende 19 % har overvægt af negative strukturer. Dog er der ingen, der falder i den dårligste kate-
gori 

Mange af overdrevene 6230 (>96 %) i H65, Store Vandskel, Rørbæk Sø og Tinnet krat bliver helt 
eller delvist afgræsset. Ved kortlægningen kunne det konstateres, at der er græsning på mellem 
30-75 % af det totale overdrevsareal. Derfor er det også kun få arealer, der har en 
græs/urtevegetation over 50 cm.  

Tilgroning med vedplanter udgør ikke foreløbig et problem, idet kun 2 % af overdrevsarealet har 
et vedplantedække på over 10 %.  
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Der er forekomst af invasive arter på 72 % af overdrevsarealerne. Det er fortrinsvis gyvel, der 
findes på 1-10 % af arealet. Desuden er der registreret rødgran på et par lokaliteter, men den ud-
gør ikke et stort problem.  

På 71 % af overdrevsarealet er der ikke behov for pleje, mens 16 % har behov for mindre og kort-
varig pleje. Den pleje, der er tale om, vil især være mere græsning på arealerne. Kun 12% af 
overdrevene har behov for større pleje over kortere tid. Her vil det formentlig også være nødven-
digt med en mindre rydning af opvækst (bl.a. invasive arter). 

Flere af overdrevsarealerne i H65 er veludviklede levesteder for bl.a. mange svampe. På overdre-
vene er fundet fire rødlistearter: mørkøjet rødblad (sårbar), papil-vokshat (truet), Jensens vokshat 
(truet) og Sortskællet vokshat (truet) samt fire gulliste arter: sortdugget vokshat, hvidbladet rød-
blad, honning-vokshat og tyndbladet vokshat (Vejle Amt 2002). 
Data for overdrevene er nærmere beskrevet i bilag 3.1. 

 
 
 
Hængesæk og andre våde kærsamfund  
På hele 80 % af arealerne med hængesæk og andre kærsamfund (7140) er fundet en overvægt af 
positive strukturer, dog er det kun 6 % af arealet, der ligger i den bedste kategori. Der er fundet 7 
% med overvægt af negative strukturer, ingen i de to dårligste kategorier. 
 
På 13 % af arealerne med naturtypen 7140 i H65 er der ingen vedopvækst, på de resterende 87 % 
af arealerne er vedopvæksten på 1-10 %. Der er især tale om begyndende opvækst af dunbirk, 
men også pil og nåletræer. Flere af lokaliteterne trænger til pleje i form at pletvis rydning og/eller 
græsning. 
 
Det er ikke et stort problem med invasive arter på hængesækkene i H65, kun 5 % af hængesæk-
kene har invasive arter i plantedækket og kun en lav forekomst på 1-10%. Der er oftest tale om 
nåletræer.  
 
Data for naturtypen 7140 er nærmere beskrevet i bilag 3.3. 
 
Rigkær (ikke med i udpegningsgrundlaget) 

Der er mange af rigkærene (7230), der kan betegnes som veludviklede, idet hele 88 % af det sam-
lede areal har overvægt af positive strukturer. Heraf ligger 7 % af arealet i den bedste kategori. 
Der er kun fundet 9 % med overvægt af negative strukturer, ingen i de to dårligste kategorier. 
En af de større trusler i rigkærene 7230 er tilvoksning. Såfremt der ikke er græsning på stedet, el-
ler såfremt den ikke er tilstrækkelig, så vil rigkærene vokse til først i høje stauder og derefter i 
vedplanter primært pil og birk.  

På størstedelen af rigkærsarealerne i H65 er der i dag en høj græs/urtevegetation. På op mod halv-
delen af arealerne er græs/urtevegetationen over 50 cm. Desuden er de fleste af arealerne under 
tilgroning. Der er træer, primært pil og birk, på 97 % af rigkærsarealet, heraf er de 17 % af arealet 
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så tilgroede, at vedplanter udgør mellem 10 og 25 % af plantedækket. 

Det fremgår ligeledes af kortlægningen, at der er manglende afgræsning/pleje på op mod 80 % af 
de registrerede arealer. På 63 % af arealet er det endda nødvendigt med en langvarig og omfatten-
de plejeindsats for at bevare naturlokaliteterne. 

Forekomst af invasive arter er ikke et stort problem i rigkærene. På en enkelt lokalitet er der fun-
det en mindre mængde af rødgran.  

På flere af lokaliteterne er der fundet fredede orkideer: maj-gøgeurt og plettet gøgeurt. Desuden 
er der fundet hjertegræs. 

Data for rigkærene er nærmere beskrevet i bilag 3.4. 
 
 
Kilder og væld (ikke med i udpegningsgrundlaget) 

Der er overvægt af positive strukturer på 72 % af det samlede areal med kilder og væld (7220). 
Heraf ligger de 8 % i den bedste kategori. Der er 11 % af arealet, der har overvægt af negative 
strukturer, dog ingen i den dårligste kategori. 

Den største trussel for områderne med naturtypen kilder og væld 7220 er ændringer i hydrologi. 
På ca. 90 % arealet med kilder og væld i H65 forekommer der ingen tegn på afvanding og vand-
indvinding. På de sidste 10 % af arealet er der tegn på afvanding (grøfter el. lign.), men uden ty-
delige vegetationsændringer.  
 
Tre af lokaliteterne trænger til rydning af træopvækst, det er især pil, men også nåletræer (bl.a. 
rødgran på en af lokaliteterne). De fleste steder danner naturtypen 7220 en mosaik med naturty-
pen 7230. 
 
Data for kilder og væld er nærmere beskrevet i bilag 3.5. 

Vandløb 
Vandløbene i habitatområde 65 består hovedsagelig af hovedløbene af Gudenåen og Skjern Å fra 
deres udspring. Desuden en række små tilløb til de to vandløb samt til Rørbæk Sø. 
 
De fysiske forhold i øvre dele af både Gudenåen og Skjern Å er præget af betydelige mængder af 
sand, der reducerer livsbetingelserne for flere arter af fisk og smådyr, selvom vandet er rent. Den 
store sandvandring i vandløbene skyldes delvis tidligere forsøg på regulering af vandløbene. 
Miljøkvaliteten i vandløbene er forholdsvis god til meget god, idet faunaklasserne er bedømt til 4, 
5, 6 og 7.  
 
Rødlistede arter: Ingen 
Gullistede arter: Bæklampret, elritse, finnestribet ferskvandsulk, slørvingen Nemoura avicularis 
Data for vandløbene er vist på bl.a. kort i bilag 3.6. 
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Søer 
I forbindelse med kortlægningen og Vejle Amts undersøgelser af små søer er der fundet en brun-
vandet sø (3160) og fire næringsrige søer (3150), hvoraf den største er Rørbæk Sø på 81,12 ha. 
Placeringen af søerne og en kort beskrivelse findes i bilag 3.7. 

 

Stor vandsalamander 
Der er registreret stor vandsalamander på 5 lokaliteter i H65, samt på to lokaliteter lige op ad den 
nordøstlige grænse til habitatområdet. 
Vejle Amt indgår sammen med Estland og Finland i et LIFE-projekt (LIFE04NAT/EE/000070 
”Protection of Triturus cristatus in eastern Baltic Region”), der har til formål at forbedre leveste-
derne for stor vandsalamander. Som en del af LIFE-projektet vil der i 2006 blive opren-
set/nygravet i alt 4 vandhuller inden for H65. Oprensning og nygravning skal tjene som demon-
strationsvandhuller for de øvrige samarbejdspartnere. Projektet startede i 2004 og afsluttes med 
udgangen af 2008. Et begrænset antal egnede ynglevandhuller vurderes at være den væsentligste 
trussel mod gunstig bevaringsstatus for arten i området. Der skal derfor fortsat være fokus på at 
sikre egnede vandhuller ved nyetablering og eventuel oprensning af vandhuller. Dette vil også 
fremgå af en kommende Forvaltningsplan for stor vandsalamander i Vejle Amt, udarbejdet som 
en del af LIFE-projektet. 
  
Bæklampret 
Bæklampreten er registreret i både Skjernå Å og Gudenåen på i alt 17 lokaliteter inden for habi-
tatområde 65. Desuden er den registreret flere steder i Gudenåen umiddelbart nedstrøms habitat-
området. Artens bestand vurderes at være stabil i området. Forholdene for arten kan forbedres ved 
at forbedre vandløbenes fysiske forhold og sikre, at der ikke findes spærringer i vandløbene – og-
så opstrøms og nedstrøms habitatområdet.  
 
Gul stenbræk 
Gul stenbræk blev som et forsøg udplantet i efteråret 2001 i området ved Gudenåens Kilder af 
Århus Universitet. Arten havde ikke tidligere været observeret i området, og formålet med forsø-
get var at følge de udsatte planters degradering ved indavl mellem det begrænsede antal individer, 
det drejede sig om. Planterne stammede fra et krydsningseksperiment foretaget i 1991 mellem 2 
adskilte populationer af arten. Planternes skæbne er dog uvis, da de udplantede planter det efter-
følgende år ikke kunne genfindes (Warncke 2003, Warncke 2007 pers. komm.,). 
 
4.1. Eutrofiering 
Det vurderes, at belastningen med luftbårent kvælstof er af en sådan størrelsesorden i området, at 
områdets naturtyper modtager mere kvælstof fra luften, end områderne kan tåle. Eutrofiering er 
nærmere omtalt i bilag 4.1. 
 
Det vurderes, at alle naturområder i H65 enten er eller også kan være negativt påvirket af luftbå-
rent kvælstof, idet den lave ende af tålegrænseintervallet er overskredet for alle kortlagte natur-
arealer i området. 
Den høje ende af tålegrænseintervallerne for kvælstofpåvirkning er overskredet for 4 % af rigkæ-
rene (7230) og de kalkholdige kilder (7220), som har tålegrænser mellem 15 og 25 kg N/ha/år. 
For arealer med tør hede (4030) og surt overdrev (6230) er tålegrænsen overskredet for mellem 86 
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og 89 % af arealerne, som har tålegrænser mellem 10-20 kg N/ha/år. Den høje ende af tålegrænse-
intervallerne for kvælstofpåvirkning er overskredet for alle arealer med den særligt kvælstofføl-
somme naturtype hængesæk (7140). 
 
Den lave ende af tålegrænseintervallerne anvendes normalt for artsrige naturområder med indhold 
af kvælstoffølsomme arter, heriblandt mosser og laver. Dette er kendetegnende for en stor del af 
forekomsterne i habitatområdet, specielt hvad angår rigkær (7230) og kalkholdige kilder (7220). 
Den lave ende af tålegrænseintervallerne er overskredet for alle typer af arealer. Det skal bemær-
kes, at 7220 og 7230 ikke er en del af udpegningsgrundlaget for habitatområdet. 
 
 
4.2. Tilgroning 
Tilgroning kan vurderes ud fra områdernes udnyttelse til græsning/høslet, 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.  
 
I rigkærene (7230) er andelen af høj vegetation over 50 cm forholdsvis stor. Mange af arealerne 
(ca. halvdelen) er ikke blevet græsset/plejet og er som følge heraf vokset til med høje urter. Til-
groning med vedvegetation er godt i gang på flere af arealerne. På 17 % af rigkærsarealet er are-
alandelen af vedvegetation i plantedækket på 10-25 %. 
 
På naturtypen med hængesæk og andre kærsamfund (7140) er der ligeledes en meget høj andel 
med græsser og høje urter på 15-50 cm. En tilgroning med træer og buske er så småt begyndt på 
flere at arealerne. En enkelt af lokaliteterne er ryddet for nylig, men ca. 60 % af det samlede areal 
trænger til manuel rydning af den begyndende opvækst. 
 
På 75 % af de tørre heder (4030) udgør høje græsser/urter mere end 30 % af plantedækket. På 
ca.12 % af det samlede hedeareal er andelen af vedvegetation over 10 %. 
På de tørre heder er der lavet en del pleje i form af rydning, afbrænding og græsning (bilag 6.1). 
Der er dog stadig behov for mere eller mindre omfattende pleje på ca. halvdelen af det samlede 
hedeareal. I dag afgræsses ca. halvdelen af hedearealet. 
 
Billedet er lidt anderledes for overdrevene (6230). Her afgræsses >96 % af arealerne helt eller 
delvist. Der er dog en del arealer (ca. 60 %), der har en middelhøj græs/urtevegetation, hvilket 
kan indikere, at græsningstrykket godt kan være større på flere af arealerne. Tilgroning med ved-
planter udgør ikke foreløbig et problem, idet kun 2 % af overdrevsarealet har et vedplantedække 
på over 10 %.  
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4.3. Hydrologi 
I bilag 4.3 er der lavet en sammenstilling af resultaterne for ændring af hydrologien som en 
trussel mod habitatnaturtyperne. Det fremgår, at der på enkelte af lokaliteterne i de tre våde 
naturtyper 7140, 7220 og 7230 er tegn på afvanding (grøfter el. lign.), men uden at der er tegn på 
tydelige vegetationsændringer.   
 
 
 
4.4. Invasive arter 
I bilag 4.4. er der angivet hvilke invasive arter, der er fundet i habitatområdet.  
Det fremgår af figur 4.4.1, at de invasive arter især er et problem i de tørre heder (4030) og på 
overdrev (6230). På begge naturtyper er det især gyvel, der er et problem. På de tørre heder er det 
desuden opvækst af nåletræer. 
I habitatområdet er der fundet fem forekomster af kæmpe bjørneklo: tre forekomster på grænsen 
mod nord, heraf er den ene med over 100 planter, og to forekomster inden for området med hver 
10-99 planter. Desuden er fundet tre forekomster af japansk pileurt (bilag 4.5). 
 
 
 
4.5 Arealmæssige ændringer  
Antallet af plante- og dyrearter på en lokalitet afhænger alt andet lige af lokalitetens størrelse, så-
ledes at et større areal kan oppebære et større artsantal. Store arealer kan desuden typisk indehol-
de 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 derfor betyde, at der først sker en reduktion af bestandsstør-
relserne af de enkelte arter, hvorefter nogle af bestandene forsvinder, og endelig vil de enkelte ar-
ter begynde at uddø.  
 
Det reducerede naturareal kombineret med forringede levevilkår i mange af de resterende natur-
områder har bevirket, at de forskellige plante- og dyrearter i stadig stigende grad får opsplittet de-
res 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 bestan-
de at sprede sig dertil, netop fordi lokaliteterne er isolerede. 
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             Figur 4.1. Kort over arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 i H65 fordelt på naturtyper.  
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Af figur 4.1 samt vores opgørelse over § 3-arealer i H65 fremgår det, at der er i alt 509 ha beskyt-
tet terrestrisk natur, omfattet af naturbeskyttelsesloves § 3 fordelt på 139 ha mose, 48,3 ha fersk 
eng, 235,7 ha hede og 81,2 ha overdrev. Herudover er der 97 ha sø omfattet af naturbeskyttelses-
lovens § 3. Der er ikke registreret væsentlige arealmæssige ændringer af § 3-natur, men tilgroning 
kan have reduceret arealet. 
I habitatområde 65 Store Vandskel, Rørbæk Sø og Tinnet Krat er der til sammenligning registre-
ret habitatnatur på 206 ha hede, 152,5 ha overdrev og 40,2 ha rigkær. Sammenholdt med arealet 
af § 3-natur er der således basis for, at nogle af de § 3-arealer, som i dag er for påvirkede til at væ-
re habitatnaturtyper - ved den rette drift og pleje - kan udvikle sig hen imod en af habitatnaturty-
perne. Omvendt er der f.eks. overdrevshabitatnatur, som endnu ikke har opnået §3 status som 
overdrev. Det gælder således store statsejede områder langs Gudenåen, hvor der efter opkøb nu i 
en årrække har været foretaget afgræsning uden gødskning, sprøjtning og omlægning. 
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5. Modsatrettede interesser  
Ved udarbejdelse af NATURA 2000 planer for områderne må der konkret tages stilling til, hvilke 
naturtyper man ønsker, der skal udvikle sig på de enkelte arealer. Der er således på nogle arealer 
en flydende overgang mellem hedearealer, sure overdrev og egekrat, som i høj grad kan være be-
tinget af den forvaltning eller drift, der er igangsat på arealerne. 
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6. Naturforvaltning og pleje 
Habitatområdets samlede areal er på 2221 ha. Herudaf er der indgået MVJ-aftaler på 262 ha for-
delt på i alt 57 aftaler. Arealerne fremgår af figur 6.1. Aftalerne er i høj grad indgået på hedearea-
ler, og en del af overdrevsarealerne er omfattet af § 3. Det kan imidlertid konstateres, at der på en 
række af de beskyttede hede- og overdrevsarealer ikke ydes MVJ tilskud. 
 
Der har været en række græsningsaftaler og aftaler om pleje i H65 som følge af fredningerne i 
området. En stor del af græsningsaftalerne er ophørt på den måde, at der i stedet ydes MVJ-støtte 
til afgræsningen. I den forbindelse er de hegninger, som Vejle Amt har etableret på arealerne, 
overdraget til de respektive lodsejere.  

 
 
Figur 6.1. Kort over arealer med  MVJ-aftaler i habitatområde 65. 

 
Inden for de to fredninger: Gudenåens kilder med omgivelser og Landskabet omkring Hærvejen 
og Rørbæk sø er Vejle Amt ifølge fredningsvedtægterne forpligtet til at foretage rydninger af op-
vækst på de lysåbne naturtyper. Dette er sket løbende. De arealer, hvor der er aftaler, eller hvor 
der er gennemført forskellige plejeforanstaltninger på privatejede arealer, fremgår af kortet figur 
6.2.  
 



 27

En stor del af statens ejendom inden for H65 er medtaget i et dansk LIFE-projekt  
(LIFE04NAT/DK/000020 ”Restoration of Dry Grasslands in Denmark”), hvis formål er at for-
bedre eksisterende overdrev samt at øge overdrevsarealet bl.a. ved fældning af nåleskov efterfulgt 
af afgræsning.  
 
Det fremgår af figur 6.3, hvilke arealer, der afgræsses i dag, og hvilke arealer, hvor genindførelse 
af græsning er ønskelig og højt prioriteret. Inden for habitatområdet kan der være andre lysåbne 
naturarealer end de viste, hvor afgræsning eller anden naturpleje er ønskelig. På statens arealer fo-
retages pleje i øvrigt ud fra driftsplanen (Skov- og Naturstyrelsen 1999). 
 
Se desuden omtalen i kap. 4 af LIFE-projekt for stor vandsalamander. 

 
 
Figur 6.2. Kort over arealer i H65 med tidligere eller nuværende plejeaftaler. 
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Figur 6.3. Arealer i H65 med særlige naturinteresser, der afgræsses, eller hvor græsning er ønskelig. 
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7. Nykonstaterede eller nyindvandrede arter og naturtyper 
Nedenfor er omtalt væsentlige nyopdagede eller nyindvandrede forekomster af arter eller naturty-
per, der aktuelt ikke udgør udpegningsgrundlag, men som vil skulle vurderes i forbindelse med en 
kommende revision af udpegningsgrundlagene. Det drejer sig eksempelvis om arter og naturtyper 
på bilag 1 eller 2 til EF-habitatdirektivet eller på bilag 1 til EF-fuglebeskyttelsesdirektivet. 

 
Naturtype og art Antal fore-

komster 
Areal (ha) 

1355 Odder  2-3 ? 
    
3160 Brunvandede søer og vandhuller   1 1,2 
4010 Våde dværgbusksamfund med klokkelyng 3 3,1 
6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkholdigt sand, ofte med blåtop 5 5,5 
7220 *Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand 9 5,5 
7230 Rigkær 20 40,2 
    
    
    
    
    

 
Tabel 7.1. Arter og naturtyper, der ikke aktuelt er udpegningsgrundlag for Natura 2000 området, men som vurderes 
at have væsentlig forekomst heri. En * foran artens eller naturtypens kodenummer betyder, at den er særligt priorite-
ret af EU. 
 
Der er 40,2 ha med naturtypen rigkær i habitatområdet H65. Det synes derfor oplagt, at rigkærene 
kommer med i udpegningsgrundlaget for H65. Flere af rigkærene ligger som en mosaik med na-
turtypen 7220, kilder og væld. Kilder og væld er en særlig prioriteret naturtype, hvorfor det også 
kunne være en ide, at denne naturtype kommer med i udpegningsgrundlaget sammen med rigkæ-
rene. Se desuden bilag 3.4 og 3.5. 
 
Den brunvandede sø (3160) er vist og beskrevet i bilag 3.7. 
 
Nærmere oplysninger om de våde dværgbusksamfund med klokkelyng (4010) og de tidvis våde 
enge (6410) findes i TILDA.  
 
Der er registreret odder to steder inden for habitatområde 65 i forbindelse med den landsdækken-
de NOVANA-overvågning i 2004. Desuden er der en registrering af odder lige uden for habitat-
området ved Lillesø. Se bilag 7.1. Lokalbefolkningen observerer jævnligt odder i Rørbæk Sø. 
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B.3. AREALINFORMATION 

B.3.1 Data fra surt overdrev (6230)  

En detaljeret beskrivelse af naturtypen surt overdrev findes på  
http://www.skovognatur.dk/Emne/Natura2000/Naturtyper/6230.htm  
1. Naturtypens areal og udbredelse  
Naturtypen surt overdrev (6230) er registreret på 152,5 ha i habitatområde 65, fordelt på 
28 forekomster (se tabel 2.1 og figur 2.1).  

 
2. Naturtypens struktur og funktion  

Vegetationsstruktur  
Tabel b.3.1.1 viser en oversigt over vegetationsstrukturen i de polygoner, hvor naturtypen surt overdrev er 
registreret. Værdierne er vægtet for de enkelte polygoners arealer.  

6230  Arealkategori  
Arealandele (i % af det samlede areal)  1 2 3  4  5  
uden vegetationsdække  96% 4% 0%  0%  0%  

med græs/urtevegetation under 15 cm  1% 0% 17%  60%  18%  

med græs/urtevegetation 15-50 cm  5% 4% 17%  65%  6%  

med græs/urtevegetation over 50 cm  87% 0% 9%  0%  0%  

med dværgbuske  87% 2% 4%  3%  0%  

med vedplanter  5% 89% 2%  0%  0%  

med forekomst af invasive arter  24% 72% 0%  0%  0%  

 
Tabel b.3.1.1. Oversigt over vegetationsstrukturen i de polygoner, hvor naturtypen surt overdrev er registreret. Registreringerne 
af de enkelte arealkategorier er angivet ved procentdelen af det samlede areal. Arealkategorierne er beskrevet i Fredshavn 
(2004). 1) 0-5 %, 2) 5-10 %, 3) 10-30 %, 4) 30-75 % og 5) 75-100 %.  For 4% er arealkategorierne ikke vurderet. Udtræk fra 
TILDA.  
 
Pleje/Landbrugsdrift Naturtypekarakteristiske strukturer  

  Arealkategori   
Arealandele (i % af det samlede areal med 
6230)  

1  2  3  4  5 

med græsning/høslæt  1%  0%  0%  95% 1% 
med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift  45% 16% 33% 3%  0% 

 
Tabel b.3.1.2. Oversigt over pleje-og landbrugsdrift i de polygoner, hvor naturtypen surt overdrev er registreret. Registreringerne 
af de enkelte arealkategorier er vægtet for polygonernes arealer. Arealkategorierne er beskrevet i Fredshavn (2004). 1) 0-5 %, 2) 
5-10 %, 3) 10-30 %, 4) 30-75 % og 5) 75-100 %. For 4% er arealkategorierne ikke vurderet. Udtræk fra TILDA.  
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 Negative strukturer 

Positive strukturer  Udbredt  Spredt  Ikke tilstede 
Udbredt  0%  10%  7% 
Spredt  2%  19%  52% 
Ikke tilstede  0%  4%  1% 

 
Tabel b.3.1.4. Fordelingen af negative og positive strukturer (Procentvis andel af samlede areal, areal og antal lokaliteter) i de 
polygoner, hvor naturtypen 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 polygo-
nernes arealer. For 6% af arealet er naturtypekarakteristiske strukturer ikke vurderet. Strukturerne er beskrevet i Fredshavn 
(2004). Udtræk fra TILDA.  
 
Nedenstående tabel viser en oversigt over de hyppigst registrerede positive og negative strukturer på de 
sure overdrev i habitatområde 65.  

6230  Struktur  Antal forekomster  
Positive strukturer  Store fritliggende sten  4 

 Engmyretuer  0 

 Enkelte træer/buske m fodpose  2 

 Forekomst af dværgbuske  11 
Næringsberiget, dominans af rajgræs  1 
Næringsberiget, dominans af kvik  1 
Næringsberiget, dominans af agertidsel  4 

Negative struktu-
rer  

Næringsberiget, dominans af fuglegræs og enårig rapgræs  3 

 
Tabe b.3.1.5. De hyppigst registrerede negative og positive strukturer i de polygoner, hvor natur-
typen surt overdrev er registreret. Strukturerne er beskrevet i Fredshavn (2004). Data bygger på 
27 lokaliteter (da lokalitet 065_2_E desværre ikke er kommet med i pivottabellerne i TILDA).  

Vurdering af akut plejebehov  
Som det fremgår af tabel b.3.1.6, er der kun et mindre behov for yderligere pleje af overdrevene i H65, da 
mange af områderne er afgræssede i dag. Ud af 28 lokaliteter vurderes det, at der er akut behov for pleje på 
2 lokaliteter.  

Plejebehovets omfang  Antal lok. Arealandel 
Ingen indsats nødvendig  17 71% 
Mindre indsats i en kortere årrække  6 16% 
En større indsats i en kortere årrække  3 12% 
Betydelig indsats i en længere årrække  0 0% 
Omfattende og langvarig indsats  2 0% 

 
Tabel b.3.1.6. Oversigt over plejebehovets omfang i de polygoner, hvor naturtypen surt overdrev er registreret. Registreringerne 
er angivet ved antal polygoner og arealandelen vægtet for polygonernes arealer. Udtræk fra TILDA.  
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Ellenbergværdier  

 

Figur b.3.1.7. Oversigt over Ellenbergværdierne for de 28 overdrev i H65. Skala: Ellenberg N  

1  På de mest kvælstoffattige levesteder  
2  Mellem 1 og 3  
3  Mere hyppigt forekommende på kvælstoffattige levesteder end på levesteder med middel  
 kvælstofindhold, kun undtagelsesvist på kvælstofrige levesteder  
4  Mellem 3 og 5  
5  På levesteder med middel kvælstofindhold, sjældnere på kvælstoffattige eller -rige levesteder  
6  Mellem 5 og 7  
7  Mere hyppigt forekommende på kvælstofrige levesteder end på levesteder med middel kvælstofindhold,  
 kun undtagelsesvist på kvælstoffattige levesteder  
8  Udpræget indikator for højt kvælstofindhold  
9  På levesteder med usædvanligt højt kvælstofindhold, forureningsindikator, møddingsplante  
 
Seks dokumentationsfelter på overdrev har Ellenbergværdier mellem 2,5 og 3, mens de resterende 22 
overdrev har værdier fra over 3 til 4,4. Dette indikerer, at der stadig er forekomst af relativt upåvirket 
overdrevsvegetation indenfor habitatområdet. Men da dokumentationsfelterne typisk er udlagt i de mest 
upåvirkede områder, kan det ikke umiddelbart konkluderes, at overdrevene generelt ikke er påvirket af eut-
rofiering med kvælstof fra luften. 

Artsdiversitet  
For overdrevenes vedkommende er middelantal arter pr. 5 meter cirkel på 21,5 +/-6,8, mens det maksimale 
antal arter, der er fundet i en cirkel, er på 39 arter.  
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3. Naturtypens arter  

Karakteristiske arter  
På de sure overdrev i habitatområde 65 er der registreret 7 arter, der er karakteristiske for naturtypen 
6230.  
Arter  Antal fund  

svingel, fåre 20  
tormentil  6  
snerre, lyng 18  

star, hirse 1  
ærenpris, læge 7  

katteskæg  9  

fladbælg, krat 4  

 
Tabel b.3.1.8. Karakteristiske arter for surt overdrev i habitatområde 65. Det totale antal 5 me-
ter cirkler, hvori arterne er registreret, er angivet. Udtræk fra TILDA.  

Invasive arter  
I henhold til den tekniske anvisning for kortlægning af habitatnaturtyper (Fredshavn 2004) er de invasive 
arters andel af vegetationsdækket vurderet, men arterne er kun angivet ved navn, hvis de er truffet inden 
for 5 m cirklen. Dog kan de invasive arter være tilføjet registreringsskemaerne af inventørerne. De er der-
for skrevet ind i kommentarfeltet i TILDA databasen.  

  Arealkategori   
 0  1-10  10-25  25-50  50-100  

Forekomst af invasive arter  24%  72%  0%  0%  0%  

 
Tabel b.3.1.9. Arealandelen af invasive arter på de sure overdrev i habitatområde 65. For 
hver arealkategori er registreringerne vægtet for polygonernes areal. For 4% er arealka-
tegorierne ikke vurderet. Udtræk fra TILDA.  

Som det fremgår af tabel 3.1.8, er der ikke registreret invasive arter i vegetationsdækket på 24 % af over-
drevsarealet, og andelen af invasive arter er på under 10 % af arealet for hovedparten af overdrevene (76 
% af arealet).  

Den hyppigst forekommende invasive art er gyvel. Desuden er der registreret rødgran på et par loka-
liteter, men den udgør ikke et stort problem.  
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B.3.2 Data fra tør hede (4030)  

En detaljeret beskrivelse af naturtypen tør hede findes på  
http://www.skovognatur.dk/Emne/Natura2000/Naturtyper/4030.htm  

1. Naturtypens areal og udbredelse  
Naturtypen tør hede (4030) er registreret på 206,0 ha i habitatområde 65, fordelt på 36 forekomster (se 
tabel 2.1 og figur 2.1).  

2. Naturtypens struktur og funktion  

Vegetationsstruktur  
Nedenstående tabel viser et eksempel på en oversigt over vegetationsstrukturen i de polygoner, hvor na-
turtypen heder 4030 er registreret. Værdierne er vægtet for de enkelte polygoners arealer.  

4030  Arealkategori   
Arealandele (i % af det samlede areal)  1 2 3  4  5  
uden vegetationsdække  84% 16% 0%  0%  0%  

med græs/urtevegetation under 15 cm  21% 59% 16%  4%  0%  

med græs/urtevegetation 15-50 cm  1% 15% 9%  64%  11%  

med græs/urtevegetation over 50 cm  74% 7% 19%  0%  0%  

med dværgbuske  0% 0% 0%  77%  22%  

med vedplanter  0% 87% 11%  1%  0%  

med forekomst af invasive arter  3% 90% 7%  0%  0%  

 
Tabel b.3.2.1. 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). 1) 
0-5 %, 2) 5-10 %, 3) 10-30 %, 4) 30-75 % og 5) 75-100 %. Udtræk fra TILDA.  
 
Pleje/Landbrugsdrift  

  Arealkategori  

Arealandele (i % af det samlede areal med 
4030)  

1  2  3 4 5  

med græsning/høslæt  50% 0%  0% 5% 45% 
med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift  94% 6%  0% 0% 0%  

 
Tabel b.3.2.2. Oversigt over pleje- og landbrugsdrift i de polygoner, hvor naturtypen tør hede 4030 er registreret. Registrerin-
gerne af de enkelte arealkategorier er vægtet for polygonernes arealer. Arealkategorierne er beskrevet i Fredshavn (2004). 1) 0-
5 %, 2) 5-10 %, 3) 10-30 %, 4) 30-75 % og 5) 75-100 %.  Udtræk fra TILDA.  
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Naturtypekarakteristiske strukturer 
 
 Negative strukturer 

Positive strukturer  Udbredt  Spredt  Ikke tilstede 
Udbredt  13%  36%  18% 
Spredt  3%  3%  24% 
Ikke tilstede  0%  0%  0% 

 
Tabel b.3.2.3. Fordelingen af negative og positive strukturer (Procentvis andel af samlede areal, areal og antal lokaliteter) 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 po-
lygonernes arealer. Strukturerne er beskrevet i Fredshavn (2004). Udtræk fra TILDA.  
 
Nedenstående tabel viser en oversigt over de hyppigst registrerede positive og negative strukturer på tør 
hede i habitatområde 65.  

4030  Struktur  Antal forekomster  
Positive strukturer  Stor aldersvariation i hedelyng  20  

 Hedelyng dominerende  10  
Negative struktu-
rer  

Udbredte bestande af blåtop  4  

 Udbredte bestande af bølget bunke  20  

 
Tabel b.3.2.4. 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.  
 
Vurdering af akut plejebehov  
Som det fremgår af tabel b.3.2.5, er der ingen eller kun mindre behov for yderligere pleje af 78 % af he-
dearealet i H65. Flere af områderne er plejet ved rydning for nylig, og en del afgræsses i dag. Ud af de 36 
lokaliteter vurderes det, at der er behov for en større plejeindsats på 9 lokaliteter.  

Plejebehovets omfang  Antal lok. Arealandel 
Ingen indsats nødvendig  7 33% 
Mindre indsats i en kortere årrække  17 45% 
En større indsats i en kortere årrække  3 8% 
Betydelig indsats i en længere årrække  3 8% 
Omfattende og langvarig indsats  3 1% 

 
Tabel b.3.2.5. 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. Plejebehovet er ikke vurderet på 6% af heden. 
Udtræk fra TILDA.  
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Ellenbergværdier  

 

Figur b.3.2.6 Oversigt over Ellenbergværdierne for de 36 tørre dværgbuskheder i H65. 

 Skala: Ellenberg N  

1  På de mest kvælstoffattige levesteder  
2  Mellem 1 og 3  
3  Mere hyppigt forekommende på kvælstoffattige levesteder end på levesteder med middel  
 kvælstofindhold, kun undtagelsesvist på kvælstofrige levesteder  
4  Mellem 3 og 5  
5  På levesteder med middel kvælstofindhold, sjældnere på kvælstoffattige eller -rige levesteder  
6  Mellem 5 og 7  
7  Mere hyppigt forekommende på kvælstofrige levesteder end på levesteder med middel kvælstofindhold,  
 kun undtagelsesvist på kvælstoffattige levesteder  
8  Udpræget indikator for højt kvælstofindhold  
9  På levesteder med usædvanligt højt kvælstofindhold, forureningsindikator, møddingsplante  
 
19 dokumentationsfelter på heder har Ellenbergværdier mellem 2,0 og 3, mens de resterende 17 heder har 
værdier fra 3 til 4,1. 

De højeste værdier indikerer, at artssammensætningen på hederne inden for habitatområdet allerede nu 
kan være påvirket af det forøgede kvælstofnedfald fra luften.  

Artsdiversitet  
For hedernes vedkommende er middelantal arter pr. 5 meter cirkel på 13,8 +/-6,5, mens det maksimale 
antal arter, der er fundet i en cirkel, er på 32 arter.  
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3. Naturtypens arter  
Karakteristiske arter  
 
På hederne i habitatområde 65 er der registreret 5 arter, der er karakteristiske for naturtypen 4030.  
 
4030  Antal registreringer  

Art  Indenfor  Udenfor  
hedelyng  36  0  
revling  9  3  

tyttebær  11  5  
blåbær  12  9  
visse, en-
gelsk  5  3  

 
Tabel b.3.2.7. Karakteristiske arter for tørre heder i habitatområde 65. Det totale antal 5 meter cirkler, hvori arterne er regi-
streret, 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, men arterne er kun angivet ved navn, hvis de er truffet inden 
for 5 m cirklen. Dog kan de invasive arter være tilføjet registreringsskemaerne af inventørerne. De er 
derfor skrevet ind i kommentarfeltet i TILDA databasen.  

  Arealkategori   
 0  1-10  10-25  25-50  50-100  

Forekomst af invasive arter  3%  90%  7%  0%  0%  

 
Tabel b.3.2.8.. Arealandelen af invasive arter på tørre heder i habitatområde 65. For hver arealkategori er regi-
streringerne vægtet for polygonernes areal. Udtræk fra TILDA.  

Som det fremgår af tabel b.3.2.8. er der registreret 1-10 invasive arter på 90 % af hedearealet i H65. Den 
hyppigst forekommende invasive arter er gyvel og nåletræer (rød-og hvidgran og fyr sp.). Desuden er der 
registreret glansbladet hæg på otte af lokaliteterne.  
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B.3.3 Data fra hængesæk og andre våde kærsamfund (7140)  

En detaljeret beskrivelse af naturtypen 7140 findes på  
http://www.skovognatur.dk/Emne/Natura2000/Naturtyper/7140.htm  

 
 
1. Naturtypens areal og udbredelse  
Naturtypen hængesæk og andre våde kærsamfund (7140) er registreret på 6,8 ha i habitatområde 65, for-
delt på 9 forekomster (se tabel 2.1 og figur 2.1).  

 
 
2. Naturtypens struktur og funktion  

Vegetationsstruktur  
Nedenstående tabel viser et eksempel på en oversigt over vegetationsstrukturen i de polygoner, hvor na-
turtypen hængesæk og andre våde kærsamfund er registreret. Værdierne er vægtet for de enkelte polygo-
ners arealer.  

7140  Arealkategori   
Arealandele (i % af det samlede areal)  1 2 3  4  5  
uden vegetationsdække  100% 0% 0%  0%  0%  

med græs/urtevegetation under 15 cm  52% 35% 11%  3%  0%  

med græs/urtevegetation 15-50 cm  0% 0% 0%  9%  91%  

med græs/urtevegetation over 50 cm  58% 5% 35%  3%  0%  

med dværgbuske  97% 0% 0%  0%  3%  

med vedplanter  13% 87% 0%  0%  0%  

med forekomst af invasive arter  95% 5% 0%  0%  0%  

 
Tabel b.3.3.1. Oversigt over vegetationsstrukturen i de polygoner, hvor naturtypen 7140 er registreret. Registreringerne af de 
enkelte arealkategorier er angivet ved procentdelen af det samlede areal. Arealkategorierne er beskrevet i Fredshavn (2004). 1) 
0-5 %, 2) 5-10 %, 3) 10-30 %, 4) 30-75 % og 5) 75-100 %. Udtræk fra TILDA.  
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Hydrologi Pleje/Landbrugsdrift  

Afvanding og vandindvinding  
Antal fore-
komster  

Andel af areal 
(i %)  

Afvanding og vandindvinding forekommer ikke  7  89  
Tegn på afvanding (grøfter el. lign.), men uden tydelige vegetationsæn-
dringer  2  11  
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  0  0  

 
Tabel b.3.3.2. Oversigt over afvanding og vandindvinding i de polygoner, hvor naturtypen 7140 er registreret. Registreringerne 
er angivet ved antal polygoner og arealandelen vægtet for polygonernes arealer. Udtræk fra TILDA.  
 
 
  Arealkategori  

Arealandele (i % af det samlede areal med 
7140)  

1  2  3 4  5  

med græsning/høslæt  18%  35% 0% 28% 19% 
med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift  100% 0%  0% 0%  0%  

 
Tabel b.3.3.3. Oversigt over pleje- og landbrugsdrift i de polygoner, hvor naturtypen 7140 er registreret. Registreringerne af de 
enkelte arealkategorier er vægtet for polygonernes arealer. Arealkategorierne er beskrevet i Fredshavn (2004). 1) 0-5 %, 2) 5-
10 %, 3) 10-30 %, 4) 30-75 % og 5) 75-100 %. Udtræk fra TILDA. 
 
  
Naturtypekarakteristiske strukturer  

 Negative strukturer 

Positive strukturer  Udbredt  Spredt  Ikke tilstede 
Udbredt  7%  74%  6% 
Spredt  0%  0%  0% 
Ikke tilstede  0%  0%  0% 

 
Tabel b.3.3.4. Fordelingen af negative og positive strukturer (Procentvis andel af samlede areal, areal og antal lokaliteter) i de 
polygoner, hvor naturtypen 7140 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 poly-
gonernes arealer. For 13 % af arealet er naturtypekarakteristiske strukturer ikke vurderet. Strukturerne er beskrevet i Freds-
havn (2004). Udtræk fra TILDA.  
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Nedenstående tabel viser en oversigt over de hyppigst registrerede positive og negative strukturer ved 
hængesæk og andre våde kærsamfund 7140 i habitatområde 65.  

7140  Struktur  Antal forekomster  
Positive strukturer  Gyngende bund  3  

 Dominans af tørvemosser  3  

 Dominans af bladmosser  2  

Udtørret  0  
Tilgroet med græsser  0  
Tilgroet med dværgbuske  0  

Negative struktu-
rer  

Tilgroet med træer  3  

 
Tabel b.3.3.5. De hyppigst registrerede negative og positive strukturer i de polygoner, hvor naturtypen hængesæk og andre våde 
kærsamfund 7140 er registreret. Strukturerne er beskrevet i Fredshavn (2004). Udtræk fra TILDA.  
 
 
Vurdering af akut plejebehov  
Som det fremgår af tabel b.3.3.6, er der ikke behov for pleje på 60 % af arealerne med hængesæk og an-
dre våde kærsamfund i H65. På en lokalitet (der udgør 28 % af det samlede areal) er der behov for en be-
tydelig indsats i en længere årrække. Der er især tale om fjernelse af opvækst af birk og evt. nåletræer 
samt muligvis efterfølgende afgræsning.  
 
 
Plejebehovets omfang  Antal lok. Arealandel 
Ingen indsats nødvendig  5 60% 
Mindre indsats i en kortere årrække  1 5% 
En større indsats i en kortere årrække  0 0% 
Betydelig indsats i en længere årrække  1 28% 
Omfattende og langvarig indsats  2 7% 

 
Tabel b.3.3.6. Oversigt over plejebehovets omfang i de polygoner, hvor naturtypen 7140 er registreret. Registreringerne er an-
givet ved antal polygoner og arealandelen vægtet for polygonernes arealer. Udtræk fra TILDA.  
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Ellenbergværdier  

 
 
Figur b.3.3.7. Oversigt over Ellenbergværdierne for de 9 polygoner, hvor der findes hængesæk og andre våde kærsamfund i 
H65. 

 Skala: Ellenberg N  

1  På de mest kvælstoffattige levesteder  
2  Mellem 1 og 3  
3  Mere hyppigt forekommende på kvælstoffattige levesteder end på levesteder med middel  
 kvælstofindhold, kun undtagelsesvist på kvælstofrige levesteder  
4  Mellem 3 og 5  
5  På levesteder med middel kvælstofindhold, sjældnere på kvælstoffattige eller -rige levesteder  
6  Mellem 5 og 7  
7  Mere hyppigt forekommende på kvælstofrige levesteder end på levesteder med middel kvælstofindhold,  
 kun undtagelsesvist på kvælstoffattige levesteder  
8  Udpræget indikator for højt kvælstofindhold  
9  På levesteder med usædvanligt højt kvælstofindhold, forureningsindikator, møddingsplante  
 
Fire af de våde kærsamfund har Ellenbergværdier mellem 1,5 og 3, mens de resterende fem har værdier 
fra over 3 til 4,8. Hængesækkene med de højeste Ellenbergværdier hører til en næringsrig udgave af na-
turtypen. Tilstedeværelsen hér af planter, der foretrækker noget højere næringsindhold kan indikere, at 
naturtypen er påvirket af eutrofiering med kvælstof fra luften eller fra tilstrømmende vand.  
 
Artsdiversitet  
For hængesækslokaliteternes vedkommende er middelantal arter pr. 5 meter cirkel på 20 +/-9,3, mens det 
maksimale antal arter, der er fundet i en cirkel, er på 41 arter.  
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3. Naturtypens arter  
Karakteristiske arter  
På hængesækslokaliteterne i habitatområde 65 er der registreret 4 arter, der er karakteristiske for na-
turtypen 7140.  

7140   Antal registreringer  

Art   Indenfor Udenfor  

star, næb  9  0  

dueurt, kær  4  0  

bukkeblad   5  2  

næbfrø, hvid   1  0  

 
Tabel b.3.3.8. Karakteristiske arter for 7140 i habitatområde 65. Det totale antal 5 meter cirkler, hvori arterne er registreret, 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, men arterne er kun angivet ved navn, hvis de er truffet inden 
for 5 m cirklen. Dog kan de invasive arter være tilføjet registreringsskemaerne af inventørerne. De er der-
for skrevet ind i kommentarfeltet i TILDA databasen.  

 
  Arealkategori   
 0  1-10  10-25  25-50  50-100  

Forekomst af invasive arter  95%  5%  0%  0%  0%  

 
Tabel b.3.3.9. Arealandelen af invasive arter på arealer med hængesæk og andre våde kærsam-
fund i habitatområde 65. For hver arealkategori er registreringerne vægtet for polygonernes 
areal. Udtræk fra TILDA.  

Som det fremgår af tabel b.3.3.9 er der ikke registreret invasive arter i hele 95 % af vegetationsdæk-
ket i de våde kærsamfund. Det er ikke et stort problem med invasive arter i naturtypen 7140 i H65. De 
hyppigst forekommende invasive arter er nåletræer.  
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B.3.4. Data fra rigkær (7230)  

En detaljeret beskrivelse af naturtypen rigkær findes på  
http://www.skovognatur.dk/Emne/Natura2000/Naturtyper/7230.htm  

 
 
1. Naturtypens areal og udbredelse  
Naturtypen rigkær (7230) er registreret på 40,2 ha i habitatområde 65, Store Vandskel, Rørbæk Sø og 
Tinnet Krat, fordelt på 20 forekomster (se tabel 2.1 og figur 2.1).  

 
 
2. Naturtypens struktur og funktion  

Vegetationsstruktur  
Nedenstående tabel viser et eksempel på en oversigt over vegetationsstrukturen i de polygoner, hvor na-
turtypen rigkær er registreret. Værdierne er vægtet for de enkelte polygoners arealer.  

7230  
Arealandele (i % af det samlede areal)  1 

Arealkategori 
2 3 4  5  

uden vegetationsdække  99% 1% 0%  0%  0%  

med græs/urtevegetation under 15 cm  56% 32% 3%  8%  0%  

med græs/urtevegetation 15-50 cm  4% 6% 2%  70%  17%  

med græs/urtevegetation over 50 cm  47% 1% 25%  23%  4%  

med dværgbuske  100% 0% 0%  0%  0%  

med vedplanter  3% 80% 17%  0%  0%  

med forekomst af invasive arter  97% 3% 0%  0%  0%  

 
Tabel b.3.4.1. 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). 1) 0-5 %, 2) 5-10 %, 3) 10-30 %, 4) 30-75 % og 5) 75-100 %. Udtræk fra TILDA.  
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Hydrologi  

Afvanding og vandindvinding  
Antal fore-
komster  

Andel af areal 
(i %)  

Afvanding og vandindvinding forekommer ikke  15  72  
Tegn på afvanding (grøfter el. lign.), men uden tydelige vegetationsæn-
dringer  4  27  
Afvanding medfører sommerudtørring og begyndende tilgroning  1  >1  
Udbredt tørlægning og tilgroning med tørbundsplanter  0  0  
Fuldstændig tørlægning af hele arealet  0  0  

Registrering mangler  0  0  

 
Tabel b.3.4.2. Oversigt over afvanding og vandindvinding i de polygoner, hvor naturtypen rigkær 7230 er registreret. Registre-
ringerne er angivet ved antal polygoner og arealandelen vægtet for polygonernes arealer. Udtræk fra TILDA.  
 
 
Pleje/Landbrugsdrift 
 
  Arealkategori  

Arealandele (i % af det samlede areal 
med 7230)  

1  2  3 4  5  

med græsning/høslæt  
33%  0%  0% 17% 49% 

med tydelige påvirkninger af landbrugs-
drift  100% 0%  0% 0%  0%  

 
Tabel b.3.4.3. Oversigt over pleje- og landbrugsdrift i de polygoner, hvor naturtypen rigkær 7230 er registreret. Registreringerne 
af de enkelte arealkategorier er vægtet for polygonernes arealer. Arealkategorierne er beskrevet i Fredshavn (2004). 1) 0-5 %, 2) 
5-10 %, 3) 10-30 %, 4) 30-75 % og 5) 75-100 %. Udtræk fra TILDA.  
 
 
Naturtypekarakteristiske strukturer  

 Negative strukturer 

Positive strukturer  Udbredt  Spredt  Ikke tilstede 
Udbredt  1%  79%  9% 
Spredt  0%  8%  0% 
Ikke tilstede  0%  0%  0% 

 
Tabel b.3.4.4. Fordelingen af negative og positive strukturer (Procentvis andel af samlede areal, areal og antal lokaliteter) i de 
polygoner, hvor naturtypen rigkær 7230 er registreret. For både negative og positive strukturer er angivet, om strukturerne sam-
let 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. 
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Nedenstående tabel viser en oversigt over de hyppigst registrerede positive og negative strukturer i rigkæ-
rene i H65.  

7230  Struktur  Antal forekomster  
Positive strukturer  Trykvand i terrænniveau  7  

 Rig mosflora  7  

 Rig blomsterflora  6  

Udtørret  1  
Eutrofieret  2  
Dominans af høje urter  5  

Negative struktu-
rer  

Opvækst af vedplanter  6  

 
Tabel b.3.4.5. De hyppigst registrerede negative og positive strukturer i de polygoner, hvor naturtypen rigkær 7230 er registre-
ret. Strukturerne er beskrevet i Fredshavn (2004). Udtræk fra TILDA.  

 
Vurdering af akut plejebehov  
Som det fremgår af tabel b.3.4.6 er der ikke behov for pleje på 9 af lokaliteterne, som udgør 20 % af area-
let. På størstedelen af arealet er der behov for en kortere eller længerevarende pleje. På hele 63 % af area-
let er det nødvendigt med en omfattende og langvarig plejeindsats.  
 
Plejebehovets omfang  Antal lok. Arealandel 
Ingen indsats nødvendig  9  20%  
Mindre indsats i en kortere årrække  2  3%  
En større indsats i en kortere årrække  1  1%  
Betydelig indsats i en længere årrække  1  11%  
Omfattende og langvarig indsats  6  63%  

 
Tabel b.3.4.6. Oversigt over plejebehovets omfang i de polygoner, hvor naturtypen rigkær 7230 er registreret. Registreringerne 
er angivet ved antal polygoner og arealandelen vægtet for polygonernes arealer. Udtræk fra TILDA.  
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Ellenbergværdier  

 
Figur b.3.4.7 Beregnede Ellenbergværdier for rigkær (7230). 

 Skala: Ellenberg N  

1  På de mest kvælstoffattige levesteder  
2  Mellem 1 og 3  
3  Mere hyppigt forekommende på kvælstoffattige levesteder end på levesteder med middel  

 kvælstofindhold, kun undtagelsesvist på kvælstofrige levesteder  

4  Mellem 3 og 5  
5  På levesteder med middel kvælstofindhold, sjældnere på kvælstoffattige eller -rige levesteder  
6  Mellem 5 og 7  
7  Mere hyppigt forekommende på kvælstofrige levesteder end på levesteder med middel kvælstofindhold,  kun undtagelsesvist 

på 

 kvælstoffattige levesteder  

8  Udpræget indikator for højt kvælstofindhold  

9  På levesteder med usædvanligt højt kvælstofindhold, forureningsindikator, møddingsplante  

 
Ellenbergværdierne viser, at alle lokaliteter har værdier på 3-5, kun en enkelt lokalitet ligger un-
der 3 med en værdi på 2,9. En del af rigkærene har således et artsindhold, der afspejler, at der er 
et middelindhold af kvælstof til stede. Tilstedeværelsen hér af planter, der foretrækker noget hø-
jere næringsindhold kan indikere, at naturtypen er påvirket af eutrofiering med kvælstof fra luf-
ten eller fra tilstrømmende vand.  
 
Artsdiversitet  
For rigkærenes vedkommende er middelantal arter pr. 5 meter cirkel på 28,6 +/-9,2, mens det maksimale 
antal arter, der er fundet i en cirkel, er på 43 arter.  
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3. Naturtypens arter  
Karakteristiske arter  
I rigkærene i habitatområde 65 er der registreret 6 arter, der er karakteristiske for naturtypen.  

Art Antal star, næb 

18 star, almindelig  

16 star, hirse 

6 star, top 

10 star, stjerne 

4 star, tvebo  

 

Tabel b.3.4.8. Karakteristiske arter for rigkær 7230 i H65. Det totale antal 5 meter cirkler, hvori arterne er registreret, er angi-
vet. Udtræk fra TILDA.  
 
Invasive arter  
I henhold til den tekniske anvisning til kortlægning af habitatnaturtyper (Fredshavn) er de invasive arters 
andel af vegetationsdækket vurderet, men arterne er kun angivet ved navn, hvis de er truffet inden for 5 m 
cirklen. Dog kan de invasive arter være tilføjet registreringsskemaerne af inventørerne. De er derfor skre-
vet ind i kommentarfeltet i TILDA databasen.  

  Arealkategori (i %)  
 0  1-10  10-25 25-50  50-100  

Forekomst af invasive arter  97%  3%  0%  0%  0%  

 
Tabel b.3.4.9. Arealandelen af invasive arter i rigkærene i H65. For hver arealkategori er registreringerne vægtet for polygo-
nernes areal. Udtræk fra TILDA.  

Som det fremgår af ovenstående tabel er der ikke registreret invasive arter på 97 % af rigkærene i H65. På 
en enkelt lokalitet, der udgør 3% af rigkærsarealet, er der registreret rødgran på 1-10% af arealet.  
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B.3.5 Data fra kilder og væld med kalkholdigt vand (7220)  

En detaljeret beskrivelse af naturtypen 7220 findes på  
http://www.skovognatur.dk/Emne/Natura2000/Naturtyper/7220.htm  

 
1. Naturtypens areal og udbredelse  
Naturtypen kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand (7220) er registreret på 5,5 ha i habitatområde 
65 Store Vandskel, Rørbæk Sø og Tinnet krat, fordelt på 9 forekomster. (se tabel 2.1 og figur 2.1). Natur-
typen er ikke med i udpegningsgrundlaget for habitatområdet.  

 
2. Naturtypens struktur og funktion  

Vegetationsstruktur  
Nedenstående tabel viser en oversigt over vegetationsstrukturen i de polygoner, hvor naturtypen 7220 er 
registreret. Værdierne er vægtet for de enkelte polygoners arealer.  

7220 Arealandele (i % af det samlede 
areal)  1 

Arealkategori 2 3 
4  5  

uden vegetationsdække  85% 15% 0%  0%  0%  

med græs/urtevegetation under 15 cm  33% 19% 0%  0%  0%  

med græs/urtevegetation 15-50 cm  0% 0% 6%  19%  27%  

med græs/urtevegetation over 50 cm  14% 4% 16%  18%  0%  

med dværgbuske  52% 0% 0%  0%  0%  

med vedplanter  9% 20% 23%  0%  0%  

med forekomst af invasive arter  47% 5% 0%  0%  0%  

 
Tabel b.3.5.1. Oversigt over vegetationsstrukturen i de polygoner, hvor naturtypen 7220 er registreret. Registreringerne af de 
enkelte arealkategorier er angivet ved procentdelen af det samlede areal. Arealkategorierne er beskrevet i Fredshavn (2004). 1) 
0-5 %, 2) 5-10 %, 3) 10-30 %, 4) 30-75 % og 5) 75-100 %. Udtræk fra TILDA. På 48% af arealet er der ikke lavet en vurdering 
af vegetationsstrukturer, bortset fra arealandel uden vegetationsdække.  
 
Hydrologi  

Afvanding og vandindvinding  
Antal fore-
komster  

Andel af areal 
(i %)  

Afvanding og vandindvinding forekommer ikke  1  41  
Tegn på afvanding (grøfter el. lign.), men uden tydelige vegetationsæn-
dringer  7  11  
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  1  48  

 
Tabel b.3.5.2. Oversigt over afvanding og vandindvinding i de polygoner, hvor naturtypen 7220 er registreret. Registreringerne 
er angivet ved antal polygoner og arealandelen vægtet for polygonernes arealer. Udtræk fra TILDA.  
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Pleje/Landbrugsdrift 
 Arealkategori   
Arealandele (i % af det samlede areal 
med 7220)  

1 2  3  4  5  

med græsning/høslæt  
41% 0%  0%  0% 11% 

med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift  
52% 0%  0%  0% 0%  

 
Tabel b.3.5.3. Oversigt over pleje- og landbrugsdrift i de polygoner, hvor naturtypen 7220 er registreret. Registreringerne af de 
enkelte arealkategorier er vægtet for polygonernes arealer. Arealkategorierne er beskrevet i Fredshavn (2004). 1) 0-5 %, 2) 5-10 
%, 3) 10-30 %, 4) 30-75 % og 5) 75-100 %. Udtræk fra TILDA . Der mangler registreringer for en lokalitet, der udgør 48 % af 
arealet. 
  
 
Naturtypekarakteristiske strukturer  

 Negative strukturer 

Positive strukturer  Udbredt  Spredt  Ikke tilstede 
Udbredt  0%  64%  8% 
Spredt  11%  0%  0% 
Ikke tilstede  3%  0%  0% 

 
Tabel b.3.5.4. Fordelingen af negative og positive strukturer (Procentvis andel af samlede areal, areal og antal lokaliteter) i de 
polygoner, hvor naturtypen 7220 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 polygoner-
nes arealer. Strukturerne er beskrevet i Fredshavn (2004). Der mangler registreringer på 13 % af arealet. Udtræk fra TILDA.  
 
Nedenstående tabel viser en oversigt over de hyppigst registrerede positive og negative strukturer på na-
turtypen i H65.  

7220  Struktur  Antal forekomster  
Positive strukturer  Tuf (Kalkudskillelser)  1  

 Rig mosflora  9  

Udtørret  1  Negative struktu-
rer  Tilgroet med høje urter/vedplanter  6  

 
Tabel b.3.5.5. De hyppigst registrerede negative og positive strukturer i de polygoner, hvor naturtypen 7220 er registreret. Struk-
turerne er beskrevet i Fredshavn (2004). Udtræk fra TILDA.  
 
Vurdering af akut plejebehov  
På fem af lokaliteterne er der ikke behov for pleje (31 % af det samlede areal) På to lokaliteter, der udgør 
9% af arealet, er der behov for en mindre plejeindsats og på en lokalitet, 11 % af arealet, er der behov for 
en større indsats.  
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Plejebehovets omfang  Antal lok. Arealandel 
Ingen indsats nødvendig  5  31%  
Mindre indsats i en kortere årrække  2  9%  
En større indsats i en kortere årrække  1  11%  
Betydelig indsats i en længere årrække  0  0%  
Omfattende og langvarig indsats  0  0%  

 
Tabel b.3.5.6. Oversigt over plejebehovets omfang i de polygoner, hvor naturtypen 7220 er regi-
streret. Registreringerne er angivet ved antal polygoner og arealandelen vægtet for polygonernes 
arealer. Der mangler registreringer for 48 % af arealet. Udtræk fra TILDA.  

Ellenbergværdier  

 

Figur b.3.5.7 Beregnede Ellenbergværdier for 7220 Skala: Ellenberg N  

1  På de mest kvælstoffattige levesteder  
2  Mellem 1 og 3  
3  Mere hyppigt forekommende på kvælstoffattige levesteder end på levesteder med middel  

 kvælstofindhold, kun undtagelsesvist på kvælstofrige levesteder  

4  Mellem 3 og 5  
5  På levesteder med middel kvælstofindhold, sjældnere på kvælstoffattige eller -rige levesteder  
6  Mellem 5 og 7  
7  Mere hyppigt forekommende på kvælstofrige levesteder end på levesteder med middel kvælstofindhold,  kun undtagelsesvist 

på 

 Kvælstoffattige levesteder  

8  Udpræget indikator for højt kvælstofindhold  

9  På levesteder med usædvanligt højt kvælstofindhold, forureningsindikator, møddingsplante  

 
Ellenbergværdierne viser, at de fleste lokaliteter har værdier på mellem 4 og 5. To lokaliteter har for-
holdsvis lave værdier på henholdsvis 2,0 og 2,9. Ellenbergværdierne viser, at der formodentlig er stor va-
riation i kildevandets indhold af kvælstof i de forskellige undersøgte kilder. Forhøjet kvælstofkoncentrati-
on i kildevandet favoriserer næringskrævende arter. 
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Artsdiversitet  
For naturtypens vedkommende er middelantal arter pr. 5 meter cirkel på 21,1 +/-7,8, mens det maksimale 
antal arter, der er fundet i en cirkel, er på 38 arter.  

 
3. Naturtypens arter  
Karakteristiske arter  
I kilderne og vældene (7220) i habitatområde 65 er der ikke registreret nogen af de arter, der er karakteri-
stiske for naturtypen.  
 
Invasive arter  
I henhold til den tekniske anvisning til kortlægning af habitatnaturtyper (Fredshavn 2004) er de invasive 
arters andel af vegetationsdækket vurderet, men arterne er kun angivet ved navn, hvis de er truffet inden 
for 5 m cirklen. Dog kan de invasive arter være tilføjet registreringsskemaerne af inventørerne. De er der-
for skrevet ind i kommentarfeltet i TILDA databasen.  

  Arealkategori (i %)  
 0  1-10 10-25 25-50  50-100  

Forekomst af invasive arter  47%  5% 0%  0%  0%  

 
Tabel b.3.5.8. Arealandelen af invasive arter i 7220 i H65. For hver arealkategori er registreringerne vægtet for polygo-
nernes areal. Udtræk fra TILDA.  

Som det fremgår af ovenstående tabel, er der ikke registreret invasive arter på 47% af naturtypen. Kun på 
5% af kilder og vældene er der fundet invasive arter, og her er der tale om rødgran.  
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B.3.6 Vandløb  
Vandløb har ikke indgået i NOVANA-kortlægningen. Data for vandløb i området stammer fra den regio-
nale overvågning foretaget af Vejle amt. 
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Figur b.3.6.1 Forekomst af elritse, bæklampret og gullistede invertebrater i habitatområde 65.  
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B.3.6.1 Vandløbsregistrering i H65   

Vandsystem:   
Gudenå, Skjern Å   Dato/periode for undersøgel-

se  
Vandløbsnavn:   do  
Lokalitetsnavn/strækning:   Tinnet Krat, Rørbæk Sø  

1997-2005  

 

 

Prøvestationens/prøvestrækningens geografiske koordinater  
(UTM/GIS) øst: 525.050 nord: 6.195.250   
 
 

 

Bestand af karakteristiske plantearter for naturtypen. Opgjort artsvis, f.eks DAFOR-skala1 .   
Art  Hyppighed eller "+" hvis forekommende  

Lodden Dueurt    
Sideskærm    
Vandstjerne   
 
Vandløb i naturligt 
leje uden vedlige-

holdelse  

Vandløb overve-
jende i naturligt 
leje, evt. med 

sparsom grødse-
kæring   

Vandløb delvist regule-
rede. Evt. grødeskæ-

ring og oprensning ikke 
årlig   

Vandløb regule-
rede, med årlig 

grødeskæring og 
oprensning  

Alle vandløb rør-
lagte   

 X     
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Dansk vandløbsfaunaindeks      
Faunaklasse  1  2  3  4  5  6  7  

   X  X  X  X   
 
 Forekomst af fisk/lampret  

Art   Hyppighed eller "+" hvis forekommende  

Bæklampret    
Elritse    
Finnestribet ferskvandsulk    
 
1 

DAFOR-skalaen (Dominant, Abundant, Frequent, Occasional, Rare) betegner frekvensen/abundancen af arter i et område. Ska-
laen er en intervalskala med fem lige store klasser.  
 



 57

B.3.7 Søer i habitatområde 65 
Søer har ikke indgået i NOVANA-kortlægningen. Data for søer i området stammer fra den regionale 
overvågning foretaget af Vejle amt. 
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Figur b.3.7.1. Søer, som amtet har registreret i forbindelse med kortlægningen i 2005, samt i forbindelse med registrering af mil-
jøtilstanden i mindre søer i Vejle Amt 2000.  
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1 Lillesø øst. Søen er på 2,5 ha. Den er næringsrig, den østlige og den vestlige del har ringe 
vanddybde (gennemsnit 0,5 m). Visse dele af søen er under tilgroning. Vandet er klart med god sigtdybde 
på ca. 2 m. Flydebladvegetationen udgøres af frøbid, svømmende vandaks, gul åkande og liden andemad. 
Undervandsvegetationen består af vandpest, blærerod, alm. kildemos, butbladet vandaks og kors ande-
mad. Brinkvegetationen består af alm. fredløs, alm. skjolddrager, brøndsel sp., bukkeblad, dyndpadderok, 
eng-forglemmigej engkabbeleje gifttyde, kalmus, kragefod, kærsnerre, kåltidsel, langbladet ranunkel, ly-
sesiv, næbstar, smalbladet dunhammer, smalbladet kæruld, Sphagnum sp., sværtevæld, sø-kogleark, tor-
mentil, vandnavle, vandskræppe, vejbred-skeblad, birk sp., og pil sp. Desuden findes et stort område med 
plettet gøgeurt.  
2 Lille Sø: Søen er på ca. 10,3 ha. Den er inddelt i to. Den ene del er natursø, og den anden 
har igennem mange år fungeret som put and take sø. Søen er mere næringsrig end Lillesø øst og mindre 
næringsrig end Rørbæk sø.  
3 Rørbæk Sø: Søen er næringsrig og har et areal på 81,12 ha. Bunddybden er på maks. 8 m 
med en middeldybde på 4 m. Det relative plantedækkede areal udgør 4,6 %. Følgende flydebladplanter og 
neddykkede planter er fundet i søen: gul åkande, vand-pileurt, sø-kogleaks, strandbo, alm. vandranunkel, 
strand vandranunkel, kredsbladet vandranunkel, kruset vandaks, butbladet vandaks, liden vandaks, hjerte-
bladet vandaks, aks-tusindblad, vandpest og trådalger.  
4 Skjernåens udspring: Brunvandet sø på 1,2 ha ved Tinnet krat, der er Skjernåens ud-
spring. Søen har forholdsvis stor vanddybde med bratte brinker. Søbunden, hvor der udspringer flere kil-
der, består af tørv. Vandet er brunt med begrænset sigtdybde (0,9 m). Søen er omgivet at birkemose samt 
tæt rør-og pilesumpe. Flydebladvegetationen er begrænset (udbredelse 1 %) og består af svømmende 
vandaks og liden andemad. Der er ingen undervandsvegetation. På brinkerne er fundet bukkeblad, eng 
forglemmigej, femrandet ulvefod, jomfruhår, klokkelyng, kragefod, lysesiv, næbstar, pors, rundbladet 
soldug, smalbladet dunhammer, smalbladet mærke, Sphagnum sp., tagrør, topstar, tranebær, birk sp., og 
pil sp.  
5 Hammer Møllesø: Næringsrig sø på 1,9 ha. Søen er lavvandet med mudret bund. Vandet 
er rimeligt klart med en sigtdybde på over 1,5 m. I søen er der vandpest, kruset vandaks, liden andemad 
og en del trådalger. Vandpest er dominerende og dækker stort set hele bunden. Brinkvegetationen er do-
mineret af høj sødgræs. Desuden er fundet skov-kogleaks, hyldebladet baldrian, blærestar, topstar, skræp-
pe sp., mjødurt, lysesiv, lodden dueurt, gifttyde, dyndpadderok, kragefod og bredbladet dunhammer. In-
den for de sidste 20 år er møllesøen blevet renset op 2 gange.  
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B.4. Foreløbig trusselsvurdering 
 
B.4.1. Eutrofiering  
 

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 overfor 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/ECE1 (Skov- og Naturstyrelsen 2003).  
Naturtype  Tålegrænse 

Kg N/ha  
1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand  -1  

1130 Flodmundinger  30-40  
1140 Mudder-og sandflader blottet ved ebbe  -1  

1150 Kystlaguner og strandsøer  30-40  
1160 Større lavvandede bugter og vige,  30-40  
1170 Rev  -1  

1180 Boblerev  -1  

1330 Strandenge  30-40  
1340 Indlands saltenge  30-40  
2130 Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit )  10-20 2  

2140 Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede)  10-20 2  

2190 Fugtige klitlavninger  10-25 4  

2250 Kystklitter med enebær   
3110 Kalk-og næringsfattige søer og vandhuller (lobeliesøer)  5-10  
3130 Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden  5-10  
3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger  5-10  
3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks  -11  

3160 Brunvandede søer og vandhuller  5-10  
3260 Vandløb med vandplanter  -1  

3270 Vandløb med tidvis blottet mudder med enårige planter  -1  

4010 Våde dværgbusksamfund med klokkelyng  10-25  
4030 Tørre dværgbusksamfund (heder)  10-20  
6120 Meget tør overdrevs-eller skræntvegetation på kalkholdigt sand  15-25  

6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (vigtige orkidélokaliteter)  15-25  
6230 Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund  10-20  
6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop  15-25 6  

7110 Aktive højmoser  5-10  
7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand  10-15 3,7  

7150 Plantesamfund med næbfrø, soldug eller ulvefod på vådt sand eller blottet tørv  10-15 3,7  

7210 Kalkrige moser og sumpe med hvas avneknippe  15-25  
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7220 Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand  15-25 8  

7230 Rigkær  15-25 3  

 
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 samarbejds-
program vedr. modellering og kortlægning af tålegrænser, baggrundsbelastning, effekter, risici og udviklingstendenser for luft-
forurening.  
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. 
2 

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. 
3 

Tålegrænsen for højmoser (5 – 10 kg N ha-1år-1) kan anvendes hvis en væsentlig forekomst af følsomme højmosearter 
på lokaliteten ønskes beskyttet. 
4 

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

Tålegrænsen for heder (10 – 20 kg N ha-1år-1) 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-1år1 
8 

Naturtypen omfatter også Palludellavæld, der forventes at have tålegrænser i den lave ende af intervallet. 
9 

Baseret på tålegrænsen for laver. 
10 

Tålegrænsen bør modelberegnes. En modelberegning kan give lavere tålegrænser, ned til 7 kg N ha-1år-1 
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-1år-1 bruges, hvis søen er kvælstofbegrænset. 
 

 

Den gennemsnitlige afsætning af kvælstof er opgivet som kommunevise gennemsnit af NHy og NOx for 
årene 2000, 2003 og 2004 beregnet med modellen DEHM-REGINA (Skov- og Naturstyrelsen 2005). En 
betydelig del af NHy-fraktionen består af ammoniak fra lokale husdyrbrug, som er ujævnt fordelt i land-
skabet. Hertil kommer, at afsætningen af ammoniak på forskellige overfladetyper varierer i forhold til ru-
heden. Der er derfor foretaget en korrektion af de kommunevise gennemsnitstal i forhold til lokal husdyr-
tæthed og til forskellige naturtypers ruhed inden for habitatområdet. Korrektionen er foretaget ved hjælp 
af metoden beskrevet i Ammoniakmanualen (Skov- og Naturstyrelsen 2003).  

Kvælstofnedfaldet (depositionen) på naturområderne i habitatområde 65 ligger mellem 16 og 30 kg 
N/ha/år alt afhængig af den lokale husdyrtæthed og naturområdernes overfladeruhed, se figur b.4.1.1. Tal-
lene er beregnet på baggrund af en gennemsnitlig opgørelse på kommuneniveau (baggrundsbelastningen), 
 der svinger mellem 18,28 og 18,81 kg N/ha/år i de tre kommuner i området. Ruheden af naturarealerne 
 (z0) er vurderet på baggrund af kortlægningsdata (vedplantedækningen i TILDA), og varierer fra 0,2-0,8  
 for naturområderne i habitatområde 65. Heri er ikke medtaget skovnaturtyper, der har en højere ruhed.
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Figur b.4.1.1. Belastningen med luftbårent kvælstof på de kortlagte habitatnaturtyper i habitatområde 65.
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Som det fremgår af tabel b.4.1.2 enten er eller kan alle naturområder være negativt påvirket af luftbårent 
kvælstof. Den høje ende af tålegrænseintervallerne for kvælstofpåvirkning er overskredet for 4 % af rig-
kærene (7230) og de kalkholdige kilder (7220), som har tålegrænser mellem 15 og 25 kg N/ha/år. For 
arealer med tør hede (4030) og surt overdrev (6230) er tålegrænsen overskredet for mellem 86 og 89% af 
arealerne, som har tålegrænser mellem 10-20 kg N/ha/år. Den høje ende af tålegrænseintervallerne for 
kvælstofpåvirkning er overskredet for alle arealer med den særligt kvælstoffølsomme naturtype hænge-
sæk (7140).  

Den lave ende af tålegrænseintervallerne anvendes normalt for artsrige naturområder med indhold af 
kvælstoffølsomme arter, heriblandt mosser og laver. Dette er kendetegnende for en stor del af forekom-
sterne i habitatområdet specielt hvad angår rigkær (7230) og kalkholdige kilder (7220). Den lave ende af 
tålegrænseintervallerne er overskredet for alle typer af arealer. Det skal bemærkes, at 7220 og 7230 ikke 
er en del af udpegningsgrundlaget for habitatområdet.  

Det understreges, at der er tale om en foreløbig overslagsberegning, der bør følges op med en mere detal-
jeret beregning af kvælstofbelastning af de enkelte naturområder samt en modelberegnet tålegrænse. Bl.a. 
kan der være tale om stor variation inden for de enkelte naturområder som følge af varierende tilgro-
ningsgrad, nærhed til lokale husdyrbrug mv.  

Naturtype  N-belastning i forhold til tålegrænseintervallet  
 Ikke overskredet  Lave ende af interval over-

skredet  
Høje ende af interval over-
skredet  

4010   100 %  0%  
4030   100 %  86 %  
6230   100 %  89 %  
7140   100 %  100 %  
7220 og 7230   100 %  4 %  

 
Tabel b.4.1.2. Vurdering af de kortlagte terrestriske naturarealers belastning med luftbåren kvælstof for i forhold til naturtyper-
nes tålegrænseintervaller. For hver naturtype er angivet andelen af det samlede areal, hvor den lokale N-belastning ligger under 
(tålegrænsen ikke overskredet), inden for (overstiger den lave ende af tålegrænseintervallet) og over (overstiger den høje ende af 
tålegrænseintervallet) tålegrænseintervallet.  
Det vurderes umiddelbart, at der ikke i eller lige uden for habitatområdet er lokale enkeltkilder, der i sig 
selv er hovedbidragyder til kvælstofbelastningen og dermed hovedårsag til eutrofiering og forringet na-
turkvalitet i habitatområdet. Det helt afgørende bidrag til eutrofieringen af de terrestriske naturarealer 
vurderes derfor at være den langttransporterede luftforurening med kvælstofforbindelser fra regionale, na-
tionale og internationale kilder, som udgør langt hovedparten af den deposition, der relaterer sig til den 
generelle baggrundsbelastning.  

Undersøgelser viser, at ammoniakudledning fra landbrugsproduktion er den væsentligste bidrager til 
baggrundsbelastningen (Danmarks Miljøundersøgelser 2005), og traditionelt indrettede staldanlæg er 
den største kilde til landbruges ammoniakfordampning.  

I langt hovedparten af de tilfælde, hvor eutrofiering vurderes at have negativ indflydelse på naturkva-
liteten i de terrestriske naturarealer i habitatområdet, er årsagen således luftens generelt forhøjede 
indhold af kvælstofforbindelser, der overvejende stammer fra husdyrbrug.  
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Det er derfor vigtigt, at kvælstofbelastningen fra lokale kilder nedbringes og i hvert fald ikke øges.  
Driften af naturarealerne bør om muligt tilrettelægges således, at der løbende fjernes kvælstofholdigt ma-
teriale fra arealet ved f.eks. græsning, høslet eller rydning, men det er ikke muligt at pleje sig ud af pro-
blemet på naturtyper, der er følsomme over for slidtage, eller som det ikke er muligt at afgræsse, f.eks. 
hængesæk og højmose.  

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 gød-
ningsspredning, 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.  

I habitatområde 65 er der registreret forekomster, der er tydeligt påvirkede af landbrugsdrift. På naturty-
perne hængesæk, kilder og væld og rigkær er der ingen arealer, der er registreret som tydeligt påvirket af 
landbrugsdrift. På heden er den registrerede påvirkning af sprøjtning og gødskning begrænset, kun på 6 % 
af arealet er der registreret en påvirkning på mellem 5 og 10 %. På overdrevene er der registrerede på-
virkning af landbrugsmæssig drift på et større areal. Her er ca. halvdelen af arealerne påvirket mere eller 
mindre. 33 % af overdrevsarealet er påvirket med 10-25 %, og for 3 % af overdrevsarealet er påvirknin-
gen helt oppe på 25-50 %.  

4.1.4. Ellenberg´s indikatorværdi for næringsstof  
Ellenberg’s indikatorværdier er værdier, der for en given planteart angiver dens præference mht. 
fugtighed, lys, pH, salinitet og næringsstofindhold på en skala fra 1 til 10 (dog 12 for fugtighed) 
(Ellenberg 1991). Ved at beregne en gennemsnitlig næringsstof-værdi for de arter, der er registreret 
inden for 5 m cirklen, kan man få et udtryk for den relative tilgængelighed af næringsstoffer på det 
pågældende areal. 

 
Ved svagt forhøjede næringsniveauer kan der forekomme en vis tidsforskydning, før næringsberigelsen 
afspejler sig i vegetations sammensætning af arter. Hertil kommer effekten af afgræsning eller høslet, som 
fjerner de konkurrencestærke arter til fordel for den lavtvoksende og lyskrævende flora. Ellenbergs indi-
katorværdi for kvælstof siger noget om graden af dominans af konkurrencestærke arter, og en lav Ellen-
berg-værdi kan således dække over et plantesamfund, hvor effekten af et forhøjet kvælstofniveau endnu 
ikke er indtruffet, eller hvor de konkurrencestærke arter holdes i ave af græsning eller høslet.  

I de indsamlede dokumentationsfelter i H65 ligger Ellenberg indikatorværdierne for næringsstof for over-
drevene 6230 mellem 2,5 til 4,4. På 25 af overdrevene er værdierne under 4, hvilket indikerer forholdsvis 
næringsfattige forhold. Tre overdrev har værdier over 4, hvilket kan indikere en vis næringspåvirkning. 
For hængesækkene (7140) er Ellenbergværdierne på to af arealerne under 2 og på to af arealerne under 3, 
hvilket indikerer, at de er meget næringsfattige/rimeligt næringsfattige. Tre lokaliteter ligger mellem 3-4, 
hvilket indikerer en vis næringspåvirkning af hængesækkene. En enkelt lokalitet har en værdi på 4,8, 
hvilken tyder på en meget høj næringsbelastning. I rigkærene har alle lokaliteterne værdier mellem 3-5. 
En enkelt lokalitet har en værdi på 2,9 og er dermed rimelig næringsfattig. For naturtypen kilder og væld 
7220 ligger værdierne på 4-5, dog har to lokaliteter meget lave Ellenbergværdier på henholdsvis 2,0 og 
2,9. Da naturtyperne kilder og væld samt rigkær flere steder ligger som en mosaik mellem hinanden, er 
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det naturligt, at naturtyperne har nogenlunde ens næringsbelastning. Der er 19 lokaliteter med tør hede, 
der har Ellenbergværdier mellem 2,0 og 3, og dermed er rimelig næringsfattige, mens de resterende 17 
lokaliteter med hede har værdier fra 3 til 4,1. På flere lokaliteter indikerer bl.a. høje græsser, at heden er 
næringspåvirket.  
 

B.4.2. Tilgroning H65  

4.2.1. Vegetationshøjde  
Vegetationens højde er en god indikator for omfanget af pleje og dermed mulighederne for fortsat at 
holde arealerne lysåbne. 
 

Plejekrævende naturtyper: 
0-15 cm – Gradient fra ugræsset til meget intensiv græsning (75 – 100 %) 
15-50 cm – Plejebehov (begyndende tilgroning), hvis denne kategori har stor dækning. 
> 50 cm -Akut plejebehov, hvis denne kategori har stor dækning 
 

En lav vegetation er forudsætningen for mange lyskrævende og ikke så konkurrencedygtige arter. 
Det er ofte afgræsning eller høslet, der holder vegetationen så lav. Er hele arealet under 15 cm højde 
kan det være udtryk for overgræsning, og dermed en hindring for blomstring og frøsætning. 
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Figur b.4.2.1. Vegetationshøjde; øverste figur: arealandel med lav vegetation, midterste figur: arealandel med middelhøj vegeta-
tion og nederste figur: arealandel med høj vegetation. Udtræk fra TILDA.  

Figuren over den lave vegetation viser, at der på naturtyperne 4030, 7140 og 7230 er meget få arealer med 
lav vegetation. Andelen med lav vegetation er under 10 % på over 80 % af arealet for de tre naturtyper. På 
naturtypen 7220 udgør lav vegetation under 10 % af hele det areal, der er lavet registreringer på. På over-
drevene er billedet lidt anderledes. Her er andelen med lav vegetation på over 30 % på 80 % af arealet.  

På over 60 % af arealerne med 4030, 6230 og 7230 er der middel høj vegetation på over 30 % af are-
alet. På 90 % af arealet med 7140 er der middelhøj vegetation på over 75 % af arealet.  

Det er især på 7230, der er høj vegetation over 50 cm. På ca. halvdelen af arealet med 7230 udgør høj 
vegetation over 30 %. På ca. 40 % af arealet med 7220 og 7140 udgør andel af høj vegetation over 30 % 
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af arealet. På overdrevene er den høje vegetation på >50 cm meget begrænset, kun omkring 10 % af 
arealet har høj vegetation på 30 % af arealet.  

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. Afgræsning/pleje og oversvømmelser holder tilgroningen med vedplanter na-
turligt nede.  

 
Figur b.4.2.2 Arealandele med vedplantedækning som relative (% af total arealet) og absolutte tal. 0) registreringer mangler. 1) 
0 %. 2) 1-10 %. 3) 10-25 %. 4) 25-50 %. 5) 50-100 %. Udtræk fra TILDA.  

På 7220 og 7230 udgør tilgroning et problem. Her har ca. 20 % af arealerne en vedvegetation i plante-
dækket på 10-25 %. På 4030 har omkring 10 % af arealet en vedvegetation på 10-25 %.  
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4.2.3. Strukturer relateret til tilgroning  
Sammenfatning af informationer fra naturtyperne.  

Naturtype  Strukturer  Antal fore-
komster  

Positive strukturer   
6230  Enkelte træer/buske m fodpose  2  
7140  Dominans af tørvemosser  3  
7230  Rig blomsterflora  6  
Negative strukturer   
7140  tilgroet med træer  3  
7230  Dominans af høje urter  5  
7230  Opvækst af vedplanter  6  
 
Tabel b.4.2.3. positive og negative strukturer ved tilgroning af naturtyperne.  
 
4.2.4. Arealandel med græsning/høslet  
Flere af de lysåbne naturtyper er afhængige af en fortsat afgræsning eller naturlig dynamik, der hindrer 
tilgroning med høje stauder og vedplanter. Det ses ud fra tabel b.4.2.4, at der er græsning på ca. 50 % af 
4030 og 7230 og op mod 100 % af 6230.  

 

Tabel b.4.2.4. Arealandel med græsning/høslet. 0) registreringer mangler. 1) 0-5%, 2) 5-10%, 3) 10-30%, 
4) 30-75% og 5) 75-100%. Udtræk fra TILDA. 
 

4.2.5. Vurdering af akut plejebehov  
Skøn over hvor stor en del af arealet, der forekommer at være i gunstig tilstand uden akut behov for en 
plejeindsats.  
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Nedenstående figur kan anvendes til at foretage en samlet vurdering af det akutte plejebehov for hele om-
rådet og for de enkelte naturtyper. Vurderingen er særdeles subjektiv og er derfor ikke egnet som en til-
standsparameter, men sammenholdt med de øvrige oplysninger vil den give en vurdering af naturindhol-
dets fordeling på arealet og det akutte plejebehov.  

plej_beh
4030 5130 6230 7140 7220 7230  

Figur b.4.2.5. Oversigt over akut plejebehov. Behovets omfang er angivet som 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) manglende registreringer. Udtræk fra TILDA. 

Der er især behov for pleje på arealer med naturtyperne 7140 og 7230. På 63 % af arealet med 7230 er det 
nødvendigt med en langvarig og omfattende plejeindsats for at bevare naturlokaliteterne. På ca. 40 % af 
arealet med 7140 er det nødvendigt med en større og langvarig plejeindsats. Også ca. 10 % af hederne har 
behov for en større og langvarig plejeindsats.  

4030     5130     6230    7140     7220     7230

Sum af areal (ha)

Habitatområde 65
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B.4.3 Hydrologi for H65  

4.3.1. Hydrologi 

Afvanding og vandindvinding 

hyd_afv 3 2 1 0  

7140 7220 7230  

Figur b.4.3.1. Oversigt over afvanding og vandindvinding i de polygoner, hvor de våde naturtyper er registreret. Arealandel 
er angivet som relative tal (som % af det samlede areal). 0) registreringer mangler 1) Afvanding og vandindvinding fore-
kommer ikke 2) tegn på afvanding (grøfter el. lign.) men uden tydelige vegetationsændringer 3) afvanding medfører sommer-
udtørring og begyndende tilgroning 4) udbredt tørlægning af hele arealet. Udtræk fra TILDA. 

På knap 30 % af arealet med naturtypen 7230 og på ca.10 % af arealerne med naturtyperne 7140 og 7220 
er der tegn på afvanding (grøfter el. lign.), men uden tydelige tegn på vegetationsændringer.

7140                7220                7230

Sum af areal (ha)

Habitatområde 65

Afvanding og vandindvinding

Hyd_afv
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B.4.4. Invasive arter 
 

 
 

Figur b.4.4.1.a Arealandel med invasive arter. 0) registreringer mangler, 1) 0 %, 2) 1-10 %, 3) 10-25 %.  

 
Figur b.4.4.1.b Den procentvise arealandel med invasive arter. 0) registreringer mangler, 1) 0 %, 2) 1-10 %, 3) 10-25 %.  
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4.4.2. Invasive arter  
 
Habitattype  Invasive arter  Antal forekomster 

4030  gyvel nåletræer (fyr sp., rødgran, hvid-
gran) glansbladet hæg  

15 15 8  

5130  gyvel  2  
6230  

gyvel rynket rose glansbladet hæg nå-
letræer (rødgran)  11 1 1 2  

7140  nåletræer  1  

7220  rødgran  1  

7230  rødgran  1  
 
Tabel b.4.4.1. Oversigt over antal af forekomster med hver enkelt af de enkelte invasive arter i de forskellige habitatnaturtyper. 
 
Der er ingen problemer med invasive arter på habitattyperne 7140, 7220 og 7230, idet der kun er registe-
ret en lav dækning (1-10%) med invasive arter på under 10% at totalarealet. På tør hede 4030 er det især 
opvækst af gyvel, glansbladet hæg og nåletræer (rød-og hvidgran), der er et problem. 90% af hedearealet 
har en procentvis dækning med invasive arter på 1-10 % og ca. 7% af arealet har en dækning med invasi-
ve arter på 10-25%. På naturtyperne 5130 og 6230 er det ligeledes et problem med opvækst af gyvel.  
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B4.5.Forekomst af kæmpe bjørneklo og japansk pileurt i H65 

 

Figur b.4.5.1 Forekomst af kæmpe bjørneklo og japansk pileurt i habitatområde 65. Der er registreret 3 forekomster af japansk 
pileurt og 5 forekomster af kæmpe bjørneklo.  



 74

 
 
B.5. Oplysninger om plejeindgreb i Store Vandskel, Rørbæk Sø og Tinnet Krat  

Plejeindgreb foretaget af Vejle Amt. 

Følgende områder refererer til figur 6.2.  

Område 1: Hede nordøst for Rørbæk Sø.  
� Heden er en del af et større græsningsareal for en besætning af herefordkvæg. Der foreta-
ges rotationsgræsning på arealet.  
� Siden 2000 har amtet hvert forår søgt afbrændt ca. 3-5 ha hede for at forynge hedelyngen. 
Skønsmæssigt er ca. 20 ha blev afbrændt til og med 2006. De afbrændte arealer indgår fortsat i græs-
ningsarealet, idet der holdes øje med, at der ikke sker overgræsning af hedevegetationen. Der er observe-
ret en meget fin genvækst af hedevegetation på de afbrændte arealer.  
� Heden omfatter en intensiv NOVANA overvågningsstation med i alt 41 prøvefelter. Kon-
klusionen fra overvågningen i 2004 var, at samlet set havde naturtypen 4030 (tør hede) en tvivlsom beva-
ringsstatus på stationen.  
 
Område 2: Hede nord for Rørbæk Sø.  
� Amtet ryddede i slutningen af 1990´erne hedearealet for opvækst af nåletræer.  
� Hedearealet har nu en vigende andel af hedelyng på grund af ældning. Det er aftalt med 
ejer, at amtet forsøger at afbrænde dele af heden i 2006, hvorefter det skal hegnes, og ejer sørger for frem-
tidig afgræsning med kødkvæg.  
 
Område 3: Hede og egekrat sydøst for Søhalegård.  
� Amtet ryddede i slutningen af 1990´erne hedearealet for opvækst af nåletræer.  
� Hedearealet afgræsses nu sammen med den nedenfor liggende eng, som er et retableret 
dambrugsareal.  
 
Område 4: Hedeskråning langs Dybdal Bæk.  
� Skråningen er et tilgroet hedeareal. Tilgroningen er sket med gyvel, som efter ejers 
opfordring vil blive slået væk i 2006. 
 
� Det ville være optimalt efterfølgende at få området intensivt græsset, så genvækst af gyvel 
kan hæmmes.  
 
Område 5: Søskrænten, hedeskråning på sydsiden af Rørbæk Sø.  
� Amtet ryddede hedeskråningen for træopvækst, specielt tørst, i starten af 1980´erne.  
� Der blev i 1999 udfærdiget en plejeplan på Nr. Risager, hvorunder hedeskrænten hører. 
Denne blev suppleret i 2002. Formålet med plejen er dels landskabeligt dels biologisk.  
� Efter massiv genvækst startede en rydning af træopvækst, også store, gamle graner og løv-
træer samt en sanering af ener over i alt 3 år i 2000.  
� Amtet hegnede området, og i 2000 startede afgræsning af hedeskråning med skotsk høj-
landskvæg. Af hensyn til først og fremmest de mange blåbærplanter på skråningen afgræsses først efter 
bærsæsonen, dvs. først fra 15.-8. Det aftaltes, at græsningen fortsætter frem til 1.-11. Hvis forholdene ta-
ler for det, kan græsningsperioden evt. udvides med november.  
� Fra 2002 udvidedes det plejede areal mod vest, så hele Søskrænten nu afgræsses.  
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� Der foretages en årlig afpudsning af opvækst af tørst på skrænten efter løvspring, men in-
den dyrene kommer på græs.  
� Græsningsaftale blev indgået mellem ejere, dyreholder og amtet i 1999 og suppleret med 
det vestlige areal i 2002.  
� Græsningseffekten er blevet overvåget ved fotoregistrering i de første år. Der holdtes spe-
cielt øje med, om den østlige bevoksning af ørnebregne bredte sig som følge af afgræsningen.  
� Der har indtil nu været stor tilfredshed fra alle parter over plejeeffekten.  
 
Område 6: Hede rundt om sommerhuset Søhuset på sydsiden af Rørbæk Sø.  

• Amtet ryddede hedeareal rundt om Søhuset for opvækst af løv-og nåletræ i 2004. Pga. Sø-
huset er det aftalt, at der ikke opsættes hegn og afgræsses her. Der skal derfor senere foreta-
ges periodisk rydning af arealet.  

Område 7: Skovengen.  
� Godt 5 ha skoveng samt mindre hedearealer blev i 2000 hegnet med henblik på afgræsning 
med skotsk højlandskvæg. Området fungerer som aflastningsareal for Søskrænten (område 5), idet dyrene 
kan gå her i de perioder af sommeren, hvor der ikke må ske afgræsning på Søskrænten.  
� Græsningsaftale blev indgået mellem ejere, dyreholder og amtet i 1999.  
 
Område 8: Hedeareal sydvest for Skovengen.  

• Et mindre hedeareal blev i 2004-2006 ryddet for massiv trævækst (nåle-og løvtræ). For at 
hæmme genvækst af træer foretages samhegning med område 7. Foretages evt. i 2006; alterna-
tivt i 2007.  

Område 9: Berthas Eng.  
� Skoveng på knap 1 ha umiddelbart øst for ejendommen med massiv tilgroning med kæm-
pebjørneklo blev ryddet for trævækst af ejere og hegnet af amtet i 2002.  
� Skovengen har været afgræsset med Skotsk højlandskvæg siden 2002. Kreaturerne har ef-
fektivt fjernet kæmpe-bjørneklo inden for hegnet, og ejere bekæmper denne uden for hegnet.  
� Den samme dyreholder sørger for afgræsning af område 5, 7 og 9.  
 
Område 10: Brokbjerg.  
� Brokbjerg er et ca. 7 ha stort hedekær (blanding af 4010 og 7220), som over en årrække 
var blevet meget tilvokset med både nåle-og løvtræer.  
� Etapevis rydning af alle træer blev startet i 1999. Det allerøstligste areal mangler fortsat at 
blive ryddet.  
� Udbringning af de fældede træer har været meget vanskeligt, da området er meget vådt. 
Kørsel i området under udbringning har desværre sat dybe spor i området mod øst.  
� Afgræsning af arealet for at holde nyvækst nede kan ikke anvendes, da arealet er for vådt 
og indeholder store mængder giftige planter.  
� Aftale om rydningen er indeholdt i plejeplan fra 1999.  
� Afpudsning i vækstsæsonen udføres efter behov.  
 
Område 11: Egekrat syd for Brokbjerg.  

• Amtet ryddede egekrattet syd for Brokbjerg på nær den allerøstligste del for opvækst af nåle-
træ i 2004.  

Område 12: 2 hedearealer nordøst for Brokbjerg.  
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• Amtet ryddede hedearealerne for trævækst i 2004.  

Område 13: Lindet Krat heden.  
� I 1984 blev størsteparten (ca. 28 ha) af det store hedeareal ryddet for nåletræer samt bæv-
reasp, hegnet og en fåregræsning startet af amtet. Fåregræsningen standsede i 1999.  
� Dele af heden blev i 1999 slået, og det afslåede materiale blev fjernet (i alt godt 4000 lyng-
baller). Som et forsøg blev dele af det slåede areal på hedens nordlige del desuden harvet. Der har ikke ef-
terfølgende kunnet ses forskel på genvæksten af hedelyng på de harvede og de ikke harvede dele. Overalt 
har der været en meget fin genvækst. Slåningen var stedvis meget vanskelig at gennemføre pga. stejle 
skråninger og mange store sten.  
� I 2004 blev arealet afgræsset med kreaturer uden nogen særlig effekt.  
� I 2004 blev også de vestligste dele af heden ryddet for træer, og området indgik i det 
kreaturgræssede område. 
 
� Der søges indgået en MVJ-aftale om afgræsning af arealet i 2006.  
� En kommende foryngelse af hedelyngen kunne udføres ved en afbrænding, hvor også re-
sterende små fyrrekrat afbrændes.  
� Amtet har foretaget overvågning af hedevegetationen langs 3 faste transekter a´ 50 meter i 
henholdsvis 1987, 1988 og i 1997. Der blev i 1997 foretaget en analyse af resultaterne. Analysen viste, at 
afgræsningen holdt græsset godt i ave, men at den ikke var hård nok til, at der skete en foryngelse af lyn-
gen.  
 

Område 14: Nåleskov nord for Kollemorten Krat.  
• Ca. 0,5 ha nåleskov blev efter ejers rydning tilplantet af amtet med eg af lokal proveniens i 

2006. Konverteringen af nål til eg er ikke en del af fredningsbestemmelserne.  

Område 15: Græsningsareal rundt om Sankt Peders Kilde ved Øster Nykirke.  
• Af landskabelige grunde og for publikums skyld har der siden midt i 1980´erne været afgræsset 

på græsarealet rundt om den hellige kilde med får eller kreaturer. Enkelte år har der ikke været 
afgræsset. Den sidst indgåede aftale gælder for afgræsning frem til 2007.  

 
Pleje foretaget af Feldborg Statsskovdistrikt 
 
På de statsejede arealer udføres der pleje dels ud fra Driftsplanen (Skov- og Naturstyrelsen 1999) og dels 
som en følge af deltagelsen i LIFE Nature-projektet ”Restoration of Dry Grasslands in Denmark”, hvis 
formål er at forbedre eksisterende overdrev samt øge overdrevsarealet bl.a. ved fældning af nåleskov ef-
terfulgt af afgræsning. Projektet startede i 2004. 
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B.6. Forekomst af odder 

 
Figurb. 7.1.1.Forekomst af odder i habitatområde 65, NOVANA-overvågningen.  
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1. Beskrivelse af området 

Natura 2000-området Holtum Å er udpeget som et habitatområde (nr. 235) med et samlet areal på 
168 ha. 

Holtum Å har sit udspring i Nedergård Skov, og løber i en markant ådal mod nordvest. Jordbunden 
i området er sandet. I ådalsbunden findes enge og rigkær og op ad ådalsskrænterne findes flere 
græssede overdrev. På strækningen ligger rester af egekrat ved Grættrup Krat. Området er meget 
varieret og rummer artsrige naturområder. Især overdrevene indeholder en meget artsrig 
vegetation med forekomst af sjældne svampe- og plantearter. Der findes også et meget varieret 
dyreliv i form af insekter på overdrevene. 

 

N76 del 2 - Holtum Ådal, øv re del

EF-f uglebesky ttelsesområde

Nedergård
Skov

NørreNørreNørreNørreNørreNørreNørreNørreNørre
SnedeSnedeSnedeSnedeSnedeSnedeSnedeSnedeSnede

© KMS

Habitatområde

1.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.000500500500500500500500500500

Krejbjerg

000000000

metermetermetermetermetermetermetermetermeter

Holtum
 Å

 

Figur 1 Kort over natura 2000-områdets afgrænsning.  

 
I alt er 81,1 ha omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 fordelt på 7,1 km vandløb, 2 ha sø, 16,3 ha 
mose, 43,3 ha fersk eng, 1,1 ha hede og 18,4 ha overdrev. Kortmaterialet viser hvilke arealer der 
pr. 01-02-07 var registreret som § 3-beskyttede. Det skal bemærkes at § 3-registreringen er en 
vejledende registrering, og at det til enhver tid er de aktuelle forhold som er gældende. Det er den 
lokale kommune, der har ansvaret for at vedligeholde § 3 registreringen. Desuden er der 57 ha 
skov og resten består af agerjord, gamle brunkulsgrave mm. Der er ingen fredninger i området. 
 

2. Udpegningsgrundlag 

Natura 2000-området udpeget er på grundlag af 1 dyreart og 8 naturtyper, hvoraf 2 er prioriterede. 
I 2004 og 2005 er der foretaget en kortlægning af de terrestriske habitatnaturtyper indenfor 
habitatområderne (Fredshavn 2004). Oversigter over de udpegede naturtyper og arter fremgår af 
tabel 2.1 og 2.2. Her er det også angivet hvor data stammer fra. Desuden er der gennem årene 
indsamlet en del data om beskyttede naturtyper i forbindelse med administrationen af 
naturbeskyttelsesloven. Oplysningerne om søer og vandløb bygger udelukkende på den viden der 
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er indsamlet gennem årene via et generelt tilsyn og overvågningen udført regionalt og via det 
nationale overvågningsprogram. I bilag 3.1 – 3.3 er der vist en oversigt over tilgængelige data for 
de enkelte naturtyper. 

Tabel 2.1 Oversigt over de naturtyper, der aktuelt udgør grundlaget for udpegningen af habitatområde 235. * 
Prioriteret naturtype ** Ikke kortlagt naturtype. *** Skov naturtyperne kortlægges af SNS og er ikke inkluderet i 
denne basisanalyse. Naturtypen er ikke omfattet af NOVANA-programmet. 1) Data stammer fra kortlægningen 
i 2005. Naturtyperne kan ses i kortmaterialet. 

Nr. Naturtype Forekomster Areal (ha) Kilde 
3150 Næringsrig sø ** ** ** 

3260 Vandløb ** ** ** 

4030 Tør hede 1 >1 1) 

6210 Kalkoverdrev 0 0 1) 

6230 *Surt overdrev 7 13,8 1) 

7220 Kildevæld 5 1,7 1) 

7230 Rigkær 6 19,7 (23) 1) 

9190 Stilkege-krat *** *** *** 

 

Tallet i parentes i tabel 2.1 er arealet opgjort via Gis. Det indicerer en forskel i data mellem Tilda 
udtræk og optegningen i GIS, som ikke umiddelbart kan forklares. Forekomsten af de enkelte 
naturtyper kan ses i kortmaterialet. 

Af de 8 terrestriske naturtyper der findes på udpegningsgrundlaget er de 4 ved amtets kortlægning 
i 2005. Kalkoverdrev er ikke fundet ved kortlægningen og det skyldes, at overdrevet, som tidligere 
var kalkoverdrev, inden for de senere år har ændret karakter, så det ikke længere kan 
karakteriseres som kalkoverdrev. Herudover er der fundet 2 andre terrestriske naturtyper som pt. 
ikke er på udpegningsgrundlaget. De kan ses i tabel 6.1. I det følgende materiale er det de 
kortlagte naturtyper der er lavet analyser på. 

 

Tabel 2.2 Arter som aktuelt udgør udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 235. 1) Data stammer fra 
amtets fast udlagte målestationer, strækningerne mellem stationerne er ikke undersøgt. De potentielle 
levesteder kan ses i kortmaterialet. 

Nr. Art Forekomst Kilde 
1096 bæklampret 3 1) 
 

På kortmaterialet er forekomsten af bæklampret vist. Ud fra de registrerede forekomster vurderes 
det, at Holtum Å på hele strækningen i habitatområdet er potentiel levested for bæklampret. 
Fundene er gjort på de faste målestationer, amtet har udlagt, mens strækningerne mellem 
stationerne ikke er undersøgt for arten. 

I tabel 2.3 ses oplysninger om særlige ynglefugle som ifølge DOF-basen er observeret i området. 
De er ikke på udpegningsgrundlaget for området og der er ikke noget kortmateriale som viser hvor 
de er observeret. 
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Tabel 2.3. Oplysninger om særlige ynglefugle på lokaliteten, baseret på oplysninger fra DOF-basen. 

Art Årstal Ynglepar 
Hvepsevåge 2005 1 
Rødrygget Tornskade 2005 2 
 

3. Foreløbig trusselsvurdering 

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 at en naturtype eller art kan siges at have 
gunstig bevaringsstatus skal en række kriterier være opfyldt. 

På baggrund af de tilgængelige data om naturtyper (se bilag 3.1-3.4) og arters forekomster (se 
kort) er der foretaget en foreløbig vurdering af truslerne mod arterne og naturtyperne i N76, del 2. 
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. 

3.1. 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 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 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 3.1 giver en oversigt over de enkelte naturtypers fordeling i forhold til deres indhold af 
positive og negative strukturer. Mørkegrøn farve viser veludviklede naturtyper, som tilsyneladende 
ikke er udsat for nogen nævneværdige trusler, mens mørkerød farve viser dårligt udviklede 
naturtyper, der antagelig påvirkes kraftigt af en eller flere trusler. 

 
Tabel 3.1 Procentvis fordeling 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). Strukturerne er beskrevet i Fredshavn (2004). 

Surt overdrev (6230) Kildevæld (7220)
Strukturer    Negative Strukturer    Negative
Positive I S U Positive I S U

U 37 48 0 U 81 13 0
S 5 0 0 S 0 6 0
I 10 0 0 I 0 0 0

13,8 ha 1,7 ha

Rigkær (7230) Tidvis våd eng (6410)
Strukturer    Negative Strukturer    Negative
Positive I S U Positive I S U

U 62 37 1 U 0 0 0
S 0 0 0 S 60 40 0
I 0 0 0 I 0 0 0

19,7 ha 13,1 ha  
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Tabel 3.1 viser at langt de fleste naturtyper tilsyneladende har veludviklede naturtyper uden at 
være nævneværdigt truede. Dette skal ses i lyset af at kortlægningen af naturtyperne er præget af 
nogen subjektivitet da naturtyperne skal tolkes bredt. Grænsen for naturtypen kan være svær at 
sætte, hvis området er præget af tilgroning eller påvirkning fra sprøjteskader og eutrofiering. I 
mange tilfælde er de mest påvirkede områder formentlig ikke taget med i kortlægningen af 
naturtyperne. Det betyder at oversigten i tabel 3.1 kommer til at vise en bedre tilstand end den der 
observeres i virkeligheden. 

Kalkoverdrev (6210): Som det fremgår af tabel 2.1 har vi ikke fundet 6210 i området, trods det at 
typen er på udpegningsgrundlag. Det skyldes, at overdrevet, hvor der frem til 1999 forekom Hvid 
Sækspore, ikke længere ser ud til at rumme arten. Arealet har ændret karakter, hvor også 
følgearter som Guld-Blomme og Lyng-Vikke er forsvundet. Der er derfor ringe håb om, at arten 
stadig vokser i H235. Eutrofieringstruslen (se punkt 3.1.1) fra atmosfærisk kvælstof kan allerede 
have haft ødelæggende effekt på arealet. 

Surt overdrev (6230): 90 % af arealerne har overvægt af positive strukturer og ret lille indslag af 
negative strukturer. 37 % må endda betegnes som arealer med meget veludviklede strukturer for 
naturtypen med meget få trusler på arealerne. De resterende 10 % af arealet ligger i 
mellemkategorien med forekomst af både positive og negative naturtypekarakteristiske strukturer. 

Overdrevsarealerne har for 48 % vedkommende en græs- og urtevegetation på under 15 cm på 
30-75 % af arealet, mens 52 % af arealer har en græs/urtevegetation under 15 cm på 75-100 % af 
arealet. Der er tale om meget næringsfattige samfund, så selv flere års ophør af afgræsning 
medfører ikke højt urte/græsdække. Arealerne tåler ikke højt græsningstryk. Eutrofieringen fra 
atmosfærisk kvælstof er dog en iøjnefaldende trussel for områdets fine tilstand. Der er en tendens 
til at nogle af arealerne er udsat for overgræsning. Kun på 4 % af arealerne er der et indslag af 
dværgbuske. 

Der forekommer vedplanter på størstedelen af arealerne, og på ca. halvdelen er vedplantedæk-
ningen ret kraftig, idet vedplantedækket er på 25-50 %.  

Der er kun græsning på 14 % af arealet. Trods den høje andel af lav vegetation, er der behov for 
pleje på store dele af overdrevsarealet. Der er kun 14 % af overdrevsarealet, der ikke har behov for 
pleje. 33 % af arealet har behov for en mindre indsats, mens 49 % har behov for en betydelig 
plejeindsats over flere år. Endelig har 4 % behov for en meget omfattende og langvarig pleje 
indsats. 

Ellenberg-værdierne viser, at lokaliteterne har værdier, der ligger mellem 3,3 og 4,2. Ellenberg-
værdierne indicerer, at der er tale om forholdsvis kvælstof-fattige lokaliteter. 

For overdrevenes vedkommende er middelantal arter pr. 5 meter cirkel på 27,3 +/- 4,3 mens det 
maksimale antal arter der er fundet i en cirkel er på 32 arter. Der er fundet 5 karakteristiske arter 
for naturtypen: Fåre-Svingel, Lyng-Snerre, Læge-Ærenpris, Katteskæg og Kantet Perikon. 

Der er registreret betydelige mængder af den invasive art gyvel på ca. halvdelen af arealet, hvor 
den udgør 25-50 % af plantedækket. Yderligere data om naturtypen kan ses i bilag 3.1. 

Kildevæld (7220): Antallet af kilder i tabel 2.1 viser 5 kilder (5 cirkler), men i alt er der registreret 
13 kildeområder.  

Ud fra de naturtypekarakteristiske strukturer fremgår det, at 81 % af arealet med kilder er 
veludviklede for naturtypen, og kilderne er tilsyneladende ikke er udsat for nogen nævneværdige 
trusler. Kun på 6 % af naturtypen er der fundet enkelte negative strukturer. 
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Græs- og urtevegetation under 15 cm er på mellem 10 og 75 % på arealerne. Der er forholdsvis 
høj vegetation i 87 % af kilderne, idet vegetationen mellem 15 og 50 cm udgør mellem 30 og 75 % 
på disse arealer. Der er dog en forholdsvis lav dækning af planter højere end 50 cm. Nogle af 
kildeområderne ligger inden for græsningsarealer og har en god tilstand, mens andre ligger på nu 
opgivne græsningsarealer, hvor græsning bør genoptages for at holde kildeområderne i en god 
tilstand. 

Vedplantedækningen er lav i området, idet der på 75 % af arealerne ikke er vedplanter, og på de 
25 %, hvor der forekommer vedplanter, udgør de kun mellem 1 og 10 %. Der er ingen invasive 
arter fundet i kilderne. 

Kun i 29 % af kilderne forekommer der ikke tegn på afvanding i form af grøfter eller lign. På de 
øvrige 71 % af arealet, er der tegn på afvanding, men det har ikke medført tydelige 
vegetationsændringer. 

Det kan konstateres, at der er afgræsning/høslet på 94 % af arealet med kilder. Det bekræfter, at 
arealerne er i en forholdsvis god plejemæssig stand. Der mangler således kun græsning/høslet på 
6 % af arealet. Tallene dækker dog over, at de arealmæssigt store kildeområder er velgræssede, 
mens en del små kildevæld ikke længere græsses. 

Der ikke behov for pleje på 10 % af naturtypen 7220, mens hele 79 % har behov for mindre pleje 
over en kortere årrække. En enkelt lokalitet har stort akut behov for pleje.  

Ellenberg-værdierne viser, at alle lokaliteter har værdier på 4,3-4,6. Der er således registret arter, 
som er typiske for både næringsfattige arealer, og for arealer med middel kvælstofindhold. 

For naturtypens vedkommende er middelantal arter pr. 5 meter cirkel på 23,6 +/- 3,4 mens det 
maksimale antal arter der er fundet i en cirkel er på 27 arter. Der er ikke registreret arter (kategori 1 
arter), der er karakteristiske for naturtypen, kilder og væld, i habitatområde 235. Yderligere data om 
naturtypen kan ses i bilag 3.2. 

Rigkær (7230): Stort set alle arealer har en overvægt af positive naturtypekarakteristiske 
strukturer, og på 62 % af arealerne må disse strukturer betegnes som veludviklede for naturtypen, 
der tilsyneladende ikke er udsat for nogen nævneværdige trusler. 

På 57 % af arealerne er vegetationen på mellem 75 og 100 % af arealet med lav vegetation under 
15 cm. Græs og urtevegetation over 50 cm udgør under 30 % på alle arealer, men urtevegetation 
mellem 15 og 50 cm udgør mellem 10 og 75 %. Der er således tale om arealer, som virker til at 
være i god plejetilstand med tendens til overgræsning på enkelte arealer. 

Der forekommer vedplanter på alle de registrerede arealer. På 7 % af arealet udgør vedplante-
dækket over 10 %. Der forekommer kun invasive arter på 6 % af arealet, og med en lav dækning 
på 1-10 %. Der er tale om indvandret rødgran på ét rigkær i helt ubetydeligt omfang. 

På 65 % af arealerne er der ingen tegn på afvanding af arealerne. På de resterende 35 % er der 
tegn på afvanding i form af grøfter eller lignende, men der er ikke fundet tydelige ændringer i 
vegetationen betinget af denne afvanding. 

Der er græsning på 35 % af arealer, mens der mangler græsning på 65 % af arealet. 

Der er behov for pleje af alle rigkærene i H235. Størstedelen af arealet (92 %) har behov for en 
mindre plejeindsats over en kort årrække, mens tre mindre lokaliteter har behov for en større 
plejeindsats. 
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For rigkærenes vedkommende er middelantal arter pr. 5 meter cirkel på 25,8 +/- 4,3 mens det 
maksimale antal arter der er fundet i en cirkel er på 34 arter. Der er fundet fire 
naturtypekarakteristiske arter i rigkærene: Næb-Star, Almindelig Star, Top-Star og Hare-Sstar. 

Af andre arter, som er fundet i rigkærene kan nævnes Loppe-Star, Maj-Gøgeurt og Plettet Gøgeurt 
samt meget veludviklede mossamfund. Yderligere data om naturtypen kan ses i bilag 3.3. 

Tidvis våd eng (6410): På det ene areal er der en overvægt at positive naturtypekarakteristiske 
strukturer uden dog at være et veludviklet areal for naturtypen, mens de andre arealer ligger i 
mellemkategorien med både negative og positive strukturer. 

Der er middelhøj vegetation på de tre arealer, da der på hele arealet er mellem 30 og 100 % 
dækning af planter på 15- 50 cm højde. Høje græsser og urter på over 50 cm udgør vegetationen 
på mellem 5-30 % af arealet. 

Der forekommer vedplanter på det ene areal med en dækning på 1-10 %. Der forekommer ingen 
invasive arter på arealerne. 

På det ene areal er der ingen tegn på afvanding, mens der er på de andre arealer er tegn på 
afvanding i form af grøfter eller lignende. Afvandingen har dog ikke ført til tydelige ændringer i 
vegetationen. 

Der mangler græsning på det ene areal, mens det andet areal græsses. Det tredje areal består af 
flere indhegninger, hvoraf nogle ikke afgræsses længere. Der er ingen plejebehov på det ene 
areal, mens der på de andre er behov for en betydelig indsats i en længere årrække. 

Ellenberg-værdierne viser, at den ene lokalitet har en værdi på 3,6, mens en har en værdi på 5,6. 
Den ene lokalitet er således forholdsvis næringsfattig, mens den anden lokalitet må betegnes som 
mere næringspåvirket. 

For naturtypens vedkommende er middelantal arter pr. 5 meter cirkel på 10,5 +/- 2,1 mens det 
maksimale antal arter, der er fundet i en cirkel, er på 12 arter. Der er således et forholdsvis lavt 
artsantal på de to lokaliteter. Der er fundet 3 karakteristiske arter for naturtypen: Sump-
Kællingetand, Knop-Siv, Blåtop og Eng-Viol. Yderligere data om naturtypen kan ses i bilag 3.4. 

3.1.1. Eutrofiering 

Terrestriske naturtyper 

Det vurderes, at alle de registrerede naturområder enten er eller kan være negativt påvirket af 
luftbåren kvælstof. Den høje ende af tålegrænseintervallerne for kvælstofpåvirkning er således 
overskredet for hele arealet med sure overdrev (6230), som har en tålegrænse mellem 10-20 kg 
N/ha/år og for 65-69 % af rigkærene (7230), kilderne (7220) og de tidvis våde enge (6410), som 
har en tålegrænse på 15-25 kg N/ha/år. 
 
Den lave ende af tålegrænseintervallerne anvendes normalt for artsrige naturområder med indhold 
af kvælstoffølsomme arter, heriblandt mosser og laver. Dette er kendetegnende for flere af 
forekomsterne i habitatområdet. Den lave ende af tålegrænseintervallerne er overskredet for alle 
de registrerede naturarealer. Yderligere data om eutrofiering kan ses i bilag 4.1. 
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3.1.2. Tilgroning 

Terrestriske naturtyper 

Tilgroning kan vurderes ud fra områdernes udnyttelse til græsning / høslet, 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.  

Det vurderes ud fra vegetationshøjden at der på 50 % af overdrevene og godt 40 % af rigkærene 
er i en rimelig plejetilstand, hvor der på enkelte arealer er ret intensiv græsning. Især på over-
drevsarealerne ser der ud til at forekomme arealer, der virker overgræssede. Vegetationshøjden på 
kilderne indikerer, at de fleste af kilderne er i en god plejetilstand uden for intensiv græsning, men 
også små kilder uden græsning. Det ene areal med tidvis våd eng er forholdsvis velplejet, mens et 
andet areal er under tilgroning. Her er græsning svær at opretholde, da der er tale om et lille 
isoleret og meget smalt areal med meget dårlige adgangsforhold. 

På godt 50 % af overdrevsarealerne er der problemer med tilgroning med vedplanter. Her udgør 
vedplantedækket mellem 25 og 50 %. På størstedelen af rigkærsarealerne forekommer der 
vedplanter, men med forholdsvis lav dækning mellem 1-10 %. Forekomsten af vedplanter – især pil 
- vil imidlertid kunne brede sig hurtigt, hvis græsning/høslet på arealerne ophører. 

Der mangler græsning på størstedelen af de sure overdrev, på det ene af arealerne med tidvis våd 
eng og på 2/3 af rigkærsarealerne. Det vurderes, at der er et plejebehov på 85 % af overdrevene, 
og at over halvdelen af arealerne har brug for en betydelig plejeindsats. Der er brug for en mindre 
plejeindsats i kortere årrække for størstedelen af kilderne og rigkærene.  

Manglende græsning kan blive et problem i fremtiden, så både tørre og våde naturtyper trues. 

Yderligere data om tilgroning kan ses i bilag 4.2. 

3.1.3. Hydrologi 

Terrestriske naturtyper 

I bilag 4.3 er der lavet en sammenstilling af resultaterne for ændring af hydrologien som en trussel 
mod habitatnaturtyperne. Det fremgår, på 30-65 % af de våde naturtyper er der tegn på afvanding i 
form af grøfter eller lignende. Der er imidlertid ikke konstateret så kraftig afvanding af arealerne, at 
det har medført tydelige vegetationsændringer. Der er fundet hydrologisk positive strukturer på 
flere arealer i form af trykvand i terrænniveau og tegn på hyppige oversvømmelser. Yderligere data 
om hydrologi kan ses i bilag 4.3. 

3.1.4. Invasive arter 

Terrestriske naturtyper 

I bilag 4.4. er der angivet hvilke invasive arter, der er fundet i habitatområdet.  

Det fremgår heraf, at der kun er problemer med den invasive art gyvel på overdrevsarealerne 
(6230), mens der ingen problemer er med invasive arter på de våde naturtyper. 

For fuldstændighedens skyld er vist amtets øvrige registreringer af invasive arter i habitatområdet. 
Den markerede bestand er bjørneklo er en forekomst med over 100 individer, som kan udgøre en 
potentiel spredningskilde i området. Der er flere bevoksninger i områder lige uden for H235, som 
også kan udgøre en spredningskilde. Bestandene er dog i øjeblikket begrænset til 



9 

brunkulsgravene, hvor der ikke er afløb fra til H235’s vådområder, men dyrespredning af frø er en 
risiko. Yderligere data om Invasive arter kan ses i bilag 4.4. 

3.1.5. Arealmæssige ændringer 

Antallet af plante- og dyrearter på en lokalitet alt andet lige afhænger af lokalitetens størrelse, 
således at et større areal kan oppebære et større artsantal. 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 derfor betyde, at der først sker en reduktion af bestands-
størrelserne af de enkelte arter, hvorefter nogle af bestandene forsvinder, og endelig 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. 

Det vurderes, at der er et ret lille potentiale for udbredelse af naturtyperne surt overdrev (6230) 
tidvis våd eng (6410) og rigkær (7230). Samlet set vurderes det, at disse naturtyper kan udvides 
med i størrelsesordenen 14 ha. Desuden kan det overvejes, om der kan genskabes nogle af de 
lysåbne fugtige naturtyper på de 16 ha, der er registreret som mose. 

3.2. Beskrivelse af naturtilstanden i de akvatiske naturtyper 

3.2.1. Søer (3140 og 3150) 

I det følgende er beskrevet en række mindre søer i Holtum Ådal. Søerne henføres til at være 
henholdsvis 3140 og 3150. Der er fortrinsvis tale om søer i et gammelt brunkulsområde. I bilaget er 
desuden vist en række mindre søer, som amtet ingen viden har om. De er medtaget for 
fuldstændighedens skyld. 

Der ligger i alt 20 søer i området. Heraf er to tidligere vandløbsstrækninger og en består af resterne 
af dammene i et nedlagt dambrug. De 3 små vandhuller, med forekomst af Kransnålalger (3140) er 
3 søer, der er nygravede. Der foreligger kun oplysninger for 7 af søerne: 

1. Næringsrig sø i Krejbjerg Plantage sydøst, 3150 

Brunkulssø omgivet at stejle skrænter. Der vokser tagrør i søen. Problemer med andehold. Ingen 
registreringer af undervands- og flydebladsplanter. Registring fra 1980. 

2. Næringsrig sø 400 meter syd for Ørnhøj, 3150 

Mindre vandhul tilgroet med pil og med stejle skrænter. Brunkulssø. Af arter er der i og ved søen 
bl.a. registreret: Almindelig Blærerod (pletvis dominerende), Almindelig Sumpstrå, Bredbladet 
Dunhammer, Enkel Pindsvineknop, Kors-Andemad, Smalbladet Kæruld og Svømmende Vandaks. 
Registrering fra 1980. 

3. Næringsrig sø i Krejbjerg Plantage, 3150  
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Skovsø. Af arter er der i og ved søen bl.a. registreret: Bredbladet Dunhammer, Næb-Star, 
Smalbladet Kæruld, Kransnålalger og Svømmende Vandaks. Registrering fra 1980. 

4. Næringsrig sø på overdrev i Krejbjerg Plantage sydvest 

Sø, som ligger på græsset overdrev. Af arter er der i og ved søen bl.a. registreret: Almindelig Star, 
Almindelig Sumpstrå, Bredbladet Dunhammer, Dynd-Padderok, Kors-Andemad, Næb-Star, 
Smalbladet Kæruld, Svømmende Vandaks, Kransnålalger. Registrering fra 1980. 

5. Vandhuller med Kransnålealger, 3140 

Der ligger 3 små nygravede søer i eng ned mod Holtum Å. I søerne er etableret en bestand af 
kransnålalger.  

Vejle Amt har ikke undersøgt søerne i H235, og kan derfor ikke på dette datagrundlag vurdere 
truslerne og udpegningsgrundlaget. 

I vandrammedirektivets basisanalyse I og II er der foretaget en konkret vurdering af søer > 5 ha. 
eller specifikt målsatte i henhold til regionplanen, hvilket betyder at de øvrige søer ikke er vurderet 
særskilt. Det er således ikke muligt at sammenstille de mindre søer beliggende i H235 med 
vandrammedirektivets basisanalyse. Der bør derfor indsamles mere viden om søerne. 

3.2.2. Vandløb (3260) 

Holtum Å er i habitatområdet 6,2 km lang. Over hele denne strækning er vandløbet B1 målsat, 
bortset fra de nederste 400 meter, der er B2 målsat. Visse steder er der gode fysiske forhold med 
stenet og gruset bund. Men generelt er der store problemer med sand og sandvandring. 
Vandkvaliteten er god og faunaklassen er bedømt til 4, 5 og 6. Vandløbsregistreringer kan ses i 
bilag 2. 

3.3. Beskrivelse af Arter 

Både Bæklampretten og den Finnestribede Ferskvandsulk findes udbredt i vandløbet. 

Rødlistede arter: Finnestribet Ferskvandsulk, Gullistede arter: Bæklampret er vist i kortmaterialet. 

4. Modsatrettede interesser 

Af modsatrettede interesser i området kan nævnes problematikken med afvejning af om man 
ønsker tilvoksningsmoser med pil eller lysåbne eng- og rigkærsarealer. Da de lysåbne naturtyper 
er beskrevet i habitatdirektivet vil det være naturligt at prioritere at områder som er eller har været 
græsset fortsat skal være græssede. Dog bør gamle pilekrat med lang kontinuitet, bevares som 
pilekrat. 

5. Naturforvaltning og pleje 

5.1.1. Tidligere plejeindgreb  

Der er ikke kendskab til tidligere plejeindgreb i området. 
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5.1.2. Nuværende plejeindgreb 

Der er indgået 10 MVJ-aftaler i området. 4 af disse er 20 årige aftaler om afgræsning eller høslæt. 
De resterende 6 aftaler er 5 årige aftaler om afgræsning og/eller høslet. I to af disse er der aftale 
om rydning. Alle 10 aftaler forudsætter, at der ikke tilføres kvælstofgødning. 

På kortmaterialet er vist de arealer, hvor det er vurderet vigtigst at få afgræsset af hensyn til 
særlige naturværdier i området. Status for det ene af disse arealer er, at det ikke afgræsses på 
trods af, at der er en eksisterende 20 årig MVJ-aftale på arealet. 

En række andre arealer uden afgræsning burde inkluderes i ordningen. I kortmaterialet kan det ses 
hvilke områder der er tegnet MVJ-aftaler på. 

6. Nykonstaterede eller nyindvandrede arter og naturtyper 

6.1. Terrestriske naturtyper 

Ud over de naturtyper der er på udpegningsgrundlaget, er der ved Amtets kortlægning i 2005 
fundet to habitatnaturtyper, som kan ses i tabel 6.1. Det bør overvejes at medtage disse naturtyper 
på udpegningsgrundlaget til habitatområde 235. 

Tabel 6.1. Naturtyper som er kortlagt i habitatområdet nr. 235, men som ikke på nuværende tidspunkt er på 
udpegningsgrundlaget. *Prioriteret naturtype. 1) Data stammer fra NOVANA kortlægning (2004-05). 
Naturtyperne kan ses i kortmaterialet. 

 

Nr. Naturtype Forekomster Areal (ha) Kilde 

3140 Kransnålalge-sø 3 0,03 1) 

6410 Tidvis våd eng 2 (3) 13,1 (22,3) 1) 
 

Der er registret forekomst af kransnålalger som pionerarter i 3 nygravede søer på arealer tæt ved 
Holtum Å. Søerne må derfor betegnes som 3140. Forekomsten af kransnålalge-sø og tidvis våd 
eng er vist i kortmaterialet. Tallet i parentes er arealet og antallet opgjort via GIS. Det indicerer en 
forskel i data mellem Tilda udtræk og optegningen i GIS, som ikke umiddelbart kan forklares. 

6.2. Arter 

Der er registreret hvepsevåge 1 gang i området og Rødrygget Tornskade 2 gange i området. 
Begge arter er registreret i DOF-basen som ynglefugle i 2005 og er opstillet på EF-
fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1. Forekomsten af det ynglende hvepsevågepar vurderes som 
værende en væsentlig forekomst som vil skulle vurderes i forbindelse med en kommende revision 
af udpegningsgrundlagene. 

7. Manglende viden og yderligere Vidensbehov 

Der mangler viden om småsøerne i området. 
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8. Bilag 

Kort over naturtyper og arters levesteder kan ses i kortmaterialet. 

9. Kildehenvisning 

Databaser: 
AND’en - Amternes NaturDatabase  
TILDA – database for TILstandsværdien af DAnske naturtyper 
WINBIO – database over vandløbsbiologiske data – smådyr og fisk 
WINRAMBI – database over marin bundfauna 
AQUABASEN – database over marine makrofyter 
ALGESYS – database over marin plankton 
Dansk Ornitologisk Forenings DOF-base 
 
Datakilder i GIS: 
Vejle Amts § 3-tabeller, der omfatter beskyttede heder, søer, moser, strandenge, overdrev, ferske 
enge og vandløb. (Naturtyp.tab, NATVANDL.tab) 
 
Vejle Amts artdata-tabel over levesteder for rødlistede, gullistede, sjældne, fredede eller på anden 
måde karakteristiske eller særegne plante-, dyre- og svampearter. (artdata.tab) 
 
Vejle Amts fattigkærstabel (fattigkaer.tab) 
 
Egekrat-tabel fra SNS (egekrat.tab) 
 
Vejle Amts tabeller over uønskede arter  
 Kæmpe-bjørneklo (bjorneklo.tab) 
 Kæmpe-balsamin (balsamin.tab) 
 Japansk og kæmpe-pileurt (pileurt.tab) 
 
Vejle Amts tabel over gældende MVJ-ordninger (mvj-aftaler.tab) 
 
Vejle Amts tabel over fredninger (fredning.tab) 
 
Vejle Amts tabel over status på afgræsning af arealer med særlige naturværdier 
(graesland_2006.tab) 
 
Odderdata fra DMU (Odder.tab) 
 
Tabel med Conterras beregninger af kvælstofdepositionen på de enkelte naturområder i 
habitatomtåderne (vejlenaturdepon.tab) 
 
Elektroniske datakilder 
EntoConsult, 2003: Insekter på overdrev i Vejle Amt 2003. 
 
Danmarks Miljøundersøgelser, 2000: Naturtyper og arter omfattet af habitatdirektivet. Faglig 
rapport nr. 350. 
 
Danmarks Miljøundersøgelser, 2003: ”Kriterier for gunstig bevaringsstatus” Faglig Rapport fra 
DMU, nr. 457. 
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Danmarks Miljøundersøgelser, 2006: Data om træk- og ynglefugle samt odder til brug for 
basisanalysen. 
 
Skov- og Naturstyrelsen, 1996: EF-fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder. Kort og 
områdebeskrivelser, status 1995. 
 
Skov- og Naturstyrelsen, 2000: Danske naturtyper i det europæiske NATURA 2000 netværk.  
 
Vejle Amt, 1999: Natur i Vejle Amt. En plan for mere og bedre natur. 
 
Vejle Amt, 1999: Miljøtilstanden i mindre søer i Vejle Amt (Gedved, Horsens, Nørre Snede, 
Hedensted, Juelsminde, og Fredericia Kommuner.) 
 
Vejle Amt, 2000: Miljøtilstanden i mindre søer i Vejle Amt 2000 (Brædstrup, Tørring-Uldum, Jelling, 
Vejle, Kolding, Vamdrup og Lunderskov kommuner). 
 
Vejle Amt, 2000: Overvågning af EF-habitatområdernes naturindhold i Vejle amt. Prioriterede 
naturtyper, forekomst af bilag II-arter, samt oplysninger om foreliggende oplysninger om samtlige 
arter under habitatdirektivet (tilsendt DMU, januar 2000). 
 
Vejle Amt, 2002: Undersøgelse af heder i Vejle Amt  
 
Vejle Amt, 2002: Undersøgelse af strandenge i Vejle Amt 
 
Vejle Amt, 2002: Undersøgelse af udvalgte, værdifulde overdrev i Vejle Amt 
 
Vejle Amt, 2004: Rødlistede planter i Vejle Amt 2003. 
 
Vejle Amt, 2005: Miljøtilstanden i mindre søer i Vejle Amt 2003 (Egtved og Give kommuner) 
 
 
Datakilder på papir 
Danmarks Miljøundersøgelser, 1996: Naturovervågning højmoser 1995. Arbejdsrapport nr. 15. 
 
Danmarks Miljøundersøgelser, 2005: Atmosfærisk deposition 2004. Faglig rapport nr. 555. 
 
Ellenberg, H. et al., 1991: Zeigerwerten von Pflantzen in Mitteleuropa. Scripta Geobotanica 
vol.18:1-248. 
 
Feltbotanisk Klub, 1985-1989: Hede og overdrev – en feltbotanisk statusundersøgelse. 
Feltskemaer. 
 
Fredningsstyrelsen, 1886: Foreløbig oversigt over botaniske lokaliteter. 5. Vejle Amt. 
 
Fredshavn (2004). Teknisk anvisning til kortlægning af terrestriske naturtyper. 
 
Skov- og Naturstyrelsen, 1996: Danish Report 1996 on the Ramsar Convention Denmark and 
Greenland. 
 
Skov- og Naturstyrelsen, 2003: Manual vedr. vurdering af de lokale miljøeffekter som følge af 
luftbårent kvælstof ved udvidelse og etablering af større husdyrbrug. Udgivet af Miljøministeriet. 
 
Skov- og Naturstyrelsen, 2005: Opdatering af Ammoniakmanualen. Brev til amterne af 15. 
december. 
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Stoltze, Michael, 1996: Danske dagsommerfugle. Gyldendal. 
 
Litteraturliste Holtum Ådal, øvre del 
 
Digitale kilder 
Vejle Amt, 1989-2005: Overvågning af hvid sækspore på overdrev ved Nørre Snede. Årlig rapport 
sendt til DMU. 
 
Vejle Amt, 1999: Natur i Nørre Snede Kommune: En plan for mere og bedre natur. 
 
Kilder på papir 
Vejle Amt, 1997: Vandløbene i Nørre Snede Kommune 1996. 
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1 Beskrivelse af området 
Natura 2000-området Store Vandskel, Rørbæk Sø og Tinnet Krat er udpeget som 
habitatområde nr. 65. Der er ikke udpeget fuglebeskyttelsesområder inden for dette Natura 
2000-område. 
 
Nr. Navn Areal (ha) 
H65 Store Vandskel, Rørbæk Sø og Tinnet Krat 2221 
 Samlet areal Natura 2000 2221 
Tabel 1.1. Oversigt over de habitat- og fuglebeskyttelsesområder, der er inkluderet i denne basisanalyse. Kilde: 
http://www.skovognatur.dk/Natura2000/. 
 

 
Figur 1.1: Kort over habitatområde H65. 
 

http://www.skovognatur.dk/natura2000/
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Det samlede skovbevoksede areal i området er opgjort til 879 ha (Top10DK). Heraf er 704 ha 
pålagt fredskovspligt, mens de resterende ca. 175 ha er skovbevoksede arealer uden 
fredskovspligt.  
 
Habitatområdet nr. 65 Store Vandskel, Rørbæk Sø og Tinnet Krat omfatter udspringsområdet 
for både Gudenåen og Skjern Å, den langstrakte Rørbæk Sø og flere flotte og gamle egekrat.  
 
Skovarealet i habitatområdet er karakteriseret ved de store og meget flotte egekrat. Derudover 
findes også en del produktionsarealer med nåleskov. Jordbunden er af varierende kvalitet men 
generelt næringsfattig, hvilket egekrattene og hedearealerne i området også indikerer.  
 
Der er i forbindelse med kortlægningen af fredskovspligtige, skovbevoksede arealer 
konstateret store værdifulde egekrat ved Tinnet Krat, Lindet Krat, Kollemorten Krat og 
Skovsbøl Krat. Fælles for disse krat er, at de hovedsagligt er domineret af vintereg og dermed 
ikke udgør en af de danske naturtyper i det europæiske NATURA 2000-netværk. Disse 
vinteregekrat er ikke kortlagt.  
 
Der findes andre mindre værdifulde egekrat i habitatområdet med dominans af stilkeg. Denne 
skovnaturtype er kortlagt. Som oftest indeholder de kortlagte stilkegekrat i området en høj 
indblanding af vintereg. Der er ofte tale om hybrider mellem stilkeg og vintereg, hvilket har 
besværliggjort kortlægningen.  
 
To fredninger omfatter stort set hele habitatområdet nemlig Gudenåens kilder med omgivelser 
og Landskabet omkring Hærvejen og Rørbæk Sø.  

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 habitatnaturtyper og arter af dyr og planter. Flere af 
disse habitatnaturtyper og arter er prioriterede, hvilket medfører et særligt ansvar for 
beskyttelsen. Habitatnaturtyperne er anført på direktivets bilag I, og arterne på direktivets 
bilag II. 
 
Som det fremgår af tabel 2.1 er habitatområde H65 udpeget af hensyn til 8 naturtyper og 2 
arter. 
Nr.  Habitatnaturtype/Artsnavn Håndtering 
1096 Bæklampret (Lampetra planeri) - 
3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks - 
3260 Vandløb med vandplanter - 
4030 Tørre dværgbusksamfund (heder) - 
5130 Enekrat på heder, overdrev eller skrænter - 
6230 *Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund - 
7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand - 
9190 Stilkegeskove og krat på mager sur bund + 
91E0 *Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld + 
1166 Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus) -/+ 

Tabel 2.1 Oversigt over de habitatnaturtyper og arter, som er på udpegningsgrundlaget. En stjerne angiver, at 
naturtypen/arten er prioriteret af EU.  
- : betyder, at naturtypen/arten behandles i amtets eller de marine basisanalyser. 
+ : betyder, at naturtypen/arten behandles i denne basisanalyse. 
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3 Datapræsentation 
Denne basisanalyse indeholder oplysninger om habitatnaturtyper og levesteder for arter på 
de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer i Natura 2000 området.  
Oplysningerne stammer primært fra Skov- og Naturstyrelsens kortlægning af 
habitatnaturtyper og arter, der er gennemført i 2005 og 2006. Kortlægningen er foretaget 
på baggrund af ”Tekniske anvisninger for kortlægning og registrering af skovnaturtyper 
og levesteder for arter i Natura 2000 områder” (Skov & Landskab 2006a). Desuden har 
især amterne gennem årene indsamlet en del data om naturtyper og arter, bl.a. gennem 
NOVANA1. 
 
Hermed en oversigt over de data, der er grundlaget for denne basisanalyse: 
 
Nr.  Habitatnaturtype/art Kortlagt areal 

(ha) 
Bilag 

9190 Stilkegeskove og krat på mager sur bund 63,3 2.1 
91E0 *Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld 6,5 2.2 
1166 Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus) 1,0 2.3 

Tabel 3.1. Oversigt over den del af udpegningsgrundlaget, som er mere detaljeret beskrevet i bilag 2. 
 
På de skovbevoksede, fredskovpligtige arealer i H65 er der i alt kortlagt 69,8 ha naturtyper på 
udpegningsgrundlaget. Der er registreret 21,9 ha habitatnaturtyper, der ikke er på 
udpegningsgrundlaget, se afsnit 7.  
 
I bilag 1 findes kort, som viser beliggenheden af naturtyperne og levesteder for stor 
vandsalamander på de skovbevoksede fredskovsarealer. 

4 Foreløbig trusselsvurdering 
I direktiverne er der krav om at fastholde eller genoprette ”gunstig bevaringsstatus” for de 
habitatnaturtyper og arter, som områderne er udpeget af hensyn til.  
 
Derfor er der foretaget en foreløbig vurdering af truslerne mod habitatnaturtyperne og arter i 
Natura 2000 området, som er præsenteret i bilag 3. Truslerne omfatter påvirkninger, hvor der 
er en begrundet mistanke om, at de har en negativ betydning for naturtilstanden.  
 
Det fremgår af bilag 3, at væsentlige trusler i området er følgende:   
 
• Eutrofieringen vurderes at være en aktuel trussel i skovkanter og overgangszoner. Den 

gennemsnitlige deposition i den indre del af skovene ligger i den høje ende af 
tålegrænse-intervallet for skovnaturtyperne. Supplerende modelberegninger kan afsløre, 
om tålegrænsen er overskredet i den indre del af skovene 

• Der er behov for at undersøge anvendelse af græsningsdrift i stilkege-krat (9190) 
nærmere, for at sikre at græsningen er stabil eller stigende. 

• Samlet vurderes de invasive nåletræarter at udgøre en aktuel trussel mod stilkege-krat 
(9190) 

• Indvandring af skyggetålende træarter som bøg kan med tiden konvertere det lysåbne 
stilkege-krat (9190) til bøgeskove på morbund (9110) 

                                                 
1 NOVANA: Det nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur  
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• Krydsning mellem vintereg og stilkeg er allerede en realitet. Tiltagende drift af stilkege-
krat (9110) mod vinteregekrat (der ikke er en NATURA 2000 naturtype) vil være en 
trussel mod de eksisterende stilkege-krat 

5 Modsatrettede interesser 
I visse tilfælde kan naturtyper og/eller arter antagelig kun opretholdes på bekostning af 
andre naturmæssige interesser: 
 
Naturlig succession eller 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 stilkegekrat 
(9190). 
 
Naturlig succession vil med tiden ændre naturtypen stilkege-krattet (9190) til bøgeskove på 
morbund (9110). Den naturlige succession kan hindres ved en aktiv indsats, hvis man ønsker 
at bevare egekrattet. Floraregistreringerne fra kortlægningen viser, at der er selvforyngelse af 
bøg i størstedelen af egekrattet. Registreringen viser samtidig at selvforyngelsen af bøg ikke 
er massiv.  
 
Der foregår en aktiv indsats i området for at fremme lysåbne naturtyper som overdrev og 
heder. Denne indsats hindrer en naturlig tilgroning af lysåbne naturarealer til egekrat.  

6 Naturforvaltning og pleje 
Der foreligger følgende oplysninger om naturforvaltning og pleje af habitatnaturtyper og arter 
i området:  

 
• I dette habitatområde ligger der skovbevoksede arealer, som administreres af Skov- og 

Naturstyrelsen. Skovdriften på arealerne sker efter naturnære principper. Det betyder, 
at man i driften arbejder målrettet for at sikre et kontinuert skovdække og 
opretholdelsen af et godt skovklima. Derved kan foryngelse af skoven som helhed basere 
sig på selvsåning. Med den naturnære skovdrift fortsættes bestræbelserne på helt at 
undgå pesticider. Anvendelsen af gødning er begrænset til udpegede 
pyntegrøntsarealer. Den naturnære skovdrift i statsskovene er nærmere beskrevet i 
"Handlingsplan for naturnær skovdrift i statsskovene". Statsskovene er certificeret efter 
FSC og PEFC systemerne. Det betyder, at en ekstern part løbende kontrollerer, at 
skovene lever op til certificeringskravene dvs. en bæredygtig skovdrift. 

• Skov- og Naturstyrelsen har udlagt størstedelen af de kortlagte skovnaturtypearealer 
omkring Kilderne der tilhører styrelsen som urørt skov, stævningsskov eller arealer med 
plukhugstdrift. 

• Der er indgået egekrataftaler på kortlagte arealer i Vesterkrat, Kortrup Skov og ved 
Lundbanke (ca. 28 ha). 

• Inden for følgende arealfredninger er der kortlagt skovhabitatnaturtyper 
o Fredning Landskab omkring Hærvejen og Rørbæk Sø af 27-09-1996. Register id 

786900. Fredningen omfatter ca. 1536 ha. Formålet med fredningen er bl.a. at bevare 
og forbedre de naturhistoriske, landskabelige og kulturhistoriske værdier, som området 
rummer. Fredningen skal navnlig medvirke til, at landskabet omkring denne strækning 
af Hærvejen bevares eller genskabes med dets åbne karakter i et samspil med ådale, 
egekrat og Rørbæk sø. Fredningsbestemmelser med særlig relevans for skov er bl.a., at 
der ved foryngelse af egeskov/egekrat kun må anvendes formeringsmateriale af lokal 
herkomst. Opvækst af gran må ske i begrænset omfang, og skal fjernes før de kaster frø, 
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og senest når de når op i højde med egebevoksningens kronetag. Endvidere skal der ske 
afdrift af særligt udpegede nåletræsbevoksede arealer, behøver dog først at ske når 
træerne er hugstmodne. Efter afvikling af disse nåletræsbevoksede områder, kan disse 
henfalde til egeskov/egekrat, overdrev eller hede efter ejerens valg. Løvskov skal fortsat 
drives som løvskov (Danmarks Naturfredningsforening 1994).  

o Fredning Gudenåend kilder af 28-10-1980. Register id 580900. Fredningen omfatter 
713 ha. Formålet med fredningen er bl.a. at bevare arealerne i tilstanden på 
fredningstidspunktet. Fredningsbestemmelser med særlig relevans for skov er bl.a., at 
nytilplantning med træer og buske kun må foretages, enten når det er nødvendigt til 
opfyldelse af fredskovpligten, og i så fald, kun i overensstemmelse med en 
beplantningsplan, der er godkendt af skovtilsynet eller til etablering af læhegn. 
Tilplantede arealer, der ikke er undergivet fredskovpligt må kun gentilplantes, hvis 
arealerne var træbevokset den 1. januar 1973. Nye dræningsarbejder samt rørlægning 
af åbne grøfter og vandløb må kun udføres efter tilladelse fra fredningsmyndighederne 
(Danmarks naturfredningsforening 1994).  

• Mht. naturpleje i H65 henvises til beskrivelse i Vejle Amts basisanalyse. 

7 Nykonstaterede eller nyindvandrede arter og naturtyper 
Nedenfor er anført nyopdagede eller nyindvandrede forekomster af arter eller 
habitatnaturtyper, der aktuelt ikke udgør udpegningsgrundlaget, men som vil skulle vurderes i 
forbindelse med en kommende revision af dette.  
 
Nr. Habitatnaturtype/Artsnavn Areal (ha) 
7220 *Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand 1,9 
9110 Bøgeskove på morbund uden kristtorn 10,6 
91D0 *Skovbevoksede tørvemoser 9,4 
Tabel 7.1. Arter og habitatnaturtyper, der ikke aktuelt er udpegningsgrundlag, men som er registreret i 
forbindelse med kortlægningen. En * foran habitatnaturtypens eller artens navn betyder, at den er særligt 
prioriteret af EU. 

8 Liste over manglende data 
Der er ved gennemgang ikke konstateret manglende data.  

9 Liste over anvendt materiale 
Danmarks Naturfredningsforening (1994): ”Fredede områder i Danmark” af Knud Dahl. 7 
udgave, 1 oplag 1994. 
 
DMU (2000): Faglig rapport nr. 322: Naturtyper og arter omfattet af EF-Habitatdirektivet. 
 
DMU (2003): Faglig rapport fra DMU, nr. 457, 2. udgave: ”Kriterier for gunstig 
bevaringsstatus”. 
 
DMU (2005a): Habitatnøgle, ver. 1.02 Appendiks 4a, 23. juni 2005, DMU. 
 
DMU (2005b): Beskrivelse af danske naturtyper omfattet af habitatdirektivet (Natura 2000 
typer), ver. 1.02 Appendiks 4b, af 23. juni 2005, DMU. 
 
DMU (2007): Den danske Rødliste. http://redlist.dmu.dk  
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Skov & Landskab (2006a): Tekniske anvisninger for kortlægning og registrering af 
skovnaturtyper og levesteder for skovlevende arter i Natura 2000 områder”.  Skov & 
Landskab, 15. februar 2006. 
 
Skov & Landskab (2006b): Nitratudvaskning fra skovarealer – model til risikovurdering. (P. 
Gundersen).  
 
Skov- og Naturstyrelsen (2003): Manual vedr. vurdering af de lokale miljøeffekter som 
følge af luftbårent kvælstof ved udvidelse og etablering af større husdyrbrug. Udgivet af 
Miljøministeriet. http://www2.skovognatur.dk/udgivelser/2003/87-7279-537-
9/pdf/helepubl.pdf
 
Skov- og Naturstyrelsen (2005): Opdatering af Ammoniakmanualen.  
http://www.skovognatur.dk/Udgivelser/Tidligere/2003/ 
ammoniakmanualen.htm
 
Skov- og Naturstyrelsen 2006: Natura 2000 kortlægning af skovarters levesteder 
www.skovognatur.dk/Natura 2000
 
Skov- og Naturstyrelsen (2006a): Retningslinier for udarbejdelse af Natura 2000-
basisanalyse for de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer. 
 
Vejle Amt (2006): Natura 2000-basisanalyse. EF-Habitatområde nr. 65 

http://www2.skovognatur.dk/udgivelser/2003/87-7279-537-9/pdf/helepubl.pdf
http://www2.skovognatur.dk/udgivelser/2003/87-7279-537-9/pdf/helepubl.pdf
http://www.skovognatur.dk/Udgivelser/Tidligere/2003/ammoniakmanualen.htm
http://www.skovognatur.dk/Udgivelser/Tidligere/2003/ammoniakmanualen.htm
http://www.skovognatur.dk/Natura%202000
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Bilag 1 Kort over registrerede naturtyper/levesteder 
Bilag 1.1: Kort over habitatnaturtyper 
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Bilag 1.2: Kort over potentielle levesteder 
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Bilag 2 Data for naturtyper og arter 
 
2.1 Data for Stilkege-skov og krat på mager sur bund (9190) 
 
2.1.1 Beskrivelse af naturtypen 
Den del af vore egeskove og egekrat (dvs. eg er arten med størst kronedækning på arealet), 
hvor jordbunden er sur, og stilkeg dominerer.  
 
Plantet (eller sået) skov er undtaget så længe den har plantagekarakter i kraft af ensaldrende 
træer i rækker. Når en plantet skov er uden plantagekarakter, og rummer enten oprindelig 
karakteristisk bundflora, sjældne arter eller arter af fællesskabsbetydning (se liste ved nøglen), 
er den omfattet. 
 
Eksempler på denne type er egeskove på næringsfattig og sandet bund og de fleste egekrat. På 
øerne er typen sjælden. Følgende arter er karakteristiske for naturtypen: stilk-eg, vorte-birk, 
dun-birk, alm. røn og bævreasp. Disse arters forekomst er ikke afgørende, men hvor de findes 
er der stor sandsynlighed for at arealet svarer til typen. I veludviklede tilfælde findes ofte 
tørst, bølget bunke, blåtop, alm. kohvede, hvid anemone, majblomst, skovstjerne eller 
ørnebregne. Busklaget er ofte dårligt udviklet, mens der ofte er mange bregner. 
 
På intermediær jordbund vil der kunne findes overgangstyper til 9160, som må indplaceres 
skønsmæssigt, hvis de ikke umiddelbart kan henføres til den ene eller anden af typerne 9160 
og 9190. I sådanne tvivlstilfælde bør man vælge 9190, hvis der er tale om egekrat i 
skovlovens forstand, og 9160 hvor arealet snarere har karakter af egeskov (DMU 2005b).  
 
2.1.2 Naturtypens areal  
Der er kortlagt et samlet areal på 63,3 ha i H65. 
 
2.1.3 Naturtypens struktur og funktion 
Nedenstående data stammer fra Skov- og Naturstyrelsens kortlægning af habitatnaturtyper.  
 
- Skovstruktur 
Selvforyngelse af karakteristiske træarter (mindst 2 planter pr. m2).  
Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 klasser i tabellen efter andelen af 
selvforyngelse i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
Art < 1% 1-10% 11-30% 31-75% >76% I alt 
Alm. røn 55,0 5,7 0,8   61,5 
Bævreasp 21,8 27,7    49,5 
Dunbirk 27,9     27,9 
Stilkeg 28,9 32,4    61,2 
Vortebirk 44,2     44,2 
 
Kronedækning. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 klasser i tabellen efter 
andelen med kronedækning i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 

< 20 % 20-50 % 51-75 % 76 – 90 % > 90 % I alt 
  10,5 39,7 13,1 63,3 

 
Etagering (areal med mere end 1 etage). Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 
5 klasser i tabellen efter andelen med etagering i % af det samlede areal af hver enkelt 
forekomst: 
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< 20 % 20-50 % 51-75 % 76 – 90 % > 90 % I alt 
33,3 30,0    63,3 

 
- Dødt ved  
Dødt stående træ. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen efter 
antallet af dødt stående træ pr. ha (dbh > 10 cm, højde > 2 m): 
< 1 stk/ha 1-5 stk/ha > 5stk/ha I alt 

7,2 20,9 35,1 63,3 
 
Dødt liggende ved. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen efter 
antallet af dødt liggende ved pr. ha (diameter > 25 cm, længde > 5 m):    
< 1 stk/ha 1-5 stk/ha > 5stk/ha I alt 

50,4 12,8  63,3 
 
- Skovdrift 
Jordbearbejdning. Arealet (ha) af hver forekomst er bl.a. fordelt til én af klasserne i tabellen 
efter andelen af jordbearbejdning i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
 < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Tegn på      0 
Tydelig       0 
Nylig      0 
 
Spor efter kørsel med traktose/dybe spor. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af 
de 5 klasser i tabellen efter andelen af spor efter kørsel i % af det samlede areal af hver enkelt 
forekomst: 

< 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
59,1 3,4   0,8 63,3 

 
Stævningsdrift. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen bl.a. 
efter andelen med stævningsdrift i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
 < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Ophørt, men 
tydelige tegn 

  2,5   2,5 

 Nylig      0 
 
Græsningsdrift. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen bl.a. 
efter andelen med græsningsdrift i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
 < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Ophørt, men 
tydelige tegn 

    28,3 28,3 

Nuværende   7,4  1,5 9,0 
 
Afvanding: 
Det samlede areal (ha) er inddelt i følgende klasser mht. afvandingsforholdene:  
A: Ingen grøfter 
B: Gamle grøfter, ikke fungerende (fyldt op/tilstoppede) 
C: Gamle grøfter, fungerende (ikke vedligeholdt indenfor de seneste ca. 6 år)  
D: Grøfter vedligeholdte indenfor de seneste ca. 6 år 
E:  Nye grøfter eller grøfter uddybet indenfor 2 år 
 

A B C D E I alt 
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37,8 25,5    63,3 
 
 
2.1.4 Naturtypens arter  
- Karakteristiske arter 
Der er registreret følgende karakteristiske arter:  
- i 5 meter cirklerne  
Art Areal (ha)* 
Alm. røn 28,3 
Stilkeg 63,3 
Vortebirk 3,3 
* Det samlede areal af forekomsterne, hvor arten optræder i 5 m cirklen 
 
- på det øvrige areal (ha).   
Art Domine-

rende 
Alm. Hyppig Spredte Få I alt 

Alm. røn  8,8 10,4 38,3  57,5 
Bævreasp    30,4 8,1 38,5 
Dunbirk    4,0  4,0 
Stilkeg 63,3     63,3 
Vortebirk   1,9 43,9  45,8 
 
- Invasive arter.  
Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 klasser i tabellen efter andelen med 
invasive arter i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
Art < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
”Italiensk” gyvel 1,0 9,0 0,3   10,2 
Nåletræarater* 19,2 25,5  2,9  47,6 
*Alle (ikke plantede) nåletræarter undtagen skovfyr, taks og ene. 
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2.2 Data for *Elle- og askeskov ved vandløb, søer og væld (91E0) 
 
2.2.1 Beskrivelse af naturtypen 
Fugtige til våde arealer i tilknytning til vandløb, eller af anden grund med en vis 
vandbevægelse, bevokset med (domineret af) rødel og/eller ask. Hyppige ledsagetræarter er 
dunbirk, skovelm, hvidpil og skørpil. Der er normalt en frodig bundflora med høje urter eller 
moseplanter, der trives med den rigelige tilgang af vand og næring.  
 
Plantet (eller sået) skov er undtaget så længe den har plantagekarakter i kraft af ensaldrende 
træer i rækker. Når en plantet skov er uden plantagekarakter, og rummer enten oprindelig 
karakteristisk bundflora, sjældne arter eller arter af fællesskabsbetydning (se liste ved nøglen), 
er den omfattet. 
 
Typiske eksempler er ask eller el ved væld, galleriskov langs vandløb (selv en strimmel på én 
træbredde), ellesumpe med vandbevægelse og askebevoksninger i tilknytning til vandløb. 
Bevoksningerne er ofte blandede med både el og ask, men dette er ikke et krav.  
 
Følgende arter er karakteristiske for naturtypen: rød-el, grå-el, ask, hvidpil, skør-pil, dun-birk, 
skov-elm, angelik, vandkarse, engkarse, kær-star, kæmpe-star, akselblomstret star, tyndakset 
star, skov-star, kåltidsel, elfenbens-padderok, andre padderok-arter, alm. mjødurt, skov-
storkenæb, engnellikerod, sværtevæld, lund-fredløs, skov-skræppe, lund-fladstjerne og stor 
nælde. Disse arters forekomst er ikke afgørende, men hvor de findes er der stor sandsynlighed 
for at arealet svarer til typen. I veludviklede tilfælde kan endvidere findes alm. fredløs, alm. 
hæg, gråpil, gul anemone, hjortetrøst, kvalkved, kærtidsel, druemunke, firblad, ægbladet 
fliglæbe, milturt-arter eller vorterod. 
 
Arealer med stagnerende vand undtages, idet det er en anden Corine type, karakteriseret ved 
manglende vandbevægelse, mere sur bund og bl.a. følgende plantearter: forlænget star, 
kærmangeløv, butfinnet mangeløv, kongebregne, tørst, tørvemos og dunbirk, d.v.s. det er en 
overgangstype mod de sure skovbevoksede tørvemoser. Selve vandarealet i form af væld eller 
vandløb hører til særskilte naturtyper. Se type 7220, Kilder og væld, hvis der vælder frit 
synligt kildevand frem (DMU 2005b).  
 
2.2.2 Naturtypens areal  
Der er kortlagt et samlet areal på 6,5 ha i H65. 
 
2.2.3 Naturtypens struktur og funktion 
Nedenstående data stammer fra Skov- og Naturstyrelsens kortlægning af habitatnaturtyper.  
 
- Skovstruktur 
Selvforyngelse af karakteristiske træarter (mindst 2 planter pr. m2).  
Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 klasser i tabellen efter andelen af 
selvforyngelse i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
Art < 1% 1-10% 11-30% 31-75% >76% I alt 
Dunbirk 1,9 0,3    2,3 
Rødel 3,4 2,8 0,3   6,5 
 
Kronedækning. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 klasser i tabellen efter 
andelen med kronedækning i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 

< 20 % 20-50 % 51-75 % 76 – 90 % > 90 % I alt 
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 0,4 3,0 3,1  6,5 
 
Etagering (areal med mere end 1 etage). Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 
5 klasser i tabellen efter andelen med etagering i % af det samlede areal af hver enkelt 
forekomst: 

< 20 % 20-50 % 51-75 % 76 – 90 % > 90 % I alt 
5,0 1,6    6,5 

 
- Dødt ved  
Dødt stående træ. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen efter 
antallet af dødt stående træ pr. ha (dbh > 10 cm, højde > 2 m): 
< 1 stk/ha 1-5 stk/ha > 5stk/ha I alt 

 3,3 3,2 6,5 
 
Dødt liggende ved. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen efter 
antallet af dødt liggende ved pr. ha (diameter > 25 cm, længde > 5 m):    
< 1 stk/ha 1-5 stk/ha > 5stk/ha I alt 

1,8 4,2 0,5 6,5 
 
- Skovdrift 
Jordbearbejdning. Arealet (ha) af hver forekomst er bl.a. fordelt til én af klasserne i tabellen 
efter andelen af jordbearbejdning i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
 < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Tegn på      0 
Tydelig       0 
Nylig      0 
 
Spor efter kørsel med traktose/dybe spor. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af 
de 5 klasser i tabellen efter andelen af spor efter kørsel i % af det samlede areal af hver enkelt 
forekomst: 

< 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
6,5     6,5 

 
Stævningsdrift. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen bl.a. 
efter andelen med stævningsdrift i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
 < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Ophørt, men 
tydelige tegn 

    0,7 0,7 

 Nylig  1,5 0,4    
 
Græsningsdrift. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen bl.a. 
efter andelen med græsningsdrift i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
 < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Ophørt, men 
tydelige tegn 

     0 

Nuværende     2,1 2,1 
 
Afvanding: 
Det samlede areal (ha) er inddelt i følgende klasser mht. afvandingsforholdene:  
A: Ingen grøfter 
B: Gamle grøfter, ikke fungerende (fyldt op/tilstoppede) 
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C: Gamle grøfter, fungerende (ikke vedligeholdt indenfor de seneste ca. 6 år)  
D: Grøfter vedligeholdte indenfor de seneste ca. 6 år 
E:  Nye grøfter eller grøfter uddybet indenfor 2 år 
 

A B C D E I alt 
2,2 1,4 3,0   6,5 

 
2.2.4 Naturtypens arter  
- Karakteristiske arter i bundvegetation 
Der er registreret følgende karakteristiske arter:  
- i 5 meter cirklerne  
Art Areal (ha)* 
Ager padderok 0,6 
Alm. mjødurt 1,7 
Dunbirk 1,6 
Dynd padderok 3,7 
Engnellikerod 3,4 
Kær padderok 0,7 
Kærstar 0,9 
Rødel 6,2 
Stor nælde 5,2 
Vandkarse 5,1 
* Det samlede areal af forekomsterne, hvor arten optræder i 5 m cirklen 
 
- på det øvrige areal (ha).   
Art Domine-

rende 
Alm. Hyppig Spredte Få I alt 

Ager padderok    0,6  0,6 
Alm. mjødurt  0,9  0,7  1,7 
Dunbirk 0,5 0,3 2,5   3,3 
Dynd padderok  0,5 2,8 0,9  4,2 
Engkarse    0,8  0,8 
Engnellikerod  0,5 3,2 0,6  4,3 
Kær padderok   0,7   0,7 
Kærstar  0,9  0,7  1,7 
Rødel 6,2 0,3    6,5 
Skov padderok    0,7  0,7 
Stor nælde  1,5 2,3 1,5  5,2 
Vandkarse  1,6 2,5 0,3  4,4 
 
- Invasive arter.  
Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 klasser i tabellen efter andelen med 
invasive arter i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
Art < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
”Italiensk” gyvel 0,4     0,4 
Nåletræarter* 1,7     1,7 
* Alle (ikke plantede) nåletræarter undtagen skovfyr, taks og ene. 
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2.3 Data for Stor vandsalamander Triturus cristatus (1166) 
 
2.3.1 Beskrivelse af arten  
En detaljeret beskrivelse af arten kan ses på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside: 
www.skovognatur.dk/emne/Natura2000. 
 
2.3.2 Levested  
Stor vandsalamander lever på land en stor del af året mest i skove og haver, men vandrer i 
marts-april ned til vandhuller efter vinterdvalen. Stor vandsalamander findes i solbeskinnet 
søer og vandhuller med rent vand. Den findes sjældent i vandhuller med surt vand.  
 
I vandhullerne parrer salamandrene sig og opholder sig her frem til slutningen af sommeren 
Er der fisk i vandhullet, eller bruges det til at opdrætte ænder i, yngler de sjældent. På grund 
af tilstedeværelsen af fisk, findes stor vandsalamander normalt ikke i større søer. 
 
I sensommeren forlader de voksne individer vandhullerne, indtil de i oktober opsøger et 
overvintringssted (Skov- og Naturstyrelsen 2007). 

Skov- og Naturstyrelsen har kortlagt følgende som levested for Stor vandsalamander i 
fredskov i H65: Vandhuller i intervallet 100m2-2500m2, som er registreret af amterne som § 3 
områder, eller som registreres i forbindelse med Natura 2000 kortlægningen (Skov- og 
Naturstyrelsen 2006). Der er i alt kortlagt 1,0 ha som levesteder for stor vandsalamander, se 
kortbilag 1.2. 

2.3.3 Bestand 
Af DMU’s rapport nr. 322 ”Naturtyper og arter omfattet af EF-Habitatdirketivet” fra 2000 
fremgår følgende: Stor vandsalamander er formentlig generelt i tilbagegang, og 
bevaringsstatus usikker på trods af, at arten endnu er meget almindelig især i det sydøstlige 
Danmark (DMU 2000).  
 
I Rødlisten er stor vandsalamander kategoriseres som ”ikke truet” (DMU 2007).  
 
Der er ikke foretaget overvågning af stor vandsalamander under NOVANA. Stor 
vandsalamander er konstateret af Vejle Amt på fem lokaliteter i habitatområdet. Se amtets 
basisanalyse og kortet for flere oplysninger. Det fremgår ligeledes af amtets basisanalyse, at 
der er blevet oprenset/nygravet i 4 vandhuller i LIFE-projekt regi. Oprensning og nygravning 
skal tjene som demonstrationsvandhuller for de øvrige samarbejdspartnere i projektet. 
Projektet startede i 2004 og afsluttes med udgangen af 2008. 
 
Det vurderes, at stor vandsalamander er forholdsvis vidt udbredt i habitatområdet.  
 
 

http://www.skovognatur.dk/emne/Natura2000
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Bilag 3 Foreløbig trusselsvurdering  
I direktiverne er der krav om at fastholde eller genoprette ”gunstig bevaringsstatus” for de 
habitatnaturtyper og arter, som områderne er udpeget af hensyn til. For at en habitatnaturtype 
eller art kan siges at have gunstig bevaringsstatus skal en række kriterier være opfyldt:  
 
 
En habitatnaturtypes 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 lang sigt, er til stede og sandsynligvis fortsat vil være det i en 
overskuelig fremtid”, og 

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

(DMU 2003)
 
 
 
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”. 

(DMU 2003)
 
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. 
 
3.1 Reduceret areal 
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 lokaliteter kan 
desuden typisk indeholde større bestande af de enkelte arter end små lokaliteter.  
 
Reduktion af en naturtypes areal vil derfor betyde, at der først sker en reduktion af 
bestandsstørrelserne af de enkelte arter, hvorefter nogle af bestandene forsvinder, og 
endelig vil de enkelte arter begynde at uddø.  
 
Det reducerede areal 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. 
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Reduktion af arealet af en habitatnaturtype eller en arts levested i skov kan f.eks. skyldes 
en aktiv konvertering til andre træarter, naturlig dynamik eller ændrede 
afvandingsforhold. I visse tilfælde kan både naturlig dynamik og genopretning af naturlig 
hydrologi medføre en acceptabel formindskelse af et naturareal. Således skal betydningen 
af udvikling af habitatnaturtyperne indbyrdes vurderes i forhold til det samlede areal med 
hver habitatnaturtype både lokalt, regionalt og nationalt. 
 
Der må forventes, et øget levesteds-areal for stor vandsalamander som følge af etablering 
og/eller restaurering af mindre vandhuller. Se Vejle Amts basisanalyse for nærmere 
oplysninger herom.  
 
3.2 Intensiv skovdrift  
Intensiv skovdrift kan være en trussel mod habitatnaturtyper og arter. Det kan f.eks. dreje 
sig om: 
 
- Forstyrrelse af jordbund 
Forstyrrelse af jordbunden kan skade habitatnaturtypernes strukturer og arter. Jordbunden 
kan f.eks. forstyrres ved jordbearbejdning i forbindelse med foryngelse af skov eller 
kørsel i forbindelse med mekaniseret skovning og udkørsel af træ.  
 
- Anvendelse af pesticider 
Sprøjtning med pesticider kan skade habitatnaturtypernes arter. Der kan både være tale om 
anvendelse af pesticider direkte på arealerne og om vinddrift af pesticider fra nærtliggende 
land- eller skovarealer, som sprøjtes. 
 
- Plantning og efterbedring 
Plantning og efterbedring kan medføre en strukturel ensretning sammenlignet med 
naturlig foryngelse. 
 
- Hugst 
Hugstindgreb kan være en trussel, som helt kan fjerne skovnaturtyper og arters levesteder 
(renafdrift) eller forskyde træartssammensætningen og medføre en strukturel ensretning af 
bevoksninger.  
 
- Ophør med naturvenlige driftsformer 
Mange arter og strukturer er knyttet til og afhængige af naturvenlige driftsformer. Det kan 
eksempelvis være gamle driftsformer som stævnings- eller græsningsskov samt urørt 
skov. Derfor er ophør af disse naturvenlige driftsformer en trussel mod habitatnaturtyper 
og arter. 
 
Anvendelse af gødning er behandlet i afsnit 3.3 om eutrofiering, mens afvanding er 
behandlet i afsnit 3.4 om hydrologi. 
 
I bilag 2 er der lavet en sammenstilling af data om de enkelte habitatnaturtyper og arter. Der 
fremgår følgende af bilaget: 
 
- Forstyrrelse af jordbund 
Det fremgår af DMU-rapporten ”Kriterier for gunstig bevaringsstaturs”, at arealandelen med 
uforstyrret jordbund (f.eks. uden jordbearbejdning og kørsel) skal være stabil eller stigende. 
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Jordbearbejdningen må foretages på op til 1/3 af en flade, hvis denne har været jordarbejdet 
tidligere (DMU 2003). 
 
Der er ikke registreret tegn på jordbearbejdning af de skovbevoksede, fredskovspligtige 
arealer i habitatområdet. Der er konstateret spor efter kørsel med traktose/dybe spor i 
væsentligt omfang på ca. 1 % af arealet med stilkege-krat (9190).  
 
Skov- og Naturstyrelsen vurderer, at omfanget af kørsel i skovtypen stilkege-krat (9190) ikke 
udgør en væsentlig trussel mod skovtypen. Årsagen til kørsel med traktose/dybe spor på en 
forekomst (0,75 ha) bør dog undersøges nærmere.  
 
- Hugst 
Skovnaturtyperne skal have en kronedækningsgrad > 50 % af de træarter, der hører til 
naturtypen (DMU 2005a).  
 
På baggrund af bilag 2 kan det konkluderes, at der: 
• på 19 % af arealet med skovnaturtyper er en kronedækningsgrad > 90 %  
• på 61 % af arealet med skovnaturtyper er en kronedækningsgrad på 76-90 % 
• på 19 % af arealet med skovnaturtyper er en kronedækningsgrad på 51-75 % 
• på 1 % af arealet med skovnaturtyper er en kronedækning på 20 – 50 % 
 
Kronedækningsgraden i området indikerer, at der udføres en hugst i området, som ikke udgør 
en trussel mod sikring af en kronedækningsgrad på > 50 %. Den registrerede 
kronedækningsgrad omfatter dog alle træarter på arealet, og ikke kun de træarter, der naturligt 
hører til skovnaturtypen. 
 
- Ophør med naturvenlige driftsformer 
Der er registreret tegn på tidligere stævningsdrift i habitatområdet på 4 % af det samlede areal 
med skovtypen stilkege-krat (9190). Ligeledes er der konstateret tegn på ophørt 
græsningsdrift på 45 % af arealet med egekrat. På 14 % af arealet med stilkege-krat er der 
konstateret igangværende græsningsdrift.  
 
På 28 % af arealet med elle- og askesumpe (91E0) er der konstateret nylig stævning og på 11 
% af arealet er der registreret igangværende græsningsdrift. 
 
På baggrund af ovennævnte registreringer er der grundlag for at konkludere, at der er behov 
for at undersøge anvendelse af græsningsdrift i stilkege-krat (9190) nærmere for at sikre, at 
anvendelsen er stabil eller stigende. Der er ikke grundlag for at konkludere, at der har været 
væsentlige negative ændringer i arealet med stævningsdrift. 
 
3.3 Eutrofiering 
Kvælstof 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). 
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Eutrofieringen kan blive så kraftig, at naturtypernes tålegrænse2 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 skovarealer kan påvises på flere måder, f.eks. ved forekomst af negative 
strukturer, mange plantearter med god tilpasning til at vokse på næringsrig jordbund eller 
ved at måle eller modelberegne depositionen af kvælstof fra luften.  
 
Tålegrænser 
Alle de registrerede skovnaturtyper i H65 er kvælstoffølsomme med tålegrænser på 10-20 kg 
N/ha/år. Modelberegninger kan give lavere tålegrænser, ned til 7 kg N/ha/år (Skov- og 
Naturstyrelsen 2005).  
 
Kvælstof-deposition  
Den gennemsnitlige afsætning af kvælstof fra luften er følgende for de enkelte kommuner i 
habitatområdet: 
 
 NHy(kg N/ha) NOx (kg N/ha) Total N (kg N/ha) 
Give 11,4 6,9 18,3 
Nørre Snede 11,8 7,0 18,8 
Tyrring Uldum 11,9 6,6 18,5 
Landsgennemsnit 9,1 6,8 15,9 
Tabel bilag.3.3. Baggrundsbelastningen (i kg N/ha/år) i de kommuner der ligger indenfor Natura 2000 området. 
Der refereres til kommuneinddelingen fra før den 1. januar 2007. Kvælstof-depositionen 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 tre kommuner, der dækker habitatområdet er 18,5 kg 
N/ha/år, hvilket ligger over landsgennemsnittet på 15,9 kg N/ha/år.  
 
En betydelig del af NHy-fraktionen består af ammoniak fra lokale husdyrbrug, som er ujævnt 
fordelt i landskabet. Hertil kommer, at afsætningen af kvælstof på forskellige overfladetyper 
varierer i forhold til ruheden. Skov har stor ruhed, og derfor er der en større 
depositionshastighed i skove. Særligt udsatte er skovkanter, hvilket har stor betydning i 
Danmark, da en væsentlig del af de danske skove er små og derfor har relativ stor rand. 
Endvidere er der en særlig stor deposition i bevoksninger med nåletræ (Skov- og 
Naturstyrelsen 2003).  
 
Det er muligt at korrigere de kommunevise gennemsnitstal i forhold til lokal husdyrtæthed og 
til forskellige naturtypers ruhed inden for habitatområdet.  
 
Skov & Landskab har estimeret, at f.eks. ruheden af løvskov medfører en korrektion af den 
gennemsnitlige kvælstofdeposition på 2 i skovkanter (0-25 m) og 1,5 i overgangszonen (25-
50 m) (Skov & Landskab 2006b).  
                                                 
2 Tålegrænsen er et mål for et naturområdes følsomhed for luftforurening. Tålegrænsen kan defineres som ”En 
kvantitativ vurdering af den belastning med et eller flere forurenende stoffer, hvorunder effekter på udvalgte 
følsomme elementer af natur og miljø ikke forekommer vurderet med den bedste nuværende viden”.  
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Overskridelse af tålegrænse 
Det fremgår af DMU-rapporten ”Kriterier for gunstig bevaringsstatus”, at tålegrænsen for 
skovnaturtyperne ikke må overskrides (DMU 2003). 
 
Selv om der findes store skovområder, findes der også mange skovearealer der ligger 
fragmenteret i agerlandet, og som derfor er særligt udsat for næringsstofpåvirkning.   
 
Eutrofieringen vurderes at være en aktuel trussel i skovkanter og overgangszoner. Den 
gennemsnitlige deposition i den indre del af skovene ligger i den høje ende af intervallet med 
tålegrænsen for skovnaturtyperne. Supplerende modelberegninger kan afsløre, om 
tålegrænsen er overskredet i den indre del af skovene.  
 
3.4 Hydrologi 
En naturlig hydrologi uden afvanding eller vandløbsvedligeholdelse vil som hovedregel 
fremme den mest naturlige udvikling af de forskellige naturtyper. Afvanding samt 
nærtliggende vandindvinding sænker det naturlige vandspejl og medfører en gradvis 
udtørring af arealet. 
 
Det fremgår af ”Kriterier for gunstig bevaringsstatus”, at der skal være en stabil eller faldende 
indsats for oprensning af vandløb og nygravning af grøfter (DMU 2003).  
 
Det fremgår af bilag 2, at afvandingsforholdene for skovnaturtyperne er som følger: 
 
Afvanding 
• på 57 % af arealet er der ikke grøfter 
• på 38 % af arealet er der grøfter, der ikke fungerer 
• på 4 % af arealet er der grøfter, der er fungerende, men ikke vedligeholdt inden for de 
sidste 6 år 
 
Der er i den fredskovspligtige, skovbevoksede del af habitatområdet registreret 1,9 ha med 
naturtypen kilde og væld (7220). Endvidere er der i skovnaturtyperne registreret mindre 
forekomster af kilder og væld som en del af disse naturtyper. Alle de registrerede kilder og 
væld har en naturlig eller overvejende naturlig hydrologi med ingen eller kun mindre 
forstyrrelser.  
 
Samlet vurderes hydrologiske ændringer ikke at være nogen trussel for skovnaturtyperne og 
kilder og væld i området, da de hydrologiske forhold i området er overvejende naturlige. 
Enhver ændring i hydrologien i området kan imidlertid være en trussel. 
 
3.5 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. Disse arter kaldes invasive arter.3

 
Mange af de invasive arter er efterhånden blevet et stort problem, for de spredes og 
etablerer sig i beskyttede naturtyper. Her kan de danne store bestande og derved fortrænge 

                                                 
3 Kilde: Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside www.skovognatur.dk
 

http://www.skovognatur.dk/
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det vilde plante- og dyreliv. 
 
Selvsåede nåletræarter (undtagen skovfyr, taks og ene) betragtes i denne sammenhæng 
som invasive arter, hvis de vokser på arealer med habitatnaturtyper. Dog kan rødgran 
indgå som en naturlig del af skovbevoksede tørvemoser (91D0). 
 
Det fremgår af bilag 2, at der er fundet ”Italiensk” gyvel i skovtyper med stilkege-krat (9190) 
og i elle- og askesumpe (91E0). Arten er hovedsaglig et problem i stilkege-krattet (9190), 
hvor den er fundet på 16 % af det samlede areal med skovtypen. Dækningsgraden af gyvel i 
forekomsterne er imidlertid ret begrænset dvs. < 10 %. Kun på et enkelt areal (0,3 ha) er der 
konstateret dækningsgrad af gyvel på > 10 %. Gyvel er registreret på ca. 4 % af det samlede 
areal med elle- og askesumpe (91E0) dog kun med lav dækningsgrad < 10 %.  
 
Skov- og Naturstyrelsen vurderer at ”Italiensk” gyvel ikke udgør nogen aktuel trussel mod 
skovnaturtyperne. Det er dog vigtigt, at udbredelsen af gyvel hindres aktivt, da arten er en 
potentiel trussel på længere sigt.  
 
Det fremgår af DMU-rapporten ”Kriterier for gunstig bevaringsstatus”, at 
kronedækningsgraden af ikke-hjemmehørende (uønskede) træarter ikke bør overstige 10 % 
(DMU 2003).  
 
Ifølge bilag 2 er der konstateret invasive nåletræarter i begge skovnaturtyper i habitatområdet. 
På 75 % af det samlede areal med stilkege-krat (9190) er der registreret invasive nåletræarter 
og på ca. 5 % af arealet er dækningsgraden > 10 %. Der er ligeledes konstateret 
tilstedeværelse af invasive nåletræarter på 25 % af det samlede areal med elle- og askesumpe 
(91E0), men kun med ringe dækningsgrad (< 1 %).  
 
Selvforyngelsen af rødgran er temmelig massiv og er konstateret på 81 % af det samlede areal 
med stilkege-krat (9190).  
 
Samlet vurderes de invasive nåletræarter at udgøre en aktuel trussel mod egekrattene (9190) i 
habitatområdet. Det vil være nødvendigt at foretage indgreb rettet mod de invasive 
nåeltræarter, for at undgå at bevoksninger udvikles i retning af nåletræsblandingsegeskove. 
  
3.6 Forstyrrelse af arter  
Skov- og Naturstyrelsen har ved gennemgang af området ikke konstateret tegn på forstyrrelse 
af stor vandsalamander.  
 
Retablering af vandhuller i området kan udgøre en forstyrrelse for arten, men det forventes, at 
forstyrrelsen aftager hurtigt, og forholdene for arten generelt forbedres som følge af 
retableringen af vandhuller i området.  
 
3.7 Andre trusler  
For stilkegeskove og krat på mager sur bund (9190) fremgår det af DMU-rapporten ”Kriterier 
for gunstig bevaringsstatus”, at den vigtigste trussel mod skovtypen efter konvertering er 
indvandring af skyggetålende træer, som med tiden vil overgro egebevoksningen og forhindre 
selvforyngelse af eg (DMU 2003).  
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Der er konstateret naturlig selvforyngelse af bøg på ca. 65 % af det samlede areal med 
stilkegeskove og krat på mager sur bund (9190). På nuværende tidspunkt er selvforyngelsen 
af bøg dog ikke særlig massiv. 
 
Skov- og Naturstyrelsen vurderer at indvandringen af naturlige skyggetræer i egekrattet er 
meget begrænset. En omfattende ændring af egekrattet (9190) til sandsynligvis bøgeskove på 
morbund (9110) ligger mange år ud i fremtiden.  
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1 Beskrivelse af området 
Natura 2000-området Holtum Ådal, øvre del er udpeget som habitatområde nr. 235. Der er 
ikke udpeget fuglebeskyttelsesområder inden for dette Natura 2000-område. 
 
Nr. Navn Areal (ha) 
H235 Holtum Ådal, øvre del  168 
 Samlet areal Natura 2000 168 
Tabel 1.1. Oversigt over de habitat- og fuglebeskyttelsesområder, der er inkluderet i denne basisanalyse. Kilde: 
http://www.skovognatur.dk/Natura2000/. 
 

 
Figur 1.1: Kort over habitatområde nr. 235. 
 
Holtum Å er en af Danmarks vandrigeste åer og indgår som en af de største i Skjern Å-
systemet.  
 
Åen ligger i en ret snæver dal med egekrat og overdrev på siderne, samt eng og kilder. 
Området er meget varieret og har stor naturmæssig betydning med en artsrig flora og fauna. 

http://www.skovognatur.dk/natura2000/
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Det samlede skovbevoksede areal i området er opgjort til 67 ha (Top10DK). Heraf er 42 ha 
pålagt fredskovspligt, mens de resterende ca. 25 ha er skovbevoksede arealer uden 
fredskovspligt.  

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 habitatnaturtyper og arter af dyr og planter. Flere af 
disse habitatnaturtyper og arter er prioriterede, hvilket medfører et særligt ansvar for 
beskyttelsen. Habitatnaturtyperne er anført på direktivets bilag I, og arterne på direktivets 
bilag II. 
 
Som det fremgår af tabel 2.1 er habitatområde nr. 235 udpeget af hensyn til 7 
habitatnaturtyper og 1 art. 
Nr.  Habitatnaturtype/Artsnavn Håndtering
3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks - 
3260 Vandløb med vandplanter - 
4030 Tørre dværgbusksamfund (heder) - 
6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund - 
6230 * Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund - 
7230 Rigkær - 
7220 * Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand +/- 
9190 Stilkegeskove og -krat på mager sur bund + 
   
1096 Bæklampret (Lampetra planeri) - 
Tabel 2.1 Oversigt over de habitatnaturtyper og arter, som er på udpegningsgrundlaget. En stjerne angiver, at 
naturtypen/arten er prioriteret af EU.  
- : betyder, at naturtypen/arten behandles i amtets eller de marine basisanalyser. 
+ : betyder, at naturtypen/arten behandles i denne basisanalyse. 
Skov- og Naturstyrelsens kortlægning af 7220 *Kilder og Væld med kalkholdigt (hårdt) vand supplerer amtets 
kortlægning af denne habitatnaturtype. Samme forekomst kan være kortlagt af både amtet og Skov- og 
Naturstyrelsen. 

3 Datapræsentation 
Denne basisanalyse indeholder oplysninger om habitatnaturtyper og levesteder for arter på 
de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer i Natura 2000 området.  
Oplysningerne stammer primært fra Skov- og Naturstyrelsens kortlægning af 
habitatnaturtyper og arter, der er gennemført i 2005 og 2006. Kortlægningen er foretaget 
på baggrund af ”Tekniske anvisninger for kortlægning og registrering af skovnaturtyper 
og levesteder for arter i Natura 2000 områder” (Skov & Landskab 2006a). Desuden har 
især amterne gennem årene indsamlet en del data om naturtyper og arter, bl.a. gennem 
NOVANA1. 
 
Hermed en oversigt over de data, der er grundlaget for denne basisanalyse: 
 
Nr.  Habitatnaturtype/art Kortlagt areal 

(ha) 
Bilag 

                                                 
1 NOVANA: Det nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur  
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9190 Stilkegeskove og -krat på mager sur bund 8,9 2.1 
7220 * Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand <0,1 2.2 
Tabel 3.1. Oversigt over den del af udpegningsgrundlaget, som er mere detaljeret beskrevet i bilag 2. 
 
På de skovbevoksede, fredskovpligtige arealer i H235 er der i alt kortlagt 8,9 ha naturtyper, 
som er på udpegningsgrundlaget.  
 
I bilag 1 findes kort, som viser beliggenheden af naturtyperne på de skovbevoksede 
fredskovsarealer. 

4 Foreløbig trusselsvurdering 
I direktiverne er der krav om at fastholde eller genoprette ”gunstig bevaringsstatus” for de 
habitatnaturtyper, som områderne er udpeget af hensyn til.  
 
Derfor er der foretaget en foreløbig vurdering af truslerne mod habitatnaturtyperne i Natura 
2000 området, som er præsenteret i bilag 3. Truslerne omfatter påvirkninger, hvor der er en 
begrundet mistanke om, at de har en negativ betydning for naturtilstanden.  
 
Det fremgår af bilag 3, at væsentlige trusler i området er følgende:   
 
• Eutrofieringen vurderes at være en aktuel trussel i skovkanter og overgangszoner. Den 

gennemsnitlige deposition i den indre del af skovene ligger i den høje ende af 
tålegrænse-intervallet for skovnaturtyperne og kilder og væld (7220). Supplerende 
modelberegninger kan afsløre, om tålegrænsen er overskredet i den indre del af skovene. 

• Invasive nåletræarter vurderes at udgøre en potentiel trussel på længere sigt mod 
skovnaturtypen Stilkegeskove og -krat (9190) i H235. 

5 Modsatrettede interesser 
I visse tilfælde kan naturtyper og/eller arter antagelig kun opretholdes på bekostning af 
andre naturmæssige interesser: 
 
Naturlig succession eller 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 stilkegekrat 
(9190). 
 
Naturlig succession vil med tiden ændre naturtypen stilkegeskove og krat (9190) til en mere 
skyggepræget skovnaturtype som eksempelvis bøgeskove på morbund (9110/9120). Den 
naturlige succession kan stoppes ved en aktiv indsats, hvis man ønsker at bevare egekrattet.  

6 Naturforvaltning og pleje 
Der foreligger følgende oplysninger om naturforvaltning og pleje af naturtyper og arter i 
området:  

 
• Skov- og Naturstyrelsen er ikke bekendt med fredninger eller særlige aftaler om urørt 

skov, naturskov, plukhugstdrift, stævnings- eller græsningsskov i H235. 
• Der er ikke indgået egekrataftaler på arealer i H235. 
• Der foretages en del afgræsning bl.a. via MVJ-aftaler på flere af de lysåbne arealer, se 

Vejle Amts basisanalyse. 
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7 Nykonstaterede eller nyindvandrede arter og naturtyper 
Der er under registreringen af de skovbevoksede, fredsskovpligtige arealer ikke konstateret 
naturtyper eller arter, som bør vurderes i forbindelse med en kommende revision af 
udpegningsgrundlagene for Natura 2000-området.  

8 Liste over manglende data 
Skov- og Naturstyrelsen har ikke konstateret manglende data for H235. 

9 Liste over anvendt materiale 
DMU (2003): Faglig rapport fra DMU, nr. 457, 2. udgave: ”Kriterier for gunstig 
bevaringsstatus”. 
 
DMU (2005a): Habitatnøgle, ver. 1.02 Appendiks 4a, 23. juni 2005, DMU. 
 
DMU (2005b): Beskrivelse af danske naturtyper omfattet af habitatdirektivet (Natura 2000 
typer), ver. 1.02 Appendiks 4b, af 23. juni 2005, DMU. 
 
Skov & Landskab (2006a): Tekniske anvisninger for kortlægning og registrering af 
skovnaturtyper og levesteder for skovlevende arter i Natura 2000 områder”.  Skov & 
Landskab, 15. februar 2006. 
 
Skov & Landskab (2006b): Nitratudvaskning fra skovarealer – model til risikovurdering. (P. 
Gundersen).  
 
Skov- og Naturstyrelsen (2003): Manual vedr. vurdering af de lokale miljøeffekter som 
følge af luftbårent kvælstof ved udvidelse og etablering af større husdyrbrug. Udgivet af 
Miljøministeriet. http://www2.skovognatur.dk/udgivelser/2003/87-7279-537-
9/pdf/helepubl.pdf
 
Skov- og Naturstyrelsen (2005): Opdatering af Ammoniakmanualen.  
http://www.skovognatur.dk/Udgivelser/Tidligere/2003/ 
ammoniakmanualen.htm
 
Skov- og Naturstyrelsen (2006a): Retningslinier for udarbejdelse af Natura 2000-
basisanalyse for de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer. 

http://www2.skovognatur.dk/udgivelser/2003/87-7279-537-9/pdf/helepubl.pdf
http://www2.skovognatur.dk/udgivelser/2003/87-7279-537-9/pdf/helepubl.pdf
http://www.skovognatur.dk/Udgivelser/Tidligere/2003/ammoniakmanualen.htm
http://www.skovognatur.dk/Udgivelser/Tidligere/2003/ammoniakmanualen.htm
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Bilag 1 Kort over registrerede naturtyper/levesteder 
 
Bilag 1.1: Kort over habitatnaturtyper 
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Bilag 2 Data for naturtyper og arter 
 
2.1 Data for Stilkegeskov og -krat på mager sur bund (9190) 
 
2.1.1 Beskrivelse af naturtypen 
Den del af vore egeskove og egekrat (dvs. eg er arten med størst kronedækning på arealet), 
hvor jordbunden er sur, og stilkeg dominerer.  
 
Plantet (eller sået) skov er undtaget så længe den har plantagekarakter i kraft af ensaldrende 
træer i rækker. Når en plantet skov er uden plantagekarakter, og rummer enten oprindelig 
karakteristisk bundflora, sjældne arter eller arter af fællesskabsbetydning (se liste ved nøglen), 
er den omfattet. 
 
Eksempler på denne type er egeskove på næringsfattig og sandet bund og de fleste egekrat. På 
øerne er typen sjælden. Følgende arter er karakteristiske for naturtypen: stilk-eg, vorte-birk, 
dun-birk, alm. røn og bævreasp. Disse arters forekomst er ikke afgørende, men hvor de findes 
er der stor sandsynlighed for at arealet svarer til typen. I veludviklede tilfælde findes ofte 
tørst, bølget bunke, blåtop, alm. kohvede, hvid anemone, majblomst, skovstjerne eller 
ørnebregne. Busklaget er ofte dårligt udviklet, mens der ofte er mange bregner. 
 
På intermediær jordbund vil der kunne findes overgangstyper til 9160, som må indplaceres 
skønsmæssigt, hvis de ikke umiddelbart kan henføres til den ene eller anden af typerne 9160 
og 9190. I sådanne tvivlstilfælde bør man vælge 9190, hvis der er tale om egekrat i 
skovlovens forstand, og 9160 hvor arealet snarere har karakter af egeskov (DMU 2005b).  
 
2.1.2 Naturtypens areal  
Der er kortlagt et samlet areal på 8,9 ha i H235. 
 
2.1.3 Naturtypens struktur og funktion 
Nedenstående data stammer fra Skov- og Naturstyrelsens kortlægning af habitatnaturtyper.  
 
- Skovstruktur 
Selvforyngelse af karakteristiske træarter (mindst 2 planter pr. m2).  
Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 klasser i tabellen efter andelen af 
selvforyngelse i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
Art < 1% 1-10% 11-30% 31-75% >76% I alt 
Alm. røn 5,8     5,8 
Bævreasp 8,9     8,9 
Stilkeg 8,9     8,9 
 
Kronedækning. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 klasser i tabellen efter 
andelen med kronedækning i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 

< 20 % 20-50 % 51-75 % 76 – 90 % > 90 % I alt 
    8,9 8,9 

 
Etagering (areal med mere end 1 etage). Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 
5 klasser i tabellen efter andelen med etagering i % af det samlede areal af hver enkelt 
forekomst: 

< 20 % 20-50 % 51-75 % 76 – 90 % > 90 % I alt 
5,8 3,1    8,9 
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- Dødt ved  
Dødt stående træ. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen efter 
antallet af dødt stående træ pr. ha (dbh > 10 cm, højde > 2 m): 
< 1 stk/ha 1-5 stk/ha > 5stk/ha I alt 

 5,8 3,1 8,9 
 
Dødt liggende ved. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen efter 
antallet af dødt liggende ved pr. ha (diameter > 25 cm, længde > 5 m):    
< 1 stk/ha 1-5 stk/ha > 5stk/ha I alt 

3,8 5,1  8,9 
 
- Skovdrift 
Jordbearbejdning. Arealet (ha) af hver forekomst er bl.a. fordelt til én af klasserne i tabellen 
efter andelen af jordbearbejdning i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
 < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Tegn på      0 
Tydelig       0 
Nylig      0 
 
Spor efter kørsel med traktose/dybe spor. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af 
de 5 klasser i tabellen efter andelen af spor efter kørsel i % af det samlede areal af hver enkelt 
forekomst: 

< 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
8,9     8,9 

 
Stævningsdrift. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen bl.a. 
efter andelen med stævningsdrift i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
 < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Ophørt, men 
tydelige tegn 

     0 

 Nylig      0 
 
Græsningsdrift. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen bl.a. 
efter andelen med græsningsdrift i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
 < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Ophørt, men 
tydelige tegn 

     0 

Nuværende      0 
 
Afvanding: 
Det samlede areal (ha) er inddelt i følgende klasser mht. afvandingsforholdene:  
A: Ingen grøfter 
B: Gamle grøfter, ikke fungerende (fyldt op/tilstoppede) 
C: Gamle grøfter, fungerende (ikke vedligeholdt indenfor de seneste ca. 6 år)  
D: Grøfter vedligeholdte indenfor de seneste ca. 6 år 
E:  Nye grøfter eller grøfter uddybet indenfor 2 år 
 

A B C D E I alt 
8,9     8,9 
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2.1.4 Naturtypens arter  
- Karakteristiske arter 
Der er registreret følgende karakteristiske arter:  
- i 5 meter cirklerne  
Art Areal (ha)* 
Alm. røn 5,8 
Bævreasp 2,0 
Stilkeg 8,9 
* Det samlede areal af forekomsterne, hvor arten optræder i 5 m cirklen 
 
- på det øvrige areal (ha).   
Art Domine-

rende 
Alm. Hyppig Spredte Få I alt 

Alm. røn  3,1 5,8   8,9 
Bævreasp   2,0 6,9  8,9 
Stilkeg 8,9     8,9 
 
- Invasive arter.  
Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 klasser i tabellen efter andelen med 
invasive arter i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
Art < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Nåletræarter* 3,1 3,8    6,9 
* Ekskl. skovfyr, taks og ene 



 

Side 11 

2.2 Data for kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand (7220) 
 
2.2.1 Beskrivelse af naturtypen 
Kilder og væld af denne type findes ofte som små delelementer i moser, kær, skov eller 
overdrev, men kan i visse tilfælde også være bevaret selv i det åbne agerland. Eksempler ses 
bl.a. i Grejs Ådalen, i randzonen af mosen ved Gentofte Sø samt en del steder i og ved Rold 
Skov-komplekset. 
 
Udover en række almindelige rigkærsarter kan typen rumme en eller flere af følgende 
karakteristiske arter, men behøver ikke gøre det: Vibefedt, langakset star, krognæbstar, 
elfenbens-padderok og mosserne Catoscopium nigritum, Cratoneuron commutatum, C. 
filicinum, Eucladium verticillatum, Gymnostomum recurvistrum, Drepanocladus vernicosus, 
Philonotis calcarta, Scorpidium revolvens, S. cossoni, Cratoneuron decipiens og Bryum 
pseudotriquetum.  
 
Følgende andre arter kan endvidere indikere typen ved at være vældindikatorarter: Gul 
stenbræk, vandkarse, sideskærm, milturter, vinget perikon og mosset Paludella squarrosa. 
Rummer vegetationen ved en kilde rigkærsarter, herunder f.eks. top-star, er det et sikkert tegn 
på at vandet er hårdt nok til at det er typen. 
 
Væld findes ofte i type 7230 rigkær og i type 91E0 aske/elleskov. I de to naturtyper, som også 
rummer vældprægede plantesamfund, afgrænses type 7220 som selve kilden (vandareal) og 
tilhørende vegetation med forekomst af karakteristiske arter eller vældindikatorarter listet 
ovenfor. 
 
Afgrænsningen mod blødtvandskilder sker lettest udfra viden om grundvandets hårdhed med 
grænsen sat ved 8 graders hårdhed. Kilder med gul stenbræk omfattes som udgangspunkt af 
kildetype 7220, idet Warnckes plantelister og vandkemidata for jyske kilder, herunder dem 
med gul stenbræk, samt GEUS data for grundvandskemi, viser at både paludella-væld og gul 
stenbræk-kilder har tilstrækkeligt hårdt vand og relevante følgearter til at de skal henføres til 
type 7220. Det er følgelig et ret lille og ubetydeligt antal af kilder i DK, som har for blødt 
vand til type 7220. 
 
Ifølge fortolkningsmanualen dannes der aktivt travertin eller tuf (kildekalk), hvilket der ifølge 
Professor Erling Bondesen, RUC, stort set altid gør, såfremt vandet er hårdt og der er tale om 
en kilde/et væld. Dannelsen af kildekalk er dog ofte utydelig for det utrænede øje, og ses ikke 
altid. I mange tilfælde afsløres dannelse af kildekalk af et gulligbrunt, rødligt eller hvidligt 
okkeragtigt mere eller mindre løst slam. Ifølge Corine er det ikke alle hårdtvandskilder, der 
udfælder kildekalk. Der skal således ikke foretages undersøgelser af dannelsen af kildekalk 
ved afgrænsningen af om konkrete kilder omfattes eller ej. 
 
Der foreslås fastlagt en bagatelgrænse for sumpkilder, således at kun arealer, som på mindst 
100 kvadratmeter rummer vand eller tilhørende vældpræget vegetation medtages. Strøm- og 
bassinkilder bør grundet deres sjældenhed medtages uanset størrelse og vegetation. Hvis 
kilden/vældet er fuldstændig lavet om til kunstig tilstand, så der ikke er basis for naturlig 
flora, fauna eller hydrologi, anses det ikke for en naturtype i direktivets forstand (DMU 
2005b).  
 
2.2.2 Naturtypens areal  
Der er kortlagt et samlet areal på 0,04 ha i H235. 
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2.2.3 Naturtypens hydrologiske forhold 
Vandhuller, kilder og væld:  
Arealer med vandhuller, kilder og væld (ha) er inddelt i følgende klasser: 
A: Naturlig hydrologi (ingen dræning eller andre forstyrrelser) 
B: Overvejende naturlig hydrologi med kun mindre forstyrrelser 
C: Delvis genoprettet naturlig hydrologi (ophørt dræning m.v.) 
D: Tydelig påvirkning af dræning og/eller opfyldning 
E: Helt eller næsten helt tørlagt 
 

A B C D E I alt (ha)* 
 0,04    0,04 

* Det samlede areal af forekomsterne angives med to decimaler pga. naturtypens størrelse 
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Bilag 3 Foreløbig trusselsvurdering  
I direktiverne er der krav om at fastholde eller genoprette ”gunstig bevaringsstatus” for de 
habitatnaturtyper og arter, som områderne er udpeget af hensyn til. For at en habitatnaturtype 
eller art kan siges at have gunstig bevaringsstatus skal en række kriterier være opfyldt:  
 
 
En habitatnaturtypes 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 lang sigt, er til stede og sandsynligvis fortsat vil være det i en 
overskuelig fremtid”, og 

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

(DMU 2003)
 
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. 
 
3.1 Reduceret areal 
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 lokaliteter kan 
desuden typisk indeholde større bestande af de enkelte arter end små lokaliteter.  
 
Reduktion af en naturtypes areal vil derfor betyde, at der først sker en reduktion af 
bestandsstørrelserne af de enkelte arter, hvorefter nogle af bestandene forsvinder, og 
endelig vil de enkelte arter begynde at uddø.  
 
Det reducerede areal 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. 
 
Reduktion af arealet af en habitatnaturtype eller en arts levested i skov kan f.eks. skyldes 
en aktiv konvertering til andre træarter, naturlig dynamik eller ændrede 
afvandingsforhold. I visse tilfælde kan både naturlig dynamik og genopretning af naturlig 
hydrologi medføre en acceptabel formindskelse af et naturareal. Således skal betydningen 
af udvikling af habitatnaturtyperne indbyrdes vurderes i forhold til det samlede areal med 
hver habitatnaturtype både lokalt, regionalt og nationalt. 
 
3.2 Intensiv skovdrift  
Intensiv skovdrift kan være en trussel mod habitatnaturtyper og arter. Det kan f.eks. dreje 
sig om: 
 
- Forstyrrelse af jordbund 
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Forstyrrelse af jordbunden kan skade habitatnaturtypernes strukturer og arter. Jordbunden 
kan f.eks. forstyrres ved jordbearbejdning i forbindelse med foryngelse af skov eller 
kørsel i forbindelse med mekaniseret skovning og udkørsel af træ.  
 
- Anvendelse af pesticider 
Sprøjtning med pesticider kan skade habitatnaturtypernes arter. Der kan både være tale om 
anvendelse af pesticider direkte på arealerne og om vinddrift af pesticider fra nærtliggende 
land- eller skovarealer, som sprøjtes. 
 
- Plantning og efterbedring 
Plantning og efterbedring kan medføre en strukturel ensretning sammenlignet med 
naturlig foryngelse. 
 
- Hugst 
Hugstindgreb kan være en trussel, som helt kan fjerne skovnaturtyper og arters levesteder 
(renafdrift) eller forskyde træartssammensætningen og medføre en strukturel ensretning af 
bevoksninger.  
 
- Ophør med naturvenlige driftsformer 
Mange arter og strukturer er knyttet til og afhængige af naturvenlige driftsformer. Det kan 
eksempelvis være gamle driftsformer som stævnings- eller græsningsskov samt urørt 
skov. Derfor er ophør af disse naturvenlige driftsformer en trussel mod habitatnaturtyper 
og arter. 
 
Anvendelse af gødning er behandlet i afsnit 3.3 om eutrofiering, mens afvanding er 
behandlet i afsnit 3.4 om hydrologi. 
 
I bilag 2 er der lavet en sammenstilling af data om de enkelte habitatnaturtyper. Der fremgår 
følgende af bilaget: 
 
- Forstyrrelse af jordbund 
Det fremgår af DMU-rapporten ”Kriterier for gunstig bevaringsstaturs”, at arealandelen med 
uforstyrret jordbund (f.eks. uden jordbearbejdning og kørsel) skal være stabil eller stigende. 
Jordbearbejdningen må foretages på op til 1/3 af en flade, hvis denne har været jordarbejdet 
tidligere (DMU 2003). 
 
Der er ikke registreret tegn på jordbearbejdning eller spor efter kørsel med traktose/dybe spor 
på de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer i habitatområdet. 
 
Samlet set vurderes forstyrrelse af jordbunden i form af jordbearbejdning eller spor efter 
kørsel med traktose/dybe spor ikke at udgøre en trussel for skovnaturtyperne i området.  
 
- Hugst 
Skovnaturtyperne skal have en kronedækningsgrad > 50 % af de træarter, der hører til 
naturtypen (DMU 2005a).  
 
På baggrund af bilag 2 kan det konkluderes, at der: 
• på 100 % af arealet med skovnaturtyper er en kronedækningsgrad > 90 %  
 
Den høje kronedækningsgrad i området indikerer, at der føres en hugst i området, som ikke 
udgør en trussel mod sikring af en kronedækningsgrad på > 50 %. Den registrerede 
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kronedækningsgrad omfatter dog alle træarter på arealet, og ikke kun de træarter, der naturligt 
hører til skovnaturtypen. 
 
- Ophør med naturvenlige driftsformer 
Der er ikke registreret hverken nylig eller tegn på tidligere stævningsdrift i H235. Tilsvarende 
er der ikke registreret hverken nuværende eller tidligere græsningsdrift i H235. 
 
På baggrund af de ovennævnte registreringer er der ikke grundlag for at konkludere, at der har 
været negative ændringer i arealet med naturvenlige driftsformer.  
 
3.3 Eutrofiering 
Kvælstof 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 tålegrænse2 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 skovarealer kan påvises på flere måder, f.eks. ved forekomst af negative 
strukturer, mange plantearter med god tilpasning til at vokse på næringsrig jordbund eller 
ved at måle eller modelberegne depositionen af kvælstof fra luften.  
 
Tålegrænser 
Alle de registrerede skovnaturtyper i H235 er kvælstoffølsomme med tålegrænser på 10-20 kg 
N/ha/år. Modelberegninger kan give lavere tålegrænser, ned til 7 kg N/ha/år. Tålegrænsen for 
naturtypen kilder og væld (7220) er angivet til at ligge i intervallet 15-25 kg N/ha/år (Skov- 
og Naturstyrelsen 2005).  
 
Kvælstof-deposition  
Den gennemsnitlige afsætning af kvælstof fra luften er følgende for kommunen i H235: 
 
 NHy(kg N/ha) NOx (kg N/ha) Total N (kg N/ha) 
Nørre-Snede 11,83 6,98 18,81 
Landsgennemsnit 9,1 6,8 15,9 
Tabel bilag.3.3. Baggrundsbelastningen (i kg N/ha/år) i de kommuner der ligger indenfor Natura 2000 området. 
Der refereres til kommuneinddelingen fra før den 1. januar 2007. Kvælstof-depositionen 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 kommunen, der dækker H2353, er således på 18,8 kg 
N/ha/år, hvilket ligger over landsgennemsnittet på 15,9 kg N/ha/år.  
 
                                                 
2 Tålegrænsen er et mål for et naturområdes følsomhed for luftforurening. Tålegrænsen kan defineres som ”En 
kvantitativ vurdering af den belastning med et eller flere forurenende stoffer, hvorunder effekter på udvalgte 
følsomme elementer af natur og miljø ikke forekommer vurderet med den bedste nuværende viden”.  
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En betydelig del af NHy-fraktionen består af ammoniak fra lokale husdyrbrug, som er ujævnt 
fordelt i landskabet. Hertil kommer, at afsætningen af kvælstof på forskellige overfladetyper 
varierer i forhold til ruheden. Skov har stor ruhed, og derfor er der en større 
depositionshastighed i skove. Særligt udsatte er skovkanter, hvilket har stor betydning i 
Danmark, da en væsentlig del af de danske skove er små og derfor har relativ stor rand. 
Endvidere er der en særlig stor deposition i bevoksninger med nåletræ (Skov- og 
Naturstyrelsen 2003).  
 
Det er muligt at korrigere de kommunevise gennemsnitstal i forhold til lokal husdyrtæthed og 
til forskellige naturtypers ruhed inden for habitatområdet.  
 
Skov & Landskab har estimeret, at f.eks. ruheden af løvskov medfører en korrektion af den 
gennemsnitlige kvælstofdeposition på 2 i skovkanter (0-25 m) og 1,5 i overgangszonen (25-
50 m) (Skov & Landskab 2006b).  
 
Overskridelse af tålegrænse 
Det fremgår af DMU-rapporten ”Kriterier for gunstig bevaringsstatus”, at tålegrænsen for 
skovnaturtyperne ikke må overskrides (DMU 2003). 
 
Eutrofieringen vurderes at være en aktuel trussel i skovkanter og overgangszoner. Den 
gennemsnitlige deposition i den indre del af skovene ligger i den høje ende af intervallet med 
tålegrænsen for skovnaturtyperne. Supplerende modelberegninger kan afsløre, om 
tålegrænsen er overskredet i den indre del af skovene og for kilder og væld (7220).  
 
3.4 Hydrologi 
En naturlig hydrologi uden afvanding eller vandløbsvedligeholdelse vil som hovedregel 
fremme den mest naturlige udvikling af de forskellige naturtyper. Afvanding samt 
nærtliggende vandindvinding sænker det naturlige vandspejl og medfører en gradvis 
udtørring af arealet. 
 
Det fremgår af ”Kriterier for gunstig bevaringsstatus”, at der skal være en stabil eller faldende 
indsats for oprensning af vandløb og nygravning af grøfter (DMU 2003).  
 
Det fremgår af bilag 2, at afvandingsforholdene for skovnaturtyperne er som følger: 
 
Afvanding 
• på 100 % af arealet er der ikke grøfter 
 
Der er i den fredskovspligtige, skovbevoksede del af habitatområdet registreret 0,04 ha med 
naturtypen kilde og væld (7220). Alle de registrerede kilder og væld har en overvejende 
naturlig hydrologi med kun mindre forstyrrelser.  
 
Samlet vurderes hydrologien i området ikke at være nogen trussel for skovnaturtyperne og 
kilder og væld i området, da de hydrologiske forhold i området er naturlige. Enhver ændring i 
hydrologien i området kan imidlertid være en potentiel trussel. 
 
3.5 Invasive arter  
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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. Disse arter kaldes invasive arter.3

 
Mange af de invasive arter er efterhånden blevet et stort problem, for de spredes og 
etablerer sig i beskyttede naturtyper. Her kan de danne store bestande og derved fortrænge 
det vilde plante- og dyreliv. 
 
Selvsåede nåletræarter (undtagen skovfyr, taks og ene) betragtes i denne sammenhæng 
som invasive arter, hvis de vokser på arealer med habitatnaturtyper. Dog kan rødgran 
indgå som en naturlig del af skovbevoksede tørvemoser (91D0). 
 
Det fremgår af DMU-rapporten ”Kriterier for gunstig bevaringsstatus”, at 
kronedækningsgraden af ikke-hjemmehørende (uønskede) træarter ikke bør overstige 10 % 
(DMU 2003).  
 
Ifølge bilag 2 er der konstateret invasive nåletræarter i området. På 35 % af det samlede areal 
med Stilkegeskove og -krat (9190) er der registreret invasive nåletræarter med en arealandel 
på <1 %, mens der på andre 43 % af arealet med Stilkegeskove og -krat (9190) er registreret 
invasive nåletræarter med en arealandel på 1-10 %.  
 
Samlet vurderes de invasive nåletræarter at udgøre en potentiel trussel på længere sigt mod 
skovnaturtypen i området.  
 
3.6 Andre trusler 
Skov- og Naturstyrelsen har ikke konstateret andre trusler i H235. 
 

                                                 
3 Kilde: Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside www.skovognatur.dk
 

http://www.skovognatur.dk/


Tillæg om ny viden til Natura 2000-basisanalyse 

for Store Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnet Krat samt 

Holtum Ådal øvre del (Natura 2000-område nr. 76). 

Tillægget gælder både for basisanalyser for lysåbne naturtyper og 

arter samt for skovbasisanalyser. 

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 et indhold og en struktur, der 

svarer 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.  
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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: Søbred med små urter (3130), kransnålalge-sø (3140), brunvandet sø 

(3160), våd hede (4010), tidvis våd eng (6410), kildevæld (7220), rigkær (7230), bøg på mor 

(9110), bøg på muld (9130) og skovbevokset tørvemose (91D0) samt arter: damflagermus 

(1318) og odder (1355) er tilføjet det oprindelige udpegningsgrundlag for habitatområde 65. 

Følgende naturtyper: Kransnålalge-sø (3140) og tidvis våd eng (6410) er tilføjet det oprindeli-

ge udpegningsgrundlag for habitatområde 235. 

 

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 1a, 1b og 2. Ud over de nævnte naturtyper er der i habitatom-

rådet 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. 

 
Nr. Naturtype Regi- 

streret  

areal (ha) 

Antal 

fore- 

komster 

Kilde 

Terrestriske naturtyper        
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3130 Søbred med små urter 0,04 1 3 

3140 Kransnålalge-sø 0,04 1 3 

Skovnaturtyper         

9130 Bøg på muld   2 

Tabel 1a. Opdaterede data om nye eller genkortlagte naturtyper i habitatområde nr. 65. Data stammer 

fra 1) NOVANA-overvågningsprogrammet (2004-2008) samt Vejle Amts overvågning i perioden 1988-

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

ning 2007-08 (DEVANO). Kortlægningsdata for naturtyperne (ekskl. vandnaturtyper) kan ses på By- og 

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

 
Nr. Naturtype Regi- 

streret  

areal (ha) 

Antal 

fore- 

komster 

Kilde 

Terrestriske naturtyper        

3140 Kransnålalge-sø   3 

 

Tabel 1b. Opdaterede data om nye eller genkortlagte naturtyper i habitatområde nr. 235. Data stammer 

fra 1) NOVANA-overvågningsprogrammet (2004-2008) samt Vejle Amts overvågning i perioden 1988-

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

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

www.vandognatur.dk. *Prioriteret naturtype.  

 
 

Nr. Art 
Antal forekom-

ster 
Areal  (ha)/ 

vandløb (km) Kilde 

1318 Damflagermus   1 

Tabel 2. Opdaterede data om nye arter på udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 65. 1) Data stam-

mer fra national overvågning 2004-2008 (NOVANA m.v.) samt Vejle Amts overvågning i perioden 1988-

2006. 

 

4. SUPPLERENDE TRUSSELSVURDERING 

 
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 
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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.  

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 

(%) 

Ikast-Brande 10 9 19 36% 

Hedensted 11 8 19 39% 

Vejle 11 9 20 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 19 

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

ammonium (NHy) er ca. 38 % højere end landsgennemsnittet, hvilket tyder på, at det lokale 

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. 
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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. 76 ligger mellem 15 og 30 kg N/ha/år alt afhængig af den lokale hus-

dyrtæthed og naturområdernes overfladeruhed. Enkelte skove belastes dog med op til 35 kg 

N/ha/år. 

 

  
Tålegrænse-
interval 

Kvælstofafsætning overslag     
(kg N/ha/år) 

Naturtype kg N/ha/år 15-20 20-25 25-30 
Våd hede (4010) 10-25 64% 36%  
Tør hede (4030) 10-20 87% 13%  
Enekrat (5130) 15-25 (e) 30% 70%  
Surt overdrev (6230) 10-20 87% 13%  
Tidvis våd eng (6410) 15-25 (f) 90% 10%  
Hængesæk (7140) 10-15 (c,g) 64% 36%  
Kildevæld (7220) 15-25 (h) 31% 69%  
Rigkær (7230) 15-25 (c) 17% 83%  
Elle- og askeskov (91E0) 10-20 (b,j) 22% 78% 
Bøg på mor (9110) 10-20 (b,j) 100% 
Stilkege-krat (9190) 10-20 (b,j) 100% 
Skovbevokset tørvemose (91D0) 10-20 (b,j) 100% 
Total   65% 17% 18% 

 

  
Tålegrænse-
interval Kvælstofafsætning overslag (kg N/ha/år) 

Naturtype kg N/ha/år 15-20 20-25 25-30 30-35 
Tør hede (4030) 10-20 100%       
Surt overdrev (6230) 10-20 6% 92% 3%   
Tidvis våd eng (6410) 15-25 (f) 23% 77%     
Kildevæld (7220) 15-25 (h) 4% 96%     
Rigkær (7230) 15-25 (c) 30% 69% 1%   
Stilkege-krat (9190) 10-20 (b,j)     65% 35%
Total   18% 68% 9% 5%

 

Tabel 4. Overslag over tålegrænseoverskridelser i Natura 2000-området. Øverst for habitatområde 65, 

nederst for habitatområde 235. For hver naturtype er angivet naturtypens tålegrænseinterval og andelen 
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af det samlede areal i forskellige intervaller af belastninger. Tålegrænsen for et konkret naturområde vil 

typisk ligge inden for 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 inden for 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 hængesække samt alle skovnaturtyper, hvor den høje ende af tåle-

grænseintervallerne for kvælstofpåvirkning er overskredet for hele arealet (vist med rødt). 

Hertil kommer søbred med små urter, kransnålalge-sø og bøg på muld, som ikke er vist i tabel 

4. 

Også for størsteparten af de sure overdrev i habitatområde 235 er den høje ende af intervallet 

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

alle andre kortlagte naturtyper i begge habitatområder(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 området umiddelbart nedstrøms Guden-

åens Kilde (i habitatområde 65). Her er der tale om alvorlige tålegrænseoverskridelser, selvom 

det ikke fremgår tydeligt af tabellen ovenfor, hvor hele rigkærsarealet er markeret med gult.  

Bestemmelse af kvælstofnedfaldets størrelse på naturområder og sammenligning 

med andre beregninger 

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. 
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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 Belastning af naturområder med kviksølv  

I forbindelse med undersøgelse af fisk fra bl.a. Gudenåen er der blevet fundet forhøjede vær-

dier af kviksølv, hvortil der i EU direktiv 2008/105/EF er fastsat miljøkvalitetskriterier. For ar-

ter, som er fiskespisende, vil indholdet af kviksølv kunne udgøre en trussel for disse arters 

bevaringsstatus. Dette gælder således for odder. 

4.3 Foreløbig trusselsvurdering for nye arter på udpeg-
ningsgrundlaget 

 

Damflagermus. 

Bestand: Ukendt. 

Foreløbig trusselsvurdering: Mangel på egnede ynglesteder er evt. en trussel for damflager-

mus.  

Potentielle levesteder: Hule træer og bygninger kan anvendes som sommerkvar-

ter/ynglelokalitet i tilknytning til kendte fourageringsområder ved Rørbæk Sø og Lillesø i habi-

tatområde 65.  

 

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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